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E gy év  a latt 2 m illió  fo r in t  
m eg ta k a r ítá s

Az „Űj konstrukciójú láb
szelep bányaszivattyúkhoz” 
ú jítást 1962-ben nyújtották be 
a dorogi trösztnél, am elynek 
megvalósítására a  m últ hó
napban kötöttek sze rződést. 
Az újítók új konstrukciójú 
lábszelepet készítettek a bá
nyaszivattyúkhoz, melynek al
kalm azása során lényegesen 
csökkent a vízemelő gépek 
szívási ellenállása, s ennek 
következtében a  percenként 
5000 liter teljesítm ényű szi
vattyúknál átlagosan 10 száza
lékkal javu lt a hatásfok. A 
dorogi szénmedencében egy 
főszivattyúkam rát szereltek 
fel ilyen szelepekkel, s egy 
év a la tt 2 millió forint érté
kű energiát sikerült megtaka
rítani. A szénmedence víz

emelési költségei tetemesek, s 
nagyon kívánatos lenne csök
kenteni. Az újítás széleskörű 
elterjesztésével jelentősen le
het csökkenteni a szénmeden
ce vízemelési költségeit. Az 
új lábszelep 150 milliméter, 
vagy ennél nagyobb átm érőjű 
csővezeték alkalm azásánál cél
szerű. E szelepek sa já t szük
ségletre történő gyártását a 
dorogi tröszt előkészítette, de 
helyes lenne az ú jítás orszá
gos elterjesztésével is foglal
kozni. Gondoskodni kellene 
arról, hogy a régi típusú sze
lepek helyett ezt az ú ja t 
gyártsák, m ert a tapasztala
tok milliós m egtakarításokat 
ígérnek. Az újítók a közel
m últban kapták  kézhez az 
őket megillető közel 95 000 
forintos díjat.

Sokan tanulnak Oroszlányban, de nem elegen
— A sz a k m u n k á so k  m a ra d n a k  k i  

le g in k á b b
— E lő k é s z ítő k e t szervezn ek .
— íz  ü zem ek n ek  is  s e g íte n iü k  k e ll

Import cellulóz 
export danulonselyem

A vártnál jobban fejező
dött be az első félév a Ma
gyar Viscosagyárban. A prob
lém át a danulonselyem-üzem 
term ékeinek értékesítése okoz
ta. A m últ évben a próba- 
üzemelés után, több m int 
100 tonna selyem m aradt a 
raktárban. Az új term éket 
még nem igényelte a magyar 
ipar, s külföldön is meg kel
le tt keresni a piacát. A rak 
tárkészlet az ez évi m unkát 
is zavarta, m ert a gyáriak 
nem akartak  ú jra  rak tá rra  
term elni. Az a  problém a 
most m ár megoldódott, elad
ták exportra a  készleteket, s 
a hazai ipar is egyre többet 
igényel belőle. A m últ hé
ten a lengyel iparral is szál
lítási megállapodást kötöttek, 
a cseh ipar is vevője le tt a 
magyar danulonselyemnek. 
A gyár így m indinkább ex
portáló vállalattá  fejlődik. A 
céljuk azonban m indenkép
pen az, hogy a m agyar ipar 
ilyenirányú külföldi igényét 
csökkentsék, az importsely
m et hazaival helyettesítsék. 
Nagy az exportigény a danu- 
lonrostból is. Ebből a te r
mékből is elszállították az 
igényelt mennyiséget a  gyár
ból. És ami igen fontos, 
egyetlen term ékükre sem ér
kezett minőségi kifogás.

Az új term ékeken kívül, a 
hagyományos term ékükből is 
legyártották a szükséges 
mennyiséget. Az év első fe
lében nagy dolgot oldottak 
meg a gyárban. Januárban

tőkés importból származó 
cellulóz helyett, átálltak  szov
je t cellulóz feldolgozásra. Az 
új alapanyag feldolgozásánál 
jelentkező nehézségeket rö
vididő a la tt felszám olták és 
minőségileg kifogástalan te r
mékeket gyártottak a szov
je t cellulózból is.

ÉVEKKEL EZELŐTT az
Oroszlányi Szénbányák V álla
lat és a bányászszakszervezet 
vállalati bizottsága közös ha
tározatban állapodott meg a r 
ról, hogy szakmunkásképzés
ben csalt a  nyolc általános 
iskolai végzettségű dolgozók 
vehetnek részt. A határozatot 
a  bányák technikai és a  tech
nológiai fejlődése te tte  indo
kolttá. Mind több sokat tu
dó gépet alkalm aztak és a l
kalm aznak, és a hagyom á
nyos m űvelést is megváltoz
ta tták  a  jövesztő gépek, a 
biztosítást pedig a  modern ' 
acéltámok, sőt hidraulikus lé
pegető tárnok. M indezeknek a 
kezelését meg kell tanulni, 
hogy uralkodnj tud janak  ra j
tuk, ne pedig a berendezések 
u ralják  az em bereket.

Igen sokat te tt a  határo
zat végrehajtásáért a bányász
szakszervezet oktatási bizott
sága. M iután a három  mű
szak akadályozta a  tanulást, 
s sok lemorzsolódást okozott, 
— a megyében először — a 
dolgozók iskoláját kétműsza- 
kosra szervezték át, hogy 
mindenki részt vehessen ra j
ta. Az önálló tagozatú dolgo
zók iskoláját örömmel üdvö
zölték az oroszlányiak, és év

ről-évre többen végezték el. 
A szakszervezet oktatási bi
zottsága értékelte ezt a mun
kát, s azt állapíto tta meg, 
hogy a  kétségkívül meglevő 
eredm ények ellenére sem si
kerü lt m aradéktalanul vég
rehajtan i a  határozatot. Vál
tozatlanul nagy a  lemorzsoló
dás. Az elm últ oktatási év
ben például 325 dolgozó je 
lentkezett hiányzó osztályai
nak pótlására, ténylegesen 
azonban m ár csak 289 kezdte 
el az iskolát, s ebből 179 
fejezte be. Legtöbben az első 
félévben m aradtak ki, de a 
félévi vizsga u tán  is még 
hússzal csökkent a létszám. 
Ügy látszik a  hetedik osztály 
a buktató, m ert az ide ira t
kozott létszám  53,4 százaléka 
év közben meggondolta m a
gát. Ugyanakkor a  nyolcadik 
osztályt végzők jelentős több
sége levizsgázott.

A KIMARADÁS OKAI igen 
figyelemre méltóak, bár 
egyik-másik érv  inkább moso
lyogni való. K ik gondolják 
meg tehát ham arabb m agu
kat? Azok, akik m ár b irto
kon belül vannak, vagyis m ár 
szakmunkások, vájárok, vagy 
lőmesterek, frontm esterek,

Megnövekedett felelősség 
—  kevesebb reklamáció

F ebruár elsejétől az Alföl
di Cipőgyár ta tai üzemében 
a  gyáriak vették át a mi
nőségellenőrzést és azóta öt
ven százalékkal kevesebb a 
reklamáció.

Sebi András a gyáregység 
vezetője jóleső érzéssel ú jsá
golja, hogy azóta megnőtt a  
gyáriak felelősségérzete.
Amellett, hogy a félévi te r
vet teljesítették, eleget te t
tek a  minőségi követelmé
nyeknek is: 92 százalékban 
első osztályú cipőt gyártot
tak. Következetesebb és szi
gorúbb le tt a term ékek vég- 
ellenőrzése, m in t am ikor 
még a MERT kiküldötte vet
te á t az exportra  kerülő ci
pőket

Három minősítés szerint 
vizsgálja a gyári szakembe
rekből alakult minőségellen
őrző bizottság a kész term é
keket. Azonnal m egtudják 
állapítani az esetleges selej

tes vagy m érethibás cipő ké
szítőjének kilétét, de a me- 
óst is, aki átengedte az 
árut.

Nincs elnézés, a  külföldi 
megrendelők szigorú kritiku 
sok. Szúrópróba szerűen 20- 
20 pár cipőt vizsgálnak meg 
I*es és Il-es szortim ent sze
rint. Jegyzőkönyv készül 
minden vizsgálatról. Volt rá  
példa, hogy a  hiba elkövetői 
kénytelenek voltak több ezer 
pár cipőt ú jra  válogatni, m ert 
m egállapították felületessé
güket. A gyakorlat szerint a 
vétkes meóst kétszeri figyel
meztetés után, harm adszorra 
a havi prém ium ának megvo
násával sú jtják . E rre azon
ban ritkán  kerül sor, hiszen 
m indenki jól felfogott érdeke 
a selejtm entes, első osztályú 
áru.

1,8-2 százalék lehet a  mé
reteltérés, am it megenged
nek a nemzetközi egyezmé

nyek. A cipőgyáriak hónapok 
óta ezen belül dolgoznak és 
büszkék arra, hogy sa já t ber
keiken belül közmegelégedés
re állítják  elő term ékeiket.

A nyári időszakban, au 
gusztus 15-30 között leállnak 
a m unkagépek az üzemben. 
Nyári szabadságát ta rtja  a 
ta tai cipőgyár, hogy azt kö
vetően még a harm adik ne
gyedévben új term éket kezd
jenek gyártani. Az évekkel 
ezelőtt m ár készített női ci
pők modern, sokszínű és fa
zonú változatát.

szállítási felvigyázók. Ügy
gondolják, rá juk  m ár nem vo
natkozik a  határozat, ők m ár
megszerezték a szakm unkás 
oklevelet. Csakhogy, a tech
nika fejlődése m ellettük is el
halad, s nekik ráadásul még 
tanítani is kell. Nagyon ne
héz lesz eleget tenniük a  
követelményeknek, h a  nem  
ta rtanak  lépést a haladással, 
így aztán az oktatási bizott
ság javasolta, hogy 1970-ig 
szerezzenek érvényt a h a tá
rozat am a részének is, mi 
szerint a  korhatáron belüli 
szakmunkások, középkáderek 
beosztásukhoz szerezzék meg 
az iskolai végzettséget is.

A DOLGOZÓK általános
iskoláján kívül, a  vállalat 
326 dolgozója közép és felső 
oktatási intézm ényben végzi 
tanulm ányait. Ez a  nagy szám 
m éginkább figyelmeztet az ál
talános iskola; lemorzsolódá
sokra. M indezeket a  problé
m ákat a  szakszervezet válla
lati bizottsága pénteki ülésén 
m egtárgyalta és az új ok ta tá
si tervet e szerint dolgozta 
ki. Az 1966—67-es tanévben 
350 dolgozót iskoláznak be. 
Az üzemi oktatási bizottságok 
felvilágosító m unkájukat a 
szocialista brigádok tagjai 
közt és a szállón lakók kö
zött végzik. A szervezés előtt 
azonban megvizsgálták, hány 
korhatáron aluli em bernek hi
ányzik még a nyolc á lta lá 
nos iskolája, hogy a  szakmai 
oktatást is eszerint alakítsák. 
M iután a  vizsgálat szerint 
egyik-másik tantárgytól ide
genkednek a  tanulók, ezekből 
az iskolaév kezdete előtt is
m ertető előkészítő tanfolyamom 
kát szerveznek. A m indenáron 
való beszervezés helyébe azon
ban a meggyőzést léptetik, 
m ert ez okozta eddig a  leg
több lemorzsolódást. Ugyan
akkor m egszüntetik egy dol
gozónak több oktatási for
m ára való beszervezését is. A 
terv  gondos végrehajtása és 
a hibák kijavítása nyomán a 
következő években bizonyára 
még többen végzik el Orosz
lányban a nyolc általános ál
talános osztályt am elynek 
nyomán még több művelt* 
érdeklődő szakm unkást képez
hetnek az üzemekben.

Gimnazisták a kertészetben
Jókedv és szorgalom. Rövi

den szólva ez jellemzi a szo- 
módi M árcius 15-'Tsz kerté
szetében dolgozó fiatalokat. 
Ez vonatkozik az ott dolgozó 
gim nazistákra is, különösen a 
„tardosbányai brigád”-ra . A 
ta ta i Eötvös József Gim ná
zium diákjai — valam ennyien 
lányok! —, s tardosbányaiak. 
Innen ered tehát a brigád el
nevezése.

A brigád tagjai reggelen- 
k in t vontatóval érkeznek a 
kertészetbe és délutánonkint 
ugyanilyen járm ű szállítja 
őket Tardosbányára. Ami a 
m unkát illeti, ez az első na
pokban bizony nem volt köny- 
nyű. Hiába, a töltőtoll és a 
kapanyél súlya között van né
mi különbség...

Az egyik lány meg is je
gyezte: „a kertészetben senki 
nem  sürget minket, mégis az 
első este am ikor hazamentem, 
csodára „kivoltam ” és ezt 
m eglátta ra jtam  anyukám  is. 
Azt mondta, hogy többet ne 
jöjjek ide, de nem tudtam  
otthon m aradni. Azóta is a 
kertészetbe járok dolgozni.” 
Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a „tardosbányai brigád”-ból 
senki nem morzsolódott le ed
dig, s bizonyára az elkövet
kező hetekben sem csökken a 
létszám.

A diákok örömmel, vidám an 
dolgoznak. A szó szoros ér
telm ében egynek érzik magu
kat a termelőszövetkezettel.

M unka közben szépirodal
mi könyvekről, filmekről és

divatról beszélgetnek. Ilyes
m iért még senki nem szólta 
meg őket, hiszen a közelük
ben dolgozó felnőttek is így 
töltik az időt: serény m unká
val és vidám beszélgetéssel. 
És ez így van i’endjén.

A vakációból persze nyara
lásra is ju t m ajd idő. Ezt a 
tervet is lelkesen szövögetik. 
M egtárgyalják ki, hová u ta
zik és m ire költi m ajd a nyá
ri keresetét. A jelen és a vár
ható élmények felett érzett 
örömök összefonódnak a leány 
szívekben a M árcius 15 Tsz 
iránti szeretettel és azzal a 
kötelességtudattal, amely lel
kiism eretes m unkára sarkall
ja  őket a szomódi kertészet
ben.

A r e s t  k é ts z e r  f á r a d

— ta rtja  a  közmondás, de ez
úttal többről van szó. Az 
FB 30-01-es rendszám ú te
herautó Dorogról szállított 
meszet, s az Esztergom—Bécsi 
ú t kereszteződésénél rakom á
nyának egy részét, néhány 
m ázsát elhagyott. A járóke
lők figyelmeztették a gép
kocsi vezetőjét, hogy álljon

meg, m ert különben nem  sok 
m arad rakom ányából a gép
kocsin. Mit volt m it tenni, 
fel kellett lapátolnia az el
szórt meszet. A tehergépkocsi 
hátsó oldalfalát bizonyára 
nem biztosították, m ert kü
lönben aligha fordulhatott 
volna elő ez az eset, amely 
könnyen balesetet idézhetett' 
volna elő.


