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Jobb előkészítést, nagyobb tervszerűséget 
az iskolák nyári felújításában!

Amikor szeptemberben meg-, tanácsülés által jóváhagyott
szólalnak az iskolai csengők, s 
beszólítják a tanulókat, rend
szerint eszünkbe sem jut, 
hogy ezt a nyitányt nyáron 
felújítások, tatarozások készí
tik  elő. A Dorogi Járási Népi 
Ellenőrzési Bizottság gondolt 
ezekre a m unkálatokra, am i
kor második félévi m unka- 
p rogram ját összeállította. Sa
já t vizsgálat form ájában lá t
tak  hozzá az általános isko
lák nyári felújítási és tataro- 
zási m unkálatainak elemzésé
hez. Meg voltak győződve a 
tém a fontosságáról, hiszen 
ezért vették fel vizsgálati 
program jukba. A felm érés 
m egállapításai csak megerő
sítették  ennek időszerűségét.

A m unkabizottság kilenc te 
lepülésre terjesztette ki vizs
gálatát, többek között Eszter
gomra, Dorogra is. M ire vol
tak  kíváncsiak? A rra, hogy az 
oktatási intézmények, illetve 
felügyeleti szerveik jól hasz- 
nálják-e ki a vakáció idejét, 
s  pénzügyi lehetőségeiket a  
felújítások, tatarozások el
végeztetésére, időben lekö
tik-e a kivitelezői kapacitást, 
kikkel dolgoztatnak, s  hogyan 
történik  a számlázás. A figye
lem  tehát a  legfontosabb moz
zanatokra te rjed t ki.

Érdemes időzni az általános 
m egállapításoknál. Probléma, 
hogy az oktatási intézm ények 
vezetői nem  m érik  fel kellően 
a  szükséges felújításokat, erről 
tehá t a tanácsi vezetést sem 
tá jékozta tják  megfelelően. 
Ebből következik, hogy a fel
újítások ütemezése, a szüksé
ges pénz biztosítása nincs 
szinkronban az igényekkel. A 
tanácsok a fejlesztési alap 
te rhére  m egállapított, és a

keretösszegeket előzetes fel
mérés nélkül nyújtják  az in
tézményeknek. Az ilyen gya
korlat nem teszi lehetővé a 
felújítások rendszerezését, és 
a szükségleteknek megfelelő 
programozását. Hiba, hogy a 
tanácsi szerveknél és az isko
láknál nem készülnek távlati 
felújítási tervek. H iányuk mi
a tt a nagyobb m érvű m unká
k a t is elaprózva végeztetik el.

Az oktatási intézmények 
nagyobb része 80-100 eszten
dős, tehát a rendszeres k a r
ban tartás fokozottabb m érték
ben kívánatos és szükséges. 
Indokoltnak tarto tták  a vizs
gálatot végző munkacsoport 
tagjai, hogy az egyes iskolák 
épületeit szakem berek bevo
násával tekintsék át, állapít
sák meg, hogy az elkövetke
zendő időszakokban milyen 
m értékű felújításokat kell el
végezni, s  ezeknek mekkora 
a  költségigényük. Az ütem e
zés lehetőséget nyú jt a társa
dalmi m unka alapos megszer
vezéséhez. E rre van is példa: 
N yergesújfalun az egymillió 
forintos költségvetéssel je l
zett iskolafelújítást ténylege
sen 330 000 forintból oldották 
meg. Hasonló eredm ényeket 
értek  el Kesztölcön is, ahol. 
100 000 forintból 180 000 fo
rin t értékű m unkát végeztek 
el a társadalm i m unka jó elő
készítésével.

Az sem kedvez az ügynek, 
hogy a felújításokra jóváha
gyott összegeket csak késve 
közük az iskolák vezetőivel, 
hiszen ez a  kivitelezői kapaci
tás lekötését hátrá lta tja . Az 
pedig köztudott, hogy kivitele
zőt ta láln i nem  olyan köny- 
nyű.

A népi ellenőrzés vizsgálata, 
m int mindig, ezúttal is meg
felelő javaslattal zárult. Hang
súlyozták annak fontosságát, 
hogy az iskolák által benyúj
to tt tatarozási, felújítási igény 
alapján  még az év kezdetén 
közöljék velük a rendelkezé
sükre álló anyagiakat. Hozzá 
kell látni olyan, két-három  
évre szóló program  kialakítá
sához, ameiy ütem szerűen ha
tározza meg a teendőket, s 
anyagi vonzatait. A többéves 
ütemezés lehetővé teszi, hogy 
egy-egy felújításra összevon
tan  nagyobb összeg álljon ren
delkezésre.

PiU&marót esetében szüksé
gesnek ítélték az iskolában 
végzett asztalosmunkák szám 
lázásának felülvizsgálatát, 
m ert 25 százalékos többlet
számlázást állapítottak meg. 
Indokoltnak látszik az üve
gesmunka egységárának elem
zése is.

Gordos Géza

Befejezéshez közeledik 
a kukorica betakarítása

M ár a kukoricabetakarítás kukoricaterm ést elérni nem  átvételt. Most próbálkozunk 
kezdetén kiviláglott, hogy az lehet. Amelyik évben a leg- valami más megoldással, hogy 
utóbbi évek legmagasabb át- nagyobb volt az átlaghozam, ne kelljen a betakarítást
lagterm ésére szám íthatnak hektáronként 43 m ázsát taka- hosszú időre megszakítanunk,
az idén a mezőgazdasági üze- ríto ttunk  be. Az idén pedig 
mek. Minden szakem ber a leggyengébb táb la  is többet 
egyetért abban, hogy a  ki- adott ennél, s volt olyan te 
emelkedő term éshozam  a rü letünk is, melyen az MVSC 
rendkívül kedvező időjárás- 580-as fa jta  átlagterm ése 80 
nak köszönhető. De tagadha- mázsa lett. Az eddigi adatok- 
tatlan, hogy a term előszövet- ra alapozva 52 q/ha-os végső 
kezetek szakvezetői is hozzá- eredm ényre szám íthatunk.
tették  ehhez a m aguk sok- „  .— Teljesen term észetes —,

folytatta —, hogy az em ber

BAJNA
a l k o t m á n y  t s z

éves tapasztalatát, kezdve a  
gondos talaj előkészítési m un
káktól egészen a betakarítá
sig. Erről beszélgettünk a 
minap néhány termelőszövet
kezet fóagronómusával.

ETE
KOSSUTH TSZ

— Mi, eleiek, egészen a kö- bájnok is, m ert a term ény- 
zelmúltig abban a hiszemben forgalmi vállalat nagyigmán- 
éltünk — m ondta G yüszü  di telepe — ahová eddig szá- 
Vince —, hogy földjeink sa- rítóra hordtuk a term ést — 
játos talajadottságai m iatt jó zsúfoltság m iatt leállította az

— Termelőszövetkezetünk 
évről évre céltudatosan tö
rekszik arra, hogy növeked
jenek a term ésátlagok. így 
például a tavalyi 40,5 q/ha-os 
kukoricaterm és u tán  az idén 

minden évben igyekszik hasz- 45 mázsást terveztünk. Az ed- 
nosítani a korábbi esztendők (jig betakarított terü letek  át- 
tapasztalatát. S bár a techno- jaga 3̂ m ázsa, 
lógia az előző évihez hasonló Mivel termelőszövetkeze- 
volt, gyomirtó szert mást tünk  bekapcsolódott a Bajai 
használtunk s  ez jobban Kukoricaterm elési Rendszer- 
bevált. Még mintegy száz így az idén m ár korszerű 
hektáron áll lábon a kukori- vetőgépet használtunk, amely- 
ca, de sajnos, állnak a kom- jygi sikerült az 55-60 ezres

Szakszervezeti aktivisták 
kitüntetése

Hétfőn ünnepi ülést ta rto tt 
T atabányán a KPVDSZ me
gyebizottsága, Gabnai Irén  
titk á r  em lékezett meg a szak
szervezet fennállásának 75. 
évfordulójáról. A megemléke
zés u tán  három  régi szakszer
vezeti tagnak — Stein M ihály- 
nénak, Szűcs Lajosnak és 
Frank M ihálynak — átn y ú j
to tta  „A szakszervezet iránti 
hűségért”, a központi vezető
ség á lta l adom ányozott em - 
lékplakettet. Tasnádi Ferenc- 
né, a  megyebizottság elnöke 
hét aktivistának a „Szakszer
vezeti m unkáért” oklevelet 
adott át. Nyolcán a KPVDSZ 
elnökségének „Eredményes 
szakszervezeti m unkáért” em 
lékplakettet kaptak.

Hasonló ünnepi megyebi
zottsági ülést ta rto tt hétfőn 
délelőtt az Élelmezésipari

Dolgozók Szakszervezete Ko
m árom  megyei Bizottsága. 
Egry Éva, a megyebizottság 
titk á ra  beszámolt az  ÉDOSZ 
XXIV. kongresszusáról, m ajd 
Csere Antal, a megyebizottság 
elnöke ünnepi megemlékezést 
ta rto tt novem ber 7-ről. Az 
ünnepi ülésen kitüntetésekre, 
jutalm azásokra kerü lt sor. 
Révfalusi Bernadett a Kom á
rom megyei Gabonafelvásárló 
V állalat gazdasági felelőse és 
Ligeti László, az Aszári K e
m ényítőgyár szakszervezeti 
bizalm ija mozgalmi m unkás
sága elismeréséül a „Szakszer
vezeti m unkáért” oklevelet 
Ódor Pál, az Ácsi Cukorgyár 
szakszervezeti propagandistá
ja  a  „Kiváló propagandista” 
k itün tetést kapta.

A megyebizottság tizennégy 
tag ja pénzjutalom ban része
sült.

a gyógyszeripar és a mezőgazdaság összefogása

Premixüzemet építenek 
Bábolnán

Társulást alapítón a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, a Chinoin 
és a Kőbányai Gyógyszerárugyár

Az iparszerű nagyüzemi ál- egész sorát alakíto tták  ki — fokon autom atizált üzemhez 
lattenyésztés továbbfejlődésé- felhalmozódtak, valam in t a a  szakem bereket a társu lt 
nek egyik kulcskérdése a ta- nagy hagyom ányokkal rendel- vállalatok biztosítják. Egye- 
karm ányozás minőségének, kező gyógyszergyárak ku ta tá- lőre baromfi-, sertés- és juh- 
hatékonyságának javítása, sx és gyakorlati m unkájában prem ixet állítanak  elő az 
Nem mindegy, hogy ez milyen összegyűltek. iparszerű állattartó  telepek és
gazdaságos lesz, hiszen a  ta -  Bábolna biztosítja a m unká- az intenzív háztáji fa jták  szá- 
karm ányozás a term elési költ- hoz a  mezőgazdasági hátteret, mára. Mivel jelenleg a nép
ségek 60-65 százalékát jelenti. A kutatások céljára átvették  a gazdaság .15 ezer tonna p re
l l gyanakkor nélkülözhetetlen Műszaki Egyetem ácsi kísér- m ixet im portál, az évi 30 
a magasabb szintű áüategész- leti üzemét. Az együttm ükö- ezer tonnás kapacitású gyár 
ségügy m egterem tése is. Ezek- dés nagy táv latokat ny it meg. term ékeiből exportra is ju t 
nek a feladatoknak a  meg- A gyógyszeriparban például majd. , .
oldására jö tt létre a  mező- nagy tapasztalatokkal, mfeg- 
gazdaság és a gyógyszeripar felelő módszerekkel és kivá- 
újszerű kapcsolata: a Bábol- ló szakem berekkel rendelkez- 
nai Mezőgazdasági K om binát, r.ek az úgynevezett ferm entá- 
a  Chinoin Gyógyszer- és Ve- d ó s  eljárások alkalm azásánál, 
gyészeti Term ékek Gyára, va- A magas kem ényítőtartalm ú 
lam int a  Kőbányai Gyógy- anyagokból pedig — például a 
szerárugyár BCR néven pre- kukoricából — ferm entációval 
m ixterm elő társu lást hozott értékes fehérjetakarm ányokat 
létre. nyerhetnek.

A prem ixek, a  gyógytápok, A társu lás — am elyben a 
a  hozamnövelő és m ás spe- tagok egyenlő arányban vesz- 
ciális hatóanyagok előállítása nek részt —, elsőként pre- 
és forgalmazása m ellett foly- m ixüzem et létesít Bábolnán, 
tá tják  takarm ányozási és ál- A gyár berendezését egy sváj- 
lategészségügyi kutatásaikat, ci cégtől rendelik meg. A 
Hasznosítják azokat a  gazdag 120 millió forintos beruházás 
tapasztalatokat, am elyek az terveit a  Komárom megyei 
utóbbi években Bábolnán az AGROBER készíti. Az építke- 
iparszerű állattenyésztésben, a zést a  jövő év tavaszán kez- 
bábolnai kutatásokban — dik meg, s  egy esztendő alatt 
amelyhez a. laboratórium ok be akarják  fejezni. A magas

tószámot elérni. Ennek is, va
lam int a  nagyobb odafigye
lésnek köszönhető a  várható  
90 vagonos többletterm és.

Meggyorsította a  betakarí
tást, hogy a  gyermelyi tsz 2-3 
kom bájnja egy héten keresz
tü l nálunk dolgozott és á t
hordhattuk hozzájuk szárítani 
a  term ést. Elkelne a segítség 
továbbra is, m ert közben
Claas-dom inátorunk is elrom 
lott, s  m egakadtunk a m un
kával — közölte Asztalos
József.

DAD
ARANYKALÁSZ TSZ

— Közös gazdaságunkban 
évek óta m agasabb a kukori
ca hozama és lényegesen ala
csonyabb' az önköltsége, m int 
az IKR -rendszerbe kapcsoló
dott megyei tsz-ek átlagterm é
se, illetve önköltsége. Ezért 
ragaszkodtunk mi a tava
szon ahhoz, hogy továbbra is 
a saját „DKR” — m árm int a  
dadi kukoricaterm elési rend
szerünkben — m aradhassunk 
— közölte tréfásan Kugler 
Géza. — Tavaly is 55 q/ha 
volt az átlagunk, az idén 62 
q /ha-ra számítunk.

a z  á l l a m p o l g á r o k
szám ára a m indennapi élet 
gyakorlati tényei teszik nyil
vánvalóvá, hogy hazánkban a 
közrend és közbiztonság szi
lárd, és ez a m egállapítás é r
vényes Komárom megyére is. 
Van azonban a közrend meg
sértésének egy olyan „szelid” 
m egvalósulási form ája,
am elynek m egszüntetéséért 
m ég sok a  tenn ivalónk: nem 
csak a  rendőröknek, b íráknak 
és ügyészeknek, hanem  me
gyénk m inden állam polgárá
nak. Elég csak a  „csövező” 
fiatalokra, vagy a r ra  h ivat
kozni, hogy például Eszter
gom -Kertváros ban dologidő
ben, fényes nappal életerős, 
dologtalan cigányok népes 
csoportja ácsorog rendszere
sen a főút m elletti ÁBC-áru- 
ház környékén. Őket és a  hoz
zájuk hasonlókat h ív ja  a  jogi 
nyelv közveszélyes m unka
kerülőknek. \

A közveszélyes m unkakerü
lés veszélyessége: annak aka
dályozása, hogy a m unka m a
radéktalanul betölthesse alap
vető szerepét a  szocialista 
társadalom ban. A m unkake
rüléssel szükségképpen együtt
já ró  erkölcsi romlás pedig 
m ás bűncselekmények elkö
vetésének az alap já t is megte
rem ti. Gazdaságpolitikai vetü- 
le tként pedig: ez a nem  is kis 
számú tömeg potenciális m un
kaerő-tartalék  is lehetne. Az

A  m u n k a k e r ü l é s r ő l
elemi életszükségletek — éle
lem, ruházat — kielégítése 
iránti igény kényszerítő erő
vel jelentkezik és a m unkake
rülő t a  javak bűnös megszer
zésére ösztönzi. Helyzete a 
vagyon elleni erőszakos cse
lekmények, a  lopás, a  m un
ka nélküli keresetszerzés kü
lönféle form áinak az állandó 
veszélyével fenyegeti a tá rsa
dalom  biztonságát és rendjét. 
Ezért lép fel a  m unkakerülők 
ellen — a  m aga sajátos esz
közével — a Büntető Tör
vénykönyv is: a 214. §-ban 
kim ondja, hogy „az a  m un
kaképes személy, aki m unka
kerülő életm ódot folytat, 2 
évig terjedő szabadságvesztés
sel büntetendő.”

A bírói gyakorlat szerint, 
m unkakerülő életm ódot foly
ta t az, akinek kim utatható 
foglalkozása nincs, m unkavi
szonyban nenV áll, eltartó ja  
nincs, ism eretlen, vagy tilto tt 
forrásból ta rtja  fenn magát. 
Az alkalm i munkavégzés 
fennállása tekintetében a 
Legfelsőbb Bíróság kimond
ta, hogy a közveszélyes m un
kakerülés m egállapítását nem 
zárja  ki az a körülmény, hogy 
a te ttes időközönként alkalm i, 
vagy állandó, — dé m unka
erejét csak részlegesen lekötő

— m unkát vállal. M unkake
rülő életm ódot folytat az is, 
ak i a  kínálkozó m unkaalkal
m at csupán időközönként 
olyan m értékben veszi igény
be, hogy am ellett a  legkülön
bözőbb módon — esetleg bűn- 
cselekmények elkövetéséből — 
a társadalom  rováséra élhes
sen.

T ársadalm unk széles körű
en  gondoskodik a  beteg, a  
m unkában m egrokkant, m un
kaképtelen em berekről, a 
gyerm ekekről és az idősekről, 
de ellentételként m inden ép, 
egészséges em bertől megkö
vetelhető, hogy m unkaerejét 
m unkára fordítsa. Ennek az 
elvnek az érvényre ju tta tásá
val is segítik a  jogalkalmazó 
szervek politikai, gazdasági 
céljaink megvalósítását.

Egyik döntésben a  Legfel
sőbb Bíróság kimondta, hogy 
a  közveszélyes m unkakerülés
ben való bűnösség m egállapí
tásá t nem  zárja  ki az a  körül
mény, hogy a  munkaképes, 
de önálló jövedelemmel nem  
rendelkező Vádlott lé tfenn tar
tása a szülői házban biztosít
va van. Ebben az ügyben a 
vádlottat m ár előzőleg is el
ítélték ilyen bűncselekmény 
m ia tt és u tána  több rendbeli 
lopást követett el, munkavir.

szonyban. nem  állott, otthon 
az t a  látszatot keltette, hogy 
rendszeresen m unkába jár.

A közveszélyes m unkakerü
lők jelentős része a gyerm ek
tartásd íj fizetésére kötelezet
tek  közül kerül ki. Az ilyen 
ügyekben á ltalában  k im utat
ható, hogy azért nem  vállal
nak m unkát az elkövetők, 
hogy n e  kelljen ta rtásd íja t 
fizetniük. Ha ez m egállapít
ható, az elkövetők a  tartási 
kötelezettség elm ulasztásának 
súlyosabban büntetendő ese
té t valósítják meg.

Szólni kell arról, hogy a  
hatóságok ezekben az ügyek
ben is nagy körültekintéssel 
já rn ak  el és az elkövetés 
m ódjára, az elkövető szemé
lyi körülm ényeire tekintettel 
a  cselekmény kisebb jelentő
ségű, a  közveszélyes m unka
kerülés nem  bűncselekmény, 
hanem  csak szabálysértés és 
ennek jogkövetkezménye: el
zárás, vagy 5000 forintig te r
jedő pénzbírság.

VÉGÜL egy téves hiedel
m et kell eloszlatni: a  közve
szélyes m unkakerülést nem 
csak felnőttkorú követheti el, 
hanem  az a 16. életévét betöl
tö tt fiatalkorú is, aki rend
szeres oktatásban nem  vesz 
részt.

Dr. Nagy István
ü g y é s z

Náluk most kezdődik
a szezon

A „mintakert” rendezése is állandó napi feladat

H atalm as — az őszi időben 
is zöldellő — k ert Komárom
ban, a  Bem József és a Fürdő 
utca sarkán. A gondozott 
gyep. zőnyeg közepén két kis 
faházikó áll. Az Ü ltetvényter
vező és Szaporítóanyag For
galmazó V állalat komáromi 
árudájában járunk.

Az „áruda” persze szakmai 
kifejezés, hiszen a  „bem®tató- 
k ert” elnevezés Illene rá  in 
kább a kis telephelyre. Most 
kezdődik m ajd i t t  a  szezon, 
a lom bhullás u tán  megérkez
tek a facsemeték, az oltvá
nyok. Az idén késtek a gyü- 
mülcsfaoltványok. A sok eső 
n ra t t  későn kezdődött a 
lombhullás, és nem  lehetett 
korán megkezdeni a  m unkát 
a faiskolákban.

Kom árom ban azonban egész 
nyáron árusíto ttak  növénye
ket — díszfákat, díszcserjé
ket, örökzöldeket — sőt ró
zsát, szamócát, de még sző
lőt is. A „titok” nyitja egy
szerű — term esztőládákban

nevelik ezeket a növényeket, 
és az év bárm elyik szaká
ban szállíthatók, kiültethetők.

A telepet az új igény hoz
ta létre — a  növekvő számú 
kiskertekben, a  hétvégi te l
keken egyre inkább szükség 
van gyümölcsfákra, dísznövé
nyekre. A m últ őszi prem ier 
jól sikerült — a  nyárdn is 
élénk volt az érdeklődés. Fo
gyott az ezüstfenyő, a na
rancsvörös term ést adó m a
dárberkenye, a  nyír és kere
sett a Ligustrum  ovalifolium 
— ism ert nevén a széleslevelű 
fagyai —, am ely térelválasz
tó sövénynek is kitűnő. Igaz, 
a telep vezetője, kertészm ér
nök megjegyzi, nálunk még 
kevésbé élnek vele a  kisker
tek  leválasztásánál, piedig sok
kal szebb, m int a  k e r íté s ..- .

Az idén mintegy 800 ezer 
forint értékű  gyümölcsfa
oltványt, szaporítóanyagot 
árusítanak a telepen — ahol 
most kezdődik m ajd az iga
zi szezon.


