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A népfront pilismarón
bizottságának

Az oszlopon

Az ÉDASZ tatabányai üzem
igazgatóságához tartozó te
rületen állandóan ellenőr
zik és a szükségletekhez mér
ten cserélik a lakótelepek 
közvilágítási lámpáit. Tatabá
nya felsőn a Széchenyi úton 
új égőket szereltek fel a vil

lanyszerelők
(Jusztin Tibor felvétele)

Hétfőn választották újjá a 
Hazafias Népfront pilismarón 
bizottságát. A hivatalba lépő 
testület gazdag útravalót ka
pott megbízatásának teljesíté
séhez. A legértékesebb a la
kosság magas fokú közéleti ér
deklődése. • A pilismarónak 
részt kérnek a tennivalókból. 
Ez jutott kifejezésre — a többi 
között — abban, hogy csak- 
nerh teljesen megtelt a műve
lődési otthon nagyterme. Sen
ki sem hagyta el a tanácsko
zást, a kályha hibája miatt 
nagykabátban ülve kellett vé
dekezni a helyiség hidege el
len.

Érdemes volt meghallgatni a 
népfrontbizottság beszámoló
ját az elmúlt esztendőkről. Lé
nyeges eredmény például a vá
lasztások sikeres előkészítése. 
Az óvoda építésekor a népfront 
is szervezte a társadalmi mun
kát. Dózsa Györgyről. Petőfi
ről szóló előadások megtartásá
val, a hazafiság helyes szem
léletét erősítette á  mozgalom. 
Barátsági estek szervezésével a 
szocialista országok közötti 
testvériség kötelékei kötődtek 
szorosabbá.

Az ilyen és hasonló felada
tokat még jobban elláthatja 
majd az új bizottság, ha erősí

ti a mozgalom demokratizmu
sát. Így érhetik el azt, hogy a 
helyi ügyekben a helyi testü
let találja meg a legmegfele
lőbb döntést.

A demokratizmus erősödik 
majd azzal is, ha a népfront
bizottság széles körben ismer
teti a tanács működésének ese
ményeit, eredményeit. A la
kosságot — a többi között — 
érdekli, mikor ülésezik a köz
ség állami vezető testületé. Fo
kozódik az az érdeklődés, ha 
a plénumra nem tanácstagokat 
is meghívnak.

Az újjáválasztáson elhang
zottakból arra is következtet
hetünk, hogy a népfrontot 
mindenütt szívesen fogadják, 
ha közreműködik a javaslatok 
összeállításában. Több község
ben ezt úgy valósítják meg, 
hogy a tanácstagok a népfront- 
aktivisták rendszeresen gyűj
tik a lakosság közérdekű ja
vaslatait. A határozatok meg
hozatala után pedig ismertetik 
a tennivalókat. A bizottság új- 
jáválasztása alkalmával példá
ul elhangzott, hogy legalább 4 
kilométer utat kellene kor
szerűen burkolni Pilismaróton. 
Több évtized alatt végezhetnék 
ezt el, ha csak a fejlesztési 
alapból fedeznék a kiadásokat.

Lényegesen előbb készülhetnek 
el, ha a lakosság társadalmi 
munkával kapcsolódik be az 
útépítésbe. Újabb összegeket 
takaríthatnak meg, ha elegen
dő heiyi anyagot használnak 
fel. Az ilyen akciók akkor si
kerülnek, ha a lakosság min
denről időben értesül.

A virágzó közéletnek felté
tele — egyebek között — a tör
vények ismerete. Pilismaróton 
például elhangzott, hogy a ke
vés jövedelemmel rendelkező 
idősebbeket mentesíteni kelle
ne a községfejlesztési adó fi
zetése alól. A népfrontpropa
ganda kiterjesztésével járulhat 
hozzá a helyes nézetek terjesz
téséhez. Az állampolgári köte
lességekről és a jogokról szóló 
előadásokból értesülhet a la
kosság arról is, hogy indokolt 
esetben csökkentheti, vagy el
engedheti a tanács a község
fejlesztési adót A népfront ak
tivistái — a tanácstagokkal 
karöltve — felkutathatják, vé
leményezhetik, kik szorulnak 
rá ilyen kedvezményre.

Helyi ügyeket említettünk. 
Éppen ezeket kell megoldania 
a népfrontbizottságoknak. S 
amit Pilismaróton adtak útra- 
valóként az új testületnek, az 
tanulságos lehet megyeszerle.

Csapadékos nyárelőn fokozottabb figyelmet!

Növényvédelmi tennivalók
A  szőlő és a gyümölcsfák várható károsítói

A szaktudás eredménye: 
termelékenyebb munka

A szőlőt az elmúlt évben a 
kártevők és a betegségek erő
sen veszélyeztették. A szőlő- 
tnoly tavaly már több tájegy
ségben is feltűnt. 1978-ban fo
kozottan kell számítani a kár
tételére. Ott, ahol tavaly ká
rosított, a lárvakelés időszaká
ban megelőző védekezést kell 
végrehajtani, másutt pedig fi
gyelemmel kell kísérni feltű
nését.

A szőlőperonoszpóra az el
múlt évben már korán megje
lent. A nagy mennyiségű csa
padék kedvezett az újabb 
fertőzéseknek, terjedése jár
ványszerűvé vált. Augusztus
ban a lombozat fele fertőzött 
volt, és a fürtök jó része is 
megbetegedett. Csapadékos 
nyárelején járványveszély 
léphet fel.

A szőlőlisztharmat tavaly 
szokásos előfordulási helyein, 
a mélyfekvésű páradús terüle
teken erősen károsította a für
töket. Fellépésére különösen

esős, magas páratartalmú 
időszakban ebben az évben is 
számítani kell.

A gyümölcsfák károsítói kö
zül az amerikai szövőlepke el- 
szaporodóban van. Elterjedésé
ből, a rovarok egészségi álla
potából arra következtetünk, 
hogy az elmúlt évinél több 
lesz. Különösen a megye észa
ki részén, Ács, Komárom, 
Szőny környékén kell figye
lemmel kísérni a hernyófész
kek megjelenését.

Az almavarasodás terjedése 
a többi gombabetegségnél ke
vésbé volt járványszerű, az 
átlagos levélfertőzöttség így is 
15 százalék felett volt. A gyü- 
mölcsfertőzöttség elérte a 10 
százalékot. A betegség jövő 
évi károsításának mértéke el
sősorban az időjárás függvé
nye. Csapadékos nyári időjá
rás esetén nagyobb fertőzésre 
kell számítani.

n ö v é n y v é d ő  Ál l o m á s

Az utóbbi esztendőkben 
annyira meggyorsult a mező- 
gazdaságban a technika fejlő
dése. hogy csupán a régi, pa
raszti ismeretekkel már nem 
lehet eleget tenni a gazdálko
dás korszerű követelményei
nek. Ezért törekszik valameny- 
nyi állami gazdaság és a tsz- 
ek zöme is arra. hogy minden 
szakterületen megfelelő kép
zettségű ember tevékenyked
jék.

A fokozott hozzáértés szük
ségességét még á Viszonylag 
csekély földterületen gazdál
kodó közösségek is egyre in
kább felismerik. A szomódi 
Március 15. Tsz-ben 136 a 
rendszeresen dolgozó tagok és 
alkalmazottak száma. Az 1095 
hektár összterületen a gazdál
kodást 4 egyetemi, illetve fő
iskolai, valamint 2 felsőfokú 
technikumi végzettségű szak
ember irányítja. 11-en rendel
keznek középiskolai érettségi
vel. A felsőfokú képzettségű 
szakembereket leszámítva a 
130 dolgozó közül 51 szakmun
kás, 41 pedig betanított mun
kás. A közös gazdaság vala
mennyi vezetője a maga szak
területének megfelelő tovább

képzésen vesz részt. Mivel 
napjainkban már az állatte
nyésztői. állatgondozói munka 
is fokozott hozzáértést igé
nyel, az idén a szarvasmarha
ágazatban dolgozók tanfolya
mának megszervezését vette 
programba a tsz vezetősége.

A közös gazdaság dolgozói 
maguk is szükségét érzik an

nak, hogy legalább az alapvető 
műveltséget megszerezzék. Ezt 
bizonyítja. hogy azok közül, 
akik korábban nem végezték 
el az általános iskola nyolc 
osztályát, tavaly kilencen pó
tolták elmaradásukat.

A szaktudás következetes 
fejlesztése mellett a politikai 
képzettség gyarapítását sem 
hanyagolják el ebben a közös 
gazdaságban. A csekély létszá
mú kollektívából öten már 
elvégezték a marxizmus—le- 
ninizmus esti egyetemet, ket
ten most tanulnak a második 
évfolyamon. A ML esti kö
zépiskolát tízen végezték el. A 
tsz vezetőinek meggyőződésük, 
hogy közös gazdaságuk tavalyi 
jó eredményéhez a dolgozók 
szakmai és politikai ismere
teinek bővítése nagymérték
ben hozzájárult.

Jogos a bizakodás
Mérlegen az ÉSZV tavalyi munkája

Aki az ÉSZV — a sárisápi 
Új Élet, és a kesztölci Jó 
Szerencsét Tsz közös vállala
tának —, a dömösi Építőipari 
Szövetkezeti Vállalatnak ta
valyi, legfontosabb termelési 
mutatóit ismeri, nyugodtan 
állíthatja, hogy tevékenységük 
eredményessége megötszörö
ződött az előző évihez képest. 
Bizonyítják ezt az alábbi szá
mok. Míg 1974-ben a belföl
dön végzett munkákból 98 
milliós termelési értéke és 
ezen belül 1,9 millió forint 
nyeresége képződött a válla
latnak. addig a tavalyi, 135 
millió forintos termelési ér
tékből 10 millió forint volt 
a nyereség. Balogh Elek, a 
vállalat igazgatója azonban 
fontosnak tartja tisztázni, 
begy ez a szám irreális, meri 
i\ tavalyi nyereség valójában 
Csak min eg'-- két és fé's’.ere
se az eiö:ő évinek. 1974-ben 
ugyanis több olyan pánzköve 
telést kellett kiegyenlíteniük, 
ami már az előző években 
esedékes lett volna, s ha ezek 
nincsenek, számottevően ma
ga 'abb a nyereség.

Múlt év' érdemeiket azon 
ban enn°k ismerete sem ki
sebbítheti. Ivszen minéossz 
másfél éve, hogy a/ ÉEZV-né- 
a sorozatos törvénysértések 
felfedése következtében sze
mélycserék váltak szükséges
sé. Azóta a vezetői garnitúra 
kicserélődött. Negyvenhetei!

mentek el a műszaki és alkal
mazotti állományból. Vala
mennyi ük helyét — a közbe
jött létszámstopp miatt — 
máig sem tudták betölteni, 
ami nagy gondot okozott és 
okoz ma is a vállalat vezeté
sének. Kétségtelen, hogy a 
régi fizikai létszám és a ko
rábbi termelési volumen mel
lett viszonylag könnyen áthi
dalták volna a létszámsíopp 
okozta nehézségeket, csak
hogy időközben két új főéoí- 
tésvezetőséget létesítettek Bu
dapesten, nyolcvan, illetve 
százötvenes létszámmal, hogy 
adott lehetőségeiket jobban 
kihasználhassák. Az 5-ös fő
építésvezetőség a múlt év de
rekán, a 6-os az esztendő vé
gén látott munkához. Az 
egész vállalatot tekin-v? mint
egy 360-nal nőtt a dolgozók 
száma — alkalmazott viszont 
jóval kevesebb van, mint ré
gen.

Amint errői múlt év köze
pén már írtunk, az új vezetés 
rövidesen elkészítette a válla
lat be’ső ügyrendiét, megte
remtette a bizonylati fegyel
met. Több te vteriesítésre ösz- 
mző bérintézkedést is hozott.
di-k-dtté téve a termelé- 

enysé° emn’é ében a fi lkai 
és a műszaki dolgozókat egy
aránt. Ugyanakkor fokozta a 
tőépítésvezetőségek önállósá
gát. Maguk dönthettek a fél
millió forint alatti munkák

felvállalásáról, ütemezéséről. 
Ilyen pedig szép számmal 
adódott, mert az ÉSZV zöm
mel karbantartó munkákra, 
felújításokra rendezkedett be. 
Az elaprózottság nem ment a 
munka rovására, az 1975-re 
vállalt feladatokat — egy ki
vételével — rendre be is fe
jezték. Gondos munkájukért 
több megrendelőtől kaptak 
elismerő sorokat. így a Ne
hézipari Minisztériumtól a ke
reklói üdülő megépítéséért, a 
Fodor József Szanatóriumtól 
pedig a mintegy hétm'l'ió fo
rintot képviselő. különböző 
megbízások példás kivitelezé
séért.

A kivétel pedig, ahol a vál
lalat a kötelezettsége teljesí
tésében elmaradt — éppen az 
az építkezés, amelynek mi
előbbi elkészüléséhez szemé
lyes érdekük is fűződik: az 
esztergomi 36 terven felüli la
kás alapozási, illetve befeje
ző kőműves és szakipari mun
kája, melynek fejében 16 la
kást saját dolgozóik között 
oszthatnak majd szét. Nem 
rajtuk múlott, hogy ennek a 
kötelezettségnek e 'dig nem 
tudtak eleget tenni — mégis 
lelkii méreti kérdést csinál
nak belőle, hiszen valamenv- 
nyi lakást türelmetlenül vár
ják az igénylők.

Esztendő végén — amint 
az lenni szokott — itt is meg
történt a nyereség felosztása.

7,3 milliót a 6árisápi tsz-nek 
utaltak át egy régi követelés 
kiegyenlítésére, további 3 mil
lió forintra pedig a két alapí
tó tsz tartott igényt, betétje 
arányában. így a vállalatnak 
beruházásra az idei nyere
ségből csupán 260 ezer forint 
jutott volna, amihez ha hoz
záveszik a fejlesztési alapon 
1974-ről megmaradt 400 ezer 
forintot, akkor is csekély. Ezt 
belátva a sárisápi Üj Élet Tsz 
úgy döntött, hogy 1 400 000 
forintról lemond a vállalat 
fejlesztési alapja. 1 464 000 fo
rintról pedig a forgóalap ja
vára,

Áz ÉSZV vezetői az idei 
tervszámok kidolgozásával az 
eddiginél is hatékonyabb ter
melésre ösztönzik az építésve
zetőségeket. A'apmutVók'nt 
azt írták elő, hogy száz fo
rmt kifizetett bér után meny
nyi nyereséget kell produkál
ni. Ennek meghatározásánál a 
múlt évben már elért, legjobb 
eredményeket vették figye
lembe. Ugyanezt az alapmu
tatót szabták meg a bérki
fizetés feltételeként is. Egy
ben tudomására hozták az 
építésvezetőknek a terv telje
sítése esetén kifizethető átlag
bér összegét is. Aki a feladat 
teljesítésével elmarad, a le
maradás mértékétől függően 
kevesebb bért használhat fel

Nem kétséges, hoav a vál
lalat az idei feladatokra már 
sokkal alaposabban,, gondo
sabban készülhetett fel. mint 
a tavalyira. Kedvezőbbek a 
lehetőségeik is. Mindez egvütt 
jogos bizakodással szolgál a 
jövőre nézve.

Szandi Anna

Rajt előtt a mezőgazdaság
Jól szervezett, gyors munkára van szükség

Idei, első ülésén a tavaszi 
vetőmagellátás helyzetével, a 
népgázdaságilag kiemelten 
kezelt növényféleségek meg
termelésének biztosításával, 
valamint a járási, városi szak. 
igazgatási szervek képviselői
nek beszámoltatásával foglal
kozott a megyei mezőgazda- 
sági operatív bizottság.

Komárom megye mezőgaz
dasági nagyüzemeinek tavaszi 
árpából a korábban jelzett
nél jóval nagyobb mennyisé
get, bocsátott rendelkezésére a 
magtermeltető és ellátó vál
lalat. A leginkább keresett — 
középkorai érésű — hibridku
korica ellátásban is mutatko
zik némi javulás. A megye 
tsz-ei által igényelt mennyiség 
jelentős részét — 18 vagon
nal — a kocsi Aranykalász 
Tsz fogja átvenni, s itt kerül 
szétosztásra a többi gazdaság 
között, előreláthatólag már a 
jövő hét során.

Megyénktől 2650 ha cukor
répa termelését várja el a 
MÉM. Ennek az elvárásnak 
nagyüzemeink eleget is tesz
nek, mert már eddig 2753 ha- 
ra történt megállapodás az 
ácsi cukorgyárral. Amint a 
szerződéskötés megtörténilc, 
megkezdődhet a vetőmag ki
szállítása is.

Nem ilyen kedvező a hely
zet a napraforgó termelésben. 
Eddig kevesebb termelőszö
vetkezet és kisebb területen 
vállalkozott napraforgó terme
lésére, mint amennyi az elvá
rás megyénkkel szemben. Kö
zös gazdaságaink az idén 8305 
hektáron termelnek kukoricát, 
7060 ha-on búzát, 107 ha-on 
napraforgót, 20 ha-on szóját és 
1416 ha-on lucernát Bajai Ku- 
korioatermelési Rendszerben.

Egyes alkatrészek ellátása 
ma is gondokba ütközik. így 
hónapok óta nem kapható 
MTZ-traktorokhoz hátsó kül
ső gumiköpeny, vagy pl. a 
Volga-fejőgép, vákuumszi

vattyújához műanyag lapát. 
Ezek beszerzéséhez a gazda
ságok segítséget kértek.

Dr. Fülöp Mihály osztályve
zető összefoglalójában meg
állapította, hogy a tavaszi 
munkákra való felkészülésben 
javulás tapasztalható az előző 
évekhez képest, főleg az 
anyagellátás — a műtrágya, a 
növényvédő szer és az esz
közellátottság tekintetében. 
Jobb a vetőnmgellátás is, bár 
a lucemamag és a dughagy- 
ma igények kielégítése ko
moly akadályokba ütközik, 
mert az igényeknél jóval ki
sebb mennyiség áll csak ren
delkezésre.

A gazdaságok felkészültek 
arra, hogy a tavaszi munkát 
nyomban megkezdjék, amint 
ezt az időjárás lehetővé teszi. 
Mivel a kitavaszodás elhúzó
dott, gyakorlatilag csak egy 
hónap áll a mezőgazdasági 
üzemek rendelkezésére ahhoz, 
hogy minden esedékes felada
tot időben elvégezzenek. Ezért 
nagyon jól szervezett és gyors 
munkára lesz szükség. Külö
nös gondot kell fordítani az 
őszi kalászosokra, mert ezek 
megsínylették a kedvezőben 
telet, s mindent el kell követ
ni ennek ellensúlyozására, 
Majd dr. Fülöp Mihály felhív
ta a figyelmet a munkavédel
mi oktatások és a gépszemlék 
mielőbbi megtartására, hogy 
mire a földeken elkezdődhet a 
munka ne késleltesse semmi a 
feladatok gyors elvégzését.

Befejezésül elmondotta: az 
élelmiszergazdaság nem élt 
eléggé azzal a lehetőséggel, 
hogy exportalapot növelő be
ruházásokat létesítsen, holott 
ilyenek megvalósításához 
központi támogatásban is ré
szesülnének. Kérte, hogy aki
nek javaslata, elgondolása 
van, azt néhány sorban leírva 
mielőbb juttassa el a megyei 
tanács mezőgazdasági osztá
lyához.

Automatizált bőr festés

A tatai díszműbőrgyárban automata géppel vég ik a bő. ők 
egy részének festését. Ez a technológia egyenletes, jó minő
ségű festésre ad módot. A gyár műszaki-fejlesztési tervei
ben újabb festőautomata beszerzése szerepel, azzal végérvé
nyesen kiiktatják majd a munkaigényes, szórópísztolyos fe
dőfestési. Képünkön Velencei Lászlóné H. a gépbe helyezi 

a festésre váró bélésbőrt

Kísérletek hulladék 
műanyagok hasznosítására

A Komárom megyei Ipari 
Mellékfeldolgozó és Építő- 
anyagipari Vállalatnál érde
kes kísérlet fejeződik be már
cius végéig.

A vállalatnál az elmúlt év
ben kezdték meg a hulladék- 
műanyagok hasznosítására 
irányuló kísérleteket és az 
ehhez szükséges feltételek 
megteremtését. Az ötletet a 
vállalat műanyag-feldolgozó 
üzemrésze adta, s a Magyar 
Viscosagyárnál évente képző
dő hatszáz tonna polipropi
lén szál és egyéb más hulla
dék, amelynek elhelyezése 
mind nagyobb gondot jelent. 
A műanyag ugyanis nem bom
lik és fertőzi a talajt. Az ilyen 
és ehhez hasonló anyagok 
hasznosítására szólította fe! 
a megye műszaki dolgozói! 
tavaly a megyei tanács és a 
MTESZ közös rendezvénye, a 
hulladékanyagok feldolgozá
sával, illetve megsemmisíté
sük feltételeinek megterem

tésével foglalkozó konferen
cia.

A vállalat műszaki dolgo
zói a műanyagok egy részé
nek hasznosítására úgyneve
zett sokkoló gépet szerkesz
tettek. A gép súrlódási hő ha
tására megolvasztja az anya
got, amely vízzel permetezve 
széthullik, s' újra felhasznál
hatóvá válik.

Grinácz Ferenc igazgató el
mondta: kísérleteik egyelőre 
a polietilén -fólia és a vékony 
falú fiakonhulladékok fel
dolgozásánál váltották be a 
reményeket, de március után 
tovább szélesítik a kísérlete
zésbe vont területeket, hogy 
további műanyagokat tegye
nek felhasználhatóvá. IWenek 
többek között a viszkóza—-á- 
ri hnHadák nnt'nr,'D:lén’ s z k  
is, amelynek újra hasznosításá
hoz áz eddig végzett munkák
nál több tapasztalatra van 
szükségük. De igénylik hozzá 
a viszkózagyáriak segítségét 
is.


