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Javuló gépkihasználás az eternitgyarban A járási párt-végrehaitóbizottsá* megtárgyalta:

Termelésénél! megháromszorozósóra 
a Gamma liisléri gyáregysége 

V. ötéves tervben

Egy gazdasági ágazat, azon 
belül egy iparág fejlődését 
döntően meghatározzák a ter
melési szerkezetet alapjaiban 
befolyásoló beruházások. Nem 
pusztán az a tény számít, 
hogy van, vagy volt beruhá
zás, az is nagy súllyal esik 
latba, hogy az a  tervezett 
költségen, az előírt határ
időre készült-e el, s a szá
m íto tt kapacitással helyez- 
ték-e üzembe az új term elő
berendezéseket.

Figyelni kel! az újszülött 
olykor bizonytalan első lépé
seire, segíteni a hibák - feltá
rásában és azok megszünte
tésében is. Ez a szándék ve
zette a dorogi járási párt- 
bizottság gazdaságpolitikai bi
zottságát, am ikor nemrég 
m egtárgyalta, hogy milyen a 
term előberendezések kihasz
nálási színvonala a Nyerges- 
újfalui Eternitgyárban.

A gyárvezetés által készí
te tt beszámoló jelentés több 
olyan inform ációt tartalm az, 
am elyet érdem es nyilvános
ságra hozni. Részben tanulsá
gul, részben pedig követendő 
például szolgálhat a hasonló 
gondokkal küzdő vállalatok
nak.

A beruházás alapjában vé
ve jól sikerült. A hat—há
rom különböző azbesztce
m ent-term éket előállító — 
gépsor szerelése a kitűzött 
határidőre befejeződött és 
megkezdték a próbaüzemelést. 
A pala im portjának csökken
tése céljából, a  népgazdasági 
érdekeket figyelembe véve, 
lerövidítették a  próbaüzeme
lések idejét, hogy minél 
előbb üzemszerűen term el
hessenek. A gépkezelőknek 
azonban így kevés idejük 
volt ahhoz, hogy megfelelő ta 
pasztalatokat szerezzenek. 
M ásrészt a  rövid próbaüze
melési idő a la tt nem m utat
koztak azok a szerkezeti és 
tervezési hibák sem, amelyek 
később egyre gyakrabban 
okoztak üzemzavart. Ezért a 
próbaüzemelés után sok volt a 
rendkívüli meghibásodás, és a 
hasznos időalap csökkenése 
m iatt a  term elés elm arad t a 
várt mennyiségtől és színvo
naltól.

A váratlan  hibák gyors k i
javítása érdekében m egszer
vezték a karbantartók  ügye
leti szolgálatát. Ezzel az in 
tézkedéssel sok üzem zavart 
sikerült is megelőzni. A gya
kori géphibák azonban fel
em észtették a  ta rtalék  alkat
részeket. A külföldi gépek 
im port pótalkatrészei rend
szeresen késve érkeztek, azért 
belföldivel próbálták pótolni. 
N éhány fontos alkatrészt si
kerü lt is hazaival helyette
síteni és továbbra is keresik 
a  lehetőségeket, hogy minél

Tartósabb
szárazelemek

Szovjet licenc alapján fej
lesztik a szárazelem gyártást a 
következő években a Villamos
berendezés és Készülék Művek 
A kkum ulátorgyárában. A fel
készülést az új gyártástech
nológia bevezetésére m ár ko
rábban megkezdték. A szovjet 
partnerek  még ebben az évben 
megkezdik az új elemszerelő 
autom ata gépsorok szállítását. 
Három féle elem típust gyárta
nak m ajd itt, az LR 6 ceruza
elemet, az LR 14 bébielemet 
és az LR 20 nagy botelem et — 
ez utóbbit csak 1980-tól. A 
m ásik kettőt a  tervek szerint 
m ár 1978 második felében.

Az LR típusok úgynevezett 
lúgos mangándioxidos elemek, 
ami azt jelenti, hogy acélhü
velyben vannak. Az acél, e l
lentétben a hagyományos ele
mek cinkhüvelyeivel, nem 
vesz részt a vegyi folyam at
ban, így nem rozsdásodik,
nem használódik el olyan 
gyorsan. s nem folyik ki.
Ezeknek az új elem eknek az 
élettartam a is két és fél, h á 
romszorosa a korábbiaknak. 
Ugyanakkor folytatódik a h a 
gyományos eljárással készülő 
szárazelem ek gyártása, de eze
ket is továbbfejlesztik. A je
lenlegi zsebelem-szerelősort a 
fcunszéntmiklósi gyáregységbe 
telepítik, a budapesti akkum u
látorgyárban kizárólag az új 
szárazelem  típusokat fogják 
gyártani.

többet tudjanak a hazai 
gyártóktól beszerezni és a le
hető legnagyobb ' m értékben 
függetleníteni m agúkat a 
tőkés piac bizonytalanságai
tól.

Nem kevés fejfájást oko
zott a vezetőknek, hogy a 
burkolólemezt gyártó gép 
kapacitásának csak egy harm a
da van lekötve, és a közel
jövőben sem várható az igé
nyek növekedése. A gép 
szabad kapacitását úgy hasz
nálják ki, hogy a második 
félévben átalak ítják  tetőfedő- 
pala gyártására. Tovább 
csökken ezáltal a külföldről 
beszerzendő pala m ennyi
sége.

A gyárban nemcsak a ter- 
melőberendezásek korszerű
ek, hanem a kiszolgáló egy
ségek is. Ez a korszerűség 
némi gondot is okozott. Tud
niillik a term elés folyam a
tosságát csak úgy lehet biz
tosítani, ha a készterm éket 
rakodólapon gyűjtik. Köny- 
nyebb és olcsóbb így az 
anyagmozgatás, és azt gon
dolnánk, hogy az áru  kiszál
lítása is egyszerűbb. Sok vevő 
azonban még nem tudja ra 
kodólapon fogadni a palát és 
ezért is csökkent a m egren
delések száma.

A vendéglátással foglalko
zó komárom i egységek ve
zetőit, és e feladatokkal fog
lalkozó szervek képviselőit, 
néhány napja tanácskozásra 
hívta a városi tanács. A fel
ügyeleti vizsgálat tapasztala
ta i alapján tűzték napirendre 
az egységek helyzetét, állapo
tát. Az eszmecsere célja nem 
afféle „szalonbeszélgetés” volt, 
hanem a tevékenység nagyon 
komoly értékelése.

Ez ideig meglehetős mono
polhelyzetben volt Komárom
ban a vendéglátás. Ennek m a
gyarázatát a város h a tá rá t
kelőhely voltában, feltűnően 
nagy tranzit-forgalm ában kell 
keresnünk. Mostanában. a 
nemzetközi főútvonal épülé
sével, jelentősen meggyorsult 
a terü let áteresztő kéoessége. 
A jelen'egi vendéglátási álla
potok Komáromban nem kész
tetik tartósabb állomásozás
ra a határunkat itt átlépő 
utasokat. A helyzetet nehezíti, 
hogy a városban b 'ánvoznak 
a? étterm ek, a szá'lodák. a 
büfék honétéről tájékoztató 
táblák, pedig nagy szükség 
lenne, rájuk.

A tetem es költséggel épi-

A meglévő nehézségek el
lenére állandóan nő a beren
dezések kihasználási szín
vonala: 1975-ben az üzem
óra 2,9 százalékkal volt 
több a tervezettnél, ebben a 
félévben 5 százalékkal. A 
gépóránkénti term elés még 
a kitűzött szint a latt van, 
de az elm últ évi teljesítm é
nyekhez képest 2,6 százalé
kos javulás tapasztalható.

Tökéletesítik a tm k-szer- 
vezetet, amitől a váratlan 
meghibásodások további csök
kenését remélik. Tovább ku
tatják. a tartalék  alkatrészek 
hazai beszerzési lehetőségeit. 
A létszám hiány ésszerűbb 
m unkaerő-gazdálkodást pa
rancsol, és ahol lehet, csök
kentik a létszámot, átcso
portosítják a fontosabb m un
kahelyekre. A feladatokkal 
összhangban van az a  szociál
politikai intézkedés-sorozat is, 
am elynek eredm ényeként egy
re több dolgozó kerül új la
kásba, emelkednek a jöve
delmek, és állandóan javul
nak a munkakörülmények. 
Csak így biztosítható, hogy 
a nagy értékű  berendezések 
kihasználtsága fokozódjék.

tett, vagy ú jjáalak íto tt bol
tok a korábbi években — úgy 
látszott — ideális feltételeket 
nyújtanak a kulturált, a szo
cialista kereskedelm et meg
testesítő kiszolgálásra. A mo
nopolhelyzet elbizakodottá tet
te a vendéglátással foglalko
zó em bereket. Kezdeményező 
készségük visszaesett. A ta 
nács hiába javasolta — töb
bek között —, hogy a Fre
gattban elkelne kerthelyiség, 
vagy égetően szükség tenne 
különterem re. Bosszantía az 
em bereket, hogy gyűröttek, 
piszkosak az asztalterítők, ro
zogák a székek.

Sok szó érte  az Ibolya cuk
rászda háza tá já t is, a tanács
kozáson. A komárom iak „di- 
ákdorbézolónak” hívják ezt 
a jobb sorsra érdemes, való
ban cukrászda-kávéház fel
adat ellátására képes egvséget. 
Űgv látszik, dolgozói nem ve
szik túlságosan komolyan a 
fiatalkorúak alkohollal való 
kiszolgálásának tilalm át.

Es nem igaz az — m int er
re a  tanácskozás résztvevői 
rám utattak  —, hogy a forga
lom növelésével arányosan nö-

tíz
A Bakony északkeleti lábá

nál fekvő K isbért m áig is a  
mezőgazdasági élelm iszeripari 
tevékenység jellemzi. Komá
rom megye gazdasági átrende
ződésének folyam ata azonban 
ezt a terü lete t sem hagyja 
érintetlenül. Jó öt esztendővel 
ezelőtt, az addig gépjavító á l
lomás helyén egy akkor még 
nem  különösebb, de perspek
tívájában jelentős üzem, a 
Gamm a gyáregysége kezdte 
meg itt a m űszeripari a lkat
részgyártó tevékenységet. Ed
digi fejlődését jórészt az ú t
keresés, befolyásolta ám  az 
1971-es évi 18 millió forintos 
termelésig értékkel szemben 
1975-ben'm ár 70 milliós érté
ket term elt. Időközben kiala
ku lt az üzemegység profilja, 
am ely ma két nagy csoportra: 
a szorosan vett m űszeripari 
term ékekre és a könnyűfém 
öntvényekre oszlik. Különösen 
gyors ütem ben fejlődik az 
utóbbi term elvények előállí
tása.

Több gondot okozott a m ű
szeripari készterm ékek n a
gyobb begyakorlást' és szak
m ai felkészültséget igénylő 
technológiájának elsajátítása 
— jelentették  az üzem vezetői 
a  járási párt-végrehajtóbizott
ság elé készült beszámoló
ban. Ma azonban m ár tú lvan
nak a nehezén, s javultak  e 
term ékek gyártásának egyéb 
feltételei is, így az V. ötéves 
te rv  készítésénél felfuttatásuk 
is szám ításba jöhetett. Az
1976. évi intézkedési terv  a 
gazdálkodás éves feladatai 
m ellett m ár távolabbra is gon
dol, egyes intézkedések a kö
vetkező évek előkészítését is 
szolgálják. Ezek közé tartozik 
a többi között az állóeszköz
állom ány arányos csökkenté
se, a szakmunkásképzés meg-

Szomódon Herczog János 
tanácselnököt kerestem .

— Az elnök elv társ szabad
ságon van!

— A kkor ta lán  a titk á r
r a l . . .

— Én vagyok! — m utatko
zik be — K arakas Zsuzsa.

K icsit döcögve indul a  be
szélgetés, de am ikor becsuk
tam  a jegyzetfüzetem, úgy 
éreztem, hogy abban m inden 
benne van, am it Szomódról, 
Dunaszentmiklósról tudni

vekednie kellene az ittas em
berek számának. Nagyon ko
molyan kell venni az alkoho
los befolyás a la tt álló em be
rek kiszolgálásának tilalm át. 
Azok ellen is fel kell lépni, 
akik „szívességből” kikérik a 
blokkot a részegeknek. A nép
szerű Horgászklub és a Polo 
italboltnak nagy szerepe le
hetne abban, hogy kevesebb 
legyen esténként Kom árom 
ban a rendbontás, a közbot
rányokozás.

N éhány üzletben az ott dol
gozók morális alapállásával 
elégedetlen a tanács. Gyakori 
a külföldiek, vagy a leitta- 
sodott em berek „megvágása”. 
Néhány magáról m egfeledke
ző pincér, m int mondani szo
kás. még a bolt ..te'efonszümát 
is hozzáadia” a szám'áboz.

A tanács az összejövetellel 
a kulturáltabb, igényesebb 
vendégfogadói m unkára kí
vánta serkenteni az illetéke
seket. A kifogások, a javas
latok. az intelm ek ióindu 'atát, 
segítőkészségét nem lehet vi
tatni. A körülmények jav ítá
sa a vendéglátóipar érdeke is.

— csolnoki —

szervezése, a gépek- berende
zések jobb kihasználása, a 
dolgozók szociális ellátásának 
javítása, a m unkások bérszín
vonalának, a környező te rü le
tek átlagához való igazítása.

A kisbéri gyáregység mind 
fontosabb szerepet tö lt be a 
Gamma össztevékenységében. 
Az V. ötéves tervidőszakban 
mintegy 65 millió forint é rté 
kű beruházás m egvalósítását 
irányozták elő. Ezen belül 25 
m illiót fordítanak építésre, 40 
milliót a gépek, berendezések 
számának bővítésére korszerű
sítésére, cseréjére, illetve fel
újítására. Tervezik egy 700 
négyzetm éter alapterületű
festő és kikészítő üzem, 
egy 2500 négyzetméteres
m űhelycsarnok megépítését,
az öntöde fejlesztését, s
mindezeket úgy, hogy a dolgo
zók munkavégzési lehetősége
it; egészségügyi helyzetét is 
korszerűsítik. A rra törekednek, 
hogy a tervidőszakban olyan 
feltételeket terem tsenek, am e
lyek elősegítik a gyorsabb, ü te 
mesebb, hatékonyabb m unkát. 
A term elés jobb szervezése 
m ellett nagyobb gondot fordí
tanak  a gépek és berendezé
sek kapacitásának kihasználá
sára. Ehhez igazítják a  karban
tartó, javító tevékenységet.

A gyáregység V. ötéves terve 
1980-ra kétszázmillió forintos 
teljes term elési értéket irányoz 
elő, ami az 1975. évi 70 m illió
nál több m in t 285 százalékkal 
magasabb. A teljes term elésen 
belül leggyorsabban a készáru 
előállítása nő és az 1975. évi 
37,4 millióval szemben 1980- 
ban kereken 130 milliós é rté 
ket képvisel majd. Gyorsan nő 
azonban a bedolgozás jellegű 
értékterm elés is, am i a m últ 
évi 32,6 millióról 70 m illióra

kell és érdemes. M ert a  fia
tal tanácstitkár nagy szak
értelem m el és szeretettel m u
ta tta  be a tanács és a  hozzá 
tartozó két község m unkáját, 
életét.

A hivatal pontos neve Szó
rnod Községi Közös Tanács. 
Közös, m ert a  ta ta i körzet 
k ia lak ítása óta D unaszent- 
miklóson kirendeltség van, 
közvetlenül a szomódi tanács
hoz csatolva.

— És bevált ez az új köz- 
igazgatási rend? Például nem 
„sérti” a  dunaszentm iklósia- 
kat, hogy a rájuk  vonatkozó 
rendeleteket Szomödon hoz
zák?

— A 36 tagú tanácsban 11, 
a 9 tagú vb-ben 3 a miklósi.

— Tehát szomódi a szava
zattöbbség . . .

— Eddig még nem okozott 
problém át. Sosem az dönti el 
a kérdéseket, hogy „hova 
való”, hanem  a fontosság.

Igen, a fontossági sorrend 
sok m indent meghatároz. A 
tanács évi 3 milliós költség- 
vetéséből harm adrész ford ít
ható fejlesztésre. Ebből pedig 
nem lehet m indent egyszerre! 
Ide óvoda, oda sportöltöző 
kell, em itt még több já rda  
hiányzik, o tt egy hidat kell 
felújítani. A lényeg az, hogy 
a fejlődés ütem ezett jelei 
m indkét községben m utatkoz
nak épületekben, a csökkenő 
sárban, az em berek bajaival 
törődő gondoskodásban,

A jó szándék egyébként 
nem m indig talál — okkal, 
vagy ok nélkül — kellő, fo
gadtatásra. K arakas Zsuzsá
nak erre  is vannak példái. A 
községekből nagyon sokan 
eljárnak  dolgozni. ..Terem t
sünk hát helyben m unkaal
kalm at!” — m ondták a ta 
nácsiak. K iderült azonban, 
hogy az eljárók elégedettek. 
A közlekedés jó. Tata, Al
másfüzitő Szőny, Tatabánya 
közel van — nem soknak 
hiányzik a helybeni m unka.

A másik két példa m ár ke
vésbé magyarázható. Duna- 
szentm iklós nemzetiségi, né

növekszik. Á kisbéri gam m á-
sok tervének pozitívuma, hogy 
a term elés mintegy háromszo
ros növekedését alig több m int 
másfélszeres személyi állo
mány bővítésével k íván ják  el
érni. A  megvalósítás tehá t a 
term elékenység javítására, a 
hatékonyság fokozására épüL 
Alapos tanulm ányozással te r
vezték m ind a term elési fel
futást, m ind a m unkaerő
szükséglet realizálásának le
hetőségeit, — m ondják, s bár 
az utóbbiak nem  kevés gond
dal járnak , tervüket megvaló
sítják.

Lehetőséget lá tnak  abban, 
hogy a VOLÁN vállalattal si
kerül megegyezésre ju tn i a 
környékből bejárók szállításá
ban, am i újabb m unkavállalók 
bekapcsolásával járhat. A 
m unkaerő-gazdálkodás fejlesz
tése, a. szakmunkásképzés k i
bővítése, ennek érdekében a 
kisbéri és a környékbeli isko
lákkal a kapcsolat felvétele 
ugyancsak szerepel a gyár
egység intézkedési tervében. A 
m unkaerő-m egtartására a lei- 
em elkedő szaktudású, fontos 
posztokra alkalm as káderek le
telepítésére k ívánják  felhasz
nálni a tanács által biztosított 
lakásokat. Számos jó elképze
lés született tehát a gyáregy
ségben a gazdálkodás fejleszté
séhez. Sokoldalú tám ogatást 
nyújt ehhez az anyavállalat 
nem csak a beruházásokkal, h a 
nem tervek, term elési eszközök 
rendelkezésre bocsátásával, pi
aci lehetőségekkel. Nem nél
külözik a helyi szervek segítő- 
készségét sem, — a dinam ikus 
fejlődés lehetőségei valóságo
sak, a G am m a fejlesztése á l
ta l elkezdődhet Kisbér ipari 
jellegű községgé válása.

m et község. „Legyen az o tta 
ni alsó tagozatban ném et 
nyelvű oktatás!” A felm érés 
eredm énye — k ár ezen fá ra 
dozni, nincs rá  igény! Vagy a 
szomódi öregek napközije: 30 
férőhelyes, de csak 22-en . é l
nek a  lehetőséggel. Az ellá
táshoz a tsz, az áfész és a  
tanács is hozzájárul! H iába 
hív ják  az idős falubelieket, a 
válasz még a régről itt  m a
rad i húzódozást tükrözi:

— Szegényházba nem me
gyünk! — És élnek tovább a  
kényelm etlenebb körülm é
nyek között.

Az is előfordul, hogy a jó
szándék m ásu tt akad el. Rég
óta hiányzik a napközi. Eddig 
még nem ju to tt rá  pénz, de 
a  tanácstitkár optim ista. — 
Ebben az ötéves tervben meg
lesz!

Nincs Szomödon zöldségbolt. 
— Egyszerűen képtelenek v a
gyunk helyiséget, em bert sze
rezni hozzá!

Örömök, gondok villan tak 
elő a tanácstitká r szavai nyo
mán. Dicsérte a termelőszö
vetkezetekkel k ia lak íto tt jó 
kapcsolatukat. Kölcsönösen 
tudnak  egymás dolgairól, se
gítenek egymásnak. Elmond
ta, hogy az egészségügyi e l
látás jó, körzeti orvosuk, 
ápolónőjük. védőnőjük van. 
Tizenegy pedagógus dolgozik 
a két faluban: aztán egy ide
kapcsolódó probléma.

— Tornaterem  kellene! — 
Büszkén beszélt a jól be
rendezett, új óvodáról, és, 
hogy a családpolitikai rendel
kezések óta m ár bizottságnak 
kell dönteni a férőhelyek el
osztásáról.

Vegyes, alakulóban lévő, 
folyton változó ez a falukép, 
am ihez a fiatal titk ár m un
kája  hozzájárul, s aki csak 
a beszélgetés végén szólt m a
gáról:

— Látja. így élünk mi itt. 
Szeretem ezt a m unkát, jó 
lenne tanácsi dolgozóként 
nyugdíjba menni!

(gyimes)

Nagy Balázs

Közműalagút

Közm űalagútat építenek a Gellérthegy gyomrában, amely 
összeköti a G ellert-, a  Rudas és a Rác-fürdőket. A m unká
latok során m ár sikerült két 43 C° hőmérsékletű hévizet 
adó forrást feltárn i és bekapcsolni a  gyógyvizhálózatba.
További négy víznyerőhely kialakítását megkezdték.

, ,D iákdorbézoló '*—  telefonszám a számlán

Elégedetlen a vendégfogadókkal 
a komáromi tanács

K. E.

Látogatás egy községi közös tanácsnál


