
1977. július 19., kedd D O L G O Z O K  L A P J A

9 III. nemzetközi 
gitárfesztivál

Harm adszor rendezik meg 
Esztergomban az idei nyáron 
a  nemzetközi gitárfesztivált. 
Az augusztus 4-én kezdődő 
rangos zenei esemény irán t 
rendkívül nagy az érdeklődés. 
Eddig 13 országból több m int 
kétszázan jelentkeztek, de a  
szűkös szállodai helyek m iatt 
csak 139 részvevőt tudnak fo
gadni a városban. A legnépe
sebb küldöttség a Német De
m okratikus Köztársaságból és 
Lengyelországból érkezik. Elő
ször vesznek részt a feszti
válon angol, japán, görög és 
pörtugál szakemberek.

Az előadásokat a hazai, va
lam in t a nemzetközi zenei élet 
legkiválóbb gitárprofesszorai 
ta rtják , és ők vezetik a sze
m inárium okat is. A 'fesztivál 
részvevőit meghívták egri. vá
ci, tatai és szentendrei hang
versenyekre is.

Napái
Az Express Ifjúsági és Diák

utazási Iroda az idei nyáron is 
megrendezi az évek folyamán 
egyre népszerűbb Szegedi If
júsági Napokat.

Megyénkből 350 fiatal in 
dul július 29-én, rülönvonat- 
ta l az Alföld fővárosába. A 
szabadtéri színpadon lesz a 
megnyitó, a Kaláka és  a Fan- 
ti együttes  szórakoztatja a fia
talokat. Este pedig az Aidát 
tekintik  meg. 30-án délelőtt az 
Edzett ifjúságért  töm egsport
mozgalom jegyében rendeznek 
sokszínű programot, m ajd 
m eghívott művészeti együtte
sek adnak műsort. Rollerver
seny, zsákban futás, ifjúsági 
koncert, divatbem utató, u tca
bál várja a találkozó résztve
vőit. Az esti Lear király  elő
adását nagy várakozás előzi 
meg.

Az’ utolsó napon az Express 
Show  77 címet viselő műsor, 
a Bergendi együttes  fellépése 
zárja a Szegedi Ifjúsági Na- 

'pokat.

Az „ezresek" 
és a „milliomosok r>r>

A özovjet báuváezat kimagasló eredinéuyei
A szocializmus és a jo veze

tés. mondják, „fent” még egy 
hatalm as erővel párosulhat a 
gazdasági növekedés meggyor
sítása érdekében; a ,,lentről", 
pontosabban a társadalom  leg
m élyebb rétegeiből jövő alkotó 
aktivitással, kezdeményezéssel, 
m illiók lelkes m unkájával —■ 
m ondotta Leonyid Brezanyev, 
a  szovjet szakszervezetek XV-l. 
kongresszusán, a szovjet bá
nyászok több milliós táborának 
kezdeményezéseivel kapcsolat
ban.

A bányászok előtt álló fel
adatokról, kezdeményezéseik- 
zői beszélt az APN tudósítójá
nak Fjodor K zjakov,  szénbá
nyászati miniszterhelyettes, a  
Szocialista Munka Hőse.

— Bevezetőül néhány adatot 
mondanék, melyek szemlélte- 
tik a szovjet szénbányászat fe j
lődését. A kilencedik ötéves 
te rv  utolsó évében, 1975-ben a 
635—695 millió tonnás te rv 
feladattal szemben több mirjt 
700 millió tonna szenet te r
meitek ki bányászaink. Ezt az 
eredm ényt a műszaki rekonst
rukciónak, a szén jöveszíós ma
gas fokú gépesítésének ás au
tom atizálásának köszönhetjük. 
Természetesen jelentős szere
pet játszott a ' tudományos 
munkaszervezés és a korszerű 
iránjritás.

— A tizedik ötéves te rv  első
évében a bányászok feladatai
ka t sikerrel te ljesítették: 712 
millió tonna szenet adtak a 
.népgazdaságnak. A mostani, 
jubileum i évben, am ikor az 
ország az Októberi Forradalom  
60. évfordulóját ünnepli, még- 
nagyobb eredm ényré — 733
millió fonna szén kiterm elésé
re törekszenek. Vagyis napi 2 
millió 300 ezer tonna szenet 
ju tta tnak  felszínre. 1980-ban 
805. vagy még ennél is több 
millió tonna szénét ad az ipar
ág az országnak.

A z egymillió roll közelében
+ * Ét

Az elektromos erőművek á l
ta lában  távol esnek a nagy 
fogyasztóközpontoktól, ezért 
az azoknak term elt áram ot 
távvezetékeken szállítják fel
használási helyükre. Ezért 
egyre hatalm asabb szabadve
zetékes nagyfeszültségű ener
giaátviteli-rendszerek hálóz
zak be az iparilag fejlett o r
szágokat.

Többé-kevésbé ism ert do
log, hogy az átadott te ljesít
m ény és a továbbítás távol
ságának növekedése követ
keztében fokozni kell a villa
mos erőátvitel üzemi feszült
ségét. A feszültség növelésé
vel ugyanis a villam osener- 
gia-rendszer áteresztőké
pessége a feszültség második 
vagy még m agasabb hatvá
nyával nő. Ugyanakkor csök
kennek a fajlagos üzem elteté

si költségek, elsősorban a ve
zetékekben fellépő energia- 
veszteségek csökkenése és az 
áteresztőképesség növekedése 
következtében.

A nagyfeszültségű (220—500 
kV-os) és ultranagyfeszültsé
gű (750—1200 kV-os) erőátvi
teli rendszerek megépítése és 
üzemeltetése egész sor tudo
m ányos-technikai problém a 
megoldását igényli (csúcski
sülések, belső túlfeszültségek, 
villámvédelem, szigetelési 
problém ák stb.). A 750 ezer 
voltos távvezetékek számára 
a képen látható különleges 
függő szigetelőt dolgozták ki 
szovjet szakemberek, meíy a 
koronakisülásekből származó 
veszteségek és zavarok csök
kentését is szolgálja. Hazánk
ban épül a világ negyedik, 
Europa m ásodik 750 kV-os 
távvezetéke.

— Nagy a feladat, nyilván  
nem könnyű teljesíteni. Mit 
tesznek a teljesítés érdekében.'

— Jelenleg is folyik a szén
bányászat műszaki rekonstruk
ciója. Felújítást végzünk a  do- 
nyecki, kuznyeeki, karagandai, 
pecsorai. ekibasztuzi szénme
dencékben. Az előirányzat sze
rint különösen gyors ütemben 
fogjuk fejleszteni- a dél-ja- 
kutiai szénkomplexumot. Meg
kezdődött a '  kanszko-acsíhszki 
fűtőanyag-energetikai komp
lexum  építése.

— M ilyen jellegű feladatokat 
tűznek maguk elé a bányászati 
a szocialista m unkáverseny- 
ben?

— M indenekelőtt az .,ezre
sek” mozgalmáról kell beszélni, 
am ely im m ár hagyományosnak 
számít. Bebizonyosodott élet- 
képessége és hatékonysága. Ez 
a mozgalom a  donyeci m eden
cében született. Lényege, hogy 
egy komplexen gépesített fe j
tésből naponta legkevesebb
ezer tonna ■ szenet küldenek a 
felszínre. Kezdetben 23 brigád 
csatlakozott ehhez a  mozga
lomhoz. A m últ évben m ár 530 
kollektíva dolgozott e követel
mény szerint. Mind újabb és 
újabb bányászbrígúdók vál
la lják  ezt a feladatot. Ebben az 
évben véleményein szerint
számuk 600-ra emelkedik.

— Hasznok kezdeményezések 
és azok elterjedőre — m ondot
ta  többek 1 között . Leonyid 
Erezsnyev a szakszervezeti 
kongresszuson — nemcsak a d i - 1 
csargetést. hanem  a pártszer
vek és szakszervezet, a gazda
sági vezetés állandó tám oga
tását igénylik. Következéskép
pen az ezres-brigádok száma 
nem autom atikusan növekszik. 
Tervszerűen folytatott tapasz
talatcserével, a technika és 
technológia korszerűsítésével, 
egyszóval, a tudományos m un
kaszervezéssel érjük  el.

— A mozgalom szerepe óri
ási. Ha nem leim ének az ez
resek, a k k 'r  140-nel több fe j
tést kellene pótlói: « m egnyit
ni. Ezzel összefüggésben 42 
millió rubellel több bért kel
lene kifizetni. És még valam i: 
az. ezres-brigádok 1970-ban 182 
millió, tonna szenet és égőpalát 
term eltek ki. Ez m ajdnem  40 
százaléka az összes mélyműve
lésű bánjrák  együttes term elé
sének.

— Az. ezresek mozgalma 
nem csak a term elékenység és 
a term elés növelését te tte  le
hetővé. Erkölcsi oldala is van, 
új típusú dolgozót1 nevel. Az 
ilyen m unkást a magas m u n 

kahelyi m agatartás-kultúra, az 
öntudatos fegyelem, az alkotó 
kezdeményezés jellemzi.

— Az ezresek-mozgalma volt 
az elődje egy m ásik mozgalom
nak. amely azt tűcíe ki célul, 
hogy évente egy-agy brigád az 
á lta la  m űvelt fejtésből 500 ezer 
vagy még több tonna szenet 
küldjön a felszínre. Ez nagyon 
nagy feladat. Korántsem m in
denki tudja teljesíteni. Elég 
talap annyit mondani, hogy a 
célt csak napi 1030—1700 ton
nás teljesítm énnyel lehet el
érni.

— De egyes brigádoknak m ár 
ezt a nagy feladatot is sikerült 
teljesíteni. Már vannak m illio
mosok is . ' ö t  brigád ugyanis 
elérte az évi 1 ’millió tonnás 
teljesítm ényt. Im m ár negye
dik éve adnak rendszeresen 
évente 1 millió tonnánál több 
szenet a Szocialista Munka 
Hőse címmel k itün tete tt kuz- 
nyecki Gennagyij Szmirnov, a 
dony ecki M ihail Csnha és Vla
gyim ir M.urzenko és brigádja
ik. A m últ évben ez a pompás 
„ tro jka” további két brigád
dal szaporodott. Mind az öt 
brigád felajánlotta, hogy az 
októberi ünnepségekre két év 
feladatát teljesíti, vagyis az 
új ötéves terv első évétől kezd
ve évente 2 m illió tonna sze
net term el ki.

— Mindennap a kezdem é
nyezésnek ú j és új formáit kel
ti életre. Mit lehet ezzel kap
csolatban mondani a bányá
szokról’.’ A  tizedik ötéves terv 
beindulása óta m ilyen hazafi
as kezdeményezés született so
raikban?

— A szocialista verseny / új 
form ája a kollektív patroná- 
lás. Kezdeményezője az em lí
te tt Gennagyij Szmirnov bri
gádja. A brigád három éven ke
resztül, szívós m unkával sa já
títo tta  el a szén hidraulikus 
fejtésének technológiáját. A 
magas fokú munkaszervezés, 
mesterségbeli tudás, egység és 
baráti segítségnyújtás tette le
hetővé, hogy a gyakorlatban 
elsőként elérjék az évi 1 millió 
tonnánál nagyobb te ljesít
ményt.

— A brigád tagjai elhatá
rozták, segítséget nyújtanak 
Jevgenyij M uszohranov ifjúsá
gi brigádjának, hogy tapasz
talataikat. felhasználva ők is e l
érjék  az évi 1 millió tonnát. 
Meggyőződésem, hogy a jövő
ben még több ilyen példáról 
számolhatok be — zárta  a be
szélgetést a miniszterhelyettes.

V. Sztrelcsuk 
az APN tudósítója

K ö r n y e i  t a p a s z t a l a t o k
I

Újabb eredményeket hoz 
csökkenteti munkaidőa

\ é l l á n v  «ve született a talok ni ssszire- t kerülték a
----------------- határozat. hosv vidéket,. lelj esen é, ín elő OA:ok-
az ipari üzemekhez hasonló- bői.
an a mezőgazdaságban is tö- — A tetíős m tu ■- ak az első
rekedjenek a csökkente;: pillanat! m  3gv Tina tat-
munkaidő, azaz a heti 44 lármák IáÍJZOtt. Szám talan
óra bevezetésére. Megyénk- akadály m erült !' .. amelyek
ben több alkalom m al voltak az ottan i emb erez szempont-
előkészítő tárevalások, majd .iából na gyón io n ;; :rk voltak.
a- MEDOSZ megyebizottsága- így a többi közó, m eg kei-
nak  ajánlására hatékony in- le tt oldani a nagy problém ái:
tézkedések, ' hogy mezőgazda- ha egy embejr az első mű-
sági üzemeinkben, elsősoré szakban otthagy.:: a rábízott
ban az állam i' gazdaságokban tenyészd latokat, iielyekot o
megvalósítsák az új m unka- tel; esi lm enyberb-Sii gondoz, a
rendet. A közelm últban ismét váltója, délután n r._ csinál-e
napirendre került a kérdés nagyoob gi-.iibatv i k :\. ugyan-
az em lített fórumon, s meg- ia az au j  búi í-ene.i intern e. er-
állapították, bogv a mező- téxe, és szaporád a ti at an  fi-
gazdaságiján csak néhársv val- zétünk. Bök íejtör cSt O.lOZOtt
la lat törekedett, illetve törek- a vezető sme.í. hogy az álla-
szik a m unkaidő csökkentésé- tok gondozása se szenvedjen
re. A kezdeményezők sorába csorbát és az emb erek is ke-
tartozo tt és ma m ár gazdag 
tapasztalatokkal rendelkezik 
a Környei Mezőgazdasági 
K om bijá t. Mi történt oí* a 44 
órás m unkahét m egvalósítása' 
ó ta?

— 1074-ban indult kezde
ményezésünk. amely term é
szetesen korántsem  volt. egy
szerű és. magától értetődő 
kezdte a beszámolót Sípos 
Lajos, a kom binát szakszer
vezeti bizottságának titkára. 
— Igen hosszadalmas előké

sz ítés kellett, nem  csupán az 
új m unkarend bevezetéséhez^ 
hanem  a dolgozók meggyőzé
séhez is. Sokan ugyanis jogo
san féltek, hogy az új m un
kaidő term észetszerűleg hoz
za magával a kereset csökke
nését. Mondani sem kell, hogy 
senkinek nem csökkent a ke
resete, m a már. néhány év 
távlatából elm ondhatjuk, hogy 
egyetlen dolgozónk sem kí
ván a régi m unkarendben 
dolgozni. Legjobb, ha m ind
já rt egy példával illusztráljuk 
a helyzetei. A kom binát irtás- 
pusztai sertéstelepép a dolgo
zók régebben úgynevezett 
osztott munkaidőben dolgoz
tak, m ert a telep adottságai 
m ár -nem alkalm asak a kor
szerű tenyésztési módszerek 
bevezetésére. Ezért nem  volt 
m ás mód, m int m inden dol
gozónak reggel fél hatkor 
kezdeni a m unkát és este h a t
kor befejezni. Közben 11 és 
délután 2 óra között ebédszü
netet tarto ttak . Ám ez a szü
net nem jelentett tu lajdon
képpeni pihenést, hiszen a 
pusztáról sokaknak be kellett 
jönni a községbe ebédelni, 
majd visszamenni. Könnyebb
séget kizárólag az o tt élők él
veztek, mivel a  pusztai asz- 
szonyofc csak átszaladtak a 
szomszédba, ebédet főzni. 
Mindez a rra  vezetett, hogy 
lassacskán kiöregedett a pusz
ta és vele a sertéstelep. A fia-

vesebbst dolgozzanak. Végül 
is m indkettő sikerült. Olyan 
brigádokat alakította.;, am e
lyek pontosan váltják egy
m ást nemcsak időben, hanem 
szakértelem ben is. Jelenleg 
tehát a m unka fél hatkor kez
dődik az első m űszaknak és 
déli fél kettőig tart. A máso
dik m űszak m ár tél tizenket
tőkor ott van a munkahelyén 
és délután ha t óráig dolgozik, 
így tehát a két társaság m in
den délben két ó rá t együtt 
van. Pontosan á tad ják  egy
másnak a m unkát és megbe
szélik a legfontosabb tenni
valókat. S hogy 'm indjárt a 
jövőről is essék szó. később
re tervezzük a második m ű
szak kezdési idejét.
__ 'l i l l á n  -mondani sem

kell, hogy sen-

Vándortábsrban a dadi gyerekek
Találom ra m egkérdeztem a 

m inap Dadon egy fiútól és 
eg” kislánytól, hogy mivel te r
vezik eltölteni a nyári szüne
tet. A tizenhárom  éves Balogh 
Jancsi dolgozni készül.

— Eddig otthon segítettem  
az édesanyámnak, — mondta,
— mosogattam, kukoricát mor
zsoltam, az állatokat etettem. 
Szeretnék Kc.mlődre menni a 
téeszbe, barackot szedni.

— A fizetséget összegyűj
töm. Hozzáteszem a  többihez. 
Ha elvégzem az általános is
kolát, akkor továbbtanulok és 
ebből a pénzből fizetem a 
költségeket, — tervezett táv la
tokra a kisfiú.

— Mi szeretnél lenni? — 
kérdeztem.

— Katonatiszt, — m ondta rá 
határozottan.

A m ásik dadi iskolás Ládi 
Ildikó  most fejezte be a IV. 
osztályt, segített a tanár néni
nek leltározni, am ikor ta lál
koztunk.

— Most. hétfőn megyek 
Esztergomba az úttörőtáborba, 
a nótafaképzőre, — újságolta.
— Julius végéig ott leszek. 
Már voltam nyaralni, meg- 
aztán otthon segítettem.

— A szüleid hol dolgoznak?
— Anyukám az oroszlányi 

erőműben, az apukám  a tatai 
vízműnél.

— S mondják, hogy segíts 
otthon, vagy magadtól ajánlko- 
JOit

— Mindig megkérdezem, 
hogy ' m it csinálhatnék, — fe
jeződött be párbeszédünk.

Dadon a  m últ tanévben a 
felső tagozatom mindössze öt
ven gyermek tanult. - Vajon 
m it tudnak a tanácsnál a nyá
ri program jukról? A községi 
tanácsházán Tőzsér Andorné, 
annyi m indent sorolt fel az 
iskolásokról, m intha hivatali 
kötelessége lenne gondoskodni 
a  program jukról.

— Felváltva be-bejárnak az 
iskola mezőgazdasági gyakorló
kertjébe és elvégzik az idősze
rű  m unkákat. Mások a szüle
iknek segítenek és mintegy 
hu-zonöten a vándortáboro- 
zásta készülnek, — m ondta el 
Tőzsórné.

A dadi általános iskola út
törőcsapata ugyanis az orosz
lányi úttörőelnökség fe lh ívási
ra Július 17-e és július 29-e 
között vándortábort szerve
zett. A felsőtagozatpsok közül 
huszonötén vesznek részt a tú 
rán.

A készülődésről és a prog
ram ról Szabó Sándor Jánosné, 
úttörőcsapat-vezető, az általá
nos iskola tanárnője tájékoz
tatott.

— Dadról Székesfehérvárig  
vonattal utazunk. K ét napot 
Székesfehérváron töltünk. A 
sporttáborban  sátorban al
szunk teljesen díjm entesen. 
Ezt a Fejér megyei úttörőel

nökség ajándékozta a dadi
úttörőknek. Ezután Bodajk
következük, ahonnan az orszá
gos kék jelzésen megyünk 
Csókakőig. Itt az iskolában 
alszunk, m ajd a hegygerincen 
á t irány Gánt. Gánton meg 
nézzük a bauxitbányát és a 
földtani múzeumot. Onnan
Várgesztesre  megyünk, s ott 
megrendezzük az őrsi portya 
kát. Következik Vérteskozm a  
és  itt ta rtju k  a szakácsver
senyt. Ütközben ugyanis 
gyerekek főzte ételt esszük,' s 
ennyi idő után összemérhetik 
szakácstudásukat. Vérteskoz
m án megrendezzük a bátorság 
próbáját. T úránk utolsó állo
m ása Szár, ahol kimossuk, 
k ijav ítjuk  ruhánkat, m ajd uta
zunk haza Dadra.

— M iért csinálják m indezt? 
IV >  kapnak azért, hogy a 
gyermekeknek ilyen élm ény
dúsnak ígérkező program ot 
szerveztek?

Az úttörőcsapatvezető ta 
nárnő — úgy rémlett. — fu r
csállta a  kérdést és így vála
szolt : [

— Igaz, hogy ez m ár nem 
m unkaköri . kötelességem. A 
gyerekeknek azonban ez a k i
rándulás olyan lesz — rem é
lem. — hogy egész életükben 
kellemesen emlékeznek rá. 
Ezért pedig érdemes fáradoz
nom.

Szente Fái

kinek nem  csökkent a kere
sete, s a dolgozók átlagbére 
jelenleg 3360 forint. Az idei 
első félév átlagkeresete lé

nyegesen  nőtt a tavalyihoz 
képest. M indenkinek biztosí
to tt a havi négy pihenőnap, 
amelyből egy munkaszüneti 
napra esik. Ami pedig a leg
fontosabb; megszánt a m un
kaerőhiány és a telep még 
sokáig dolgozhat sikeresen. 
Szükség is van rá, hiszen 
évente jelentős mennyiségű 
tényészá: latot és hízót adnak 
a közei la .ásnák.

— Az 1975-b,en kezdődött 44 
órás munkaidő az á lla tte 
nyésztés után a többi m unka
helyen is életbe lépett, s ma 
m ár a műhelyekben, az épí
tészeti, a sertésvágó, a nyúl- 
vágó és az ipari üzemben, va
lam int a sertés-, a szarvas- 
m arha- és a nvúlíenyésztés- 
ben. s term észetesen az a l
kalm azotti munkakörökben is 
sikeresen tart. Az 1600 dolgo
zóból mindössze 300 nem él
vezheti még a 44 órás m unka
hetet. a gazdálkodás term é
szetéből- adódóan. Minden 
erőfeszítés ellenőre sem sike
rü lt még a növénytermesztés
ben és a szállítás terü letén  
bevezetni ezt a munkaidőt. 
M indkettő idénym unka, és 
ma még elképzelhetetlen, 
hogy az ara tás idején — je 
lenleg — csupán héti 44 órát 
dolgozzanak a kom’oájr.osok. 
Ez term észetesen nem azt je
lenti. hogy ők hátrányosabb 
helyzetben vannak a többiek
nél, hiszen pihenőidejüket és 
m unkaidejüket a kollektív 
szerződésben rögzítettük. így 
évi átlagban ők is 44 órát 
dolgoznak hetente. Hasonló a 
helyzet a szállítóm unkások
nál, akik ugyancsak idár.y- 
jallegűen dolgoznak, elsősor
ban a vasúti szállításhoz iga
zodva.

— Az ip án  környezetben 
működő mezőgazdasági üze
mek csak akkor ta rthatnak  
lépést a term elésben, h a . 
megfelelő feltételeket terem 
tenek a munkaidő csökkenté
sére. Ezt tesszük mi is, am i
kor napról napra igyekszünk 
egyszerűsíteni és tökéletesí
teni a 44 órás m unkahét szer
vezési feltételeit.

—  U ü y  n o n i l o l i u k . h^ T
— he

lyes úton járunk, elsősorban 
a fiatalok megnyerése érde
kében. Szeretnénk továbbra 
is m inden feltételt m egterem 
teni üzemünkben, hogy a  
fiatal, most kezdő dolgozók 
valóban jól érezzék m agukat 
nálunk és m unkájukkal hoz
zájáruljanak kom binátunk 
és az egész mezőgazdaság, 
eredményeihez — m ondóira 
befejezésül Sípos Lajos.
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