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Néhány szó védőital-ügyben
A dorogi vasútállomás fő

söké panaszolta ed a követke
zőket: A kánikula időszaká
ban védőital gyanánt szóda
vizet kellene adnia bizonyos 
munkakörökben foglalkozta
tottaknak. Eleget is tennének 
e kötelező gondoskodásnak, de 
ez ideig minden igyekezetünk 
eredménytelen maradt.

ö t láda szódavizet rendel
tek a dorogi szikvízüzemtől. 
Meglesz, volt az első válasz. 
A második már nem így 
hangzott. Közölték az állo- 
másfőnökkél, hogy edény hi
ányában nincs módjuk az 
igényt kielégíteni, meg aztán 
Úgyis csak néhány hétről van 
szó ami után a vasút meg
szűnik üzletfél lenni.

Felkerestük a szikvizüzemet, 
•  Csépány Alajosné üzemve
zető-helyettes elmondotta, 
hogy kevés az üveg, és az igé
nyeket csak nehezen tudják 
kielégíteni. Elfogadjuk azt a 
véleményt is, hogy az ilyen 
kánikula-szezonokra nem vá
sárolhatnak megannyi edényt, 
ama hűvösebb napokon rak
táron heverne.

Csupán arra szeretnénk 
apellálni, ami alapján beru
házás nélkül is megoldhatnák

a vasút problémáját, s ez nem 
több mint a segíteniakarás. 
Ha öt ládával nem is, de 
azért hárommal kiszoríthat
nának. Innen is onnan is el
csíphetnének egy-két üveget, 
s máris védőitalhoz jut jó 
néhány, rekkenő hőségben 
dolgozó vasúti munkás. Az 
sem baj, ha ennyivel keve
sebb jut az italboltokba.

Lehet, hogy a minapi be
szélgetés óta már megindult 
a szódaszállítás a dorogi vas
útállomásra, ha mégsem, 
úgy tegyék meg.

Az igaz, hogy a szódavíz a 
kocsmában is szódavíz, meg 
a vasúti dolgozók számára is. 
A parányi különbség csak 
annyi, hogy amazt legtöbb
ször szórakozás közben fo
gyasztják emezt meg védő
italként! Csak ennyi indoklás 
alapján bátorkodtunk a sze
zonális megrendelés kielégí
tése érdekében szólni. A vas
útállomásnak pedig a_zt taná
csoljuk, hogy a jövőre nézve 
készüljön fej a védőital biz
tosítására, vásároljanak né
hány üveget. Még mindig ol
csóbb mint szikvízgyárat épí
teni.
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Hetek óta „sustorognak” a 
tatai járás termelőszövetke
zeteiben. A tsz-ek tagsága, a 
közös gazdaságok vezetői azt 
latolgatják egymás között, 
minek köszönhető a Tatai 
Gépjavító Állomás fejlődése

Arról van szó ugyanis, hogy 
az állomás kombájnjai vára
kozáson felül jól végezték 
munkájukat. Hogy miért vá
rakozáson felül? Mert az el
múlt aratások tanulságaiból 
közel sem lehetett annyi jót 
remélni, mint amire most a 
tények utalnak.

A bokodi Űj Élet Tsz el
nöke, Walter Alajos többek 
között elmondta: „Naponta
5—600 mázsa gabonát takarí
tott le nálunk az a három 
kombájn, amelyet az idén 
vásároltunk a tatai állomás
tól. Közel sem vártunk ilyen 
szép teljesítményt. Tavaly - öt 
kombájn összesen nem ara
tott és csépelt annyit, mint 
most ez a három. Kifogásta
lanul dolgozott az állomástól 
vásárolt rendrearató-gépünk is. 
Tavaly aratáskor szakadatla
nul „könyörögtünk?’ telefo
non, hogy jöjjenek, javítsák

KÖNYVEL AZ „ 170"
A  dorogi anyagellátó üzem 

egyik irodája félévvel ezelőtt 
valósággal újjászületett. Az 
adminisztrációs munka szen
télyének is nevezhetnénk. Az 
ablakokon zajfogó szövetfüg
gönyök. Az iroda vezetőjét 
üvegfal választja el munka
társaitól, akik fehér köpeny
ben ülnek az asztalok mel
le tt Ha nem tudná az em
ber előre, hová lép be, tu
dományos munka szinterét 
sejtené a látvány alapján. De 
ha nem is ilyen szintű az itt 
folyó tevékenység, minden 
esetre rokon vele, hiszen 
elemzésre nyújt lehetőséget.

A központi gépi anyag- 
könyvelési irodában halkan 
duruzsol a hat darab „Askota 
170” típusú, NDK-gyártmá- 
nyú könyvelőgép. Január el
sejétől dolgoznak ezek a so
kat tudó automaták, amelyek 
tévedni alig képesek, leg
feljebb az emberek pontat
lanságát regisztrálják. Schlett 
Aladár a gépi anyagkönyvelés 
vezetője készséggel magyaráz
za az adminisztráció eme 
területének gépesítésével já
ró előnyöket. A cél az anyag
elszámolás központosítása 
volt. Korábban minden üzem 
külön-külön végezte ezt el, s 
a központnak csak a hónap
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végén volt tudomása arról, 
hogy miként alakult az 
anyagfelhasználás. Az a né
hány adminisztrátor, aki most 
a gépbe táplálja az adato
kat, csak a központi raktár, 
készletelszámolásával és
készletének figyelésével fog
lalkozott. Azt tudták, hogy 
mit visznek el az üzemek a 
raktárakból, de hogy mikor 
használják fel az anyagokat, 
már nem.

A gépesítés óta az üzemek 
belső felhasználási utalványa
it is ők könyvelik mennyi
ség és érték szerint Az üze
mek pedig 10 naponként tő
lük kapják meg az összesítő 
kimutatást. Az összesítő el
sőnek vállalati szinten ké
szül el, amiből dekádonként 
és üzemenként kitűnik a 
szénköltségre és az egyéb 
költségekre eső forint fel- 
használás. Most tehát a köz
pont előbb tudja miként gaz
dálkodnak az üzemek, mint 
maga az anyag felhasználója, 
és ez  ̂ a sorrend feltétlenül 
ésszerűbb, mert lehetőséget 
teremt a gazdálkodás szerve
zésére, a gyors beavatkozás
ra, az operatív intézkedések
re.

Az üzemek anyagfelhaszná
lási utalványai naponként el-

N e  mérgelődjön
télen vizes tűzifával!

Tűzifáját most szerezze be!
Kályhaméretre vágott aprított fűrészhulladék

jutnak a központi könyvelés 
gépasztalaira. A korábbi 8— 
9 ezer tétellel szemben most 
havonta 50 ezer fut be. Az 
adminisztrációs teendő tehát 
megnőtt, de a többszörösére 
dagadt munkát ugyanaz a 
létszám végzi a gépek se
gítségével. Az előny nem, 
úgy jelentkezik, hogy csök
ken az adminisztráció lét
száma, hanem abban a lehe
tőségben, mely szerint a köz
ponti anyagkönyvelés szinte 
naprakész adatai alapján, tu
lajdonképpen bármikor konk
rét intézkedés foganatosítható 
központi és üzemi szinten a 
gazdálkodás eredményessége 
javára. Látják az üzemek 
anyagkészletét is, s ez ugyan
csak nem közömbös. Amikor 
például olyan anyagfélesége
ket keresnek sürgősen, amely 
a központi raktárból kifo
gyott, könnyűszerrel megál
lapíthatják melyik üzemnél 
rendelkeznek ilyennel, és át
irányíthatják.

A központi gépi anyag
könyvelés helyisége nagyon 
hasonlít a modern üzem ké
péhez. A munka futószalag
szerű. A kartonok gépről 
gépre vándorolnak. S az itt 
dolgozó nők örömmel vég
zik feladatukat A megsok
szorozódott feladatokkal is 
könnyebben birkóznak meg. 
Talán fegyelemben követel 
többet tőlük a gép. De hi
szen ezért történt mindez: a 
gazdálkodás fegyelme érde
kében.

(keményfa q-ként 35,— Ft
Fűrészhnlladék kemény aprítatlan q-ként 30,— Ft
Kemény hasáb-tűzifa űrméterenként 194,— Ft
Kemény dorong-tűzifa űrméterenként 162,— Ft
Kemény egységes tűzifa űrméterenként 180,— Ft

Minden mennyiségben kapható a

Vértesi Állami Erdőgazdaság
oroszlányi erdészeténél 
Jele fo n : Oroszlány 10.

Hözflleteknek nagyobb rendelés esetén házhoz szállítást !s 
vállalunk.
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Felvételre keresünk 
budapesti munkahelyre

mintakészítő szakmunkást,
szerkezetlakatos,
hegesztő, marós.
esztergályos,
férfi segédmunkásokat,
portásokat,

valamint vide . munkára 
lakatosokat, hegesztőket, 
csőszerelőket és 
festő szakmunkásokat.

Országos Hányagépgyártó 
Vállalat,
Budapest IV.,
Baross u. 91—95.

a beteg gépeket. Az idén 
egyetlen ilyen telefonhívásunk 
sem volt. Ragyogó szervezés
sel dolgozott az állomás mű
szaki gárdája.” Hasonló vé
leménnyel volt az Üj Élet 
Tsz főagronómusa és főköny
velője is. „Tavaly még au
gusztus második felében is 
arattunk, most pedig egy-két 
nap múlva végzünk a mun
kával. A tervezettnél mint
egy tizenöt vagon búzával 
adunk többet az államnak és 
ez az állomás műszaki kollek
tívájának is köszönhető”.

A naszályi Dunavölgye Tsz 
elnöke ezzel fogadott: „Di
csérjék meg a tatai állomás 
szerelőit és kombájnosait, 
mert olyan kifogástalan és 
gyors munkát végeztek mint 
még soha. Tavaly külön lü- 
zetbe jegyeztük telefon-rekla
mációnkat és aratás végéig 
megtelt a füzet. Az idén? 
Egyetlen egy műszaki prob
léma nem volt. Még akkor 
is gyakran megjelent a mű
helykocsi, ha nem volt rá 
szükség... Tavaly napokig 
álltak a beteg gépek... A 
múlt évben augusztus 24-én 
végeztünk az aratással, az 
idén már július 26-án befe
jeztük ezt a munkát... A 
jó munkáért mi is hálásak 
voltunk, gondoskodtunk a 
kombájnosok ellátásáról”.

A szomódi Március 15 Tsz 
elnöke többek között kijelen
tette: „A szerelők, a kom
bájnosok helytállását a gépek 
teljesítménye igazolja: július 
27-én még a csépléssel is vé
geztünk, míg tavaly augusz
tus végén is mentek a kom
bájnok, Örömmel állíthatjuk

— mondta —, hogy műszaki* 
lag olyan kombájnojcat kap
tunk, mintha a gyárból újon
nan érkeztek volna. Tavaly 
az állomás szerelőinek na
pokig tartott egy géphiba 
rendbetétele. Az idén egy 
beteg gép sem állt 3 óránál 
tovább...”

Tarjánban, a Haladó Tsz
főagronómusa azt újságolta, 
hogy köszönőlevelet írt az 
állomás kollektívájának.

Olyan egyöntetű munkát 
még soha nem végeztek a 
kombájnok, mint az idén — 
mondta. — Minden elismeré
sünk a műszaki és a kom- 
bájnos gárdáé!”

A Haladó Tsz földjein re
kordterméssel fizetett a búza. 
Holdanként 21,82 mázsa át
lagot mértek. Az aratással 
egyidőben bálázták a kom
ba jnszalmát és a szántótrak
torok is megállás nélkül dol
goztak. Július 27-én Tarján- 
oan is befejezték az aratást 
és a cséplést.

A beszélgetéseknél jelen 
volt Borbás Sándor, a járá
si pártbizottság munkatársa. 
Ö is elmondta, mily sok gond 
volt tavaly az aratással és 
milyen gördülékenyen, kifo
gástalanul folyt le az idei 
nagy munka. Kellner András 
főmérnök így összegezte ered
ményeik forrását: „kollektí
vánk egyetakarásának az ér
deme”. A közös gazdaságon 
kollektívái őszinte elismerés
sel adóznak a gépjavító ál
lomás vezetőinek, dolgozói
nak. Mindazoknak, akik tet
teikkel erre rászolgáltak.
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D I L E M M A
Egy NE-VA ing-fulajdonos elmélkedése

Hazánkban az életszínvonal 
emelkedését aligha szükséges 
külön tanulmányozni, hisz 
szinte háznál, sőt éppen kéz
nél vannak azok a mutatók, 
melyek ezt velünk észrevete- 
tik.

A tsz-tagok is vettek és 
vesznek különböző háztartási 
gépeket, melyekkel megköny- 
nyíthetik és meggyorsíthatják 
a háztartási munkákat. Töb
bek között mi is vettünk mo
sógépet, s éppen e mosógép 
körül adódott a probléma.

Úgy kezdődött, hogy nem 
tudtam begombolni az ingem 
nyakát. Ezt úgy értékeltük, 
hogy nem az ing nyaka ment 
össze, hanem minden valószí
nűség szerint a nyakam lett 
vastagabb. Sebaj, veszünk egy 
bővebb nyakú inget. S mivel 
az életszínvonalunk ezt is 
megengedi, vettünk is.

A nagyszerű műanyag-cso
magolásban gyönyörűen mu
tatott a vásárolt ing. Mikor 
kiszereltem a különleges ad
jusztálásából egy kis Icártya- 
lap akadt a kezembe NE-VA 
felirattal. E kártya másik ol
dalára ragasztva pedig egy 
nehezen olvasható kezelési 
utasítás található, mely azt 
adja tudtul az ing használó
jának, hogy azt szennyezett 
állapotban elfektetni nem 
ajánlatos. Hű az anyját'... ak
kor ez azt jelenti: váltás 
után azonnal ki kell mosni. 
No nem azért, mintha nem is
merném ezt a gyakorlatot, de 
akkor nem volt életszínvonal- 
emelkedés hanem minden 
gyereknek egyetlen inge, amit 
szegény anyánknak rögtön ki 
kellett mosnia — de nem a 
kezelési utasítás miatt.

De azt az anyagot lehetett

akármilyen forrón lobogó lú
gos vízben gyökérkefével a 
nagyteknöben is mosni. És 
ezt? A kezelési utasítás azt is 
tudtul adja, hogy mosógépben 
ne mossuk. Ejha!? Akkor mi
nek vettük a mosógépet? No 
de a dolog így sem egyszerű. 
Az utasítás azt is köziig hogy 
kézmeleg 35—40 fokos yízben, 
kizárólag semleges szintetikus 
mosóporral (felsorol belőle 
egy-kettőt) dörzsölés nélküli 
nyomkodással végezzük a mo
sást.

Tekintve, hogy mi már öre
gek vagyunk, s nem könnyű 
megállapítani kezünkkel a 
35—40 fokot. Vagy ha az em
lített semleges szintétikus mo
sóport nem kaphatjuk meg a 
mi falusi boltjainkban, hogyan 
állapíthatnánk meg az eset
leg más elnevezésű mosószer 
semlegességét? Megreszkíroz- 
zunk egy NE-VA inget kísér
leti mosásra? Vagy iratkoz
zunk be a veszprémi vegyipa
ri egyetemre, hogy egy ma 
készült inget ki tudjunk mos
ni károsodás nélkül?

A vasalással is van egy kis 
fennakadásunk. A kezelési 
utasítás szerint 150 fok szükJ 
ségeltetik, de hogy ezt hogyan 
állapíthatjuk meg azt nem kö
zölték.

Azt viszont a kezelési uta
sítás utolsó két sora félreért
hetetlenül közli a NE-VA ing 
vásárlójával és tulajdonosával, 
hogy a helytelen kezelésből 
származó reklamációkat nem 
fogadják el. Ami rendben is 
van. De akkor legaláob egy 
rövid (három-négy hetes) 
bentlakásos tanfolyamat szer
vezhetnének az újdonsült vá
sárlók számára.

Hodek JómmC
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