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Az energiaellátás helyzetéről 
és a téli felkészülésről

Az energiaellátás helyzeté
ről és az 1973/74. évi téli fel
készülésről a" Minisztertanács 
elé terjesztett jelentés többek 
között megállapítja, hogy a 
népgazdaság tüzelőanyag
ellátása az év eddigi idősza
kában alapvetően kiegyensú
lyozott és már megtették a 
téli felkészülés érdekében 
szükséges intézkedéseket is. 
Ennek megfelelően az ener
giahordozók termelése és 
behozatala fedezi a felhaszná
lók szükségletét és lehetővé 
teszi, hogy kellő időre tárol
ják a biztonságos téli ellátás
hoz szükséges készleteket.

Többek között ezt a meg
állapítást támasztja alá, hogy 
a hazai szénbányászat az idei 
módosított előirányzatát vár
hatóan 237 000 tonnával túl
teljesíti, s jövő év első ne
gyedében is — az előzetes 
Számítások szerint — többet 
szállíthatnak az országnak, 
mint ez év azonos időszaká
ban. A hazai termelés és a 
behozatal összességében ki
elégíti a várható téli szénigé
nyeket.
. A gázolaj és a bitumen
igények növekedésével igye
kezett lépést tartani a kőolaj- 
feldolgozó ipar is, mert mint
egy kétszázezer tonnányi ter
mékkel többet állít elő az idei 
tervben előirányzottnál. Meg
határozták már a jövő év első 
negyedévi feldolgozáshoz
szükséges kőolajimportot is, 
amelyhez ezúttal is nagy se
gítséget nyújt a Szovjetunió. 
Az idén a fűtőolajellátás 
zavartalan volt, de a mező- 
gazdaságnak esetleges többlet

Próbaüzem
Befejező szakaszához érke

zett a Dunai Vasmű tűzihor- 
ganyzó üzemének szerelése: 
megkezdték a gépi berendezé
sek és automatikák próbáját. 
A kohászati kombinát leg
újabb üzemegységében az acél- 
iszerkezeti elemeket horga
nyozzák. A 3000 négyzetméte
res csarnokban a legkorsze
rűbb technológiát valósítják 
meg. A földgáztüzelésű ká
dakban öt tonna súlyú, 12,5 
méter hosszú munkadarabo
kat is kezelhetnek. Az anyag- 
mozgatást teljes egészében gé
pesítik. A gyár szakemberei 
kidolgoztak a horganyzott fe
lület festésének üzemi módsze
rét is. A dunaújvárosi kombi
nát új üzemét október elején 
adják át.

gázolajfelhasználása a fűtési' 
idény kezdetén átmenetileg 
problémát okozhat a lakosság 
ellátásában, amit viszont eny
híteni lehet a szállítási kapa
citások növelésével. Az elosz
tást segíti, hogy éssszerűnek 
mondható a termelés is.

A jelentés szerűit az őszi
téli villamosenergia-ellátásban 
számolni kell azzal, hogy a 
csúcsterhelés a múlt évihez 
viszonyítva 8,7 százalékkal 
növekszik. A dunamenti hő
erőmű bővítéseként épülő 8-as 
számú 215 megawattos gép
egység párhuzamosan kapcso
lása és az inotai gázturbinás 
erőmű két 100 megawattos 
gépének üzembe helyezése v i
szont különféle szállítási 
problémák miatt késik. A 
csúcsterhelés időszakában így 
nagy gondot okozhat az igé
nyek kielégítése. Ezért a Ne
hézipari Minisztérium máris 
több intézkedést tett és újab
bakat tervez az erőművek új 
gépeinek mielőbbi üzembe 
helyezésére, a villamosener
gia teljesítménymérleg feszí- 
tettségének enyhítésére.

A Minisztertanács jóváha
gyólag tudomásul vette a je
lentést, s utasította a nehéz
ipari minisztert, hogy folya
matosan kísérje figyelemmel 
a villamosteljesítmény helyze
tét és az egyensúly biztosítása 
érdekében tegye meg a szük
séges intézkedéseket.

Halszag?
Mostanában többször betér

tem az esztergomi halászcsár
dába, helyesebben a kerthelyi
ségébe. De mindannyiszor 
kellemetlen felfedezést tettem: 
a levegő furcsa és gyanús 
„illatokat” sodort és terített 
szét, nem kímélve senkit, aki 
a kerthelyiségben foglalt he
lyet.

A raktárépület mögül érke
zett. Mindenesetre jól el van 
dugva, de annyira mégsem, 
hogy . . .  Szóval, kiszabadult a 
„palackból”. Aztán azon is tű
nődni kezdtem, hogy a csárda 
raktárépületének úgynevezett 
mögöttes része tulajdonképpen 
a városi könyvtár elejének te
kinthető, annyira közel van, 
hogy az a bizonyos „halszag” 
kedvező széljárás esetén való
színűleg elborítja.

A csárda idegenforgalmi 
szempontból eléggé exponált 
helyen van, levegőjének tisz
taságáért többet kellene tenni. 
Annyit mindenesetre, hogy a 
savanyú, áporodott étel
szagot száműzzék. Ezt minden 
bizonnyal a halászcsárdának 
kell megoldani.

Az semmiképpen sem meg
oldás, hogy a kedves vendéget 
egy másik asztalhoz ültetik, 
ahol tán elviselhetőbb a leve
gő. Ez ugyanis a legkevesebb, 
amit megtehetnek. De semmi 
esetre sem a legjobb. Ennél 
még a klórmész, vagy a hypó 
is többet ér.

— gőg —

Messzemenő anyagi megbecsülés 

a nődolgozóknak
Még sötétbe burkolózva al- együttes átlagkeresete csak- 

szik a falu, amikor 13-14 asz- nem 30 000 forint volt. 
szony már az Aranykalász Tsz A nőket a termelőszövetke- 
központi majorja felé igyek- zetben esztendők óta méítán 
szik. Mindennapos jelenség ez kiérdemelt megbecsülés övezi. 
Dadon, hiszen ezeknek a nők- Ez nemcsak a hagyományos 
nek a többsége hosszú évek nőnapi köszöntésben nyilvánul 
óta dolgozik az állattenyész- meg, hanem elsősorban mun- 
tés különböző ágazataiban. Az, kájuk igazságos elbírálásában, 
hogy a korszerű baromfigon- A nők a férfiakkal azonos 
dozókban nők végzik a szár- munkakörben ugyanolyan jö- 
nyasok etetését, itatását, nem védelemben részesülnek, mint 
újdonság. A borjúnevelőkben a férfiak. Erkölcsi megbecsü- 
is többnyire asszonyok tévé- lésük azonban még nagyobb, 
kenykednek. Dadon azonban a hiszen közülük néhányan kis- 
sertéságazatban is ott találni korú gyermekeket is nevelnek, 
az asszonyokat. A három gon- Az állattenyésztésben fog

lalkoztatott asszonyok szeretik 
a munkájukat, s ragaszkodnak 
is szép jövedelmet biztosító 
munkahelyükhöz. Ifj. Horváth 
Lászlóné például csak két évet 
töltött odahaza gyermekgondo-

Múzeum és iskola
Sajtó tá jékozta tó  a múzeumi hónap esem ényeiről

Sajtótájékoztatón ismertette ülésszak is, amelyet október 
az idei múzeumi hónap ese- 9-én nyitnak meg az ezeréves 
menyeit Gönyei Antal, a Mű- Esztergomban. Érdekessége 
velődésügyi Minisztérium fő- lesz a múzeumi hónapnak, 
osztályvezetője. Elmondta: pá- hogy a kiskatonák az idén 
ratlan az érdeklődés a mú- Petőfi emlékmúzeumában es- 
zeumok iránt, nemcsak azért, kúsznék fel Kiskőrösön. Ha
mert népünket érdekli hazánk zánkban tartja tanácskozását 
múltja, művészete, az iroda- az ICON nevű nemzetközi 
lom, a tudomány és a tech- szervezet. A múzeumügy irá
nika minden eredménye, ha- nyitói azt kutatják, hogy mi- 
nem azért is, mert a múzeu- ként alakították ki nálunk a 
mok igyekeznek közelkerülni múzeumok és az iskolák ele- 
mai életünkhöz. ven kapcsolatát.

Szeptember 24-én a Nem- A sajtótájékoztatón elisme- 
zeti Galériában rendezik meg r ŝse] szóltak a tatai Miklós 
19 megyerik néprajzi erde- malom nemzetiségi múzeu- 
kessegeinek kiállítását. máról. Arról is, hogy milyen

Az idén október 4-én Szol- sokat köszönhet a múzeum- 
nokon kerül sor a hivatalos ügy népszerűsítése Esztergom 
megnyitóra. A múzeumi hó- város ezeréves ünnepségeinek 
nap rangos eseményének is. Megemlítették, hogy Tata 
ígérkezik az a tudományos várának múzeumát és kiállt-

tását 1974—75-ben szakaszo
san remélik megnyitni, a 
munkák végső befejezése 
azonban egy-két évig elhú
zódik. Örömmel szóltak arról, 
hogy várhatóan ebben az öt
éves tervben elkezdődik Esz
tergom várának rekonstruk
ciója, mivel a várépítés be
ruházási programja előreha
ladott állapotban van.

A sajtótájékoztató után a 
Néprajzi Múzeum főigazga
tója a szentendrei skanzenbe 
kalauzolta el az érdeklődőket. 
Ezt 1974. kora tavaszán ad
ják majd át a nagyközönség
nek.

(lelkes)

dozó közül kettő nő.
Köztudott, hogy az állatte

nyésztésben foglalkoztatottak 
jól keresnek, de közismert az 
is, mennyire nehéz, fárasztó 
ez a munka. A tsz-ben a bé- . .
rezés a végzett munka arányá- T T , . ! ! '
ban történik. A múlt évi szá
mokat figyelembe véve leg
többet a sertésgondozók ke
restek, akiknek éves jövedel
me 57 000 forint volt. Juhász 
Jánosné borjúnevelő keresete 
ugyancsak meghaladta az 
50 000 forintot. A baromfigon
dozók munkája lényegesen 
könnyebb — erre utal 35 000 
forint körüli átlagkerese
tük is,

A növénytermesztésben 7-8 
asszony dolgozik. Közülük 
kérnek helyettesítőt a tsz ve
zetői, amikor egyik-másik ál
lattenyésztésben dolgozó asz- 
szony szabadnapos, vagy sza
badságát tölti. A növényter

mét munkába állt. A Mur- 
csik-családnál is sokat számí
tott a tekintélyes jövedelem. 
Nemrég készült el kétszoba- 
üsszkomfortos házuk.

A termelőszövetkezet a kö
zelmúltban ötnapos ausztriai 
kirándulást rendezett, 14 asz- 
szony is részt vett rajta a 
tsz-tagok közül.

Általában messzemenő tisz
telet, megbecsülés övezi a tsz 
nődolgozóit az Aranykalász 
Tsz-ben. A vezetőségnek azon
ban csak egyetlen asszonytagja 
van, holott a dolgozó tagok 
több mint egynegyede nő. 
Feltehetően a legközelebbi vá
lasztáson ez az arány már 
módosulni fog, amit a tsz

mesztésben és az állattenyész- szorgalmas asszonyai meg is 
tésben dolgozó nők tavalyi, érdemelnének.

A párt-végrehajtóbizottság megtárgyalta:

A fejlődés gondjai a vasútnál
„A mozdony most egy irányba húz”

A komáromi vasúti csomó
pont a megye legforgalmasabb 
közlekedési centruma. Az itt 
dolgozó vasutasok helytállása 
nemcsak a belföldi forgalom 
alakulását befolyásolja, hanem 
a csehszlovák vasutasok mun
káját is. A két állomás szocia
lista versenyt folytat egymás
sal, Komárom és Komarno, 
vasúti dolgozói rendszeresen 
tartják a kapcsolatot és érté
kelik a verseny eredményeit. 
Tavaly a komáromiak voltak 
a jobbak, az idén a komarnói- 
ak bizonyultak eredménye
sebbnek az első fél évben.

A csomópont gazdasági te
vékenységét és az ott folyó ál
lami személyzeti munkát leg
utóbbi ülésén megvitatta a 
komáromi városi párt-végre
hajtóbizottság is. A végrehaj
tó bizottság elé került beszá
moló alapos munkának bizo
nyult. Részletes képet adott a 
csomóponton tapasztalható 
fejlődésről, de a gondokat is 
bátran feltárta.

Erkölcsi és anyagi 
megbecsülés

A vasutas társadalom ma 
nagy megbecsülésnek örvend. 
Az erkölcsi és anyagi elisme
rés egyaránt érvényesül. A ke
resetek sokat javultak az utób
bi években. A munkaidő is 
megrövidült. Ezek a tényezők 
kedvező politikai légkört te
remtettek a komáromi állo
máson is. S ami nem ke\ sbé 
fontos, a vezetés színvonala is 
fejlődött, a régi állornásfőnök 
vezetése idején kialakult ál
datlan viták a múlt tárházába 
tartoznak. Az új állomásfő
nök, aki a tatabánya-alsói 
vasútállomásról került Komá
romba, elnyerte a vezetők és 
a dolgozók bizalmát, de na
gyon jól együttműködik a 
vontatási és a pályafenntar
tási főnökségekkel is.

Ebben a légkörben jó mun
kakapcsolatok alakultak ki, a 
dolgozók hángulata sokat vál
tozott, a párt- és szakszerveze
ti szervek tevékenysége is 
eredményesebb. A mozdony 
most egy irányban húz és a 
korábbi személyi feszültségek 
sem a gazdasági, sem a poli
tikai tevékenységben nem ta
pasztalhatók. A fejlődés mu
tatói fellelhetők minden té
ren, de változatlanul tapasz
talhatók gondok. A szűkös lét
szám, egyes munkahelyeken 
pedig a krónikus létszámhi
ány akadályozza azt, hogy 
minden egyenesbe kerüljön. 
Az első fél évben emiatt 15 
ezer túlórát kellett igénybe 
venniük. Ez azzal a következ
ménnyel járt, hogy a dolgo
zóknak nem tudták biztosítani 
a szükséges pihenőnapokat. A 
kritikus munkahelyeken nincs 
szabad szombat, de néha még 
vasárnap se, a túlóráztatás az 
egyetlen megoldás a forgalom

zavartalan ellátására. Nyilván
való, hogy ennek nem örül 
senki. x

Egyre több nő 
kapcsolódik be 

a munkába
A  vasút a fiatalok körében 

nem népszerű üzem. Itt éjjel 
is dolgozni kell, szombaton is, 
vasárnap is, karácsonykor és 
szilveszterkor is. Ezért nehéz 
a szükséges létszám előterem
tése, hiába a jó kereset. Per
sze, a gondok idővel enyhül
nek, a korábbinál tudatosabb 
és szervezettebb toborzás meg
hozza a maga eredményeit 
előbb vagy utóbb. S ami ebben 
döntő változást eredményez
het: egyre több nő kapcsoló
dik be a vasút munkájába. A 
nőknek van érzékük a vasúton 
szükséges fegyelemhez, áldo
zatvállalásuk is példás, s a jó 
kereset és a munkakörülmé
nyek javítása bizonyára von
zó lesz számukra. A követke
ző időszakban tehát elsősor
ban a létszámgondok megol
dása változtathat lényegesen a 
jelenlegi túlterheltség felol
dásában.

Gondot okoz a káderután
pótlás is. A vezetők jelentős 
hányada néhány éven belül 
nyugdíjba megy. A fiatalok 
tervszerű nevelése pedig az 
utóbbi években elmaradt. 
Most az új vezetés ezzel a 
problémával is igyekszik fe
szített ütemben megbirkózni. 
Ilyen helyen nem szabad és 
nem lehet elsietni a kiválasz
tást, ezért megfontoltan, ala
posan végzik ezt a munkát. 
Bátran élnek azonban a fiata

lítás lehetőségével és minden 
olyan posztra, amelyen né
hány év múlva üresedés vár
ható, kiválasztják a káderkö
vetelmények szempontjából 
megfelelő személyt. így a 
nemzedékváltás nem jár majd 
nagyobb akadályokkal.

A vita során több kérdés 
merült fel a fejlődés távlatait, 
a mai problémák megoldását 
illetően. A végrehajtó bizott
ság tagjai úgy látják, hogy a 
csomóponton most jó irány
ban fejlődnek az emberi kap
csolatok, az üzemi demokrá
cia egyre szélesül. Azok a fe
szültségek, amelyek a túlter
heltségből adódnak néhány 
munkakörben, csak a létszám- 
hiány megszűnésével oldhatók 
feL véglegesen. A középveze
tők és a beosztott dolgozók 
közötti bérfeszültség is ebből 
a helyzetből adódik. A na
gyobb felelősség arányos elis
merése így nem juthat kellő
en kifejezésre.

Meg kell oldani 
az utánpótlást

A csomóponton három párt- 
alapszervezet működik. A 
kommunisták tevékenysége a 
politikai nevelés előtérbe ke
rülésében sokat kamatozhat, 
Ez a fiatalok érésében, a ve
zető posztokra való alkalmas
ságuk kifejlődésében is kife
jezésre juthat. A vasút ma 
már semmivel sincs hátrány
ban a többi közlekedési és 
ipari ágazat mögött, de ez még 
nem tudatosodott kellően a 
fiatalok körében. Ezért az 
utánpótlás megoldása a ko
rábbinál sokkal céltudatosabb 
propagandát kíván.

ADELTA
új termékei
A z  A G RO M A SEX PO  ’73 k iá l 

lítá so n  a  ta ta b á n y a i  D EL TA  
Ip a r i  S z ö v e tk e ze t p a v ilo n já b a n  
ú j  te rm é k e k  is  k a p ta k  h e ly e t.  
K ö z ö ttü k  ta lá lh a tó  a  tö b lp  
k ö z ö tt a  n a g y ü ze m i és k is ü z e 
m i b a ro m i'in ev e lé s  tö b b  ü g y e s  
b e re n d e z é se . F e lv é te lü n k ö n  k é t  
ú j  te rm é k :  a  h á z tá ji  b a 
ro m f i ta r tó k  s z á m á ra  k é s z íte tt  
b a ro m fik e tr e c  é s  egy  ú j ,  lé g 
p á rn á s  m ű a n y a g  m o to rc s ó n a k  
lá th a tó .

Mi van a tarsolyban?
Vezér László, a MOFÉM 

esztergomi gyáregységének 
műszaki vezetője és Zakariás 
Dénes melegüzemi technoló
gus kint jártak a bécsi vásá
ron. Tizedikén érkeztek haza 
az ötnapos útról, de tizen
egyedikén reggel már beszá
moltak a gyáregység vezető
jének tapasztalataikról, élmé
nyeikről.

A gyáregység vezetőjét 
minden érdekelte, szívesen 
hallgatta munkatársait, azo
kat a gondolatokat, amelyeket 
a külföldi út taoasztalatai 
ébresztettek bennük. Termé
szetesen írásban is rögzítik 
majd mindezt, de mondandó
jukkal addig sem akartak 
várni. Látszott rajtuk, hogy 
ők maguk is örülnek annak a 
néhány felfedezésnek, amelyek 
bár csak ötleteket adtak szá
mukra. de hozzátéve saját 
műszaki megoldásaikat, olyan 
oroblémákat oldhatnak meg 
hamarosan a gyárban, ame
lyeket eddig nem sikerült.

— Láttunk egy mosóberen
dezést, amely ugyan nem

ipari rendeltetésű volt, mégis 
hasznosítható megoldásnak 
ígérkezik a mi gyakorlatunk
ban is. A forgácsolt alkatré
szeket gyárunkban mártoga- 
tással mostuk, kosarakba rak
tuk és rázás közepette fürösz- 
töttük. Ha ezt egy berende
zéssel oldjuk meg, úgy, hogy 
a fürösztőn szalag viszi ke
resztül az alkatrészeket, ak
kor mindig ugyanaz az ember 
végezheti a berendezés mű
ködtetését, tehát elegendő 
hozzá egy személy is. Havonta 
200—300 órát takaríthatunk 
meg. És minél előbb vezetjük 
be, annál korábban érnek be 
utunk eredményei.

Beszélgetés közben még egy 
kis „nézetkülönbség” is ki
alakult Vezér László és Zaka
riás Dénes között. Abban 
mindketten egyetértettek, 
hogy minél előbb valósul meg 
az elkénzelés, annál jobb. de 
hogy mennvi idő alatt, abban 
már eltértek a vélemények. 
Egyikük egy hónapot mon
dott, a másik óvatosabban a 
kettő-három mellett tartott ki.

— De hiszen maga a mosó 
megvan, csak az átalakítást 
kell elvégezni rajta — bi
zonygatta Vezér László saját 
terminusának tarthatóságát, 
miközben egyre azt hangsú
lyozta, hogy a témát kiemelt 
műszaki fejlesztésként kell 
kezelni. Végül abban egyez
tek meg, hogy mindannyian a 
lehető legrövidebb határidőre 
törekednek majd. Ez volt a 
nézetkülönbségben a nézet- 
azonosság.

Zakariás Dénes is dédelget 
magában egy ötletet, amely 
a csiszolásban hozna újat, de 
a megoldáshoz a szerszámot 
előállító partner támogató 
közreműködésére is szükség 
lesz. Reméli, hogy sikerül 
megoldani, és akkor . . .

A gyáregység vezetője ek
kor már nem tartózkodott az 
irodában. Nem láthatta és 
hallhatta, hogy milyen lelke
sedéssel tanakodtak a teendő
kön, latolgatták az esélyeket,

az új megoldásokból származó 
előnyöket, hasznot. Volt eb
ben amolyan meglepetésre ké
szülődés is, pedig abban, amit 
elmondtak, semmi titok, és 
mindent elmondtak, ami a 
külföldi út során megérlelő
dött bennük.

Izgatta őket az a megjegy
zés is, amit a gyáregység ve
zetője egyszer arról mondott, 
hogy a felső vezetőknek éven
te mennyi nyereséget kell 
produkálniok tevékenységük
kel. Azt számolgatták, hogy 
a javasolt megoldásokkal 
mennyire jutnak, leteszik-e a 
maguk obulusait. De nem ab
ból a meggondolásból, hogy 
utána megpihenhetnek egy 
időre. Pusztán azért, hogy 
lássák a maguk szerepét és 
értékét, további lendületet 
kapjanak a soha nem szűnő 
folyamathoz, amely a mind 
tökéletesebb felé hajt mind
annyiunkat.

Hát ezért jártak ők a bécsi 
vásáron is. Látni és tapasz
talni. A végső cél pedie: a 
hasznosítás, ők kettőn ehhez 
is nyomban hozzáláttak. A 
tarsolyban megannyi pros
pektus is lapul. Megkapják 
az osztályok: gondolatébresz
tőnek. Gordos Géza


