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As újítások, szabadalmak 

valamennyi Iparágban a mű
szaki fejlesztés segítői. A 
vegyipar sikereihez nagy 
mértékben járultak hozzá az 
Újítók. A dorogi Szénfeldol
gozó Vegyipari Vállalat ese
tében például az év első fe
lében közel 9 millió forint 
többletjövedelmet, illetve 
megtakarítást tartanak nyil
ván az újítómozgalom félévi 
mérlegén. Az első fél évben 
52 újítást adtak be, s ebből 
15-öt megvalósításra el is fo
gadtak. A kalkulálható ja
vaslatokra kifizetett újítási 
díj meghaladta a 46 000 forin
tot. Ezzel szemben az eszmei 
díj címén kifizetett összeg 
mindössze 1800 forint.

A kalkulált újítások után 
kifizetett viszonylag magas 
összeg s az eszmei díj ala
csony volta azt tükrözi, hogy 
a javaslatok egyrészt nagyobb 
megtakarítást eredményeznek, 
másrészt azt, hogy számbeli
leg nőtt a kalkulálható újítá
sok aránya. És ez az örven
detes.

A korábbi időszakban a 
szénfeldolgozó vállalatnál is 
sok 200—300 forinttal hono
rált ésszerűsítést tartottak 
nyilván. A dolgozók manap
ság eltekintenek a kisebb je
lentőségű ésszerűsítések be
nyújtásától. Inkább mind ko
molyabb problémák megoldá
sán fáradoznak. Hogy a leg
utóbbiakból néhányat említ
sünk: a villamos energiahá
lózat rekonstrukciójával kap
csolatban benyújtottak egy ja
vaslatot, amely 30 000 forint 
megtakarítást jelent majd a 
gyárnak. A Csepeli Vasműben 
melléktermékként jelentkező 
könnyű kátrány szintén újí
tás révén értékesíthető. Csu
pán vízteleníteni kell, s fű
tőolajjal keverni. így éves 
szinten 667 700 forintot profi
tál a népgazdaság.

Nem mindennapi eset az, 
amikor egy üzemben azért 
elkeseredettek az emberek, 
mert egy nagyarányú mun
kát tizenhat nappal a terve
zett határidő előtt sikerült 
befejezniük. Az elkeseredett 
emberek legharagosabbika, a 
Dorogi Mészmű igazgatója 
így foglalja össze a történte
ket:

— Nagy fába vágtuk a fej
szénket, amikor elhatároztuk, 
hogy egyik aknakemencénk 
tönkrement tartólábazatát ki
cseréljük. Az új alépítmény 
elkészültéig műlábakra he
lyezni egy majdnem száz 
tonnás alkotmányt: rendkí
vüli műszaki feladat, s en
nek megoldására nem akadt 
kivitelező, önerőből, műszaki 
és fizikai dolgozóink közre
működésével terveztük és 
szerveztük meg a munkát. 
Ügy gondoltuk, hogy tizenöt
tizenhat napos időnyereség 
mellett ezernél több tonna 
meszet termelhetnénk. Kéré
sünkre segítségünkre siettek 
a testvérvállalatok Minde
nünnen érkezett támogatás; 
Beremendről, Selypről, Vác- 
ről, Miskolcról jöttek szak
emberek.

— Éjjel nappal ment a 
munka, — folytatta az igaz
gató —, olyan lelkesedéssel, 
amilyent rég látott a kör
nyék. Kicseréltük a vasbe-:

Ne higgye sénkl, hogy a 
nagy gazdasági eredménnyel 
járó újításokat mérnökök dol
gozzák ki, a kisebb jelentősé
güket pedig a kevésbé kép
zett dolgozók. Általában el
mondható, hogy a fizikai dol
gozók által benyújtott újítá
sokban is minőségi változás 
állt be az utóbbi hónapok
ban. A íüstgázelvezető-cső ed
dig ólomból készült, s általá
ban rövid idő alatt elhaszná
lódott. Két lakatos javaslata 
alapján PVC-csövet szerel
tek fel, mely nemcsak olcsóbb, 
de tartósabb is, nem beszél
ve arról, hogy az ólom im
portból származik.

Az anyagosztály egyik 
munkatársa Almásfüzitőn jár
va „megszimatolta”, hogy az 
olajfinomítónál 400 tonna 
szennyezett ortokrezol „fek
szik el” egy régi eljárás meg
szüntetése miatt. Mintát kér
tek, s az eredmények alapján 
sor kerülhet felhasználására. 
Ez a nyersanyagforrás igen 
jelentős, hiszen a gyár tavalyi 
ortokrezol termelése 75 tonna 
volt.

A szénfeldolgozó vállalatnál 
amint a példák is igazolják, 
jó irányban fejlődik az újító
mozgalom. A múlt esztendő 
első felében például 42 újítást 
nyújtottak be. Eszmei díj cí
mén 17 000 forintot fizettek 
ki, míg a kalkuláltak után 
csupán 5000 forintot. Az idei 
hat hónap azonban mindennél 
ékesebben mutatja az újító
mozgalomban beállt minőségi 
változást. Igen sok javaslat 
foglalkozik technológiai mó
dosításokkal, s számos, a ger- 
mániumtermelés útjának
egyengetésével. Olcsóbban, 
ban, többet termelni, mind 
eredményesebben dolgozni, ez 
az újítómozgalom belső indí
téka a szénfeldolgozó vállalat
nál.

—gőg—

ton lábazatot, új köpenyt Ka
pott a kemence. A tizenhat 
napot megnyertük, de úgy 
látszik, el is veszítjük...

A Gyárkéményépítő Válla
lat október 31-i határidővel 
szerződött a kemence belső 
falazására. Csakhogy ha va
lóban ekkorra készül el a 
munka, odavész a kiharcolt 
időelőny.

Erre a határidőre még feb
ruárban szerződtek a dorogi
ak. Akkor még igazán nem 
számíthattak arra, hogy test
vérvállalataik segítségével 
tizenhat napos előnyre tesz
nek szert. A lelkesedést va
lóban nem lehet előre ter
vezni...

Dorog ismét a testvérvál
lalatokhoz fordult; és lám, 
SOS-jelzésére már megérkez
tek az ország különböző ré
szeiből a kőművesek, akik 
elkészítik a kemencebélelést. 
A jelek szerint a kemence
falazás tetemes időnyereség
gel fejeződik be. Nem vész 
kárba az erőfeszítés. Adódott 
viszont egy újabb fonákság, 
ami — enyhén szólva — 
megkeseríti a dorogiak örö
mét.

Szerződésileg a Gyárké
ményépítő Vállalat végzi a 
falazást, így e munka teljes 
termelési értékét a maga ja
vára írhatja — jogszabály 
szerint. Annak ellenére te-

Az új városrészek születé
sét általában bizonyos időhát
ránnyal követi az üzlethálózat 
fejlődése. Tatabánya-Újváros
ban, ahol évente átlag há
rom-négyszáz lakás épül, s en
nek arányában nő a lakosok 
száma, az üzletek zsúfoltsága 
mindennapos panasz. Az ez
zel járó kellemetlenségek 
már a közeljövőben nagyrészt 
megszűnnek. A hó végétől 
kezdődően többféle boltot, üz
letsort nyitnak meg. Jelenleg 
hét üzlet építési munkái feje
ződtek be, s ezek mindegyiké
ben már a belső berendezé
sek elhelyezése, az árufajták 
rendezése folyik. A korszerű 
kiképzésű elárusítóhelyeken, 
vas- és edénybolt, női fodrász 
kombinát, cipő, papír és kon
fekció üzlet ,tej-kenyér, to
vábbá új Keravill várja a vá
sárló közönséget.

A betegek szociális ottho
nának költségvetésével együtt 
közel 1 300 000 forintot juttat
hatott a városi tanács a rá
szoruló öregeknek. A végre
hajtó bizottság szakigazgatási 
szervei igyekeznek a lehető 
legnagyobb segítséget nyújta-

heti ezt, hogy a fáradság s 
az eredmény a mészmű és a
testvérvállalatok dolgozóié. 
Ám a hasznot mégis a ve
lük szerződött vállalat vág
ja zsebre. Várható, hogy emi
att áldatlan pereskedés kez
dődik majd a két vállalat 
között. Az élet állandó vál
tozása folytán egyes jogsza
bályaink óhatatlanul ellent
mondásba kerülnek a gya
korlattal, s így elvesztik lét- 
jogosultságukat. Ilyenkor
nemcsak egyes emberek és 
csoportok igazságérzetét sért
heti, de — közvetve — a 
népgazdaság egészét károsít
hatja egy-egy önmagát túl
élt paragrafus. Ha például a 
dorogiak nem tudnának fel- 
lülemelkedni saját anyagi 
érdekeiken, az ország veszí
tene többszáz tonna meszet 
anélkül, hogy emiatt jogsza
bály szerint bárkit el lehet
ne marasztalni.

A dorogiak eddig nyújtott 
példáját tekintve lehet er- 
kölcsiségre, szocialista öntu
datra hivatkozni. De ha már 
eljutottunk addig, hogy so
kak életfelfogása, gondolko
dása felemelkedett erre a 
szintre, akkor társadalmi kö
vetelmény az, hogy egy-egy 
jogszabály is felnőjjön ed
dig.

Vájná György

A tanácsi ipar speciális, kettős 
feladatának az év első nyolc 
hónapjában, általánosan ele
get tett. Nagyjából kielégítet
te a megye lakosságának igé
nyeit, emellett 1,8 százalékkal 
túlteljesítette a népgazdasági 
tervből rá jutó tennivalókat. 
Csökkentek a készáru kész
letek, a piac felvevőképessé
ge igazolta: helyes volt a 
gyártmány-összetétel, a keres
kedelem értékesíteni tudta a 
gyártott közszükségleti cik
keket.

Jelenleg mintegy 800 nőt 
foglalkoztatnak a helyi és 
élelmiszeriparban, jövőre
újabb munkaalkalmak adód
nak. Több új termék gyártá
sát kezdték meg és 6,2 szá
zalékkal túlteljesítették a la
kosság-szolgáltatási tervet. 
Önköltségi és termelékenységi

Vallanak
Három község határában 

jártunk, s a földekről, az ott 
dolgozó gépekről, emberek
ről készítettünk néhány so
ros jegyzetet.

Környei 
b urgonyaszedők

Prekob János elnökkel út
közben találkoztunk, amint 
a burgonyaszedőkhöz kereke
zett. Ifjú és szorgalmas mun
katársait jött meglátogatni: a 
környei általános iskola fel
sőtagozatos tanulóit. A bur- 
gonvaszedőgép nyomában sza
porán hajlongtak a fiatalok 
s gyűjtötték kosárba, zsákba 
a termést. A három és fél
holdas táblában a gép 150 
mázsányi somogyi sárgát do
bált ki holdanként, ez a leg
jobb termés itt az idén.

Jól jön a segítség, ahogy 
az elnök elmondta, hiszen a 
gyerekek most az őszi sze
zonban 10 napig dolgoznak a 
szövetkezetnek. összesen 80 
munkanapot ajánlottak fel, 
természetesen illő honorári
um mellett, amelyet később 
tanulmányi kirándulásra
használnak fel. A szövetke
zet többi tagja az ugyancsak 
sokasodó munkánál tevé
kenykedik. A 95 holdnyi si
lózásból már 15 készen van, 
a 300 holdnyi őszi árpából 
tegnapig 130 holdat tettek 
földbe.

| Cj gépekkel 
gazdagodtak

A kömlődi Búzakalász Tsz- 
ben is peregnek az esemé
nyek. Tegnap kezdték az 
őszi árpa vetését, miután a 
15 holdnyi őszi keveréket 
már elvetették. A 7 saját 
traktor mellett gépállomásiak 
is segítenek.

mutatóik is azt bizonyítják; 
1965-ben a közismert nehézsé
gek dacára is, a vártnál job
ban dolgozott a tanácsi ipar. 
A tervezett vállalati eredmé
nyeket mintegy másfél millió 
forinttal meghaladta, a tény, 
így a hátralévő három hó
nap különösebb gondot nem 
okozhat már a vállalatoknak.

A további tennivalókról és 
a harmadik ötéves terv előké
születeiről igazgatói értekez
leten vitatkoztak tegnap a 
tanácsi ipar vezetői. Megálla
pították, hogy a kedvező elő
jelek ellenére sincs ok elbiza
kodottságra. Takarékosan, gaz
daságosan kell termelni a 
továbbiakban is, a negyedik 
negyedévben pedig a harmadik 
ötéves terv megalapozását, az 
évi tervek részletes kidolgo
z á s t  a c - '11 ási tervek meg
kötést kell szorgalmazni 
minden gazdasági vezetőnek.

A megbeszélésen határozatot 
hoztak távlati fejlesztési p-og- 
ram készítésére, az iparág 
és a vállalat előtt álló felada
tok figyelembe vételével. A 
beruházási és fejlesztési ter
veket a továbbiakban alapo
san előkészítik, mert a múlt 
tapasztalatai sok ívssz példá
val igazolták a tervszerűtlen- 
ség káros következményeit.

1966-ban 18 százalékkal nő 
a tanácsi ipar termelése. Már 
most hozzá kell fogni a mű
szaki-szervezési intézkedési 
tervek készítéséhez, mert enél- 
kül nem lehet megalapozottan 
teljesíteni a megnövekedett 
tennivalókat.

a földek
Legnagyobb esemény, hogy 

tegnap újabb gépekkel gaz
dagodott a szövetkezet: a 
gépállomástól kukoricavető 
gépet, küllőskapát, gyűrűs
hengert, tárcsát, kultivátort, 
pótkocsit és szalmalehúzót 
vásárolt. Tavaszra még na
gyobb vásárra készülnek, 3 
traktort is vesznek. Ezzel 
már elvégezhetik a nagy 
munkákat.

Nekik még a szántóföldön 
kívül a gyümölcsösben is van 
mit tenni, hiszen a 75 hold 
fiatal csemeték most éppen 
a kapálást és a permetezést 
igénylik. Jövő ilyenkor az
után az idei 3 hold mellé 
újabb 11 hold érleli majd 
az édes őszibarackot.

Napi 18 óra 
traktoron

A dadi határ földjei is jő 
munkáról vallanak. Szép a 
vetőágy, s a vetés is jól ha
lad. Ahogy Boros László 
traktorostól megtudtuk, múlt 
hét szerda óta folyik a ve
tés, s vagy 140 hold az ed
digi eredmény. Most éppen 
a legjobb a föld a vetésre, a 
hét eleji eső segített.

Ügy mondja, ő a legöre
gebb traktoros, bár nemrég 
vetette le a katonaruhát. A 
szövetkezetben 1962 óta dol
gozik, s hogy milyen ered
ménnyel, arról jövedelme 
beszél. Átlag 3000 forint a 
havi keresete, igaz ugyan, 
hogy naponta 18 órát ül a 
traktoron. Nem mindenki 
ilyen szorgalmas, s nem tel
jesít naponta 2 műszaknor
mát. Pedig munka itt is 
akad, hiszen a 270 hold ár
pát 70 hold keverék és 450 
hold búzavetés követi. M ost 
kell a szorgalom!

Ö n tu d a t és jo g sza b á ly
Előhang egy várható pereskedéshez

1 300 000 forint 
a rászoruló öregek ellátására

A tatabányai városi tanács 
végrehajtó bizottsága a teg
nap megtartott ülésén fog
lalkozott a közsegélyesek el
látásával, a betegek szociális 
otthonának működésével.

A végrehaptó bizottság meg
állapította, hogy növekvő ösz- 
szegeket tudtak biztosítani az 
elmúlt években a közsegé
lyekre. ö t  esztendővel ezelőtt 
a kifizethető alap alig ha
ladta meg a 50 000 forintot, 
az idén ennek az összegnek 
csaknem háromszorosát hasz
nálhatták fel.

ni minden rászorulónak. A 
szociális otthonból helyszűke 
miatt kimaradtakat például 
intézeten kívüli gondozásban 
kívánják részesíteni.

Gondot okoz, hogy helyi
séghiány miatt még mindig 
nem sikerült létrehozni az 
öregek napközi otthonát. A 
tervről nem tettek le. Amint 
megfelelő helyet tudnak biz
tosítani, úgy megnyílik ez az 
öregek számára másutt már 
bevált intézmény.


