
1975. július 15. kedd D O L G O Z O K  L A P J A 5

r  i " 'r ' 1 | * "

Uj utat építenek, parkerdőt 
alakítanak ki Naszályon

Éveik óta sok gondot oko- kű társadalm i m unkával. Az tenek, padokat helyeznek el. 
zott Naszályon, a Táncsics úttörőcsapat tagjai — akik 2 A TANÉP még az idén össze- 
M ihály utca, ahol eddig nem  óra társadalm i m unka Na- kötő u ta t készít a Véderdő
volt szilárd burkolatú az ú t  szályért jelszóval m ozgalm at hoz,, s ezzel közvetlen össze- 
A községnek ebben a részé- indítottak — az erdőben ősz- köttetés létesül a jövendő 
ben négy utca csapadéka ta - szegyűjtötték a hulladékot, parkerdő és a község főútja 
lálkozik, s veszélyezteti az Naszályon a  tervek  szerint között
épületeket, kerteket. A ta_ közüggyé teszik a parkerdő Megyénk új parkerdőjének 
náes az idén félm illió forin- kialakítását. A társadalm i k ialakítása több évet vesz 
to t költ az utca portalan ítá- szervek összefogásával, a la- igénybe. A tervek szerint ki- 
sára. A m unkával a TANÉP kosság mozgósításával a fény. rándulóhellyé fejlesztik. Bü- 
dolgozói jól haladnak, 800 vesben k iirtják  a bozótot, er- fét, fagylaltárusító pavilont is 
tonna alap- és hengerkövet dei utakat, sétányokat készí- építenek majd. 
raknak le, mely aszfaltréte
get kap. A m integy fél kilo
m éter hosszú útszakaszon a 
belvíz elvezetését is megold
ják.

Az utcában jelenleg az 
egyik oldalon van járda, a 
lakosság társadalm i m unká
jával az idén a m ásik felén is 
elkészül. A tanács biztosítja 
az építőanyagot, s az u tca 
lakói több tízezer forint érté 
kű m unkával rak ják  le a já r
dát. A TANÉP a község köz. 
pontjában, a tanácsháza előtt 
a közlekedési csomópont á t
építésével m egszünteti a ve
szélyes kereszteződést.

A Naszály és Alm áspuszta 
között fenyvest, az úgyneve
zett „Véderdőt” parkerdővé 
alak ítják  át. A tizenegy hol
das területen az idén a naszá- 
lyi autóklub tagjai mintegy 
200 négyzetméteres betonteret 
építettek  25 ezer forin t érté-
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A  Szakály Vince vezette 14 tagú kubikosbrigád úgynevezett 
hengerkövet terít

Gazdasági eredmények 
— szépséghibával

A komárom i vasöntödének kissé szegényes ecsetelése a
valóságnak. Nem csak érzel
mi háttere van a m unkahelyi 
ragaszkodásnak. Aki sokat és 
jól dolgozik, szép pénzt keres
het és ez egy cseppet sem 
lényegtelen.

A hűtőkam rában a szürké-

nincsenek anyagbeszerzési, 
sem értékesítési nehézségei. 
Nem meglepő tehát, hogy 
az első félévet sikeresen zár
ták, sőt, tú lteljesítették  te r
melési és eredm énytervüket. 
Ism erve az általános anyagbe-

igen jól alakul, bár ez nem  
csupán e kollektíva jó m un
kájának köszönhető, hanem 
annak is, hogy szinte gépi 
technika nélkül dolgoznak, s 
így elenyésző az eszközleköté
si járulék, a gépfenntartási 
költség. A gyártásközi ellen

szerzési nehézségeket, a rra  re hű lt öntvények sorakoznak, őrzés szigorú, a  keletkező se-
távolabb pedig (végre) egy új 
üzem csarnokban m ár a tisztí
tást, m unkájuk végső fázisát 
végzik.

Az öntödei term ékekre nagy 
szüksége van népgazdaságunk
nak. Az itt gyártottak egy- 
harm adából mezőgazdasági

,.1CTV gépek alkatrészei, kétharm g- oearn.yeKuija a mun-
^  dából ipari gépek, motorhéz kakorulm enyek mostohasaga, 

testei, csapágyfedelei, pajzsok az uzem’ rend h ián y a  De a 
és kapocsház-öntvények ké- munkavedelem területén sincs 
szülnek majd a továbbiéi- minden rendben. Aligha valo-

gondoltam : könnyű dolga van 
a komárom i öntödének. Van 
anyag, van piac — a többi 
m ár kizárólag ra jtuk  múlik.

Hogy ra jtuk  m úlik — így 
igaz, de a „könnyen” szerzett 
term elési siker illúziójával 
ham ar le kellett számolnom.

A m űhelyekben já rv a  . . . . .  , . , . .
éreztem, m intha ötven évvel dab°l >Pari g«Pek- motorhéz 
visszaforgatták volna az idő 
kerekét. Elavult (sőt m ondhat
nám , rozzant) műhelyekben, 
nagyrészt kézi erővel term el
nek. Kevés a gép, a  term elés 
fő hajtóereje itt  még a mun
kások fizikai ereje, ügyessége, 
szaktudása.

Az öntőcsarnokban (akár 
Zola rajzolhatta volna meg) 
félmeztelen, bronzbőrű férfiak 
(sok-sok fiatal) csapolták az 
1200 fokra hevített vasat. Má
sok a form ákat töltötték fel 
az izzó olvadékkal. V eríték
ben fürödve dolgoznak. Ahol 
kísérőm  vezetett — távol a 
kem encék izzásától — m ár 
hűltek az öntvények, a hőség 
„csupán” 50-60 fok körül járt.
(M intha az egyenlítőn járnék, 
vágyakozva gondoltam a k in
ti 35 fokos „kellemes hűvös
re”). Az itt  dolgozóknak — 
úgy tű n t — ez meg se koty- 
tyan. Határozott, élénk, pon
tos m ozdulataik errő l vallot
tak.

így, ilyen körülm ények kö
zött dolgozik 150 ember.
Többségük törzsgárdatag.
Kedvelik és becsülik egymást, 
az erőfeszítések, a jól végzett 
m unka öröme egyívásúvá ér
lelte őket. Aki egyszer ide jött, 
nem igen keres más m unkahe
lyet magának. Jó a m unkalég-

le jt nagy részét visszanyerik, 
jól gazdálkodnak az élőm un
kával és hatásosan korlátoz
zák az általános költségek 
emelkedését.

Talán a kelleténél nagyobb 
m értékben is. A nagyszerű 
term elési eredm ények fényét 
azonban beárnyékolja a mun-

használóknál. De itt szület
nek a bányacsillék kerekei is.

K észáruraktár szinte nincs. 
M inek is? Amit ma term el
nek, m ár „tegnap” kellett 
volna. Az elkészült term ékek 
24 órán belül elhagyják a 
gyárat.

Sok megrendelés érkezik, 
kicsi hozzá a kapacitás, töb
bet vállalni nem  tudnak. A 
gépipar igénveinek kielégítése 
mind sürgetőbbé (most m ár 
halaszthatatlanná) teszi a 
gyár fejlesztését. Az előzetes 
tervek  elkészültek ehhez. Az 
V. ötéves te rv  során 50 száza
lékos kapacitásbővítésre szá
m ítanak. A jelenlegi kézi m un
kákat m ajd célgépekkel vé
geztetik és korszerű term elő
üzemmé alak ítják  az öntő
műhelyt. Létszám növelésére 
nem  nagvon gondolhatnak, 
ezért a fejlesztés ú tja  a  képe
sítés lesz, ezzel együtt a m un
kásgárda szaktudásának gya
rapításáról is gondoskodnak. 
A betaníto tt m unkások máris 
szakmásító tanfolyam on sajá
títh a tják  el az öntőozakmát.

Jelenleg viszont nem m in
dennapi erőfeszítés kell az

_____ d___ évi 60 milliós term elési érték
kör — m ondhatnám . — de ez előállításához. Önköltségük

színű, hogy nem  lehet többet 
tenni a m unkakörülm ények, a 
munkavédelem javításáért. És 
érthetetlen, hogy m iért nem 
teszik.

Tereny Anna

H a sovány  a  íöJd...

JNy úlvágóh 
futószalaggal

Látogatás a  B a ji-T ard o sb án y a i MGTSZ-ben
A tsz-iroda ablakából a zöl

dellő tardosl dom bokra és az 
erdőkkel borított hegyekre 
látni. Festői tá j ez, szemet

lom, egész éves elfoglaltság a 
nálunk dolgozóknak, hanem 
tisztes jövedelem forrás is.

A Barom fiipari Országos
gyönyörködtető, m arasztaló, V állalattal kötöttek szerződést.
nyugalm at árasztó. Haris G yu
la, , a szövetkezet elnöke, aki 
naponta k ijár ide Tatáról, 
mégsem a tájról, inkább az 
em bereiről beszél:

— Azt ugye, tudód, hogy a 
legutóbbi egyesülés óta B a j i -  
Tardosbányai Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet á  gazdasá
gunk neve? Négy falu lakói 
találnak nálunk m unkát, meg
élhetést. Vértestolna és Agos- 
tyán szövetkezeti gazdái szin
tén ennek a 2700 hektáros 
nagyüzemnek a tagjai.

— S hogyan találják meg 
az em berek a helyüket ebben 
a négy falura kiterjedő kö 
zösségben? Nincsenek-e viták, 
súrlódások?

Az elnök, aki korábban a 
tatai járási tanács elnökhe
lyettese volt, később pedig a 
term előszövetkezetek területi 
szövetségében töltött be je 
lentős beosztást, mosolyra húz
za a száját.

— Súrlódás m indenütt van. 
Még a legjobb családban is. 
Ha a beszélgetések, viták, a 
nézetek ütköztetése és tisz
tázása a nagy közösség javát 
szolgálja, kell is bizonyos fa j
ta  ilyen jellegű súrlódás. Azt 
m ondhatom azonban, hogy a 
szövetkezetben igazi egység 
van. Hatszázon felül van a 
dolgozó létszámunk, sok kö
zöttünk az alkalm azott. ő k  
és a szövetkezet tagjai is jól 
megférnek egymással.

A 260 szövetkezeti tagból 80 
a járadékos. Az alkalm azottak 
szama 340. Ők vannak több
ségben. S ezek a számok sok 
m indenről vallanak. Kevés itt 
az igazán mezőgazdasági m ű
velésre alkalm as terület. A 
búza, árpa és a zab vetéste
rülete nem éri el az 500 hek
tárt: A jövedelem jó része se 
a hagyományos gazdálkodási 
ágazatokból származik. Ez is 
magyarázza az alkalm azottak 
magas számát.

N yúlsirató . . .  Ezt a 
lehetne adni annak a 
dombnak, ahol a szövetkezet 
nvúlvágóhídja fekszik. Az 
idén egv és háromnegyed m il
lió nyulat vágnak le és szál
lítanak innen exportra.

— Honnan van nek tek  eny- 
nyi nyulatok?  — hüledezek.

— Sehonnan — nevet Haris 
Gyula. Ennyi nyúl talán nincs 
is a világon. De azért le
vágjuk és exDortáljuk. S ez 
nemcsak kitűnő m unkaalka-

Vállalták, hogy ilyen óriási 
mennyiségű nyulat levágnak, 
feldolgoznak és exportképes 
szinten végzik a munkát. Nem 
kis dolog ez. I tt nem lehet a 
régi módon nyulat vágni,

gáltatási ágazatunk ez is. A 
m unka nagyon nehéz és egész
ségtelen is, de a belőle szár
mazó jövedelem is tetemes.

K ét évvel ezelőtt a szövet
kezet egész gazdálkodásából 100 
millió forint term elési érték 
származott. Tavaly ez 204 
m illióra szökkent. Az idén 250 
millió forint körül lesz. Kell-e 
más adat, ami az i t t  élő em-

ahogy nagyapáink tették. Fu- berek szorgalmára, tehetségé- 
tószalagszerűen megy a té r-  re utal?
melés, de ezt meg is kellett 
tanulni s az sem volt könnyű. 
Aztán az átállás a nyúlvágás 
nagyüzemi technológiájára! 
Géprendszerek beállítása, em 
berek tanítása, begyakorolta- 
tása. S a BOV nem bánta 
meg, hogy az egész országból 
a baji vágóhídra szállítja az 
exportra kerülő, a term elők
től á tvett töm érdek nyulat.

— Óva intettek ettől az üz
letkötéstől — szól csendesen 
az elnök. — Tapasztalt, öreg 
szövetkezeti vezetők csóvál
ták a fejüket, am ikor a szer
ződést megkötöttük. S m a 
azt mondják, igazunk volt, 
szerencsénk lett. Persze, azt 
nem tudják, m ennyit kellett 
gürcölni, hogy igazunk le
gyen. K ívülről mindig csak az 
eredmény vagy a kudarc lát-

A z elnök, aki egy fél év ti
zede áll a szövetkezet élén, 
igy summázza végkövetkezte
téseit:

— A város vonzásában
élünk. Ha azt akarjuk, hogy a 
szövetkezet vonzó legyen, a 
m unkát bárhol könnyen ta 
láló em berek szemében, akkor 
mindig valam i ú jra  kell töre
kednünk. Fokozni kell a jöve
delmet, javítani a m unkakö
rülm ényeket, erősíteni a kol
lektív szellemet. S olyan gaz
dasági feltételeket kell terem 
tenünk, hogy az itt  élő em 
berek valóban vonzónak ta 
lálják  a  falusi életet.

Szaporodnak a gyönyörű há
zak a tardosi domboldalakon, 
de hát ez m ár nem is újság.

H aris Gyula tag ja a tatai 
városi párt-végrehajtóbizott-

szik. Pedig mindig a m unka a  ságnak. Miközben beszélge- 
fontos, s persze elsősorban — tünk, folyton ezt az em bert, a 
akik a m unkát végzik. felelős választott pártszerv

Van itt azért más is, nem tag já t keresem, kutatom , kér- 
csak nyúlvágás. Növényter- dezem benne. S teljes m ér- 
mesztés, állattenyésztés, mész- tékben á tha tja  őt a közéleti 
égetés. A juhtenyésztésre pél- em ber felelőssége, politikai lá 
dául nagyon alkalm as ez a tókörének széles volta. Tsz-
dimbes-dombos tájék. Hosszú 
táv ra  akarnak  berendezkedni 
r í .  A gyenge minőségű földek, 
amelyeken a több m unka is 
csak kisebb jövedelemmel jár, 
gondolkodásra, új kezdem é
nyezésekre szorítják a  veze
tőket, tagokat, alkalm azotta
kat. így vannak a mészége- 
téssel is. Ennél is szakítottak 
a hagvományos formával.

— Ma m ár a mészégetés

elnökként a párt politikáját 
végrehajtó gazdasági vezető, 
aki elsősorban a népgazdaság 
és a szövetkezeti közösség é r
dekeit ju tta tja  kifejezésre in 
tézkedéseiben, m agatartásá
ban, az új élet kiform álásáért 
végzett fáradságos vezetői te 
vékenységében. „x.,\

-r- N álunk a  pártszervezet 
nagyon tevékeny és jelentős 
szerepe van a döntések kiala-

vertikális üzemelési form ában kításában, az irányításban —
megy végbe — folytatja az 
elnök. — Leoltjuk a meszet, 
csomagoljuk, forgalmazzuk, 

nevet Sőt, másokét is forgalm az- 
baji zuk. Az idén nagy m ennyisé

get, m integy 6500-7000 va-

hangsúlyozza. — K ubik Emil 
párttitkár, aki sokáig nálatok 
volt újságíró, nagyon jó m un
kát végez, s ugyanez vonatko
zik a vezetőségi tagokra is. 
A szövetkezeti dem okrácia

gonnyi oltott meszet hozunk fejlesztésében, a m unkában, 
forgalomba. A tüzéppel kö- mindig szám íthatunk a kom- 
tö ttünk kooperációs szerző- m unistákra. Közéleti szerepük 
dést. A mi fóliazsákos, oltott döntő jelentőségű a szövetke- 
meszünk azonnal felhasznál- zet és a falvak életében, a
ható az építkezéseknél. Nincs 
az a mennviség, am it el ne 
tudnánk adni belőle. M ájus
ban 600 vagonnal adtunk el, 
de 1000 vagon is elkelt volna 
belőle. Fontos term elési, szol

gazdálkodás fejlesztésében.
A tsz-iroda ablakából a 

zöldellő tardosi dom bokra lá t
ni. Szorgos nép él itt  a  he
gyek alján. Biztos jövőt épít 
magának. (dkl)

Bővítik a gyermekintézményeket
A  tarjául községi tanács 

végrehajtó bizottsága hétfőn 
ülést tarto tt. M egállapították, 
hogy a községben örvendete
sen em elkedik a gyermekek 
száma, s ez szükségessé teszi 
az óvoda, illetve az általános 
iskola bővítését, s megteszik 
a  megvalósításhoz szükséges 
intézkedéseket. A  szomódi 
községi tanács végrehajtó bi
zottsága ugyancsak hétfőn 
ta rto tta  ülését. Szóba kerü l

tek azok az intézkedések, 
am elyeket a község az ifjúsá
gi, illetve a népesedéspoliti
kai intézkedések végrehajtása 
érdekében tett. Szomódon a 
közelm últban új sportpályát, 
s h o 'zá  modern öltözőt épí
tettek. A község épülőfélben 
lévő óvodája pedig a tervek 
szerint ez év végéig átadásra 
kerül, s 50 szomódi kisgyerek 
elhelyezését biztosítja.

Közétkeztetés városon, falun
A Kristály Vendéglátó Vál

la lat étterm eiben naponta 
15-16 ezer em ber étkezik — 
ebből mintegy nyolcezer elő
fizetéses m enüt fogyaszt. 
Több ezren étkeznek az 
ÁFÉSZ-ek vendéglátóiban is 
— s ez azt jelzi, sok ezer 
család napi ebédjét készíti el 
m a m ár a vendéglátóipar.

V árosainkban általánossá 
vált a vendéglátó egységek
ben az előfizetéses menü — 
s lassan té rt hódít a falvak
ban is. Kis körsétánk sorún 
néhány vendéglátó egységben 
tájékozódtunk, és a helyi ta 
pasztalatok sok általános ten
denciát jeleznek.

A tatai Fényes étterem ben 
i$ em elkedett az utóbbi évek
ben az előfizetők száma. Az 
egység a piactér mögött, kis
sé távol a főúttól működik, 
ezért kevés az átutazó vendé
ge. Szolgáltatásait elsősorban 
a helyben lakók, a vállalatok, 
intézm ények dolgozói veszik 
igénybe.

Jelenleg naponta száz-száz- 
húsz előfizetéses, m enüt ad
nak el, tájékoztattak  a gazda
sági irodában.

Percenként nyílt a helyiség 
ajtaja, a vendégek a követke
ző heti ebédjegyeket vásárol
ták  meg. Van, aki az étterem 
ben fogyasztja el a jegyes

ebédet; sokan 
hazaviszik. Az

ételhordóban
előfizetésesek

kétféle menü közül választ
hatnak. Ezen kívül, turista- 
m enüt is készít az étterem  
konyhája, melyet a m enünél 
tíz százalékkal olcsóbban áru 
sítanak.

Az étterem  havi ételfor
galma eléri a 130 ezer forin
tot. A tanév idején iskolana
pokon itt étkeznek a közeli 
Kereskedelmi és Vendéglátó
ipari Szakmunkásképző Iskola 
tanulói is. Az étterem  több 
vállalat üzemi konyháját is 
helyettesíti. Itt ebédelnek a 
KOMÉP, a TANÉP, a Gene
rál, a Volán, a Sütőipari és 
más vállalatok dolgozói. Az 
előfizetők száma a hét vé
gén csökken, az étlap szerin
ti étkezőké viszont nő.

tanács, a KÖJÁL, a kórház, a 
posta, a Bábolnai Mezőgazda- 
sági Kom binát ta tai ipari üze
mének dolgozói. Szombaton
ként álta lában  négy-öt tu 
ristacsoportot fogadunk. Tata 
kedvelt kirándulóhely, rend
szerint egy hónappal előbb 
m egkapjuk az ebéd- és va
csorarendeléseket a budapesti, 
a pécsi, a zalaegerszegi, a 
gyulai és más IBUSZ-irodák- 
tól. Vendégeinknek mintegy 
húsz százaléka külföldi, cseh
szlovák, német, olasz. A Vár 
étterem  a város kedvelt va
csorázóhelye is.

Az utóbbi 
ÁFÉSZ-ék

években az 
erőfeszítéseket

átm enő forgalom viszonylag 
kicsi, negyvenen-ötvenen ve
szik igénybe. Diákétkeztetés 
nincs, a gyerekek az iskola 
napközi otthonában esznek. A 
konyha kapacitása jelenleg te l
jesen kihasznált, éppen ezért 
szükség lesz a felú jítására és a 
m unka gépesítésére. Az é tte
rem  sem  felel meg mindenben 
a követelm ényeknek. Az üze
meltető, a Komárom és Vidé
ke ÁFÉSZ tervbe vette az 
egység rekonstrukcióját.

A Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ 
16. számú kisvendéglőjében, 
Császáron ötvenen-hatvanan 
fizetnek elő ebédre. Elsősor
ban helybeliek, a posta, az 
erdészet dolgozói, de a mező- 
gazdasági term előszövetke
zet Vérteskethelyről átjáró  
dolgozói is itt ebédelnek. Az

szolgáltatásuk fejlesztésére, 
az étkezési szokások megvál
toztatására. Nagyigmándon a 
Vadvirág kisvendéglő a ^tele- 

a Várban, az iskolai tan ítás piílés központjában működik.

tettek  a falvakban vendéglátó húsz negyven adag

A város másik étterm ében,

idején mintegy négyszázan é t
keznek naponta — elsősorban 
a gimnázium és a szakm un
kásképző tanulói, így a szün
idő a la tt az előfizetők száma 
negyven százalékkal csökken.

— Nyáron az idegenforga
lom m iatt viszont megnő az 
étlap szerinti étkezés — szed
te össze az adatokat az üzlet
vezető, Varga Györgyné. — 
Májusiján 185 ezer forin t é r
tékű é telt forgalmaztunk. Ál
landó előfizetőink a  városi

Az üzletvezető, G ábris János- 
né tapasztalatai szerint egyre 
nagyobb az érdeklődés az elő
fizetéses menü iránt. K ét-há- 
rom évtizede elképzelhetetlen 
volt az előfizetéses étkezés. 
Ekkor mindössze néhány ezer 
volt, jelenleg 80-90 ezer forin t 
a havi ételforgalom. Naponta 
220-230 adag ételt készítenek. 
A legtöbb előfizető az IKR

étel kerül naponta, azért ilyen 
kevés, m ert kicsi az átutazó 
forgalom. A kisvendéglő ha
vonta 20-25 ezer forin t érték
ben forgalmaz ételt.

A nagyigmándi és a csá
szári példából kitűnik, a fal
vakban is megváltoznak az 
étkezési szokások. Az é tte r
mek, kisvendéglők fontos szol
gáltatását — az előfizetéses 
m enüt — egyre többen veszik 
igénybe. A  vendéglátóipar 
mind jobban igyekszik betöl
teni h ivatását és a hétközna
pokon is leveszi a családok

dolgozói közül kerül ki, de válláról az otthoni főzés gond* 
itt étkeznek az öregek nap- jó t
közi otthonának lakói is. Az (Botlil#


