
K O N G R E S S Z U S I  Ő R S É G E N
Tajkov András a kongresszusi hét 

legjobbja Tatabányán
A kongresszusi hét első műszakjától kezdve fokozatosan nö

vekszik a tatabányai bányászok teljesítménye. Hétfőn 636 tonna, 
kedden már 714 tonna szenet adtak esedékes napi tervükön felül 
a tatabányaiak.

A szénmedence legjobbjai a Keselői akna bányászai, akik hét
főn 143, kedden 144.4 százalékra teljesítették napi tervüket.

Becsületesen állják szavukat a Xl-es aknai bányászok is, akik 
azt ígérték, hogy a kongresszusi héten megszerzik az elsőséget 
a szomszédos X-es akna bányászaitól; akik már több mint féléve 
a szénmedence legjobbjai. Hat nappal a kongresszus előtt már 
9,1 százalékos előnyt szereztek a Xl-es aknaiak a 110,4 százalékos 
átlagnál tarló X-es akna bányászai előtt.

A szenelő csapatok versenyében a XII-es akna országoshírű 
vájáráé, a Kossuth-díjas Tajkov Andrásé az elsőség. Hétfőn a 
kongresszusi hét első napján 218 százalékra teljesítette tervét, 
s kedden a 20 csillés előirányzatát 50 csillére, 250 százalékra tel
jesítette vájártársával. Tajkov András elhatározta, hogy a kon
gresszusi őrség idején befejezi az 1958. évi tervét. Most kezdett az 
1958-as esztendő decemberi tervének teljesítéséhez.

Nagyszerű eredményeket ér el a tatai szénmedence másik 
Kossuth-díjas vájára Mészáros József VI-os aknai vájár is. Az ál
tala irányított Vörös Csillag DISZ-brigád szerdán teljesítette 
kongresszusi fogadalmát. 1800 csille szenet adott terven felül a 
kongresszusi verseny megindulásától számítva. Mészáros József 
brigádja a kongresszusi hét első két napján nem tudta utolérni 
Tajkov András csapatát. A háromfős brigádra előírt 25 csillés 
tervet hétfőn 195 százalékra, kedden 171 százalékra teljesítette a 
Vörös Csillag DISZ-brigád.

Kiváló minőségű és olcsóbb széntermeléssel 
köszöntötték a kongresszusi hét 

első napjait a tatabányaiak

Dorogon már nyolc bányaüzem 
100 százalék felett teljesíti tervét

Amikor a tatabányai bá- 
nyászok csatlakoztak a kon
gresszusi versenyhez, a m á
sodik negyedévi terv 21.000 
tonnával való túlteljesítése 
mellett a minőségi szén terme
lésére és az önköltség betar
tására is fogadalmat tettek. A  
mennyiségi terv túlteljesítése 
a régi módszerekkel nem oko
zott volna gondot, de az ön
költség csökkentése és a mi
nőség megjavítása komoly át
szervezést kívánt az egész 
szénmedencé ben.

Az év első két hónapjában a 
béralap több, mint 6 millió 
forintos túllépése és az egy 
tonna szén termelési költségé
nek januárban 6,69, február
ban is 3,45 forintos túllépése 
után nagy feladatra vállalkoz
tak a tatabányaiak. A  kon
gresszusi versenyben a párt és 
az ország előtti becsület köve
telte, hogy olcsóbban termel
jenek. Márciusban már 4.71 
forinttal termelték olcsóbban 
a tatabányai szén tonnáját a 
tervezettnél, áprilisban továb
bi másfél százalékkal csökken

tették az egy tonnára eső ter
melési költséget.

A  minőségi termelésben is 
kiváló eredményeket kezdenek 
elérni. Amíg áprilisban 21,4 
százalékkal termeltek jobb
minőségű szenet, mint már
ciusban, addig május első fe
lében 24,7 százalékkal javult 
a szén minősége, a kalóriater
vét is túlteljesíti a szénbányá
szati tröszt. Hosszú hónapok 
óta hétfőn a kongresszusi hét 
első napján termelték a leg
jobb minőségű szenet a bányá
szok. A  Xl-es aknai bányászok 
amellett, hogy a kongresszusi 
őrség első napján 134,7 száza
lékra teljesítették tervüket, a 
megtűrt 0,7 százalékos med
dőtartalmat mintegy felére. 
0,31 százalékra csökkentették 
hétfőn. A  VII-es, a V lll-as és 
a XV-ös akna bányászai a 
kongresszusi hét első napján 
100 százalékos minőségű sze
net termeltek, sőt a szén és 
pala termelési arányát is meg
változtatták az egész ország
ban jól ismert „tatai szén“ ja
vára.

Sok nagyszerű kezdeményezés született 
az Almásfüzitői MASZOLAJ-ban a kongresszusi héten

Az Almásfüzitői MASZOLAJ 
dolgozói az első negyedévben 
elnyerték az élüzem címet. A 
második negyedévben vállal
ták, hogy május végéig 3000 
tonna nagylengyeli nyers
olajat dolgoznak fel terven 
felül, azonkívül többszáz tonna 
traktorolajat és más olajter
méket adnak előirányzatukon 
felül a mezőgazdaságnak, a 
gyáraknak. Eredetileg 2000 
tonna a vállalásuk, de a kon
gresszusi hét tiszteletére el
határozták. hogy vállalásukat 
1000 tonnával megtoldják. A 
nagyszerű vállalás végrehaj
tását az üzem minden mun
kása segíti. Javaslatok hang
zanak el, hogyan tudnák a 
tornyok kapacitását növelni.

A napokban leáll a nagy
torony. Javítják. Tíz nap a ja
vítás határideje, de a karban
tartó üzemrészek dolgozói 
nyolc nap alatt elkészítik.

Az üzem kongresszusi válla
lásai az üzemrészek felajánlá
saiból tevődik össze. Az ó- 
tórony terven felül 200 tonna 
olajat gyárt. A rafinációs 
üzemrész 40 tonna motor
olajpárlatot készít terven felül, 
a krezoltorony 15 tonna minő
ségi motorolaj-többtermelést 
vállalt még a kongresszusi 
hétre. A kapacitás növelése 
érdekében az olaj tornyoknál az 
olajat előmelegítik, így az 
olajat melegítő kemencéktől 
az olajat hamarább nyomhat
ják a toronyba. Ezzel a forgás 
meggyorsul, növekszik a tor
nyok kapacitása. Nem ez az 
egyedüli javaslat azonban, 
amelyet megvalósítottak a kon
gresszusi verseny ideje alatt a

A dorogi szén
medence minden 
üzeméből, a ki
emelkedő brigád
eredmények egész 
soráról érkeznek 
a legfrisebb je
lentések. Meg
mozdult az egész 
dorogi szénme
dence, hogy a 
kongresszusig pó
tolják a tröszt ko
rábbi elmaradá
sát. A kongresszu
si hét első napján 
7 tized százalékot, 
a második napon 
újabb 4 tized szá
zalékot emelke
dett a tröszt havi 
tervteljesítésének 
állása. Napról 
napra fokozódik a 
brigádok verse

nye. A kongresz- 
szusi hét első 
napján még 313 
százalékos volt a 
legjobb teljesít
mény, <t második 
napon már 373 
százalékkal ke
rült az első hely
re a csolnoki 11-es 
akna frontfejté
sén dolgozó Jáno- 
sitz frontbrigád. 
Jánositz József 
vájár két társával 
82 csille szenet 
termelt az elő
irányzott 22 csille 
helyett. Ugyan
ezen a fronton 
Putz Keresztély 
szakja 105 csille 
szenet adott a 
tervezett 43 csille 
helyett. Az anna-

völgyi Haracska 
front is 100 csil
lével teljesítette 
túl 124 csillés elő
irányzatát. A kon
gresszusi hét első 
napján 19 brigád 
ért el 200 száza
lék feletti teljesít
ményt a dorogi 
trösztnél, ezzel 
szemben a kon
gresszusi hét má
sodik napján már 
37-re emelkedett 
a 200 százalék fe
letti teljesítmény
nyel dolgozó bri
gádok száma. A  
iorogi tröszt 14 
bányaüzeme kő
iül 8 már 100 
izázalék felett ter
mel.

Bányász szívvel — becsülettel...

dolgozók. Dinesz István ve
gyészmérnök most a kongresz- 
szusi héten nyújtott be egy 
érdekes újítást a habos anya
gok mérésére. Az eddig hasz
nált mérőszalaggal ugyanis 
csak a habtalan anyagot tudták 
mérni

A dolgozók kezdeményezése, 
vállalkozó kedve nemcsak az 
újításoknál mutatkozik meg, 
hanem új gyárrészlegek építé
sénél is. Vállalták, hogy a 
kontakt üzemet májusra ter
melésre készen átadják és 
most a kongresszus előtti ver
senyben az új kontakt-üzem a 
rafináló kapacitását 30—40 
százalékkal megemelte.

A vetélkedés nyomán nagy
szerű eredményeket érnek el a 
dolgozók. Dinesz István ve
gyészmérnök üzeme a parafin- 
gyártó és a parafintalanító 
üzemrészek dolgozói szomba
ton este 6 óráig be akarják 
fejezni májusi tervüket. A kon
gresszusi hetet az egész gyár 
119 százalékos eredménnyel 
kezdte. Minden üzemrész túl
teljesítette a tervét. A desztilá- 
ció dolgozói 112 százalékot 
értek el. Bartha József olaj- 
finomító 128 százalékot, Hö- 
römpöli József és Kőműves 
Györgyné bitumeníejtők 189 
százalékot, Györke Mihály és 
Darázsi Erzsébet bitumenfejtők 
pedig 160 százalékot értek el. 
Az olajüzemek dolgozói mellé 
csatlakoztak a karbantartó 
üzemrészek dolgozói, a kazán
kovácsok, lakatosok, csőszere
lők. Gondos munkájukkal lehe
tővé teszik a zavartalan üzem
menetei

Nehéz leírni a 20 éves Prés- 
ka József örömét, amikor hét
főn délután, műszakváltáskor 
felszállt a csolnoki l-es akná
ból. Néhány napja került a bá
nyába és a hírneves Bállá 
DISZ-brigádban dolgozhat. 
Ezt a brigádot mindenki is
meri a trösztnél. Úgy nevezik 
őket: a „fenegyerekek“ — mert 
nem ismernek lehetetlent. Es 
Preska József a kongresszusi 
hét első napján ezzel a bri
gáddal szállhatott le a bányá
ba.

Nagy tétről van szó. Még 
az éveleji súlyos vízbetörés 
miatt elmaradt a tröszt a terv 
teljesítésével. Azokban a na
pokban levelet kaptak a leg
jobb bányászok: tudásukhoz 
mérten segítsék az elmaradást. 
A Balla-brigád „tömören’’ vá
laszolt: a kongresszus tiszte
letére terven felül kétezer csil
le szén termelését vállalta.

Februárban újabb ezer csil
lével „toldották” meg a válla
lást. Május 10-ig napszintre 
került a terven felül adott há
romezer csille. (Nagy szó ezt 
Ebből a szénmennyiségből a 
dorogi erőmű négy napig ad
hat villamosenergiát a lakó
házaknak, az üzemeknek, a 
hányáknak.) A brigád tagjai 
(vasárnapi műszak nélkül) 
csaknem háromezer forintot 
vittek haza a borítékban.

S ekkor újabb vállalást tet
tek: >,Még ötszáz csillét adunk 
terven felül a kongresszusig". 
A kongresszusi hét kezdetéig 
már ebből is teljesítettek 
175-öt.

Szombaton megbeszélést 
tartott a brigád. A kongresz- 
szusi hétről folyt a szó. A fel
olvasóteremben az egyik pá
don ott szorongott az „újonc" 
Preska Jóska is. Figyelmesen 
hallgatta brigádvezetőjét.

— A kongresszusi héten 
sem maradhatunk szégyenben. 
A hét végéig teljesítenünk kell 
a vállalt 3500 csilléből még 
hátralévő 325-öt.

S amikor a beosztásról esett 
szó, az „újoncnak” a lélegzete 
is elakadt.

— Hétfőn az első műszakon 
Oalcsik Elemér vájárral dol
gozik együtt — hallotta, ök 
kezdik. . .

S jól kezdték. . .  Bár nem 
valami jó a munkahelyük. Két 
törés között, egy öregség alatt 
hajtanak ki elövájást. Fejük 
felett öregség van, s ezért lő
ni sem lehet, csak csákánnyal 
dolgozhatnak, ez pedig gon
dos, jó munkát igényel.

Amikor leszálltak, már ma
gukkal vitték az ácsolatfát. S 
amikor hozzáláttak a munká
hoz, Galcsik Elemér ifjú vájár 
így bátorította az „újoncot": 
„Meglásd, teljesíteni fogjuk a 
vállalástl"

Tíz órakor Baltáik csapata 
már felküldte a tizedik csillét 
Is. Hozzá kell tenni: kilenc 
csille a napi előirányzatuk.

Mi a magyarázata ennek a 
sikernek? — Csupán az — 
mondja Galcsik elvtárs — 
hogy munkakezdéskor bőven 
van üres csille, akkor kell hát 
igazi bányászszívvel dolgoz
ni. nem szabad elpocsékolni a 
perceket.

Délután két óráig 12 csillét 
raktak meg.

A Balla-brigádban íratlan 
törvény, hogy a munkahelyen 
váltják egymást. így történt, 
hogy 2 óra előtt néhány perc
cel, amikor Bállá Sándor csa
pata leért a munkahelyre, 
Galcsikék ezzel a hírrel fogad
ták: „200 százalékkal kezdtük, 
ti is folytassátok így --”

— A kongresszusi héten 
200-as brigád leszünk — 
mondja Bállá elvtárs. — Nem 
titkoljuk, el akarjuk nyerni 
„a tröszt legjobb DISZ-bri- 
gádja" címet. Aki tudja, előz
zön meg bennünket.

Délután 2 óra. Preska Jós
kával a felszállás után mada
rat lehetett fogatni örömében. 
A „kezdés” jól sikerült. A Bal
ta-brigádnak már csak 316 
csille hiányzik a terven feljül 
vállalt 3500-bó'.

Ma melyik csapat lesz a 
győztes?
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Karbantartott géppel 
—  a kongresszusi őrség sikeréért

A z ász ári termelők állják szavukat
Ászár község dolgozó parasztjai a beadási kötelezettség ha

táridő előtti teljesítésével, jó tavaszi munkával készülnek a párt- 
kongresszusra. Több termelő már egészévi tojás-és baromfibeadási 
kötelezettségét teljesítette. Az élenjáró teljesítők közül is ki 
emelkednek Somogyi Lajos és Pázler József eredményei.

Somogyi Lajos 20 holdon gazdálkodik. A községben ő tett elő
ször felajánlást a kongresszus tiszteletére. Azt vállalta, hogy az 
év első negyedében teljesíti baromfi-, sertés-, vágómarha- és tojás
beadási kötelezettségét. Vállalását jóval a határidő előtt teljesí
tette. Március közepén beadta már a baromfit, sertést, vágómarhát, 
és tojást, pontosan teljesíti minden hónapban tejbeadási kötelezett
ségét. Alija ígéretének másik részét is. Határidő előtt elvetett 
mindent, ő volt az első, aki megkezdte a tavaszi kalászosok vetését, 
fejtrágyázását és a növényápolást is. Nem csak beadási kötele
zettsége teljesítésében és a munkában mutat példát, hanem adó
fizetésben is élenjár a községben. Eleget tett már félévi adófizetési 
kötelezettségének is.

Pázler József hat holdon gazdálkodik. Amikor meghallotta 
Somogyi Lajos kongresszusi felajánlását elhatározta, hogy ő mint 
párttag nemcsak hogy követi Somogyi példáját, hanem meg is 
előzi őt. Az év első negyedében nemcsak ezévi sertés- és vágó
marhabeadási kötelezettségét teljesítette, hanem háromévi hús
beadási kötelezettségének tett eleget. így nemcsak, hogy nem tar
tozik már sertéssel, vágómarhával, hanem a kukoricabeadási ked
vezmény alapján még kap is 130 kiló kukoricát, mivel kukorica
beadási kötelezettsége nem teszi ki azt a mennyiséget, amennyi 
elengedését a rendelet meghatározza.

A kongresszusi héten letörlesztik 
begyűjtési adósságukat a szomódi gazdák

lelkesen, beadást 
kötelezettségük tel
jesítésével akarják 
ünnepelni a várt
áiét nagy esemé
nyét. Vajas Jó
zsef és Nap Jó
zsef 5 holdas ter
melők már a kon
gresszusi hét első 
napján teljesítet
ték egész évi to
jásbeadási kötele
zettségüket. Bog
nár Antal félévi to- 
jásbeadásl kötele
zettségének tett 
eleget a kongresz- 
szusi hét első nap
ján. Katona Pál és 
Kecskés József ser
tésbeadási kötele
zettségüket teljesí
tik a kongresszus 
előtt.

így ünnepük 
Szomód dolgozó 
parasztjai a párt 
III. kongresszusát.

A legutóbbi érté
keléskor Szomód 
község huszadik 
volt a községek be
gyűjtési versenyé
ben. A vágómarha, 
baromfi, tej és zsír 
begyűjtésével nincs 
baj a községben, 
pontosan teljesítik 
tervüket a terme
lők. A tojás- és 
sertésbegyüjtésben 
való lemaradás 
azonban lerontja a 
község eredmé
nyét. Éppen ezért 
úgy döntöttek a be
gyűjtési állandó 
bizottság tagjai és 
a községi begyűj
tési megbízott 
hogy a kongresz- 
szusi begyűjtési 
héten elsősorban a 
tojás- és sertésbe- 
gyűjtést szorgal
mazzák.

Gondosan ké
szült a kongresz-

szusi hétre Vizl 
Margit begyűjtési 
megbízott és Fuchs 
Frigyes, a begyűj
tési állandó bizott
ság elnöke. A nyil
vántartási lapok
ból összeállították, 
azoknak a névso
rát, akik hátraléko
sak, de kötelezett
ségűket teljesíthe
tik, mert a sertés 
és tojás megvan 
hozzá. A névsorral 
a kezűkben meglá
togatták a hátralé
kos gazdákat a be
gyűjtési állandó bi
zottság tagjai, be
szélgettek velük a 
kongresszusról, fi
gyelmeztették őket 

kötelezettségeik 
teljesítésére. Már a 
kongresszusi hét első 
napjaiban bebizo
nyosodott, hogy a 
szomódi termelők

A Tatabányai Cementgyárban az 5-5s kemencénél Buchausen 
János főművezető utasítást ad a kemencekenőnek a csapágyak 

gondosabb ápolására.

Farkas Ferenc kisbéri traktoros 
a legjobbak között

Farkas Ferenc, a kisbéri gépállomás fiatal traktorosa soha 
sem tartozott a gépállomás legjobbjai közé. Munkaeredményei 
mindig közepesek voltak. Nem is igen törekedett többre, mint ter
vének teljesítésére, jó minőségű munkára. Mikor a pártkongresz- 
szus tiszteletére felajánlást tettek a kisbéri traktorosok, Farkas 
Ferenc nagyon gondolkozott. Figyelte az élenjáró, a legjobbak vál
lalását. Ecsi István, Vaderna Tivadar, Kovács Gyula tavaszi 
idénytervük 150 százalékra való teljesítését vállalták április 18-ig. 
Akkor határozta el a fiatal, alig 20 éves traktoros, hogy a kon
gresszusi versenyben a legjobbak közé küzdi fel magát. Vállalása 
'övid volt. Április 18-ig teljesíti tavaszi tervét és kifogástalan mun
kát végez.

A bakonyszombathelyi körzetben kezdett munkához. Az öt
napos értékelések egyre jobb eredményekről számoltak be. Napról 
napra túlteljesítette műszaktervét, 90—92 százalékos üzemfogyasz
tás mellett kifogástalan minőségű munkát végzett. Két nappal 
április 18-a után már jóval túlteljesítette vállalását is, 137 szá
zalékra állt tavaszi terve teljesítésével.

Egy héttel a kongresszus előtt, amikor a kongresszusi hét 
tartását határozták el a kisbéri traktorosok, Farkas Ferenc már 
a legjobbak között tett újabb felajánlást. A kongresszus napjáig 
200 százalékra teljesíti tavaszi tervét. A kongresszusi hét kezde
tén 187 százalékra állt. Csupán Vaderna Tivadar előzte meg há
rom százalékkal.

A gyári védjegy becsületéért
Nagy ünnepre készül a Tatai Szőnyeggyár. Zászlódíszben 

köszöntötte a kongresszusi hetet. A díszes feliratok lépten-nyomon 
figyelmeztetik a dolgozókat vállalásaikra, s azok teljesítésére. 
A felajánlás nem kevés. Az első negyedévben a nagy áramkorlá
tozások időszakában alig dolgozott a gyár. 21.000 négyzetméter 
szőnyeggel maradt adós. Márciusban 9500 négyzetmétert behoztak 
a lemaradásból, áprilisban 7900 négyzetmétert. A félév végéig 
minden adósságot letörlesztenek, sőt terven felül is akarnak ter
melni. Ezért vállalták most újra a kongresszusi hét tiszteletére, 
hogy a májusra vállalt 7800 négyzetméterhez még 400 négyzet- 
méter szőnyeget gyártanak tervükön felül.

A verseny, a vetélkedés minden dolgozó munkáját serkenti. 
De nagy ösztönző erő az is, hogy a gyár vezetősége tájékoztatja 
a dolgozókat, hogy más üzemek dolgozói levelekben kérik őket. 
gyártsanak több szőnyeget. Amint megjelennek készítményeik az 
állami áruházakban, elkapkodják. Különösen nagy keletje van a 
gyapjúszőnyegnek, amelyet csak pár hónapja gyártanak. Nem is 
csoda. Minőségileg kifogástalanok, mert a gyár dolgozói elhatá
rozták, hogy csak kifogástalan árut gyártanak. Áprilisban 96.2 
százalékos elsőosztályú anyagot küldtek ki a gyárból, májusban 
már 98.7 százalékra emelkedett az elsőosztályú szőnyeg gyártása


