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Kutatóintézet az erdőben

A Bányabiztonsági Robban
tótechnikai Kutató Intézet fe
lől rövid időközönként kisebb- 
nagyobb robbanás hallatszik 
az erdőben. A robbantó bun
kerben vizsgálják a  robbanó
anyagok detonációs sebességét, 
a gyutacsokat röntgenezik, ej- 
tőpróbázzák. I tt  az intézet 
egyik — nehezen megszerzett

— büszkesége az SZFR típusú 
szovjet gyártm ányú fotoregisz- 
ter, melynek maxim ális felvé
teli sebessége 2,5 millió felvé
tel másodpercenként. Ezzel 
vizsgálják a robbanó anyagok 
detonáció sebességét és a rob
banási folyamatok fázisait.

Az intézetben vizsgálják a 
robbantó gépeket is.

Halászlak! László elektrotechnikus a robbantógépek teljesít
mény gör! /ét vizsgálja. A készülék házi gyártm ány készítő
je: Meckl Ferenc fizikus. Naponta 30 robbantógépe» vizsgál

nak át.

Peredi József hegesztő, Szabó János kovács és Tódor Lajos 
lakatos a kam rafejtésekben használt Kóta felrakót alakítják 
át, a kívánatnak megfelelően. A gép a XV b akna kísérleti bá
nyam ezejében dolgozott és az ott tapasztaltak alapján alak íta

nak rajta.

Szélig Ferenc banyatechnikus a gyutacsok indítóképessépé- 
nek vizsgálatát készíti elő. E célból alumínium hengerbe nit- 
rOglicerin — m ethanol keveréket plpettázik, am elyet a  gyu

tacsnak kell elrobbantania. _  Jusztin Tibor

A jő szándék kevés
A gyakorlatnak kell szabályoznia a szakemberképzést

W r t v v p n  fiatal kaP tórsa'n e g y v e n  dalmi tar.uimá-
iiiiiiimiiiiiimiiiiiii nyi ösztöndíjai 
az Almásfüzitői Timföldgyár
tól. Közülük 27-en különféle 
egyetemeken, öten felsőfokú 
technikum okban, nyolcán pe
dig középfokú technikum ok
ban tanulnak. Az ösztöndíja
sok diplom ájuk, szakképzett
ségük megszerzése után te r
mészetszerűen a tim földgyár
ban dolgoznak m ajd, az 
üzemmel kötött szerződés fel
tételei szerint minimálisan 
annyi ideig, ahány évig ösz
töndíjat kaptak. A fiatalok 
tanulm ányi eredményeiktől 
függően havonta 600—800 fo
r in t tám ogatásban részesül
nek, s a tanulm ányi idő alatt 
ez az összeg anyagilag jórészt 
mentesíti a szülőket a tan ít
tatás költségeitől. A jövendő
beli mérnököknek, techniku
soknak pedig gondtalan éle
te t biztosít, lehetőséget nyú jt 
hogy odaadással tegyenek ele
get kötelezettségüknek.

A tim földgyár évente 220 
ezer forintot költ az ösztön
díjasokra. Nagy összeg ez. Az 
üzem párt- és szakszervezete 
a személyzeti osztály ezért 
lelkiismeretesen ellenőrzi, á l
landóan figyelemmel kíséri 
ösztöndíjasai előmenetelét, 
időről időre személyes kap
csolatot terem t a fiatalokkal, 
foglalkozik gondjaikkal,
egyengeti útjukat.

A tapasztalatok azt m utat
ják, hogy a fiatalok általában 
m eghálálják a  róluk való gon
doskodást, ritka  kivétellel va
lam ennyien szorgalmasan ta 
nulnak, m agukénak érzik az 
üzemet, ahol m ajd gyakorlott 
szakem berré érnek.

A társadalmi
miniliiiiiiiiiiiiimimiiiiiiun vitatható t-
lanul káderpolitikánk egyik 
jelentős vívmánya, m intasze
rű  a tim földgyárban k ia laku lt. 
gyakorlat is, ahogy ösztöndí
jasaik jövőjét készítik elő.

M indem ellett árnyoldala is 
van az elm ondottaknak. Az 
ösztöndíjasok elhelyezése
m ind nehezebben megoldható 
problém aként jelentkezik. Eb
ben az évben például ismét 
tizenöt fiatal fejezi be tanul
mányait, akiknek az üzemben 
m unkaterületet kell biztosíta
ni. A kérdés az, hogy hol, és 
hogyan, am ikor a kötött oér- 
alap és létszámgazdálkodás 
term észetszerűen ennyi helyet 
nem hagyhat betöltetlenül. 
Ám a szerződés köt és köte
lez, viszont az ösztöndíjasok 
elhelyezésére csak úgy nyílik 
lehetőség, ha az üzem néhánv 
régi dolgozóját elbocsátja. Így 
történt, hogy a timföldgyár 
egyik nyolcéves gyakorlattal 
rendelkező mérnökét, a lábo
ratórium  úgyszintén több éves 
gyakorlattal bíró mérnöknő- 
já t elküldte. Felmondó leve) 
helyett csupán azért kaptak 
áthelyezési papírt, m ert -t ma
guk erejéből és az üzem köz
benjárására kisipari szövetke
zeteknél sikerült számukra 
helyet, biztosítani.

E kényszerű megoldás meg- 
'öbbentő fonákságát minder,-

Dorogon a volt vágóhíd he
lyén épült fel a Komárom me
gyei Szikvíz és Szeszfőzde Vál
lalat helyi szikvíz és üdítőital
töltő üzeme. A községben' ed
dig csak szódavizet készítették 
azt is keveset és állandó gond 
volt nyáridőben a szikviz el
látás. Most két m űszakbar 
hét-nyolcezer liter szódavíz és 
tízezer üveg különböző ízű 
üdítőital kerül m ajd ki na
ponta az új üzemből.

ki érzi az üzemben, s azt is. 
hogy ez a — az adm inisztra
tív  kötelem szüleményekén! 
lé tre jö tt — helycsinálási mód 
tarthata tlan , káros hatású.

í n v  f isé i 1 kép a m érnök
i g  y  ÍC SI fronton, de a
.................. . technikum okat
illetően még rosszabb a hely
zet. Äz idén végző nyolc 
technikus szám ára nincs hely, 
őket csak fizikai m unkásként 
tudják  foglalkoztatni. A gyár 
fejlesztési tervei sem adnak 
lehetőséget, hogy belátható 
időn belül műszaki állom ány
ba vehessék, képzettségüknek 
megfelelően foglalkoztassák a 
technikusokat.

Ä Fim földgyári ösztöndíja
sok elhelyezésének problém á
já t bárhonnan közelítjük meg, 
azon a tényen, hogy a szük
ségesnél több szakember ke
rü lt ki az iskolából a kelleté
nél, m it sem változtat. Ez 
egyszer még csak egy jó ren
delkezés gyakorlati „tprzításá- 
ró l” sem beszélhetünk, ha
nem egyszerűen arról van 
szó, hogy a társadalm i tanu l
mányi ösztöndíjban részesü
lők számát, elhelyezését sza
bályozó rendelkezések nem 
felelnek meg a sok szempont
ból megváltozott gyako rló 
nak, jelenlegi form ájukb. n 
ellentm ondanak káderpoliti
kai elveinknek.

Az átgondoltság,
liMiiiMiiMiimiuimimimiMiuimtimii:
igények pontatlan felmérését 
bizonyítja az a körülm ény is, 
hogy az üzemek nem r. aguk 
határozzák meg, mennyi, é* 
milyen végzettségű ösztöndíj
ja l tanuló fiatallal kössenek 
szerződést. A Nehézipari és a 
Művelődésügyi M inisztérium 
közösen állap ítja meg az 
évenként társadalm i ösztön
díjban részesülők szám ará
nyát. Ennek megfelelően a 
trösztök m ár az adott létszám- 
keretből kiindulva kötelezően 
írják  elő, hogy egy-egy üzem 
hány ösztöndíjast vállaljon.

A szomódi Március 15 Tsz 
im m ár mintegy 140 hold ker
tészettel rendelkezik. Minden 
túlzás nélkül, akár üzemnek is 
nevezhetnénk a gazdaságnak 
ezt az ágazatát, hiszen a kor
szerű két-hajós palántanevelő 
telepen, vagy a kertészet bár
mely más munkahelyén mo
dern gépek könnyítik a m un
kát. S a gépek, az értékes be
rendezések csakis megfelelő 
hozzáértéssel rendelkező szak
munkások irányításával vált
hatják be a hozzájuk fűzőt! 
reményeket. Ez tette szüksé
gessé a nemrég lezajlott szak
m unkástanuló szerződtetést is.

A nyolcszázezer forint be
ruházásból létesült telephely 
július 20-tól nemcsak Dorogot, 
hanem környékét is ellátja 
szikvjv.zel és üdítőitallal.

Ugyancsak ezen a napon 
kezdi meg a működését a ta 
tabányai testvérüzem, ahol fél
millió forint költséggel épült 
új telep és hasonló m ennyi
ségben állítják  elő a nyár köz
kedvelt italait: a szódát és 
hűsítő italokat.

A tim földgyár ilyenformán 
szinte az egész iparág számá
ra  képzi a szakembereket, 
ugyanakkor a gyakorlati al
kalm azásokat egyedül kell 
megoldar. ia.

Felesleges bizonygatni,
mennyire sántít a műszaki 
káderképzésnek ez a módja. 
Az almásfüzitői gyárban fenn
álló problém ák eléggé bizo
nyítják ezt, s valószínű, hogy 
m ásutt az ország jó néhány 
üzemében tám adt ehhez ha
sonló konfliktus. A szakem
berképzés szükségessége nem 
vonható kétségbe, s m int gya
korlati módszer, a társadalm i 
ösztöndíjasok vállalattal kö
tö tt szerződéses form ája sem. 
Mindössze arról van szó, hogy 
részint a vállalatok maguk 
döntsék el adottságaikhoz 
mérten, mi az a keret, amire 
kötelezettséget vállalhatnak, 
másrészt, ahol m ár a timföld- 
gyáriéhoz hasonló túlm érete- 
zettség adódott, ott haladéi, 
talanul meg kell változtatni 
rendelkezéseket. Nem az ösz
töndíjasokkal szerződéses vi
szonyban álló üzem feladata 
felm érni az országos igénye
ket. A most és a jövőben vég
ző mérnökök, technikusok el- 
Eelyezését ott is lehetővé kell 
tenni, ahol erre szükség van. 
ne kösse őket szerződés ah
hoz a vállalathoz, ahonnan az 
ösztöndíjat kapták, de alkal
m azásukra nincs lehetőség. 
Pillanatnyi gyógymódnak ez 
a megoldás még mindig jobb. 
m int a gyakorlott szakembe
rek elbocsátása, átirányítása.

A megnyugtató ésleĝ -
mitiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiMiiiiiiiiMimifi megol
dás term észetesen nem lehet 
más, m int revízió alá venni 
az ösztöndíjasokkal kapcsola
tos rendelkezéseket, számsze
rűen szakma szerint is a gaz
dasági adottságokhoz alkai- 
rffazkodva kell k ialakítani a 
jövőbeni módszert. A hamis 
illúziók eloszlatása gazdasági
lag és társadalm ilag sem tűr 
halasztást.

A szövetkezet vezetősége 
összesen harm inc fiatallal kö
tött ilyen szerződést. S a le
endő szakmunkások, akik az 
idén végezték el az általános 
iskola VIII. osztályát, nagy 
imbicióval, hivatásszeretettel 
választottak életpályát.

Harminc szerződés! — ez 
magában véve is szép szám. 
Joggal tölti el az öröm a tsz 
vezetőit, am ikor a szakm un
kástanuló-képzés szóba kerül. 
Ez az öröm azonban nem lehet 
c’Jes, hiszen a harm inc fiatal 

között egyetlen szomódit sem 
találtunk. Tizennyolcán Tatabá 
nyáról, heten Tatáról, öten pe
dig Kocsról jelentkeztek, illet
ve szerződtek. Tavaly például 
csak öt lányt szerződtetett a 
tsz, s ők is valamennyien ko- 
csiak voltak.

Hol m aradtak vajon a szo
módi gyerekek? Nem lehet kö
zömbös ez a kérdés a tsz ve
zetői, de a szomódi szülők és 
pedagógusok szám ára sem. An
nál is inkább nem m ásodren
dű ez a kérdés, mivel a jövő
ben mée körülbelül ötven 
szakm unkás-tanulóra lesz szük
ség a szövetkezetben. Abban 
a kertészetben, amely kielégí
tő jövedelmet, biztos megélhe
tést igér a  m unkaszerető szak
m unkásoknak, közöttük — és 
nem utolsó sorban — a szomó- 
diaVnak fs.

------------------------------- ----

Július 20-án adják át 
a  d o r o g i  szikvíz üzemet

Vájná György

Hol maradtak a szomódiak ?


