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Jobb minőségben

88 ezer tonna
többletszén

Sikeres félévet zárt az Oroszlányi Szénbányák

A külfejtésen a meddő eltakarítása van soron

A mérleg
ugyan 

még nem 
készült el, 

de az már bizonyos, hogy si
keres félévet zárt pz Orosz-,, 
lányi Szénbányák. A vállalat 

.hat hónap alatt terven felül 8 8  
ezer tonna többletszenet ter
melt. Nem csupán több saenet 
adtak a népgazdaságnak, de a 
vártnál jobbat is, ebből ere
dően a szén értékesítésekor 
kilencmillió forint pluszjöve
delemre tett szert a vállalat.

A XX-as bányaüzem 4500 
■tonna minőségi szenet adott 
terven felül, pedig az egyik 
szénmezőben a rossz .geológiai 
adottságok m iatt nem tudtak 
csak égőpalát termelni. Bár 
a féléves tervüket 6  száza
lékkal túlteljesítették, . még
sem elégedettek. Ügy vélik, 
hogy a vetőszabdalta terüle
teket az eddiginél is jobban

meg kell kutatni. Másrészt 
gyorsított vágathajtással vál
tófrontokat akartak kialakíta
ni a frontbrigádok számára, 
hogy, a  drága géprendszereket 
minél jobban kihasználhas
sák. >

A Déli bányaüzem mindhá
rom aknaüzeme is kitett ma
gáért. A XXI-es aknán igen 
mostoha körülmények között 
fejtették a szenet, ennek el
lenére júniusban 1 ,2  százalé
kos túlteljesítést értek el. A 
vágathajtásban viszont a 
vártnál lassabban haladtak. 
Kiemelkedő volt a XXII-es 
akna teljesítménye: 26,1 szá
zalékkal adott több szenet a 
vártnál! A Mészáros István  
vezette frontbrigád a hazai 
gyártmányú „VOB” önjáró
biztosító berendezéssel' 2 1 0 0  
t/nap teljesítményt ért el. 
Félév alatt több, mint 250

ezer tonna szenet term elt a 
frontbrigád.

Meglehetősen mostoha kö
rülmények között dolgozott a 
XXIII-as . aknaüzem, Épnek 
ellenére 1 0 0  százalékon felül 
teljesítette júniusi tervét.

Továbbra sem hagyott 
alább a márkushegyiek len
dülete. Az új bánya első 
frontfejtése 57,2 százalékkal 
(!) termelt többet júniusban a 
vártnál. Pedig nem volt köny- 
nyű: elvékonyodott a szén-
mező és vizes a főte.

A külfejtésen a letakarás 
(a meddő eltakarítása) van 
soron, jól haladnak ezzel a 
munkával.

A gépi vágathajtásban to
vábbra is élenjárnak a Babi- 
rák, János és a Kis György 
vezeíte országos hírű csapa
tok.
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Oroszlány: Előrelépés az ellátásban
Deres: Kivívták az elismerést
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ről. a hálózatfejlesztésekről 
számolt be az oroszlányi ta 
nács végrehajtó bizottságá
nak tegnapi ülésén a Vértes
alja áfész.

A tájékoztatás szerint a 
szövetkezet tavaly eleget tu
dott tenni az összevonást kö
vető megnövekedett felada
tainak. Árbevétele 590 millió
ról 6 6 6  millió forintra emel
kedett. Nyeresége a tervezett 
2 0  millió helyett meghaladta 
a 23 millió forintot. Kereske
delmi forgalma Oroszlányban 
és a város környéki községek
ben is ütemesen fejlődött. Az 
elmúlt években jelentős ösz- 
szeget fordított hálózata kor
szerűsítésére, Dadon és Vér- 
tessomlón korszerű ABC-áru- 
házat nyitott. Bokodon fel
újította az élelmiszer- és 
iparcikkboltot. Ugyanitt cuk
rászda is nyílt. A korszerű 
táplálkozási' szokások elter
jesztése és a háziasszonyok 
otthoni munkájának meg
könnyítése érdekében — Vár
gesztes kivételével — vala
mennyi községben megte
remtette a mirelit áruk érté
kesítésének feltételeit. Kecs
kéden, Dadon. és Bokodon 
háztartási fűtőolajkutat lé
tesített az áfész.

A fejlesztések mellett az 
áruellátás színvonalának
emelésére is gondot fordított 
a szövetkezet. Az árualapok 
biztosítása érdekében vala
mennyi nagykereskedelmi

partnerével együttműködési 
megállapodást, illetve szállí
tási szerződést kötött. Mégis, 
m int a Füszért, mind a Vegyi
áru Nagykereskedelmi Vál
lalat árkínálata több ízben 
hiányos volt. A zöldség-gyü- 
mölcsellátás javítása érdeké
ben a tatabányai Zöldért mel
lett igénybe vette az áfész a 
Fejér megyei Zöldért móri
kirendeltségének szállításait 
is.

A VI. ötéves tervidőszak
ban az áfész tovább kívánja 
fokozni kereskedelmi tevé
kenységét Oroszlányban és 
környékén. A községekben is 
bevezeti az előjegyzéses vá
sárlást és a minta utáni ér
tékesítést. Idén új húsboltot 
nyit Bokodon. A dadi ital
boltot melegkonyhás egységgé 
alakítja át. Várgesztesen is 
megteremti a mirelit áruk ér
tékesítésének feltételeit. A 
beruházási tervek között sze
repel egy 300 négyzetméter 
alapterületű ABC-kisáruház 
építése Kecskéden. Ez csak 
abban az esetben valósul 
meg, ha a tagok célrészjegy
jegyzéssel támogatják a be
ruházást.

A végrehajtó bizottság el
ismerte a Vértesalja áfész 
színvonalas, az igényekhez 
rugalmasan alkalmazkodó ke
reskedelmi tevékenységét.

i  Gelka doro9i
den 
végrehajtó

szervize-
____  nek munkáját
------- értékelte ked-
a nagyközségi tanács 

bizottsága.

A helyi gelkások több mint 
három év óta a központi an 
tennák karbantartásával is 
foglalkoznak. Nemcsak hely
ben, hanem Csolnoktól Kesz- 
tölcig, Annavölgytől Eszter-í 
gom-Kertvárosig javítják a 
hibás televíziókészüléket, 
híradástechnikai és elektro
akusztikai berendezéseket, 
valamint a háztartási gépe
ket. :

A Gelka dorogi szervize 
1974-ben kezdte meg munká
ját. Hamar kivívták a lakos-' 
ság elismerését — azaz egy
re többen vitték hozzájuk 
elromlott készülékeiket —, 
m ert négy évvel ezelőtt fő 
szervizzé „léptek elő”. 1979- 
ben elnyerték „A m egye leg
jobb szervize” címet. Javított 
készülékeik száma évről évre 
növekszik, tavaly 1 0  ezer 
elektromos berendezést hoz
tak rendbe. Átlagosan há
rom nap alatt javítanak ki 
egy-egy készüléket. Gondot 
jelent, ha nincs alkatrész, 
mert az ügyfelek panaszkod
nak, türelmetlenkednek. Űj 
szolgáltatásuk között szere
pel a propán-bután gázké
szülékek javítása.

A végrehajtó bizottság úgy 
foglalt állást, hogy a Gelka 
helyi szervize jól dolgozik.

Kitűnően szerepeltek

Országos i n t i s ®  hat tíziltórajunk
Évek óta nem szerepeltek 

ilyen jói tűzoltóink, mint hét
végén, Szombathelyén, az 
országrészi küzdelmekben. 
Kilenc rajunk vette fel a ver
senyt Győr, Pest, Vas, és 
Veszprém megye legjobbjai
val. Hat rajunk továbbjutott 
az országos döntőbe. A köz
ségi tűzoltók közül a 400-as

kismotor fecskendő szerelés
ben férfi és ifjúsági kategó
riában egyaránt a bajótiak 
voltak a legjobbak. Nem 'ta 
lált legyőzésre az ácsi cukor
gyár férfi és ifjúsági, vala
mint a Latex  női csapata. To
vább jutott az Esztergom vá
rosi, Dorog járási állandó 
tűzoltó parancsnokság raja.

Tovább jutott tűzoltóinknak 
ez a nyár- nem a pihenés je
gyében múlik el, hiszen el
kezdték a készülést az orszá
gos versenyre. A négy ország
részi verseny legjobbjai Szol
nokon, augusztus 2 0 — 2 2  kö
zött mérik össze tudásukat.

A sárberki lakótelep szakmunkásképző 
Iskolájának az építése döntő Szakaszához ér
kezett. Nem sokkal több. mint másfél hónap 
múltán itt szeretné már kezdeni az új tan
évet az intézet több száz tanulója.

Az építés rohamtempóban halad. A dolgu
kat tevő. feladatukat jól ismerő dolgozókon 
kívül itt tevékenykedik a KOMÉP országos 
szakmai építőtáborozásán részt vevő szak
munkástanulók egy csoportja.

Zöld sapka és zöld trikó
A kiválasztás, annak eldöntése, kik is az 

építőtáborozók. nem nehéz. A „KOMÉP épí
tőtábor ’81” feliratú, zöld színű sapkák 
messziről virítanak, s az ugyancsak aján
dékba kapott zöld trikók megkönnyítik az 
„azonosítást”.

— Barankó Istvánt keresse — igazítanak 
útba a diákok — ő a főnök. — Nem kell so
káig keresnem, azonnal előkerül. s már 
lépkedünk is át a pallókon, meséli. hogy 
„fiai” almazöldre, más termekben fehérre 
mázolják a falakat. — Ambiciózus társaság, 
élvezik, amit csinálnak, s hamar megszok
ták az új környezetet a pesti fiúk. Már jó 
ideje beszélgetünk, amikor kiderül, hogy 
Barankó István nem hárig^da. hanem a 
budapesti, 36-os számú Szakmunkásképző 
intézet szakoktatója.

Az egyik tanteremben létrákon űgvesen 
#gyens'Vyoznak a pesti festőtanuiók. Mun

karuhájukat. arcukat, kezüket sűrűn ellepik 
a mészfoltok. A szakmai fogásokat még 
tanulniuk kell. hiába, még csak az elsőt vé
gezték. Hangos kacagás az egyik sarokban. 
A termetre is apró növésű Kiss Laci a szen

vedő alany. Hogy miért? Kérdeznem se 
kell, csak rápillantanom. Fején az egyen- 
sapka helyett centrumos szatyor. — Elvesz
tettem a másikat a moziban — panaszolja.

M á g  egy Sielet maradnánk
— Versenyben vagyunk — mondja Konyik

Sanyi — mivel két festőbrigád van. meg 
aztán a tábor valamennyi csapata között 
verseny van. Nem mindegy, hányadikak le
szünk. Számít a pénz. meg a dicsőség is. 
Jó  a hangulat, hiszen egy ilyen szép iskola 
építésén öröm dolgozni. Persze gondok vol
tak eleinte. Elcsodálkoztunk, hogy 16-an 
leszünk egy szobában, meg aztán kevés volt 
a kaja. illetve nem is kevés, hanem az el
osztás volt rossz. Panaszunkat meghallgat
ták, s változtattak. ’

— Mivel telnek a délutánok?
— A KOMÉP KISZ-bizottsága nem 

hagy időt unalomra Volt ismerkedési est 
— igaz, lányok nélkül. Járt nálunk pol-beat 
énekes, rengeteg a sportprogram, vasárnap 
pedig Esztergomba és Visegrádra kirándul
tunk — sorolja a sikeres programokat Kere
kes Attila.

A nyíregyházi asztalostanulók az ajtó sze- 
gélylécét vágják méretre

(Fotó: Fodor)

— És a katonai bemutatót nem Is mon
dod? — neheztel Girászi Sándor. — Igaz, 
csak 15 éves vagyok, de már ez a harmadik 
nyaram, amikor dolgozom. Itt a legjobb — 
szögezi le.

Hogy mi is az, ami a mérleg nyelvét Ta
tabánya mellé billenti, az pontosan nem 
derült ki. Azt azonban kórusban mondják.

hogy még otthon egy hét gyakorlat várja 
őket. de azt legszívesebben itt töltenék le.

Csak a szerszám  lernte elég
Az egyik gerendán építőtáborozó roaJJ 

szolja jóízűen a tízórait, mint kiderül Kutik 
Józsi, aki Tiszavasváriból érkezett, a nyír
egyházi szakmunkásképző elsőéves asztalos- 
tanulója.

— Először dolgozom épületen, s ez már 
maga nagy élmény. Szeretek dolgozni, 
ezért is bosszant, ha kevés az anyag, vagy 
hiányzik a szerszám.

A többiek is egyetértenek vele, persze 
nem tagadják, vannak köztük is, akik örül
nek a kényszerpihenőnek. Hogy kik? Kér
dez vissza az egyik asztalosbrigád diák
vezetője, Németh András. — Hát azok, akik 
az iskolában lusták, hátul kullognak, azok 
itt sem csillognak.

— Pedig nyerni szeretnénk a versenyben 
— toldja meg társai szavait Együd Laci. 
S már a pénz sorsáról is döntöttek, a leg
többen könyvet és hanglemezt vásárolnának.

•— Előfordult-e. hogy valamelyiküket félve 
engedték el a szülei? — tudakolom.

— Hát a. Palit! — vágják rá. Pironkodva
bújik elő a nyíregyháza-sóstói Szúnyog

Pál.
— Nagy a távolság — mondták anyuék —
meg aztán a csövesektől féltettek. Elment

már a lap, amiben megnyugtattam őket.
— Végre megjött a szerszám! — veszi ész

re az egyik asztalos fiú. Nem kényszeredet
ten, hanem örömmel megy a munka elé. A 
tétlen órákat sokkal kevesebbre becsülik, 
mint amikor végre munkához jutnak, az aj
tó- és ablakkereteket „pászítják” össze.

— Illesztitek — igazítja ki a fiúkat a cso
portvezető.

— Igaz — mondják visszafordulva as 
egyik lépcsőfordulóból. De azt hiszem, net# 
is a megnevezés a lényeges.
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