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Nincs tartalékalkatrész
-  lemarad a szerelde a

alább egyhavi tar
talék-alkatrészre 

lenne szükség a 
szerelde folyama
tos munkájához. 
Ez viszont hiány
zik. Ma kis szériá
kat gyártanak egy 
alkatrészből, s  ha 
selejtes lesz. a 
raktárból nem le
het pótolni. Az pe
dig nem egészséges 
állapot, hogy a 
szerelő egyenesen 
a forgácsolóból v i
gye a gépre az al
katrészt. Néhány
ból ugyan már el
érték a kétheti 
tartalékot, de pél
dául a marógépek
hez perempersely 
nincs raktáron, 
holott ennek átfu
tási ideje 10 nap.

szerszámgépgyárban

Fritz Klára, a precíziós öntöde dolgozója, 
előkészíti az öntést.

Január óta folyik a vízcsapom
Lakásomban január hatodikén elromlott a vízcsap, s azóta 

nem lehet rendesen elzárni, folyik. Január hetedikén a hibát 
jelentettük a térgondnoknak, aki meg is írta az utalványt és 
elvitte az illetékes helyre. Másnap reggel már mek' is jelent 
két szerelő, de nem tudták elzárni a csapot, mert állítólag 
megszakadt. Azt mondták, kell kérni egy másik utalványt is 
a külső elzáró csapra. A térgondnok adott egy másik utalványt, 
de a szerelők azóta sem jelentkeztek. Egy alkalommal a fele
ségem, öt alkalommal pedig a fiam sürgette a városi vízmű
veknél, de hiába, a mai napig nem csinálták meg. Már nem 
tudom, melyik fórumhoz kell fordulnom, hogy végre ne folyjon 
a víz a konyhában.

Tóth Károly, Tatabánya, Babér út 24.

Válasz a „Telefonoszlop a lugasban“ című levélre

Már tavaly készen kellett 
volna lenni az Esztergomi 
Szerszámgépgyár öntödéjének. 
Az új épület emelése a régi 
helyén azonban olyan lassan 
ment, hogy csak körülbelül két 
hónap múlva vehetik egészen 
birtokukba az öntők. Az építés 
elhúzódása az öntöde munká
ját, s  így a gyár termelését is 
eléggé akadályozta. A nyitott 
falak, tetők miatt az öntők 
megfáztak, s  volt időszak, ami
kor egy egész szak dolgozói 
megbetegedtek. Az épület vég
re kész, korszerű, világos mun
kahelyük lesz az öntőknek a 
régi, sötét helyett.

Az öntödéknek az ez évi terv 
teljesítésében nagy szerep jut. 
A gyárban ugyanis még egy 
precíziós öntöde is dolgozik. 
Bővíteni szeretnék az így ön
tött alkatrészek számát. Tavaly 
az év közepén még csak 70 féle 
alkatrészt öntöttek precíziósán, 
az év végén már 105-öt. ez év
ben viszont 150 féle alkatrészt 
akarnak itt önteni. A precíziós 
öntéssel rendkívül lerövidül az 
alkatrészek megmunkálási ide
je, hamarabb kerül az alkat
rész a szereidébe. Ez az öntö
de ma még kis helyen műkö
dik, de ez évben jelentőségé
hez mérten, nagyobb helyiség
be költöztetik.

Az üzemben az év végéig 3,8 
százalékkal szeretnék az ön
költséget csökkenteni. Ez több 
m int kétm illió forin t megta
karítást jelentene. Persze ezen
kívül is kell megtakarítani, 
mert a nyereségre is gondolni 
kell. E cél megvalósítására 
részletes tervet dolgoztak ki. 
Az öntödéken kívül a forgá
csoló üzemrészen is sok múlik. 
A forgácsoló kapacitása szűk, 
erről már évek óta sok a szó. 
Amikor pénzt kapott a vállalat 
a szerelde és a forgácsoló bő
vítésére, hiányzott a kivitelező 
és megfordítva. A gyár terme
lése, előirányzata nő, s  hova
tovább nem lehet halogatni a 
nagy csarnok nagyobbítását.

A kapacitás növelésére egye
lőre a forgácsolót nagy terme
lékenységű. modem gépekkel 
szerelik fel. Tavaly különböző 
köszörűgépek érkeztek, revol
ver-esztergák a Szovjetunióból, 
amelyeknek más esztergagé
pekkel szemben áz az előnyük, 
hogy egyszerre több késsel rö
vid idő alatt munkálják meg 
az alkatrészt. De érkeztek kü
lönböző egyetemes eszterga
gépek, hosszgyaluk stb. Ez év
ben is számos új géppel gya
rapodott a forgácsoló. Lassan 
nem  lesz hova tenni az ú j gé
peket, holott eddig minden gé
pet három héten belül mun
kába állítottak. A régi kister- 
melékenységű szerszámgépeket 
gépállomások és kisebb üze
mek kapják, ahol azt javítá
sokra nagyszerűen fel lehet 
használni.

Bár a forgácsolóüzem szer
számgépei kicserélődnek, az 
alkatrészek gyártása mégsem 
halad megfelelő ütemben. Leg-

(Tudósítónktól.)
Gyárainknál, üzemeinknél 

már gyakorlattá vált, hogy 
egy-egy jó eredménnyel zárt 
gazdasági esztendő végén nye
reségrészesedést kapnak a dol
gozók. A vasút nem termelő
üzem, s  így náluk nem kerül
hetett sor nyereségrészesedés 
kifizetésére. Most ez a problé
májuk megoldódott a vasút 
dolgozóinak; országos viszony
latban elért kiváló eredmé
nyeik ju talm aképpen a M ÁV  
alloalmazottai üzem i ju ta lék
ban részesültek.

Március 24-én reggel nyolc 
órakor a dorogi vasútállomás 
dolgozói ünnepségre gyűltek 
össze a József Attila Művelő
dési Ház termében. Sebor Fe
renc, a dorogi vasútállomás 
főnöke beszédében elmondot
ta, hogy a múlt esztendőben 
elért kiváló gazdasági eredmé
nyek tették lehetővé, hogy a 
MÁV dolgozói is részesülnek 
olyan anyagi juttatásban, 
amely egyben a jól végzett 
munka megbecsülését is  je
lenti.

— Kettős ünnep ez m a ne
künk, dorogi vasutasoknak — 
mondotta többek között Sebor 
elvtárs —, m ert a m últ évben

Ezen annál is inkább változ
tatni kell, mert ez évben meg
kezdik a nagypontosságú gé
pek gyártását, s ezekhez alkat
részek is kellenek. A helyzet 
megoldására tervezik az azo
nos időben egyforma gépek 
gyártását. Az egy típusú, de 
különböző kivitelű gépekben 
sok az azonos alkatrész, egy
szerre nagyobb szériákat tud
nának készíteni, nem kellene 
a gépeket mindig új kis szé
riákra átállítani. Ezzel a selej- 
teződési lehetőséget is csökken
tenék, raktárra is lehetne gyár
tani s a gépek kevesebb idő

Észrevehetően megnöveke
dett Tatabánya, Oroszlány, 
Lábatlan és más városok, köz
ségek belső forgalma. Földet, 
kavicsot, téglát szállító teher
autók, lovasfogatok sürögnek- 
forognak az építkezések körze
tében. Ez az egyik jele annak, 
hogy tavasz van és ismét tel
jes lendülettel folytatódnak az 
építkezések.

A vásárlók érdekében
A megyei kiskereskedelmi 

vállalatok április 4-ig számos 
új vagy újjáépített üzletet 
nyitnak meg. Esztergomban, a 
Mártírok útján új bútorsza
lon nyílik, a Széchenyi téren 
önkiszolgáló sportszerbolt, a 
Hunyadi utcában pedig önki- 
szolgáló élelmiszerbolt. Tata
bányán a Baross utcában illat
szer és üveg-porcelán szaküz
letek nyílnak, míg Tatán, a 
Mikovényi utcában átadják az 
új üzletházat két üzlettel.

végzett kiváló m unkánk ju ta l
m aként most üzem i ju ta lékot 
oszthattunk, s örömünnep azért 
is, m ert a m últ év m ásodik  
negyedében tanúsított szorga
lom és jó  m unka  alapján a 
dorogi vasútállomás elnyerte 
az élüzem  kitüntetést,

Szikolai István, igazgatósági 
forgalmi vonalbiztos, a MÁV 
budapesti küldötte beszédében 
további helytállásra, példás 
tettekre buzdította a dorogi 
vasutasokat, s  az értekezlet 
részvevőinek örömére bejelen
tette, hogy a jövő évben, 
amennyiben hasonló jó mun
kát végeznek a MÁV dolgozói, 
már nyereségrészesedésre is 
sor kerülhet

Lieb Ottó elvtárs, a megyei 
vasúti pártszervezet küldötte 
méltatta a párt és a kormány 
intézkedését, amellyel lehető
vé tette a vasút dolgozói szá
mára is, hogy ebben az évben 
üzemi jutalékban részesülje
nek.

Az elhangzott beszédek után 
került sor a jelenlevők lelkes 
tapsa közben a közel 140 fő
nyi dorogi vasutasgárda között 
a 112 ezer forint jutalék kiosz
tására.

Nagy Sándor

alatt készülnének el. ami az 
önköltség szempontjából egyál
talán nem közömbös.

A szerszámgépgyár ma nem 
teljesíti a tervét. Az év első két 
hónapjában 12 marógéppel 
adós maradt, s  ezt is most 
márciusban kell törleszteni. A  
negyedévi terv teljesítéséhez a 
m últ hét elején még 16 gép 
hiányzott. Az ilyen adósság 
nem új a gyárban. Hajrá és 
túlóráztatás a következménye. 
Ez évben pontot kell tenni a 
tervszerűtlen munka végére, és 
a műszaki elgondolásokat úgy 
kell megvalósítani, hogy abból 
gépek legyenek,

— Jól teleltünk! — mondja 
Hufnägel Mihály, a Komárom 
megyei Építőipari Vállalat fő
mérnöke. A „jó telelés’* alatt 
azt érti, hogy nem volt túlsá- | 
gosan zord az időjárás,, nem  
tartott hosszabb ideig egy-egy 
íagyhullám, tehát majdnem 
egész télen dolgozhattak az 
építőmunkások. Az épületek
ben belső vakolások, szerelések 
folytak. Az idén Tatabányán, 
az óvárosban már átadtak egy 
16 lakásos tömböt és a közeli 
hónapokban a megyében folya
matosan 326 lakás átadására 
készülnek.

Az építőgárda — mintegy 
2000 ember — már hozzákez
dett az új lakóházak építésé
hez. Tatabányán, a Ságvári 
Endre úton már alapozzák az 
új tömböket. Itt 168 lakást épí
tenek az idén. Építkeznek Ta
tabánya-Kertvárosban, rövide
sen Újvárosban is. Oroszlányon 
tovább folytatják a tavaly el
kezdett épületek munkálatait, 
de építenek Nyergesújfalun, 
Táton, Sárisápon, Esztergom
ban, Amásfüzitőn és Komá
romban is új lakásokat. Orosz
lányon a Bokodi Erőmű szá
mára rövidesen 7 épületet fe
jeznek be, amelyekben egyelő
re munkásszállás lesz. Tatabá
nya-Újvárosban, a 250 szemé

lyes építőipari szállónál is tel
jes létszámmal dolgoznak. A z  
oroszlányi Rákóczi Ferenc 
úton  7 üzletház készü l el az 
idén, ugyanitt újabb üzletek 
épülnek a most alapozásra ke
rülő házakban.

Az idén alkalmazzák először 
Tatabányán a középblokkos 
építkezést. Tatabánya-Alsó ál
lomás közelében már hozzá
kezdtek a középblokkokat elő
regyártó telep építéséhez. A 
blokkokhoz a habsalakot Sztá- 
linvárosból hozzák. Az első ele
meket július 31-ig elkészítik. 
Ez a telep már úgy épül, hogy 
a jövőben napi 45 köbméter 
blokkot gyárthassanak, s  évi 
400 lakást építhessenek közép
blokkos eljárással.

A tavaszi munkakezdéshez 
az építőipari vállalatnál több 
m int 100 darab gépet készítet
tek elő, többek közt beton- és 
habarcskeverő-gépeket, külön
böző dalukat. Most várnak 
még mintegy 3 millió forint ér
tékű különböző építőipari gé
pet. Az idei építkezések nagy
ságára jellemző, hogy a tava
szi hónapokban 2 millió, a 
nyári hónapokban 3—4 millió 
darab téglát használnak fel az 
építkezéseknél.

A MÁVAUT figyelm ébe!

Ez év januárjától helyi autó- 
buszjárat közlekedik Dunaal- 
mástól Komáromig. Ennek na
gyon örülünk. Az azonban már 
nem jó, hogy a járat menet
rendjét nem ismerjük. Egyet
len megállónál, így a Szőnyi 
Kőolajipari Vállalatnál sincs 
kiírva, hogy a kocsi mikor áll 
meg. Ugyanakkor tudomásom 
szerint a MÁVAUT panaszko
dik, hogy a járatra nincs ele
gendő utas, az kihasználatlan. 
Ennek okát én a menetrend 
ismertetésének hiányában lá
tom. Javaslom, hogy a MÁ
VAUT a megállókon elhelye
zett menetrend-táblákkal pó
tolja a hiányt.

VIGH ISTVÁN
Szőny.

Cikkünk nyomán
A Komárom megyei Dolgo

zók Lapja február 20-i számá
ban „Legyen még szebb Tata
bánya” címmel cikk jelent 
meg. Ezzel kapcsolatban köz
löm, hogy az em lített távbe
szélő-állomások felszerelését 
az érdekelt szervek a 4-es 
számú italbolt kivételével még 
nem kérték. A  4-es számú 
italbolt távbeszélő-állomásá
nak felszerelése csak részleges 
hálózatbővítéssel lenne meg
valósítható, s  az ehhez szüksé
ges beruházási hitellel ez év
ben nem rendelkezünk.

Budapest Vidéki Posta- 
igazgatóság

Pammer János oszt. vez.

Az Eternit Művek kultúrter
mében a gyár üzemi tanácsa 
az 1959-es év eredményeiről és 
hiányosságairól tárgyalt, s  ha
tározatot hozott a múlt évi 
nyereségrészesedés elosztására 
is. A múlt évben kiváló ered
ményeket értek el a gyár dol
gozói. A tervet 10 százalékkal 
túlteljesítették, ami körülbelül 
10 millió forintot jelent a nép
gazdaságnak. Az önköltséget 
is sikerült 2,5 százalékkal 
csökkenteni. A jó munka 
eredményeként most 17 napi

Bánszki Pál tatabánya-kert
városi lakos panaszos levelé
ben megírta, hogy távollétében 
a posta dolgozói egy oszlopot 
helyeztek el házának kertjé
ben. Kifogásolta a posta maga
tartását. A Budapest-Vidéki 
Postaigazgatóságtól többek kö
zött a következőket válaszol
ták: Az oszlop elhelyezése 
szükséges volt, mert egy nyil-

A Lábatlani 4-es számú 
Épületelemgyár vezetősége a 
vidéken lakó dolgozók haza- 
szállítását a műszakoknak 
meg nem felélő vonatközleke
dés miatt úgy oldotta meg, 
hogy két MÁVAUT-autóbuszt 
bérelt. A két kis autóbusz 
azonban most már kevésnek 
bizonyult, s  ezért a vállalat 
egy 60 személyes autóbuszt 
bérelt a két kicsi helyett a 
dolgozók szállítására. Ez az

Enyhe az időjárás, néha ki
süt a nap is. Most éppen 
hosszú kocsisor vonul Nyerge
sen a házak közül ki a határ
ba, megkezdeni a munkát. 
Szabó János csoportvezető 
osztja be a fogatokat, s  moso
lyogva megjegyzi, hogyha 
minden jól megy, ezzel a nagy 
táblával a mai napon végez
nek is. Be is  vált a jóslata, 
mert mire lebukott a nap 
nyugaton, addigra a táblán a 
tavaszi vetés utolsó simításait 
végezték a jól dolgozó foga to- 
sok. Néhány hold területen 
már a borsót is elvetették, s  
értékesítésére megkötötték a 
szerződést is a vállalattal. Jó 
jövedelmet hoz ez majd a tag

bérnek megfelelő nyereséget 
fizethet a gyár a dolgozóknak. 
Nyereségrészesedést kapnak 
mindazok, akik tavaly leg
alább félévet a vállalatnál 
dolgoztak. A három évnél ré
gebbi dolgozók minden to
vábbi évükre 2 százalékot 
kapnak. Az üzemi tanács 
azonban felhívta a dolgozók 
figyelmét arra is, hogy ez év
ben nagyobb figyelmet fordít
sanak a munkaidő kihasználá
sára és az anyagtakarékosság
ra.
Kovács Mihály, Nyergesújfalu

vános távbeszélő-állomást 
kapcsoltak be az ott elvezetett 
légvezetékkel. A posta eljá
rása azonban helytelen volt, 
mert előzetesen nem beszélték 
meg a telepről való behatolást 
Bánszki Pállal. A panasz ki
vizsgálása után Bánszkiék 
utólag engedélyezték az oszlop 
felállítását.

autóbusz azonban kétirányú 
forgalmat bonyolít le. A reg
geli műszakhoz először Bajót 
községből indul 4.20-kor, a 
gyárba érkezik 4.45-kor, ez
után indul Dunaalmásra, 
ahonnan 5.45-kor érkezik visz- 
sza. A műszak befejezésével a 
bajóti dolgozókkal indul haza 
délután 14.15-kor, s ha onnan 
visszatér, ismét Dunaalmásra 
indul. Ugyanez a helyzet a 
délutáni és az éjjeli műszakok 
előtt, illetve után is. így tehát 
körülbelül 200 dolgozó vár 
egy óra hosszat a korai érke
zők közül a munka megkezdé
sére, akik pedig befejezték a 
munkájukat, ugyancsak több, 
mint egy órát várnak az autó
buszra, amely hazaszállítja 
őket.

A várakozók között sok a 
családos anya, akiknek akad 
tennivalójuk bőven családi 
körükben is, de a férfiak is 
jobban e l tudnák tölteni az 
időt otthon, mint az út szélén 
való várakozással. Vállalatunk
nak a szomszédos gyárakkal 
kellene szövetkezni, s  velük 
együtt szállítani a dolgozókat 
haza és műszakra. De eddig 
hiába kértük a vállalatvezető
séget és az üzemi szakszerve
zetet, eredmény nem született.

Az C. M. 4-es számú Épület
elemgyár dolgozói

Ságnak. Létrehoznak egy nagy 
kertészetet is, hiszen sok szak
képzett kertész van Nyerge
sen. így az ő irányításuk mel
lett bizonyára másik igen jó 
jövedelemforrása lesz a tsz 
tagságának a kertészet.

Motuz János 
levelező.

Nemes cselekedet
Nem mulaszthatom el, hogy 

meg ne írjam azt a dicsérendő 
dolgot, ami március 13-án dél
után 3 órakor történt Tata
bánya-Alsó vasútállomáson. 
Amint a Komáromba haladó 
vonat kiindult az állomásról, 
egy idősebb, nehezen tipegő 
nénike gyengéd, kérő hangon 
arra kérlelte a vonat indítóját, 
állítsa meg a vonatot, nem tud 
felszállni. A forgalmista a ké
résnek eleget tett, sőt karon
fogva az idős nőt, fel is segí
tette a kocsira, s  ezután jel
zést adott az indulásra. Sok 
utas látta a jóérzés e megnyil
vánulását. Tudjuk, hogy az 
utasnak kell mindenkor a vo
natra várakozni, s  nem for
dítva. Éppen ezért nemes cse
lekedet volt e  szabálytól való 
eltérés, hiszen egy lassú moz
gású, idősebb nénikéről volt 
szó.

Baranyai Sándor,
Tatabánya-Kertváros.

Ü zem i Jutalékot k ap tak  
a vasút dolgozói

TAVASZ AZ ÉPÍTŐIPARBAN
Alapozzák az új tömböket Tatabányán, építkeznek 

Oroszlányon, Komáromban, Esztergomban Rendbehozzák a VI-os telepi utcákat
Levelezőink panaszai nyo

m án m egkérdeztük a Tatabá
nyai Szénbányászati Tröszt 
beruházási osztályát, m ikor 
kezdenek a lakótelepi u tak  
rendbehozásához. Levelünkre  
a következő választ kaptuk: 

„Az utcákat folyamatosan  
hozzuk rendbe. Jelenleg kor
szerűsítettük a Csarnok és a 
M ester utcákat, s ez évben  
sor kerül még a Deák Ferenc 
utca átépítésére és a Hegy 
utca korszerűsítésére. Ezen az

Bensőséges ünnepség
Nálunk, Dad községben im

már hagyományossá válik, 
hogy március 21-ét nemcsak 
az 1919-es veteránok, a Ta
nácsköztársaság harcosai ün
nepük meg, hanem velük  
együtt ünnepel mindenki, aki 
híve a haladásnak, a dolgozó 
nép felemelkedésének. így  
történt ez az idén is. A vete
ránokkal együtt ünnepelt a 
község sok más dolgozója is. 
A bensőséges találkozón igen 
jó baráti hangulat alakult ki. 
Különösen sok idős elvtárs 
vette körül a tsz elnökét, 
„öcsém  — mondották neki —, 
aztán ne haragudj, hogy néha 
szidunk benneteket, a vezető
séget, hiszen ez csak azért 
van, mert jobbá akarjuk tenni 
a holnapot, szebbé a határt.” 
S az elnök természetesen 
megnyugtatta őket, hogy nem  
haragszanak a jószándékú bí
ráló szóért.

Szép, megható ünnepség volt 
ez. Valamennyien, akik ott 
voltunk, erőt merítettünk az 
idős harcosok lelkesedéséből,

A nyereségrészesedés elosztásáról 
tanácskozott az üzemi tanács

Hasznosabban is eltűnhetnénk szabad időnket

utcán az ú jtelepi vízakna épí
tése m iatt nagy a  teherforga
lom. El akarjuk  érni, hogy le
hetőleg m inden teleprész egy- 
egy utcáját rendbehozzuk. Az 
egymás m ellett levő utcák  
korszerűsítésére későbbi idő
pontokban kerül sor. Egy-két 
éven belül az összes utcákat 
fe lú jítjuk , ezért kérjük  a Bá
nyász utcai lakók türelm ét 
is."

Tatabányai Szénbányászati
Tröszt beruházási osztály.

odaadásából, a nép ügye 
iránti hűségéből.

Szűcs László állomásvezető, 
Dad.

U to ls ó  s im ítá so k
a ta v a s z ia k  v e t é s é n é l  N y e r g e s e n


