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Föld felett, föld alatt
Nagyigmándon több napig 

dolgozott az ÉDÁSZ és Táv
közlési Üzem 2 brigádja. A 
község legújabb utcájába sze-, 
relték a villanyhálózatot, va
lam int a CPS központ tele
fon központjának bővítésén 
dolgoztak.

Kovács Béla és Schadi József 
villanyszerelők az ú j utcában 
a  380 voltos vezeték szerelését 

végzik

Tóth Imre, Farkas Zsigmond és Lukács Mihály telefonkábel
szerelők a  m űanyag csőbe helyezett vonalakat fektetik a földbe

A Minisztertanács megtárgyalta...

Gép, idő, szervezettség
1972-ben hozott határozatot munkaszervezési tapasztalat 

a korm ány a kapacitáski- cserén dr. T ím ár Mátyás, 
használás növeléséről, elsősor- korm ány elnökhelyettese -  
ban Is a korszerű, nagy értékű sokszor em legetett m unkaerő
gépek működtetésének jav ítá- hiánnyal kapcsolatban — erő
sáról. Legutóbbi ülésén — a teljesen figyelm eztetett a rra  
Központi Népi Ellenőrzési Bi- hogy hatalm as tartalékok rej- 
zottság elnökének jelentését lenek a korszerű eszközök 
tárgyalva — m ár a kezdeti ta- jobb hasznosításában, de eh 
pasztalatokat összegezhette, s hez a szervezéssel kell meg- 
bár ezek elbizakodottságra terem teni a feltételeket.
nem adnak okot, kedvező vál
tozások első jeleiről m inden
képpen tanúskodnak.

A hatékonyabb gazdálkodás 
lényeges eleméről van szó, 
hiszen a népgazdaság szocia
lista szektora negyedévente

Indokoltan ösztökéli a kor
mány határozataival is 
vállalatokat, hiszen például a 
gépiparban 1,33 az átlagos mű 
szakszám, s valam ivel jobb 
de nem sokkal, a  korszerű.

8-11 m illiárd forint értékben nagyértékű, term elékeny be
vásárol bel- és külföldről gé
peket, berendezéseket. A be
fektetett pénznek kam atoznia 
kell, azaz a gép teljesítőké
pessége, s a gép valóságos

rendezéseké. A gépipar azért 
em lítésre érdemes eset, m ert 
itt  — a Kohó- és Gépipari 
M inisztérium kezdeményez 
te  pályázat keretében, mely

teljesítm énye minél közelebb bérkedvezm ényeket nyújto tt a
legyen egymáshoz. Van erre 
lehetőség. M int a most tá r
gyalt jelentést megelőző vizs
gálat bizonyította, átgondolt 
szervezési intézkedésekkel a 
nagy termelékenységű, korsze
rű  gépek, berendezések ki
használtságát például a  h ír
adás- és vákuum technikai 
iparban, a tex tilipar néhány 
ágában 20-25 százalékkal ja 
vították egy esztendő alatt.

Tavaly október végén, a há- tanúi annak, hogy a vállalatok 
romnapos országos üzem- és még veszni hagyják az ilyen

forrásokat. Tavaly — egyetlen

legfontosabb term előberende
zések kihasználtságát javító 
vállalatoknak — tények ta 
núskodnak a lehetőségekről 
Több gépipari nagyüzem 
ugyanis 80-120 millió forintos 
terven felüli term elést é rt el 
pedig „csak” annyit csinált, 
hogy a  korábbinál jobban 
hasznosította korszerű eszkö
zeit.

Sajnos, nem ritkán  lehetünk

Kis múzeum nagy értékkel
A dadiak példája

A dadi általános iskolában erkölcsi tám ogatásával já ru lt 
szerdán délelőtt ny ito tták  meg hozzá a kulturális intézm ény 
a helyi honism ereti múzeu- létrehozásához. Ha még tel- 
mot. A közreadott anyagban jesen nem  érte tték  meg a fia- 
nincs egyetlen egy darab sem, talok, de szám ukra is körvo- 
am elyik világszenzációt je len- nalazódik, hogy a község ter-
tene. Még országos ritkaságot 
sem állíto ttak  ki. S mindezek 
ellenére ennek a kicsi m ú
zeum nak értéke nem  nagy, 
hanem  óriási.

Elsőként a hely is erre a

melőszövetkezete nem csak a 
lakosság megélhetéséhez te 
rem t alapot, hanem  kiveszi 
részét a kulturális feladatok 
megoldásából is.

S ne feledkezzünk meg a
rangsorolásra utal. A község község felnőtt lakosságáról, a 
m últját, jeles eseményeit meg

A hiteles dokumentumok ki 
állított mása kétségtelenné te 
szi, hogy Dad községben m ár 
1238-ban virágzó élet volt. A 
pannonhalm i apátságból szár
mazó okmány mása is látható 
a kiállításon. Bizonyítja, hogy 
1573. előtt a dadi nem esek a 
várpalotai várhoz tartoztak. S 
a rég letűnt rend em lékeit 
követve a múzeum egyik é r
dekessége a XVII. századból 
származó nemesi szárm azást

örökítő dokum entum okat a 
felnövő nem zedék rendelkezé
sére bocsátották, hiszen az 
anyagot nap, m int nap meg
szemlélhetik a tan u ló k  

M ásodikként — ha egyálta
lán szabad rangsorolnunk — 
különleges értékűvé emeli a

vezető testületek tagjairól igazoló kutyabőr, s egy másik, 
sem. Az Aranykalász term elő- a mintegy 3500 éves bronz
szövetkezet és a dadi iskola ken , mészbetétes, agyagkerá- 
körülbelül egy esztendővel ez- miás halotti urna.

A múzeum anyagának is
m ertetése csupán ízelítő. É r
demes megnézni, tanulm á
nyozni. S bár ismétlés, mégis 
megjegyezzük, érdemes követ-

előtt együttm űködési megálla
podást kötött. S felsorolhat
nánk  milyen jelentős, á l ta l i
ban szokásos, segítséget nyúj
to tt a közös gazdaság. Tartal-

múzeumot, hogy anyagának m ában azonban m indezeket n! azt, am it Dadon tettek, 
összegyűjtésében, elrendezésé- felülm últa a múzeum létesítő
ben részt vettek az általános séből fakadó szellemi érték 
iskola felsős növendékei is. átadása. Valami hasonlót bi- 
Az em lékek felkutatása, rend- zonyára m indenütt el lehetne 
szerezése nehezen összeszám- érni.
lálható jótékony „m ellékhatás- ide  kívánkozik még a mú- 
sal” járt. zeum anyaga is. A kiállított

Az értékes hatások jeles so- tárgyak az iskola folyosójának 
rába kívánkozik az, am it a beüvegezett boltívei a latt ta 

lá ltak  helyet. S m agát a régi 
építm ényt is érdemes szem- 
ügyire vennünk. Valam ikor az 
Eszterházyak sörérlelője

— de

m ozzanatot kiemelve — 1,5
m illiárd forin t hitellehetőség 
szolgálta a szocialista gépim
portot; 600 milliót vettek csak 
igénybe a termelők. Folytat
hatjuk  azzal, hogy sűrűn ugyan 
m egvásárolják bel- és külföld
ről a korszerű gépet, de 
„elfelejtik” a kiegészítő beren
dezéseket, az előírt anyag biz
tosítását, s a  következmény 
akadozó term elés, alacsony 
gépkihasználtság, a kiadott 
összeg lassú megtérülése.

A népgazdaságunkban hasz
nált gépek, gépi berendezések 
9,5 százaléka elavúlt, am orti
zálódott. E tény mindennél 
beszédesebben tanúskodik 
am ellett, hogy nagy szükség 
van a korszerű eszközök ké
pességeinek jobb hasznosítá
sára. Ennek alapja — m int a 
korm ány határozata rám uta
to tt — a fokozódó szervezett
ség. Célja, értelm e pedig az, 
hogy a társadalom  befektetett 
javainak ez az értékes része 
is úgy kamatozzék, hogy ki
sebb és nagyobb közösség egy
arán t m egkapja a maga ré
szét, hasznát.

Már az új oktatási évre 
készülnek

Nehéz felnőtt fejjel tanu l
ni, a  napi fárasztó mezőgaz
dasági m unka után megbeszél
ni a tananyagot, vitatkozni a 
helyes vagy helytelen nézetek
ről. S mégis szükséges egyre 
újabb rétegek bevonása, a 
kom m unisták és a  KISZ-tagok 
folyamatos képzése a politi
kai oktatás különböző form á
in. Ebben a szellemben v ita t
ta  meg a nagyigmándi nagy
községi párt-végrehajtóbizott
ság az 1973—74. évi politikai

rendszeresen vegyen részt, a  
gazdasági szervek pedig m in
denütt segítsék elő, hogy a 
beiskolázott em berek ne h i
ányozzanak a  foglalkozásokról.

A m arxista esti középfokú 
iskolán is jó eredm énnyel zár
ták az oktatási évet. Az okta
tás színvonalas volt, a  felké
szülés folyamatos. A hallgatók 
érdemjegyei jó tájékozottsá
got bizonyítanak. A mégis elő
forduló hiányzások és 6 hall
gató k izárása viszont a rra  en-

oktatás tapasztalatait, illetve gednek következtetni, hogy a 
az 1974—75-ös oktatási év kiválasztás néhány em ber ese-
feladatait a napokban m egtar
to tt kibővített ülésén.

Az oktatási év befejeződött 
és most a  következő esztendő 
szervezeti előkészítésének hó
napjai jönnek, hogy aztán 
ősztől ism ét folytatódjon a po
litikai ism eretek szervezett e l
sajátítása. Ez a z év eredm é
nyes volt a  nagyigmándi nagy
községi pártbizottsághoz ta r 
tozó pártszervezetek politikai 
tanfolyam ain, illetve a  KISZ- 
szervezeteknél szervezett okta
tási formákon. A politikai tan 
folyamok szerepe, hatása
nőtt. A párt politikájának is
mertetése, megértése, a  helyi 
feladatok ilyen szellemben

tében nem  volt szerencsés.
Nyolc helyen volt KISZ-ok- 

tatás, m integy 80-100 hallga
tóval. I tt m ár több problém a 
akadt, m ind az előadások 
m egtartása, m ind a  hallgatók 
megjelenése körül. Az Űj Élet 
Tsz KISZ-szervezetében azon
ban például kiemelkedően jó 
és tartalm as oktatás folyt, a  
hallgatók nagy érdeklődésétől 
és aktivitásától kísérve.

A négyéves oktatási ciklus 
harm adik éve tehát az em lí
te tt h ibák ellenére is a  fej
lődés időszaka vqlt. Most a rra  
készülnek, hogy az oktatási 
évben m inden pártszervezet és 
KISZ-szervezet ind ít tanfo
lyamot. Az a  cél, hogy m in-tortent megoldása az agitaci- den párttag  ^  KISZ. tag ta_ 

os- és propagandatevekenyseg nuljon aZ oktatás valam el ik
fejlodese szerves egyseget al- form áján. Addig azonban még 
kötött. Az oktatás során szer- sok a  te€ndő> mindez
zett ism eretek hozzájárulták realizálódik. A íiártvezetősé- 
az üzemi szövetkezeti demok- gek  m egtárgyalják a  tapaszta
n o m  fejlesztéséhez, erositet- latokat> hogy a hibák ismót_ 
tek a vezetők es a  tsz-tagsag igddsdt e jev€ megakadályoz- 
kapcsolatat es fejlesztettek a ?Ak, A végrehajtó bizottság
politikai és gazdasági tevé
kenység irányításának nyilvá
nosságát

Kilenc helyen folyt pártok
tatás, m integy 150 résztvevő
vel. A propagandisták felké
szültsége jó volt. Ennek ered

összehívja a  párttitkárokat, 
K ISZ-titkárokat, propagandis
tákat, oktatási felelősöket és 
felkészíti őket tennivalóik 
pontos elvégzésére.

A végrehajtó  bizottság ülé
sén elhatározták, hogy a

menye, a foglalkozásokon is K ISZ-oktatás eredményesebbé 
megnyilvánuló aktivitás, ér- tétele érdekében oktatási el- 
demi vita. Az elm életi és gya- lenőrző bizottságot szervez- 
korlati kérdések összekapcso- nek, am ely m ajd az egész ok- 
lásának igénye jellemezte a ta tási folyam at hatékonyságát 
hallgatókat. T isztázatlan kér- elősegíti. A pártszervezetek- 
dések és tém ák egy tanfolya- nél elbeszélgető csoportok á la
mon sem m aradtak. A párton 
kívüli hallgatók megjelenése 
és aktivitása is jónak értékel
hető. A tanfolyam ok m egtar-

kulnak, amelyek az előkészítés 
szakaszában m ozdítják elő, 
hogy ki-ki felkészültségének 
és érdeklődési körének meg-

tását a végrehajtó bizottság felelően kapcsolódhasson be 
megbízásából rendszeresen el- az oktatásba. S ami m ég az 
lenőrizték és a  helyszínen is eddigi tevékenységhez kapcso- 
konkrét segítséget nyújto ttak  lódik: az ülés után a  propa- 

propagandistáknak. Amiben gandistákat bensőséges ünnep
következő oktatási évben ségen köszöntötték, m ajd Mé- 

nagyobb következetességre száros Miklós, a  nagyközségi 
lesz szükség: a propagandista pártbizottság titkára  könyvju- 
továbbképzőkön m indenki talm at adott át.

felnőttek személyes példam u
ta tása váltott ki. Az általános 
iskolások ugyanis együtt dol
goztak a termelőszövetkezet
műkedvelő régész főagronó- ködött pincéjében. Nem ki- 
musával. Tanúi lehettek, hogy sebb építész, m int Fellner Ja-
a község társadalm i életének 
első em berei közül az egyik 
milyen ügybuzgalommal végez 
társadalm i m unkát a közösség 
érdekében. Ugyancsak tapasz-

kab tervezte, kiviteleztette az 
egykori üzemet. Évek folya
m án iskola lett belőle. S a 
múzeum odaköltöztetése is 
hozzájárul az em lék megbe-

talták, hogy a tanács anyagi, csüléséhez, gondozásához.

t a n t ó s e l i  
beruházási támogatásánál! feltételei

A M inisztertanács határoza- felület csatlakozik. A primőr 
ta  alapján a MÉM illetékes zöldségtermesztés és a palán ta
főosztálya közzétette a zöld- nevelés tám ogatási rendszeré- 
ségtermesztő berendezések be beletartoznak a gépesítésre, 
beruházási tám ogatásának fel- meliorációba, stb. érvényben 
tételét és az árusító sa já t té r- lévő állam i támogatások, 
melésű zöldségáru mennyiségi A háztáji és egyéni gazda
előírásait. Ságok esetében a beruházási

A közlemény szerint a nö- tám ogatás a m űanyag fóliás 
vényházak ártám ogatásának berendezés vázszerkezetére és 
elnyeréséhez szükséges legki- a borító m űanyagra vonatko- 
sebb terület a  mezőgazdasági zik. A háztáji és egyéni gaz
nagyüzem ekben 0.5 hektár. A daságok esetében a fólia két- 
m űanyag fóliás berendezések évenként 30 százalékos beru- 
ártám ogatásának elnyeréséhez házási tám ogatással ú jra  cse- 
legalább 0,5 hektáros terü letre  rélhető. A MÉM szerint a me- 
van szükség. Az ÁFÉSZ-eknél zőgazdasági nagyüzemi beru- 
ez a terü let 300, a háztáji és húzásoknál a rra  kell töreked- 
egyéni gazdaságoknál pedig ni. hogy az építm ények olyan 
100 négyzetm éter lehet. A be- helyen valósuljanak meg. ahol 
ruházási tám ogatással megvá- a korai zöldségtermelésre al- 
sárolható .műanyag berendezé- kalm as a talaj. Ennek a nő
seket és növényházakat lehet vénytermesztési ágnak hagvo- 
külön-külön is üzemeltetni, mányai vannak és az energiát, 
de célszerűbb, ha a növény- valam int a fokozatos fejlesz
ti két egységnyi fólia- tés feltételeit biztosítani lehet.

4 haromfítenyésztési program sikeréért
A tatabányai Delta Ipari Szövetkezet 

az idén áz állattenyésztési berendezé
sek gyártásában folytatja intenzív te r
melését. Egy legújabb értesülés szerint, 
eddigi legnagyobb exportszállítására 
kapott megrendelést Csehszlovákiából. 
A külföldi partner 16 millió forint ér
tékű csibenevelő batériá t rendelt a 
szövetkezettől.

Tevékenységében ezután is főként a 
barom fitenyésztés gépesítését szolgálja, 
am inek eredményességét m ár számos 
megyei szövetkezet, gazdaság bizonyít
ja. Idei tervük középpontjában az em e
letes barom fiketrec gyártása szerepel, 
am elynek alkalm azása lényegesen ja 
vítja a baromfitenyésztés m utatóit. 
M ár tavaly eredményesen használták a 
berendezéseket az ország minden ré
szében, s az idén szeretnék továbbfej
leszteni. Amint azt a szövetkezet szak
em berei hangoztatják: a gyártm ányok 
felveszik a versenyt a hasonló nyugati 
gépekkel, azoknál lényegesen olcsóbbak.

A m űanyagrácsos naposcsibe ketrecek 
is az újdonságok közé tartoznak, am e’y- 
ből a háromemeletes típus m elleit a 
négyemeletes változat m ár készül.

Égy következő gyártm ány, a  tojás
gyűjtő szalag is ham arosan sorozat- 
gyártásra kerül, csakúgy, m int a leg
utóbbi mezőgazdasági gépkiállításon 
bem utatott csörlős etető- és itatóberen
dezés. Ez utóbbi nagy előnye, hogy egy 
szerkezet a levegőbe emeli a vályúkat, 
itatókat, hogy alattuk  könnyen, és gyor
san elvégezhessék az újabb barom fite
lepítéseket. A gyártm ányok sorába ta r 
tozik az ugyancsak jól bevált m űanvag 
siló, am ely után a szomszédos orszá
gok is érdeklődnek. A jövőben ezt 
összerakható változatban gyártják, 
amellyel m eggyorsíthatják a szállításo
kat.

A szövetkezet megalakulása óta fog
lalkozik a háztáji állattenyésztés gépi 
berendezéseinek gyártásával és fejlesz
tésével. A m int tavaly m ár láthattuk,

C : :I te
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Csörlős itatőberendezések egy legutóbbi 
kiállításon

nyúl- és libatartásra alkalm as ketre
cek is készültek. I t t  is törekednek a  
m űveletek minél korszerűbb, gépi m eg
oldására, elsősorban az etetésnél és 
itatásnál. A jövő újdonságai közé so
rolják  a m űanyagtartályok további vál
tozatait, s  a nagyüzemi és háztáji liba- 
hizlaláshoz szükséges ketreceket. Az 
egyr~ korszerűsödő gépekkel és szer
számokkal lehetővé válik, hogy tovább 
javítsák  a  berendezések minőségét és 
lépést tartsanak  a  hazai és külföldi 
barom fitartó  rendszerek fejlődésével.

Sokat je len t m ajd a szövetkezet éle
tében a  rövidesen elkészülő új te lep
hely. A több, m int 500 dolgozót foglal
koztató szövetkezet 16 szocialista b ri
gádja egyre eredményesebb m unkával 
já ru l hozzá a  közösség hírnevének öreg
bítéséhez. A 15 éves fennállását ün
neplő Delta ú ju lt erővel igyekszik meg
felelni feladatainak.

Készülnek a  barom fiketrecek 
a  hegesztőműhelyben

12275238


