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Tápkockás
szőlőoltvány
Szom ódről

Pártiskolán
-1945-ben

P ár évvel ezelőtt még gon
dot okozott a szomódi M árcius 
15. Tsz vezetőségének, hogy 
milyen m unkát adjon télidő
ben a  dolgozni kívánó asszo
nyoknak. Többféle javaslat 
mérlegelése u tán  a szőlőolt- 
vány-előállítás m ellett döntöt
tek. Tavaly az ültetvényterve
ző vállalat m egrendelésére 20 
fajtából 500 ezer oltványt ké-' 
szítettek. Ezek ötven százaléka 
bor-, 50 százaléka csemege- 
szőlő volt.

A szólásmondás, hogy „gya
korlat teszi m estert” náluk is 
beigazolódott. Míg kezdetben 
naponta csak 500-600 oltványt 
készítettek az asszonyok, ad
dig később m ár napi 2000 is 
kikerült a kezük alól. A csa
pok szakszerű vágásához, a 
megeredés arányának emelé
séhez 12 gépet vásároltak.

Ű jabban a tápkockás — tő
zegcserepes — oltványok ké
szítésére is rátértek. Ézek ér
tékesítésével nem  kell őszig 
várniuk, m ár tavasszal is ki
ültethetek, s nagy előnyük, 
hogy két évvel ham arabb for
dulnak term őre, m int a ha
gyományos* módon előállítot
tak. Tavaly 40 000 tápkockás 
oltvány készült, amelyből m ár 
csak kis mennyiség vár el
adásra a MÉK vértesszőlősi 
gyümölcsfalerakatában.

A szomódi közös gazdaság 
terve szerint a következő té
len m ár 1 millió oltványt ké
szítenek, melyek között na
gyobb arányban lesz a tőzeg
cserepes, am ely irán t egyre 
fokozódik m ind a nagyüzemek, 
mind a kiskert-tulajdonosok 
érdeklődése.

Terven felül
28 ezer tonnával több ce

m entet, 2377 tonnával több el
ső osztályú darabos meszet 
adott terven felül az első fél
évben a  továbbfelhasználó 
vállalatoknak és a kereskede
lem nek a Lábatlani Cement
gyár.

Hogy meg tudnak sárgulni 
ezek a három évtizedes fény
képek és iratok! Elmosódnak 
a betűk, az arcvonások s az 
emlékezőben elhalványul az 
egykori jó ismerősök, e lv tár
sak arca, keresztneve.

— Kicsit zavarban vagyok 
— restelkedik Szöllősi Zsig- 
mond, a naszályi művelődési- 
és ifjúsági ház igazgatója, a 
községi pártalapszervezet tit
kára. — 1945. május—júniu
sában abban a szerencsében 
volt részem, hogy a Magyar 
Kommunista P árt első tatai 
pártiskoláján tanulhattam , s

hozzánk, A többiek pedig . . .  
nos, mondom, ahogyan a kép
ről felismerem őket és éppen 
eszembe jutnak. Tancsi János, 
Szépe Gyula, Pozsgai György, 
Sebő László, G yarm ati József, 
Polovicz Márton, Básti István, 
Mészáros Lajos, Maglódi 
László, Horváth Sándor, Soós 
Sándor, V iktor Zoltán, Kiss 
Lajos, Erdősi József, Süvegh 
Zoltán, Csibi Lajos, Digiovan- 
ni Lajos, Szász József, Dávid
— azt hiszem Ferenc, Pollák
— talán  Mihály és végül jó
magam, a  képen az álló sor
ban balról a  második.

most bárhogyan is töröm a fe
je m  a rólunk készült csoport
képen nem  ism erek fel jó né
hány em bert.

Zsebők József, az akkori na
szályi p árttitk ár küldte el a 
„szem inárium ra” Szöllősi 
Zsigmondot és Süvegh Zoltánt, 
a két fiatal fiút. A Zsiga gye
rek még csak 16 éves volt ak
kor, lám, most meg m ár 
érettségizett a lánya . . .  Hát, 
így rohan az idő.

— Mégis, nem  tudsz valam i 
bővebbet mondani erről az el
ső pártiskoláról? — faggatom 
az egykori hallgatót.

— Elmondom a névsort, biz
tosan ismersz közülük néhá
nyat . . .  Kelly István volt a 
tanárunk, a szem inárium veze
tőnk. Ó Budapestről kerü lt

— S miről és m it tanu lta 
tok?

— Brosúrákból tanultuk  a 
marxizmus alaptételeit. Kivo
natokat kaptunk M arx és En
gels műveiből, ezeket v itattuk  
meg. Aztán voltak magyar 
szerzők által írt brosúrák. 
Emlékszem, Andics Erzsébet 
például a nemzeti kérdésről 
írt. Szóval, a lényeg az volt, 
hogy a m unkás—tőkés viszonyt, 
a kizsákm ányolás lényegét 
próbálták velünk megértetni. 
Em ellett az újjáépítés teendői 
is szerepeltek a  vitákon.

Az igazsághoz hozzá tartozik, 
hogy a fiatal villanyszerelő, az 
akkori Molaj m unkása nem 
sokára súlyosan megbetege
dett és évekig nem  tudott 45-

Horgászverseny 
a Cseke tavon

ös tanulótársairól. U tána 
meg elkerült más vidékre, ahol 
megint csak nem  hallott sem
m it a többiekről. S, hogy most 
m iért elevenítette fel az ak
kori dolgokat? A 30 éves ju 
bileum időszakában ellenáll-

A fatal Sporthorgász Egye
sület m inden évben megren
dezi horgászversenyét a Cse- 
ke-tavon. A versenynap je 
lenti a  tilalom  feloldását, a 
nyári horgászás kezdetét is. 
Ez az esemény m ár rég tú l
nőtt a versengéssel járó  iz
galmakon, a  hivatalos ered
ményhirdetésen, valóban a 
horgászok népes táborának, 
családtagjaiknak nyári, tó 
parti ünnepe, pihenőnapja

A képen: Merítőhálóban az
első versenyponty

lett. A Cseke-tó környéke a 
ta taiak  'e s  az ide látogató 
túristák  kedvelt séta- és pi
henőhelye, az árnyas fák h ő 
sében, a vízparti , padokon, 
a  m adárdalt hallgatva kelle
mes órákat tölthetünk.

Vasárnap ragyogó idő fo
gadta a horgászokat, a kísé
rőket. Reggel fél hétkor m ár 
sorbaálltak a versenyzők 
a  halásztanya épülete (fahá
za) előtt, hogy kihúzzák a  
versenyszámot. A tóparton 
közel 250 táblácskát helyez
lek el, a versenvzők helveit 
kiölve velük. Mintegy 200- 
in  álltak rajthoz — illetve 
a  táblácskák mellé a víz
partra  — nyolc órakor. A 
feltételek között volt, hogy

csak egy horgászbottal és 
csak úszós horoggal lehet 
versenyezni (sajnos, azt nem  
tuda tták  egyértelm űen, hogy 
önetetőt lehet-e használni, 
egyesekkel versenyzés közben 
vetették le). Az idei három 
órás vetélkedésben keveseb
ben vettek részt, m int tavaly, 
s ez azzal magyarázható, 
hogy a szövetség nem  közöl
te  m inden egyesületi taggal
— c sa k , újsághirdetés által
— az időpontot é s ' a felté
teket. Jó lett volna a felté
teleket a horgásztanya falán 
is feltüntetni, hogy m indenki 
elolvashassa, s félreértésre ne 
legyen ok. A helyek kijelö
lése is v itá t okozott — vagy 
elégedetlenséget a horgá
szok, versenyzők között —, 
hiszen voltak olyan helyek 
(behajló ágak alatt), ahol alig 
lehete tt bevetni a horgot.

A három órás vetélkedő 
így is érdekes, izgalmas volt. 
Az első pontyokból ham aro
san  Totyogott a halászlé a  
tanya m elletti üstben (saj
nos, ebből csak a rendezőket 
tud ták  megvendégelni, sokak 
véleménye az volt, » hogy 
ilyenkor^ m inden versenyzőt 
illene m egkínálni, hiszen a 
versenydíjat. 30 forintot m in
denki befizette). Nagyon 
helytelen, hogy a szövetség 
vezetősége sörárúsítást szer
vezett a verseny helyén. Ez 
bizony egy kicsit kocsmai 
hangulatot, légkört terem tett, 
s csökkentette a horgász-ün- 
neDSég szépségét.

A verseny eredm énye: fel
nőttek: első — Haschek Adolf 
(10 darab hallal. 15,7 súly- 
értékkel), második Gulyás 
László (9,7 kg, 7 darab), 
harm adik — Czupai Ferenc 
(7 darab, 9.6 kg), ifjúságiak: 
első ifj. Czupai Ferenc (5 
darab, 7.15 kg), második — 
ifj. Bogár Laios (5 darab, 
4,3 kg ). harm adik — Auer
bach Ferenc (4 darab, 4.3 
kg). A nyerteseknek- értékes 
horgászfelszereléseket osztot
tak  ki.

hatatlanul tolultak fel benne 
az ifjúkori emlékek.

Aki az egykori hallgatók 
közül e  sorokat olvassa, írjon 
pár szót a naszályi községi 
pártalapszervezet titkárának. 
Ha a ta tai pártiskola 30 év
vel ezelőtti első hallgatói ta 
lálkoznának, há t — ta lán  az is 
felérne egy 30 éves érettségi 
találkozóval...

Kónya Lajos

K ü lf ö ld ö n élő hazánk
fiai nagy több 

ségükben a nyarat használják 
ki arra, hogy megszolgált évi 
pihenőjüket a szülőföldön 
töltsék. Különösen azok v ár
ják  a hazalátogatás időpont
ját, akik nagyon távoli ország 
kenyerét eszik, vagy több év 
tizede élnek távol az „ősha
zától”. A napokban egy 52 
évvel ezelőtt kivándorolt va
lam ikori tatabányai lakossal 
hozott össze egy véletlen ta 
lálkozás. Az első világháborút 
követő inflációs időszak sok 
magyar kezébe adott vándor
botot, köztük az akkor 20 
esztendős Tóth Lászlónak is, 
aki 1923-ban vette kis batyu
já t és jobb sorsát keresve ú t
nak indult az ism eretlenbe. 
N vueat-Franciaorszásba, az 
ottani bányamedencék vala
melyikébe készült, bár nem 
azzal a  céllal, hogy bányász 
lesz, hiszen addig kereskedő
segéd volt a ta tabányai éle
lem tárban. Az eredeti célhoz 
nem érkezett el, még Párizs 
előtt m unkát ta lá lt egy üveg
gyárban.

Az em lékeket felidézve be
szélgetünk a ma 72' esztendős 
Tóth Lászlóval. Külsőleg olyan 
hatvanasnak nézné az em ber, 
de az eszmecsere során kide
rül, hogy azért kényszerült 69 
éves korában nyugdíjba, mert 
az öregedéssel járó meszese- 
dés és hasonló betegségek 
m iatt tovább dolgozni nem  tu 
dott. Különösebb panaszra 
nincs oka, hiszen négy hely-

Az életszínvonal 
emelésének

Az életszínvonal " S ;
1 alapkér

dése a jól ism ert közgazdasági 
közhely: „olyan jól élünk, m int 
am ilyen jól dolgozunk. . . ” A 
kissé leegyszerűsített formula, 
a m ár ism ert tényre utal: gaz
daságunk fejlesztésének — és 
ily módon az életszínvonal 
emelésének — egyetlen lehet
séges módszere, a term elő- 
m unka minőségének' és haté
konyságának javítása, a gaz
dálkodás ésszerűsítése.

A következő években, évti
zedekben nem folytatódhat az 
az elm últ 20 évben kiala
kult tendencia, am ely sze
rin t Magyarország nemzeti 
jövedelem növekedésének kb. 
égyhatoda a  foglalkoztatot
tak számának emelkedéséből 
származott. (Sajnos; m ert b á r 
a közhiedelem szerint a foglal
koztatottak száma nálunk pél
dátlan gyorsasággal növeke
dett, a statisztika m ást is bi
zonyít: a  gazdaságilag fejlet
tebb állam ok jó részében a 
nemzeti jövedelem növekedé
sének jóval nagyobb hányada 
származott ebből a forrásból, 
m int Magyarországon. Ez per
sze nem  azt jelenti, hogy fe
lül kellene vizsgálni az inten
zív növekedésre épülő gazda
ságfejlesztési terveket, de 
m indenesetre arról sem sza
bad megfeledkezni, hogy bár 
az ország gazdasági fejlődése 
elsősorban a m unka term elé
kenységétől függ, a növekedés 
gyorsabb üteméhez a foglal
koztatottak szám ának em elke
dése is hozzájárult.)

Ebből a szempontból egyre 
nehezebb helyzetbe kerülünk. 
Hagyományos értelem ben vett 
m unkaerőtartalékokról m ár 
ma sem beszélhetünk. A jelen
legi foglalkoztatási szint, tíz év 
m úlva csak oly módon ta rth a 
tó, ha növeljük a nők és az 
idős korúak gazdasági ak ti
vitását. A társadalm i m unka
idő-alap számottevő növelésé
re a következő 10-15 évben 
nem szám íthatunk, éppen 
ezért a  bevezetőben idézett 
közhely . . . ” olyan jól élünk, 
m int am ilyen jól dolgozunk”
__  a gazdaságfejlesztés és az
életszínvonal emelésének
egyetlen lehetséges kiinduló
pontja. Ez azt is jelenti, hogy 
a gazdasági növekedés és az 
életszínvonal emelése a  jövő
ben sokkal nagyobb erőfeszí
téseket követel, s ennek új 
módszerekkel, hatékonyabb 
vezetéssel kell párosulnia.

Az MSZMP XI. kongresszu
sának határozata így fogal

maz: „A  jövőben az életszín
vonal emelésének azon ténye
zőit kell előtérbe helyezni, 
am elyek egyidejűleg szolgál
ják az anyagi jólétet és a gaz
dasági hatékonyságot.” Ami 
nem  kevesebbet jelent, m int
hogy anyagi jó létünket az ed
diginél sokkal szervezettebb, 
sokkal fegyelmezettebb m un
kával lehet és kell biztosíta
nunk; egyszerűen nincs, más 
lehetőség, nincs más megol
dás.

Egyetlen példa: m értéktartó  
számítások szerint a jelenleg 
rendelkezésre álló m unkaidő- 
alap 20-25 százaléka (körül
belül 2-2,5 m illiárd óra) ve
szendőbe megy. Miből tevődik 
össze ez a  veszteség, am elyet 
elsőszámú tartaléknak  tek in t
hetünk? Az egésznapos hiány
zásokra elmegy 1 m illiárd óra; 
ha ez csak 10 százalékkal csök
kenne, akkor 100 millió m un
kaórát nyernénk, ami körül
belül ötvenezer fős létszám- 
bővítéssel egyenlő. Az úgyne
vezett „törtnapi” hiányzások
ra, (mert a hivatalokba, vagy 
az orvoshoz kell szaladgálni, 
vagy m ert a  szolgáltatóipar 
nem  hajlandó az em berek 
m unkaidejéhez alkalm azkod
ni), m inim um  600 millió m un
kaórát számolhatunk. S hogy 
itt  is nyerjünk valam it, — 
nem  is keveset, — ahhoz pél
dául lényegesen jobban szer
vezett szolgáltatóiparra van 
szükség, fejleszteni kell a  ke
reskedelm et, a  betegellátást, 
tovább kell bővíteni a  gyer
mekintézményeket, s javítani 
mindazt, ami az em berek m in
dennapi életét nem  csak ké
nyelmesebbé, de szervezetteb
bé is teszi.

f l l  h ű l Dlfl/ol ezelőtt az élet
ü l ,  IUH CVVCl színvonal táv- 

• "  la ti tervezésé
nek m unkája, egy sor felte
vésből indult ki, am elyek 
egyikét-m ásikát, az időközben 
elvégzett vizsgálatok és szá
mítások alap ján  módosítani 
kellett. így  például az egyik 
kiinduló pont volt, hogy az 
életszínvonal növeléséhez el
sősorban az szükséges, hogy a 
lakosság fogyasztása, — tehát 
a  reáljövedelem  is, — minél 
gyorsabban növekedjék. A m á
sik alaptétel volt, hogy első
sorban a pénz jövedelm ek — 
és ezen belül is a  munkából 
származó jövedelmek, — 1 nö
vekedjenek, egyrészt, m ert az 
em berek nem  értékelik túlzot
tan a  term észetbeni ju ttatáso
kat, másrészt, m ert a bérek

és fizetések jelentik  az aktív 
anyagi ösztönzés eszközét is. 
Az elm últ évek tapasztalatai 
és különböző számításai sze
r in t a reáljövedelem  növeke
désének van egy társadalm ilag 
szükséges üteme, am i évente 
kb. 4,5-5 százalék. (Évi átlag
ban ennyit jelöl meg a XI. 
kongresszus határozata is.)

Ennek elérése és folyamatos 
biztosítása esetén azonban — 
a korábbi feltételezésektől el
térően, — az életszínvonal 
növekedésének m ás tényezői
re kell koncentrálni.

Sokoldalú nyitották, hogy
.......... .......... az életszínvonal

emelésének csak az egyik ol
dala, hogy m ennyit fogyaszt 
évről évre a lakosság, a  má
sik — és nem  lényegtelen — 
kérdés, hogy milyen körülm é
nyek és feltételek között tör
ténik ez a  fogyasztás, am it a> 
lakásellátás, a  személyközleke
dés, a  vízellátás, a  kereskedel
mi és vendéglátóipari hálózat, 
az egészségügyi ellátás, az ok
tatás, illetve a szakképzés 
színvonala határoz meg.

Vagyis: ha igaz is az, hogy 
a  lakosság látszólag többre 
becsüli a  pénzjövedelmeket, 
m int a különböző term észetbe
ni juttatásokat, a  jövedelmi 
s truk tú rának  ezt az utóbbi ré
szét sokkal komolyabban 
kell kezelni, m int azt a  terve
zők néhány évvel ezelőtt fel
tételezték. Az ingyenes okta
tást, vagy az általános tá rsa
dalom biztosítást az em berek 
nálunk a  m indennapi élet te r
mészetes velejárójaként keze
lik, ám  ha ezeknek a  szolgál
tatásoknak a fejlesztése elm a
rad, vagy stagnál, akkor az 
előbb-utóbb súlyos társadalm i 
feszültségekhez vezetne. S ez 
esetben nem  csak társadalm i 
közhangulat rom lására kell 
gondolni, de számolni kell a  
gazdasági fejlődést veszélyez
tető  problém ákkal is. S m ert 
olyan alapvető term észetbeni 
juttatásokat, m in t az oktatás, 
az egészségügy, stb. a  szocia
lista társadalm i viszonyok kö
zött nem  szabad és nem  lehet 
„pénzre átváltan i”, az életszín
vonal tervezésénél számolni 
kell azzal, hogy az ilyen jel
legű igények egyre m agasab
bak lesznek és ezeket megfe
lelő módon ki kell elégíteni. 
Az MSZMP XI. kongresszusá
nak határozata e felism erést 
fejezi ki, s  egyben előirányoz
za a gyakorlati m egvalósítást

Vértes Csaba

Féhzázad
magyarnak maradni

ről összejövő nyugdíja eléri 
az 1400 frankot. Igaz, a meg
élhetésre ennek csak fele költ
hető — m ondja el a kérdésre 
—, m ért a napi 22,50-be kerü
lő lakbér, levonása u tán  az 
megcsappan 720 frankra. 
M ekkora hát az a/lakás, am i
ért ennyit kell fizetni? — kér
dezem. — Egy nyugdíjasok 
szám ára készült, négyemele
tes házban lakom, m ondja —, 
a lakásban van egy kis kony
ha, benne villanytűzhely és 
beépített hűtőszekrény, egy 
nagyobbacska szoba, függöny- 
nyt'. elválasztható hálófülké
vel. Ez feleségemnek és ne
kem viszonylag kényelm es o tt
hont biztosít.

Elnézést a  kitérőért, hiszen 
nem  erről akartunk  beszélget
ni, dehát a nyugdíj megemlí
tése, óhatatlanul magával hoz 
ilyen jellegű kérdést is. Esz
mecserénk magva a szülőföld
től elszakadt em ber gondolko
dásának, belső érzéseinek ala
kulása volt. Tóth Lászlóból 
m inden bíztatás nélkül kíván
koznak ki az emlékek. A hon
vágy sokszor kínozza az em
bert, s álm atlan éjszakákon 
ébren álmodja, hogy otthon 
van. Érzi a  szülői ház meg
hittségét, elsétál a gyerekkori

.emlékekhez, megszorítja a ré
gi barátok k e z é t. . .  Aztán 
hirtelen felocsúdik — csak 
vízió az egész, a  valóság egé
szen más! Az ilyen ébren való 
álmodások idején önkéntele
nül to llat kellett fognom és 
verset faragnom, bár tudom, 
semmi adottságom hozzá — 
vallja meg Tóth László. H ar
minc éven á t nem  váltottam  
szót magyarul, az összekötte
tést anyanyelvem m el és a  
hazával ezek a fűzfaversek 
jelentették-

Kérésem  a Sorstól nem  kevés, 
de nem  is sok talán/ Viszont
láthassam még kényszerből 
elhagyott szép hazám/ Meg- 
mászhassam a város fölé nyúló  
kis hegytetőt/ A Turul szárnya 
alatt vehessek boldog pihenőt./

— Mint lá tja  Tatabánya 
em léke ötven év u tán  sem 
tű n t el tudatomból, s am ikor 
csak lehet, ide vezet utam. Fél 
évszázad a la tt voltam  üvegfú
vó, szobafestősegéd, csoport- 
vezető, kisiparos, megint segéd 
és sok más. Időm nem ju to tt 
arra, hogy francia feleségem, 
vagy legalább gyermekemet a 
m agyar nyelvre tanítsam . Ma
gam azonban idegen állam pol

gárságom m ellett gondolkodás
ban, szellememben ötven esz
tendő után  is m agyarnak m a
radtam . — És buzogna tovább a 
vallomás, ha nem  terelném  á t 
a  szót a m ára, az itthoni p i
henés napi kérdéseire. — Ezt 
a  néhány hetet kívánja test is, 
lélek is — m ondja Tóth 
László —, hiszen ott kinn 
nyugdíjas létem re sem kezd
tem  el a gyógyulás u táni hosz- 
szas járkálást. Nem, egyszerű 
dolog az kérem, még a bizto
sítással és idővel is renöelke- , 
ző em ber szám ára sem — té r  
ki a hosszasabb m agyarázat 
elől.

’| faggattam , hiszen 
______ I csak magyarul em
lékező verseit k íván ta meg
m utatni, s azt sem a  közlés 
igényével. Nem is az ő fejé
ben született ennek gondolata, 
de jól esett valakivel beszél
getni és barátkozni, ezzel is 
kúrálva a lelket, s közvetve a 
testet. P ap írra  sem vetettem  
volna tán  a találkozást, ha 
nem  érzem  magam is, hogy 
véletlen partnerem  álm atlan 
éjszakáit ezrek és ezrek élték  
— élik át, k ik  kényszerből, kik 
önakaratukból távozva a szü
lőhazából. Tóth László most 
itthon van, álm ai ta lán  való
sak, hiszen fölébredve lá tha t
ja  a várost, a föléje magaso
dó hegytetőn a Turult, s ha 
kedve van megpihenhet a 
szárnyak árnyékában.

Kappel Emil j


