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Hz MSZBT megyei konferenciája IBS é le te t m en te tt m eg  
a  k é szü lé k

A dorogi Xll-es aknai bányatűs 
fontos tapasztalata

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az érzelem és a tényközlés 
módszereivel m utassunk rá, 
hogy a magyar-szovjet b ará t
ság a p roletár internaciona
lizmus szerves része.

A vita során Zsinka László 
Csekovszki Árpádné pedagó
gusok — a nyelvtudás, m int 
a személyes kapcsolatok alap
vető feltételének fontosságát 
hangoztatták. Elmondották, 
hogy a megye tanulóifjúsága 
kiváló eredm ényeket é rt el 
az orosz nyelvben. Roznai 
István  arró l beszélt, hogy a 
magyar-szovjet kapcsolatoknak 

tradíciói összeforrottak a m a
gyar munkásmozgalom legdi - 
esőbb eseményeivel. Molnár 
Anikó  tanuló, a tatabányai 
Árpád Gimnázium fiatalja i
nak nevében szólt, s a töb
bi között elm ondta, hogy a 
diákok ötven százaléka leve
lez szovjet fiatalokkal. Bará
ti esteken szovjet irodalm i 
és színpadi m űveket vitatnak 
meg oroszul.

I. Sz. Leonov elvtárs rá 
m utatott, hogy a szovjet em
berek nem felejtik  el a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom idején a m unkáshata
lom ért küzdő mintegy 200 
ezer m agyar harcos hősies
ségét. Boldogan tapasztalják, 
hogy

Komárom megye lakosai a 
barátság szám talan jelével 
ju tta tják  kifejezésre a két 

nép összetartozását.
Hídvégi István , az MSZBT 
Országos elnökségének tagja

A szomódi Március 15 Ter
melőszövetkezet sokat te tt az 
idén annak érdekében, hogy 
a közös gazdaság dolgozói az 
ipari m unkásokat megközelí
tő szociális ellátottságban ré
szesüljenek.

A legjelentősebb intézkedés 
a fizetett betegállom ány be
vezetése volt. K orábban is 
ju tta ttak  ugyan táppénzt az 
a rra  rászorulóknak, de csak 
hosszabb betegség idején, s 
akkor is csak az egy hóna
pot m eghaladó időszakra.

Egy em lékezetes közgyűlé- 
-)> si határozat értelm ében ez év 

tavaszától az a tsz-tag is r é  
szesül táppénzben aki egy 
hónapnál kevesebb, de három 
napnál hosszabb időt tö lt be
tegállományban. A táppénz 
kiszám ításánál m inden esett 
ben a dolgozó három havi át
lagkeresete az irányadó. Az 
egy napra eső átlagkereset 
65 százalékát írják  jóvá any- 
nyi napon keresztül, ahányra 
az orvos a tsz-tag keresőkép
telenségét igazolja.

Téli időszakra — novem
ber 1-től m árcius lúg  — 
am ikor a közös gazdaság a 
dolgozók többségének amúgy 

, sem képes m unkát biztosíta
ni, — továbbra is a koráb
bi rendelkezéseket hagyták 
érvényben, vagyis csak az 
egy hónapnál hosszabb beteg- 
állom ány után  számolnak el 
táppénzt.

Rövid idővel ezelőtt a 
term előszövetkezet könyvelése 
összesítést készített az esz
tendő táppénz kifizetéséről. 
Ebben kim utatták, hogy ez a 
szociális ju tta tás m árcius 1— 
novem ber 1-ig, m integy 3000 
munkaegység jóváírását je
lentette. Nem kis m eglepetést 
okozott viszont az a megál
lapítás, hogy bár a term elő
szövetkezetük az idén m ár 3 
nap  után táppénzt fizetett, a 
korábbo évek azonos któssa-

arról beszélt, hogy a  Szov
jetunió internacionalista kö
telességének ta rtja  a szabad
ságukért harcoló népek se 
gítését. A most felszabadult 
országokban 10 ezer mérnök 
és szakmunkás nyú jt segítsé
get.

Havasi Ferenc elvtárs a 
rriegyei pártbizottság nevé
ben m ondott köszönetét az 
MSZBT lelkes propagandis
táinak. Kom árom  megyében 
— hangoztatta — ahol a
munkásmozgalom mély ha
gyományokkal rendelkezik, 
különösen tiszteletre méltó
feladat a barátságot h irdet
ni és erősíteni. S tennivaló 
van még, m ert különböző 
felfogású em berekre hatva
szükséges a m agyar és a 
szovjet nép összetartozását 
sokoldalúan megm utatni és 
megmagyarázni.

Az eltelt 20 esztendő sok 
eseménye igazolta, hogy a 
párt mindig szám íthat eb
ben az MSZBT aktivistái
nak segítségére, önzetlen 

közreműködésére.

A tanácskozás résztvevői 
nagy tapssal fogadták a be-

December 24-én, pénteken, 
az egy műszakban dolgozó 
vállalatoknál (hivataloknál, in

kához hasonlítva mégsem 
többen, hanem  lényegesen 
kevesebben és rövidebb ide
ig voltak betegállományban. 
Ebben kétségtelenül közre
játszott a tagok növekvő 
szorgalma és a munkaegység 
értékének egyre kedvezőbb 
alakulása.

tegsége m iatt távolm aradt 
N ém eth Istvánná, pilism aróti 
küldött levelének felolvasásai 
Némethné leírta, hogy ebben 
a kis községben milyen jó 
kapcsolatok alakultak ki a  
moszkvai rádió magyar adá
sával, m ilyen eredm ényeket 
értek el az orosz nyelv t a - . 
nulásában. A tanácskozás 
résztvevői táv iratban  kíván
tak  jobbulást Németh István . 
nénak. Ugyancsak nagy taps
sal ju talm azták  M ihályfalvi 
Pál tatabányai küldött orosz 
nyelvű felszólalását.

A tanácskozás végén Híd
végi István  az MSZBT orszá
gos elnökségének tagja

12 aranykoszorús jelvényt 
adott á t kiválóan dolgozó 

aktivistáknak.

M ajd Párái A dolf az MSZBT 
megyei elnöke többeknek 
könyvjutalm at nyújto tt á t  

A tanácskozás egyhangú
lag megválasztotta az MSZBT 
45 tagú megyei elnökségét, a 
8 kongresszusi küldöttet. El
nöknek ism ét Párdi A dolfot 
titkárnak  pedig Somogyvári 
Gyulát választották.

tézményeknél) a vállalat igaz
gatója — a szakszervezeti bi
zottsággal egyetértésben — en
gedélyezheti a  szombati na
pon m egállapított munkaidő
beosztást. Az így kiesett mun
kaidőt a vállalat igazgatója 
által — a szakszervezeti bi
zottsággal egyetértésben — 
m egállapított időben és mó
don 1965. decem ber 15. és 
1966. jan u ár 15. között kell 
pótolni.

Az újévet megelőző m unka
időbeosztás nem  té r el az ál
talános szabályoktól. Az egy 
műszakban dolgozó m unkahe
lyeken decem ber 31-én a szoT 
kásos pénteki m unkaidőbe
osztás szerint kell dolgozni. A 
két, három  és négy műszakos 
vállalatoknál a munkaidő a 
vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően csökkenthető.

A szűcsi bánytűz után 1960- 
ban m inden olyan bánya dol
gozóit elláttak  önmentő ké
szülékkel, ahol tűzzel számol
hattak. Á llam unk tekintélyes 
összegeket fordított a bányá
szok ilyen irányú biztonságá
nak növelésére. E program 
keretében kapták meg a do
rogi szénmedence dolgozói is 
az önmentő készüléket. Sokan 
felesleges koloncnak, tehernek 
tarto tták . Szerencsére nem 
igen volt rá  alkalom, hogy a 
készülékek bizonyíthassanak 
Csupán Ebszőnybányán hasz
nálták az egyik tűz alkalm á
val a  készüléket.

December 13-án a borókási 
XII-es aknában keletkezett 
bányatűz, a szinte áthato lha
ta tlan  füstgomolyag azonban 
133 em ber életét veszélyez
tette. A tűz a főbehúzó lég
vágatban keletkezett, s az 
önálló légosztálykihúzóval el
láto tt három  mezőt elárasztot
ta a füst. Az egész bányát ki 
kellett üríteni. A riasztás 
m egtörténte u tán  15 perccel 
az első 70 fős csoport a füg
gőleges aknán érkezett a kül
színre. Valamennyiükön ra jta  
volt az önmentő készülék. A 
többiek a 12-es lejtaknán át 
menekültek, s 15—20 percen 
belül ők is átvágták m agukat 
a  veszélyes bányarekeszen. Az 
utolsó em ber délután 5 óra 
körül é rt ki a bányából. 17 
bányászt kórházba szállítot
tak, akik közül néhányan ki
sebb szénmonoxid mérgezést 
szenvedtek. A kórházba szál
líto ttak  legtöbbje másnap 
m ár távozhatott. A kezelésre 
szorultak is használták a ké
szüléket, csak késve vették 
fel. Az önmentő készülék 
ugyanis nehezen nyílik. Az 
e s e t , tanulsága, hogy az ok
tatásokon feltétlen ki kell té r
ni arra, hogy am ennyiben a 
mentőkészülék fedele kézi 
erővel nem vehető le, úgy 
szilárd tárgyhoz, sínhez keil 
koccantani. Ezt a mozdulatot 
nem  á r t gyakorolni is.

Hogy az utóbbi évek egyik 
legveszélyesebb, több m int 133 
em ber életére leselkedő bá
nyatűz nem  követelt áldozatom 
ez m indenekelőtt az önmentő 
készülékeknek és a példás fe
gyelemnek köszönhető.

A bányam entők a riasztás 
u tán  először a bányamezők 
m unkahelyeit já rták  oe, segí
tették  a menekülőket, majd 
felderítették a tűzfészket* 
am elyet este 8 órára sikerült 
elzárniuk. A bányának ebben 
a mezőjében 13-án délután és 
az éjszakai harm adban szüne
te lt a termelés. M iután a 
szénmonoxid szivárgása meg
szűnt, s á vágatok levegője 
kitisztult, kedden a reggeles 
harm adban m ár leszálltak a 
bányászok. Tekintve, hogy ez 
az üzem vízveszélyes, a fő 
vízmentesítő telepek kezelését 
a tűz elzárása idejére a men
tőkészülékekkel elláto tt bá
nyam entők vették át.

A levegőtől elzárt tűzfé
szek, illetve az elgátolt vága
tok kibontására, azok helyre- 
állítására előreláthatóan va
sárnap, vagy hétfőn kerülhet 
sor, úgyszintén a tűz okának 
és a felelősség megállapításá
nak is. M indenesetre a 13-i 
bányatűz tapasztalatait min
den vonatkozásában célszerű 
lesz ism ertetni az oktatáso
kon.

Gordos Géza

Manolisz Glezosz 
látogatása

a Hazafias népfrontnál
Manolisz Glezosz ellátoga

to tt a Népfront székházába, 
ahol szívélyes eszmecserét 
folytatott Erdei Ferenccel, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főtitkárával, a 
titkárság  tagjaival, valam int 
S ik Endrével, az Országos 
Béketanács elnökével.

Játékokról — komolyan
Decemberben az üzletekben 

az egyik legkeresettebb cikk 
a játék. A játékokkal még 
karácsony estéje elő tt leg
többször a szülők játszanak, 
gyakran nagyobb szenvedély 
lyel, m int csemetéik a ké
sőbbiek során.

'A  féllábba] Tatabányán, 
féllábbal Budapesten lévő 
Mikrolin KTSZ, az egyik leg
nagyobb játék  szállítója a 
kereskedelemnek. Igen érde
kes és újszerű játékokat 
gyárt. Igyekeznek helyrebillen
teni játékgyártásunk, a gye
rek-korosztályok érdekes vál
tozása m iatt csaknem felbo
ru lt mérlegét. Az 1-10 éve
sek szárba ugyanis az utób
bi években csökkent. Ugyan
akkor m egnőtt a serdülők 
létszáma. Ennek az idősebb 
generációnak m ár bonyolul
tabb, főleg technikai jellegű 
játékokra van szüksége. Nos, 
a M ikrolin KTSZ éppen az 
ilyen igényeket igyekszik ki
elégíteni.

Rövidesen ú j cikkekkel je1 
lennek meg a piacon. Rövid 
időn belül kapható lesz a 
ktsz készítményei között a 
népszerű Jáva építőjáték egy 
új változata, amellyel a ktsz 
a világszínvonal kapuit dön
tögeti. V alam int most kerül 
az üzletekbe a Ceylon építő 
já ték  is. Több új já téknak a

prototípusai készültek . el. 
így például két fa jta  rádió
játékot is adnak m ajd a ke
reskedelemnek. Megkezdik az 
elektrom otor építőkészletek, 
térhatású, műanyagból ké
szült optikával elláto tt dia
nézők sorozatgyártását is.

S hogy mind teljesebben 
elégíthessék ki az igényeket, 
sőt exportálhassanak is, ez
é rt kerü lt sor egy modern, 
minden m unkafeltételt bizto
sító üzem építésére Tatabá
nyán. A m ár itt  dolgozó na
gyobb egység körülményei 
még nem kedvezőek, hiszen 
abban az épületben folyik a 
m unka, am ely a későbbiek 
során a szociális létesítmé
nyeknek nyújt majd otthont. 
Az építkezés azonban jó 
ütemben halad, s így rem él
hető, hogy a  jövő év áprili
sában a műhely, és szeptem
berben m ár az iroda is Ta‘ 
tabányára költözhet.

Az elkészülő üzem nagy
szerű lehetőségeket biztosít 
majd. Term elésüket az idei 
18 millió forintról 40 m illi
óra em elhetik. Az eddigi 
265 főről 450-re ugorhat a lét
szám. A létszámemelés ter
mészetesen a gyártm ányfej
lesztéstől függ. Az új mű
szaki garn itú ra kialakítása 
sem lesz egyszerű feladat.

A városi tanács vezetői

m indent megtesznek, hogy a 
tervezett határidőkben ne le
gyen eltolódás, — hiszen ez
zel újabb m unkalehetőségek 
terem tődnek a tatabányai

nők számára. A lakosság pe? 
dig örömmel nyugtázza, hogy 
a M ikrolin leköltözésével a 
szó szoros értelm ében kedves 
üzemmel gyarapodik a város 
rendkívül sokrétű ipari éle
te.

Viktor Sándor

Lovász István és Herceg Ferenc az NDK gyártnányú á |
fröccsöntő autom ata próbaüzem ét készítik elő. Ezzel a  gép
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S x o m ó d i ta p a s z ta la t :

A kedvezőbb táppénzfizetés ellenére 
kevesebb a beteg

4^ ünnepek előtti 
munkaidő beosztás


