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Csak türelem kérdése

(nóber)

Ne legyen panasza 
az itt lakónak?

A z  u to lsó  n egyed  kü szöbén
Befejeztük a harm adik negyedévet is, s m ár csak há

rom  hónap m aradt az év végéig. A végéhez értünk máso
dik ötéves tervünknek. Üzemeink a párt Központi Bizottsá
gának határozatát megszívlelve igyekeznek jó m unkát vé
gezni, minőségileg jobbat és olcsóbban termelni. Ismét 
m eglátogattunk néhány üze met, hogy beszámolhassunk 
eddigi eredményeikről.

Ötezer tonna brikett—terven felül
A B rikett Termelő és Szén

dúsító V állalat tatabányai 
brikettüzem ének vezetői elé
gedettek meg bosszúsak is 
egyszerre. Olyanformán van, 
hogy ha a vasúti vagonokra 
gondolnak — összerándul a 
szemöldükük, ha viszont a 
malom, az adagolókezelők és 
a  présen dolgozók összehan
golt m unkáját figyelik — 
örülnek. Jó érzés — m ondják 
— hogy évi tervük teljesítésé
nek ez a jó szelleme a terv
szerű m unka biztosítéka. Pe
dig az év első felében adós>- 
ságuk volt, most a harm a
dik negyedév végére azonban 
m ár pluszban vannak. Pon
tosabban; , 1000 tonnával tud
tak  többet term elni a  terve
zettnél. A negyedik negyed
ben további műszaki intézke
dések és az előbb em lített 
adottságok segítségével továb
bi 5 ezer tonnával teljesítik 
tú l kötelezettségüket

Szeptemberben
vagon cukortöbb mint 200

K ét hete ta r t a nagyüzem 
az ácsi cukorgyárban. Folya
matosan, sőt néha a kelleté
nél nagyobb mennyiségben 
ömlik a  színültig telt vago
nokból, a környékről érkező 
teherautókból és lovaskocsik
ból a  cukorrépa A megké
sett term ést igyekszik min
denki mielőbb a feldolgozó

Am ennyit az egyén ér, any- 
nyit ér a h ite — állítja  egy 
régi aforizma. És ha ennek 
a fordíto ttja is igaz, akkor 
érthető, hogy rendíthetetlenül 
bízom a kisbéri Építőipari 
Ktsz-ben.

Fenntartás nélkül bízom 
ugyanis abban, hogy a császá
ri takarékszövetkezet szék
háza egyszer m ajd csak elké
szül. Az sem ingat meg, hogy 
az adm inisztratív kálvária 
után m egkezdett építkezés 
hirtelen leállt. Hiszen érthető, 
csak az alap-árok kiásása 
után tud ták  meg hogy a ta
laj fövenyos. Ha viszont fö- 
venyes, akkor indokolt, hogy 
3 ezer forinttal megnöveked
jék a költségvetés. S ha az 
növekszik, akkor nyilván meg 
is kell azokat tárgyalni, s 
m ár előre jelezni, hogy több 
m int félesztendővel eltolódik 
az átadás határideje, a fö
veny miatt.

Ez megtörtént. S öt kis
béri kőműves el is határozta:

A szomódi M árcius 15 Tsz 
kertészetében legutóbb a ta 
vasszal jártunk , am ikor a ker
tész-szezon kezdődött Meg
tudtuk, hogy a palántanevelő 
telep megépítésével megnőt
tek a kertészettel szembeni 
igények is, s a szakemberek 
holdanként 18 ezer forintos 
bevételi tervet készítettek 
számára. Most a kertészeti 
idény vége felé azzal a kér
déssel kerestük fel ism ét ő k e t 
sikerült-e tervüket megvaló
sítani, s a  bevételt előterem 
teni.

Még nincs vége az évnek, 
m áris látszik azonban, hogy 
a te rv  megvalósul. Igaz, nem 
olyan könnyen teljesül, m int 
remélték, de ennek nem az 
ott dolgozók, hanem  elsősor
ban az időjárás az oka. Fő
ként a  paprikára panaszkod
tak, lényegesen kevesebbet 
term ett a szokásosnál. De am it 
o tt elvesztettek, máshol be
hozták. M ert a paradicsom  vi
szont a vártnál jobb term ést 
adott, s a tavaszi saláta gyen
gébb eredm énveit a meleg- 
áovi szomóca pótolta.

Jól sikerült a melegágyak
ban a palántanevelést követő 
utóhasznosítás is. A korai 
palánták 'u tán  például pap
rikát ü ltettek, s ezek kisze
dése u tán  uborka kerü lt a  he
lyükre. Most pedig, mivel 
az uborka is elfogyott, őszi 
saláta virul helyette.

Jó  tapasztalatok szereztek 
az értékesítésben is, s á lta
lában m indenért jó á ra t kap
tak. Különösen a paradicsom 
felem elt védő-ára biztosította 
a nagyobb jövedelm et Ám 
ha az árakkal meg is van
nak elégedve, a szállítással 
m ár kevésbé. Régi sérelem ez: 
kevés a göngyöleg. A 
MÉK nem  tud elegendő lá
dát küldeni az áru  beraká
sához. Amikor o tt jártunk, 
éppen negyven mázsa pap
rikát készítettek elő szállítás
ra  — szerződés szerint — de 
csak a mennyiség felének 
elegendő üres ládát küldtek 
előző nap. A többi akkor ér
kezik majd, am ikor m ár az 
áruért jönnek. Ha viszont 
nem  szedik le időben a te r
ményt, kötbért fizetnek. A 
szövetkezetiek félnek, hogy 
az egyre fokozódó őszi be
takarítás nem hoz javulást 
ezen a téren. Pedig még sok 
szállítani valójuk lesz: 300
mázsa paprika, 60 mázsa zöld
bab, 30 hojd káposzta és 60 
hold sárgarépa, hogy csak 
a legfontosabbakat emleges
sük.

A felsorolás korántsem tel
jes, hiszen más tennivaló is 
akad a kertészetben, s m ind
ezek a gyors terményszedés

elutaznak Császár községbe, 
hogy megkezdjék a munkát. 
Ezt az elhatározásukat azon
ban objektív ok akadályozta, 
nevezetes az, hogy a szerszá
m aik Mór községben m arad
tak. Ez azonban csak Császá
ron ju to tt eszükbe. Viszont ez 
nem ok a hitetlenkedésre, s 
az sem, hogy mindössze két 
órai munkához való homok
juk v o lt Hiszen a ktsz csak 
annyit szállított oda, ha aztán 
az elfogy, m ajd leállnak az 
építők. M ár megszokták, hogy 
a hajrá-m unka a fogcsikor
gató, ónos-esős decem berben 
kezdődik. Meg aztán a tégla 
sem érkezett meg, am it tu la j
donképpen az építtető vásá
ro lt meg a ktsz-nek, ugyanis 
a ktsz-keret m ár kim erült.

Mondom, mindezek nem 
aggasztanak. Bízom és bízom 
rendületlenül, ú jra  és újra. 
Csak nem hagyom magam 
megtéveszteni ilyen látszat
nehézségektől?!

K inka István

és szállítás függvényei. A 
héten szeretnék befejezni a 
paprika és a zöldbab szeucsét, 
hiszen u tána újabb nagy 
m unka következik, a cukor
répa és a sárgarépa betaka
rítása. Közben pedig folyik 
a  szántás, a tráevahordás és 
sa já t három  üzletük e llá tása  
Ez utóbbi ad ja m indjárt a 
jövő évi tervet is az eddigi
nél többféle növény megter
melésével. A választékot sze
retnék bővíteni, hogy mindig 
elegendő és friss zöldséggel 
láthassák el árudáikat is. A 
tavaszi program  nem változik: 
továbbra is sok ezer palántát 
nevelnek, ez lesz a jövő évi 
bő term és alapja.

Ha az em ber egy tősgyöke
res tatabányait megkérdez, 
m erre van a IV-es körzet, a 
vállát vonja. De ha az illető 
hozzá teszi: a  28 házat, a 25 
vagy a 33 házat keresi, rögtön 
magyarázkodni kezd: „Tessék 
csak erre menni, aztán arra, 
s ha a kanyarban kibukkan
nak a romházak, az m ár a  28 
ház!” H át igen, az m ár a 28 
ház. Most a  látogatót a telep 
szélén egy táb la fogadja, ra j
ta tiltó  felírat: „A telepen a 
romos házakat megközelíteni, 
vagy bemenni, életveszélyes, 
és szigorúan tilos!”

Süllyedő világ ez itt. Ro
mos házak üres ablakszemei 
kancsalítanak ki az utcára, 
am elyet m ár régen birtokába 
vett a gaz, a dudva. Szinte kí
sérteties a sok rom, s körü
lötte sehol egy terem tett lé
lek. A valam ikor szép kerte
ket felverte a gaz, a gyü
mölcsfák tönkre mennek. A 
romházak lakói elköltöztek 
innen a város m ásik végibe, 
az Újvárosba.

A 28 ház utolsó utcájában, 
ahol a körzeti pártszervezetnek 

még viszonylag ép háza áll, 
akad néhány lakó. A pártszer
vezet irodája sem üres: a kör
zeti párttitk ár Takács Endre, 
Pálinkás Pálné vezetőségi tag, 
Bagács Józsefné, a Vöröske
reszt IV-es körzeti titkára  be
szélgetnek. Ide jö tt látogatóba 
Bertalan Józsi bácsi is. Egy 
hónapja költözött el az Újvá
rosba.

Ebben az évben m ár 
csak itt is maradok — mondja. 
■— Nem cserélek alapszerve-

vezetet. Nem mondom, szép a 
lakás, nekünk nyugdíjasok
nak különösen, de azért fáj a 
szívem a 28 ház után. 1921 
óta i t t  laktunk. Apám is itt 
volt, itt  é lt az egész család...

— Vagyunk még egynéhá- 
nyan — szól közbe Takács 
Endre —, akik így ide já 
runk. Nekem is a nyáron kel
lett elköltöznöm innen, s 
most én is visszajárok.

Ez a visszajárok, egy csep
pet sem hangzik a szájukból 
szomorúan. Szívesen jönnek. 
Ilyenkor számba veszik, kik 
vannak még, kik m entek el, 
s kik jönnek. M ert azért jön
nek. A bányászkodás töri, 
zúzza a felszínen az öreg há
zakat, de ha valam elyik még 
használható, hiába megy el 
belőle a régi lakó, nyomban 
új akad.

— Azért kevés a fiatal —
magyarázzák. — ötvenegy 
párttagunk van, nyolcvan 
százaléka nyugdíjas.

— Meg nyugdíj nélküli há
ziasszonyok! — veti közbe 
Bogács néni, de gyorsan meg
kapja a feleletet az em berek
től: „ a nyugdíj is az asszo
nyoké!” Ezen m ár csak nevet
ni lehet, s nem  vitatkoznak 
tovább.

— Azért laknak még itt 
jócskán — m ondja Takács 
Endre! — A 33 és a 25 házzal 
együtt körülbelül hétszáz em
ber. És amíg em berek élnek 
itt, problém a is lesz. Kellene 
például nyilvános telefon, és 
nincs. Illetve van de az min
dig rossz. M ár kértük a posr

Az őszi csúcsforgatom 
egyelőre még háttérbe szorít
ja  a tüzelőanyag-szállítást, 
ezért fordul ma még elő, hogy 
vagon hiányában a napi 1200 
tonna készterm ék olykor a 
depo-terükön várja  be a más
n a p o t I tt  azonban csak egy 
napi term elésük mennyisége 
fér el. Ilyenkor egy présgép
re  term elnek, m ert a kiszol
gáló szalag kisebb teljesítm é
nyű a hűtőszalagnál, s aka
dályozná a folyamatos m un
kát.

Félmillió forint költséggel 
megkezdték a  hűtőszalag 
meghosszabbítását, ami által 
a b rikett régi h ibáját kíván
ják  megszüntetni: az összesü
lést, mivel a készáru csupán 
ha t percet te tt meg a vago
nokig. Ez az idő 12 percre nő 
majd, elegendő a kihűléshez, 
a  brikett minőségének javu
lásához. Az építési és szere
lési m unkákat a jövő év első 
felében fejezik be.

helyre szállítani és ez bizony 
néha a gyári átvevőhelyen af
féle közlekedési „dugót” okoz.

Ami az idei gazdasági évet 
illeti: előreláthatóan 2—3 ezer 
vagonnal kevesebb cukorrépa 
kerül feldolgozásra, m in t ta
valy. Mintegy 20 ezer va- 
gonnyi nyersanyagból készíte
nek cuk ro t Eddig (szeptem-

i Merre van *
♦ a 28 ház? ♦
♦ _____ _ ■

tát, szereljék fel a kocsmá
ba és ott áru lják  az érm ét is 
hozzá, de válaszra sem m éltat
tak bennünket. Pedig nagyon 
kellene. Tavasszal is tö rtén t 
erre  egy súlyos baleset, s ha 
nincs nyitva a pártszervezet, 
hát mentőket sem hívhatnak. 
Aztán meg kellene javítani 
az aluljáró u táni keskeny ú t
szakaszt. Körülbelül kétszáz 
méter.
— Erre járnak  a gyerekek is

kolába. Ezt is kértük több
ször már, de intézkedés nincs.

— Rossz az utcai világítás
— sorolják most az asszo
nyok — Előfordul, hogy egész 
nap ég, de este m ár nincs vil
lany. A m últkor két hétig 
egyáltalán nem  égett. A 33 
háznál sok pince elúszott. A 
talajmozgás csőrepedést oko
zott. A csöveket elzártuk, 
most sok háznak nincs vize. 
Hetek óta kérjük, javítsák 
meg, de...

Igen, de... A kérést intézke
désnek is kellene követni. Hi
szen valóban, amíg emberek 
élnek itt, addig problém a is 
lesz és a felsorolt igények 
r.em olyan nagyok, hogy ne 
lehessen azoknak eleget ten
ni.

Estefelé asszonyok toporog
nak az autóbusz megállónál, 
várják  a 9-es buszt. Nem tud
ják, hogy hiába várják, egész 
délután nem  közlekedett. 
M intha az autóbusz is megún- 
ta  volna az itteni furcsa, ro
mos világot. És ilyenkor ne 
legyen panasza az itt lakó
nak?

bér 15-től) 1722 vagon cukor
répa érkezett be a gyarba.
Ebből 186 vagon cukor ké
szült. További 50 vagonnyi 
pedig még a feldolgozó be
rendezésekben „úszik”.

A férfi m unkaerőhiány az 
idén még jobban érezteti ha
tását az ácsi cukorgyárban, 
így elsőrendű feladat, hogy 
korszerű gépekkel pótoljak a 
hiányzó munkás kezeket. Két 
nagyteljesítm ényű Herkules tí

pusú oldatszűrőt és két vá
kuum  cukorkristályosítót sze
reznek be a közeljövőben. Az 
Április 4. Gépgyárból várják 
a M artin-salakeltávolító be
rendezést. Ez 30 férfi m unka
erőt pótol és megszünteti a 
gyárban az eddig meglehető
sen egészségtelen, gázos 
munkahelyet, a nehéz fizikai 
m unkát igénylő csillés salak
szállítást.

Elégtelen és sokszor bizony
talan vízellátásukat is sze
retnék a jövőben m egnyugta
tóan rendezni. A közeli Concó 
patak vízhozama gyakorta 
kevésnek bizonyul. (Most a 
szezonban percenként 15 ezer 
liter vízre van szükségük). 
Ezért 7 millió forintos ^beru
házással, m integy 3 kilomé
te r hosszú csővezetéket és egy 
vízkivételi m űvet létesítenek. 
Segítségükkel a Duna vizét 
vezetik el a  gyárig.

A vízkivételi mű gyorsítaná 
a technológiai feldolgozást és 
jóval gazdaságosabb lenne. 
Úgy tervezik, hogy jó körül
mények között 1966-ban meg
valósíthatják a  beruházásu
kat.

100 ezer párral több 
cipő 1966-ban

Az idei évet a tavalyi adós
ság törlesztésével kezdte az 

-A lfö ld i Cipőgyár ta tai üze
me. Kilencezer pár cipő
vel kellett volna többet gyár
taniuk az első negyedévi ter
ven felül, de ez csak a máso
dik negyedév végére sikerült. 
Ma azonban m ár arról szá
m olhatnak be, hogy 14 ezer
rel többet tudnak exportra 
szállítani a  tervezettnél. S 
m indezt úgy, hogy közben 1,5 
százalékkal megnőtt az első 
osztályú cipők részaránya és 
hasonló arányban javult a 
termelékenységi eredm ényük
is. Úgy vélik — ha valam i 
rendkívüli körülm ény nem 
gátolja őket —, évi tervüket 
is ennek megfelelően 1,5—2 
százalékkal túlteljesítik.

Jövőre az idei 522 ezer pár 
helyett, m integy 620 ezer pár 
cipőt és csaknem még egy
szer annyi típusút kell gyár
taniuk. Ennek segítésére több 
intézkedés történt és tö rté
nik m ajd a közeljövőben. Bő
vítik a kisszériát gyártó mű
helycsarnokot és a megnöve
kedett helyre újabb gépeket 
állítanak. R aktárt alakítanak 
át termelőüzemmé és egyéb 
technológiai intézkedésekkel, 
valam int 20—23 új dolgozó 
m unkába állításával biztosít
ják, hogy az eddigi 72 pár
ra l szemben 1966-ban 200 pár 
cipő hagyja m ajd el egy m ű
szakban a szalagot. Ennek 
megfelelően teljesíthetik az 
évi 622 ezer páros előirányza
tot.

Export term ékeik a keleti 
és nyugati piacon egyaránt 
keresettek, különösen a flexi- 
talpú és a különböző sportci
pők. A belkereskedelem pe
dig a  vikend- a fél- és ma
gasszárú bőr, valam int gumi
éi m űanyagtalpú cipők iránt 
m utat érdeklődést.

Megvalósult tervek


