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Párttaggyűlésen a Komáromi Lenárugyárban

Kulcskérdés a költségcsökkentés
A PÁRTVEZETÖSÉG kö

rültekintő gondossággal, k é
szítette elő a  küldöttgyűlés 
elé került beszám olót. Az 
eredm ények bem utatásánál 
kellő  hangsúlyt kapott, hogy 
a külpiacon értékesített áru 
m ennyisége —  több esztendőt 
figyelem be véve — m eghárom 
szorozódott. Több az első 
osztályú' termék, annak elle
nére, hogy a feldolgozásra  
kapott nyersanyag minősége 
romlott. Ennek sajnálatos 
m ásik oldala, hogy az alap
anyag kidolgozása több ener
giát em észtett fel. Sikerült 
csökkenteni a gépállási idő
ket, bár az alkatrészellátás 
sok nehézségbe ütközött.

A célprém ium ok rendsze
rével növelték a dolgozók 
érdekeltségét a jobb, a , gaz
daságosabb m unkában.; A 
közvetlen term elésirányítók  
bérét em elték. A z  egy dolgo
zóra szám ítható éves gyári 
átlagkereset 1982-ről 1983-ra 
47 ezer 793 forintról 49 ezer 
900 forintra növekedett.

A m unkahelyi közérzetet 
javította, hogy elkészült az 
új büfé, a gyár területére 
került az üzemorvosi ren
delő, befejeződött a gyári

óvoda nagyobbítása, korsze
rűsítése.

A jövőt illetően jók a ki
látások. Hamarosan elkészül 
az új kazán. Hatásaként o l
csóbb lesz a . hőenergia e lő
állítása. Különösen lényeges, 
hogy elkezdődött és folytató
dik a fonoda gépeinek át
rendezése, új gépek beszere
lése. A m unka 1984. első 
felében befejeződik, és lehe
tővé válik  több és jobb fo
nal előállítása.

A pártm unkát elem ezve a 
beszám oló nagy fontosságot 
tulajdonított annak, hogy a 
gyári pártvezetőség, az alap
szervezetekkel karöltve hatá
sosan segíti a töm egszerveze
tek és m ozgalmak m űködését. 
Ugyanakkor kom oly gond, 
hogy az alapszervezeti m un
ka nehézkes, nem  elég d ina
mikus. Előfordul, hogy el 
kell halasztani a taggyűlést. 
Bírálat érte a taggyűlésről 
gyakran hiányzó párttagokat.

A vita bizonyos mértékig 
kiegészítette, m egerősítette a 
beszámolóban elhangzotta
kat. A taggyűlésről távol
maradókról szólva az eddigi
nél következetesebb és hatá
sosabb felelősségre vonást

A m i vélem ényünk szer in t. . .

Helyükre kerülnek a fonoda új berendezései a lenárugyár
ban

ajánlott az üggyel foglalkozó  
küldött. Az ideológiai kérdé
seket, a politikai képzést 
elem ző egyik felszólaló ja 
vasolta, hogy fordítsanak  
több figyelm et a szem lélte
tésre. A rostüzem i küldött 
a rendelkezésükre álló esz
közök, berendezések — m int 
például a vontatók — alapo
sabb javítását, esetleg kicse
rélését tartotta sürgősnek.

A  gyár igazgatójának fe l
szólalása különös figyelm et • 
érdemelt. Az új gépekre utal
va kifejtette, m ennyh'el több 
és főleg még jobb minőségű, 
első osztályú áru szükséges. 
..Meg kell szoknunk, hogy 
vevőink turkálnak az áru
ban”. így  fejezte ki, hogy 
különösen a külföldi vásárlók  
csak a lehető legjobb term é
ket veszik ét. S bizony van 
m it tennünk — utalt az 
igazgató a külföldi vevőknél 
szerzett tapasztalataira —, 
m ert többen kifogásolták, 
hogy a fonalak csomósak és 
m ás hasonló hibák találhatók  
bennük. Tehát, ha verseny
be« akar maradni a gyár a 
nemzetközi , konkurrencia- 
harcban, akkor javítani kell 
a minőséget.

A költségcsökkentéssel, mint 
a gyár egész életét befolyá
soló kulcskérdéssel foglalko
zott Zolna A n ta l igazgató. Az 
érvénybe lépő gazdasági sza

bályzók, a belföldi és kül
földi piac m egköveteli, hogy 
a term elés, a  szállítás, az 
ügyvitel m inden kicsi ré
szében és nagy összefüggé
seiben csökkentsék a költsé
geket. Még azt is napirendre 
kell tűzni — javasolta az 
igazgató —, hogy a létszám  
m ilyen arányban áll a ter
m elés m ennyiségével, a m i
nőségi követelm ényekkel.

Szót .kért a vitában K orpái 
József, a komáromi városi 
pártbizottság első titkára is. 
K iem elte, hogy a lenárugyár 
mind gazdasági, m ind tár
sadalmi tekintetben a város 
egyik legfontosabb bázisa. 
Éppen ezért különös fe le lős
ség hárul az itt dolgozókra, 
elsősorban a kom m unisták
ra. Jusson ez kifejezésre a 
még élénkebb, a még tartal
masabb pártéletben. A len
gyári pártalapszervezetek  
tagjai növeljék szakmai, po
litikai felkészültségüket! Mu
tassanak példát életükkel, 
munkájukkal!

AZ ÉVES munka, értékelése  
is azt szolgálta, hogy az 
eredm ények szám bavétele 
m ellett ráirányítsák a fi
gyelm et arra is, m it tud még 
jobban elvégezni a gyár 
egész kollektívája a példát 
mutató párttagok vezetésé
vel.

Berde Mihály
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IHUNSCISŰROM LESZNEK
Mit jelent munkásőrnek  

lenni? Munka, foglalkozás 
m elletti hivatást, elszánt
ságot a meggyőződés, a 
hatalom  és javaink v é 
delmére, fegyverrel a kéz
ben. Ha nem is ennyire 
tömören válaszoltak a 
megkérdezettek, de m on
dandójuk lényege m égis
csak ez volt. Három je 
löltet kérdeztük m eg, 
akik eskütétel előtt á ll
nak.

Szabó Ferenc, a tatabányai 
tejüzem  lakatosa és párttit
kára. Harm incöt éves, jól 
m egterm ett, m osolygós férfi. 
Éppen valam i nagy m unká
ban vannak, amikor keres
sük, kis türelm et kér, amíg 
leteheti a szerszám ot és vá 
laszolhat a kérdésekre. Dadi 
születésű, felesége esztergo
mi. Ez egy kis kitérőt je
lentett a munkában, mert 
tíz év után a tejüzem ből e l
m ent a 'Labor M IM -be dol
gozni, akkor ott lakást ígér
tek, itt pedig nem sok re
m ény volt rá. Átmenetileg' 
az asszony szüleinél laktak, 
azután m égse jött össze a 
dolog. Tatabányán viszont s i
került a Gál István lakótele
pen egy kétszoba hallos, 
OTP-s lakást kanni. Ekkor 
visszajött, röviddel utána 
m egválasztották a pártalap- 
szervezet titkárának. Ennyi 
az életrajz. És a munkásőr
ség?

— Már Esztergomban kez
dődött. 1973. óta párttag va
gyok. M egtetszett az az e lv 
társi, baráti légkör, am ely a 
m unkásőrségben jellemző. 
Tatabányára már úgv jöttem  
vissza, hogy elhatároztam, 
belépek közéjük. Miért is? 
A* az igazság, én nem tudok 
dlyan kerek m ondatokban fo
galm azni. A  párim egbízatá-

Szabó Ferenc

sokat rendszeresen értékel
jük, a munkásőrök ezeknek 
m indig m axim álisan eleget 
tesznek. Ismerjük és e lis
m erjük tevékenységüket. Szí
vesen  vállalom  a szolgálatot. 
N éhány szom bat és vasárnap 
bizonyára rámegy, de már 
beszéltem  az asszonnyal, 
megérti. Marad egymásra és 
a gyerekekre is idő.

Szűcs Lászlóné, a vízm ű ta
tabányai építésvezetőségén  
dolgozik. A m ikor m unkahe
lyén kerestük, azt mondták: 
„Annamária a m unkásőrség
hez m ent”. Csakugyan, egy 
tanácskozáson találtuk meg, 
már előre ism erkedik a leen
dő baj társakkal. Tatai öt 
éve gépkocsielőadó, ahogy 
mondja, számára az a leg
fontosabb, hogy a m enetleve
lek rendben legyenek.

— Még KISZ-titkárként 
m eghívtak a vállalatnál egy 
m unkásőr-összejövetelre — 
em líti első benyom ásait. — 
Jól éreztem magam és m eg
kérdeztem , hogyan lehet eb
be a jó csapatba bejutni. 
Mórocz Józsi bácsi, az üzem- 
rendész mondta, szívesen  *1-

Szűcs Lászlóné Misota István

intézi. Azóta m ennek a dol
gok a maguk rendjén. Ennyi.

Hiába is szeretnénk tovább 
faggatni, már jönnek érte, és 
hívják valam i halaszthatat
lan tém a m egbeszélésére, ő  
pedig úgy beszélget a . többi
ekkel, m intha évek óta a 
közösség tagja lenne.

M isota István agrár-gé
pészmérnök, a K ristály V en
déglátó V állalat műszaki osz
tályán dolgozik. Budapesti
születésű, de 1977. óta, a 
diploma átvételétől tatabá
nyai. Mi v itte  őt a m unkás
őrséghez?

— A család. Édesapám
már nyugdíjas, de még m in
dig m egy a szolgálatba. A la
pító tag. Gyermekkoromban 
igen büszke voltam  rá, aho
gyan a május 1-i felvonulá
sokon a kordonban állt. 
M esélt az éjszakai gyakorla
tokról. bajtársairól, felada
taikról. Ügy gondoltam, 
előbb a. pártba kérem a fel-, 
vé^ lenv't. Másfél éve va
gyok nár++aa. jelentkeztem  
előbb is. de az előző m unka
helyem en azt mondták, „nem  
férek  he”, mert értelmiségi

vagyok. Ágáltam  is ellene. 
Hát itt nem volt baj a dip
loma. És úgy érzem, van 
m ég energiám , am it fe lá l
dozhatok. K iváló katona vol
tam, szeretem  a fegyvert. 
Számom ra öröm lesz elm en
ni a gyakorlatokra, már az 
előképzésen tapasztaltam , m i
lyen jó társaság jött össze. 
A szolgálat hátrányát a szü
leim nél sem sínylette meg a 
család. Van egy 12 éves 
nagylányom  és egy 3 éves 
pici. Bizonyos, hogy ezután is 
sokat foglalkozom  velük.

Az előképzés jól sike
rült. Mindhárman alig 
várják az első nagy gya
korlatot, a tűzkeresztséget, 
ßs jól látják a lényeget is: 
fegyelm ezett, de bajtársi, 
baráti közösségbe kerül
nek, ahol nehéz és fon
tos feladatok végrehajtása  
közben is jól érzi magát 
az ember.

KILENC ÉV...
E f íf f ik f iS  és a helytörténeti kutatás szám ára bizo-
-------------------nvára különösen hasznos kötetet adott
közre a Komárom m egyéi Levéltár. A  jubileum  évé- 

. ben, a 10. levéltári napok rendezvénysorozat a lkal
mából m egjelentette az előző kilenc levéltári napok 
során napvilágot látott tanulm ányokat. Lapunk is ré
szese ennek a vállalkozásnak, hiszen a most kötetbe 
rendezett írások a Dolgozók Lapja hasábjain jelentek  
meg 1974-től 1982-ig — a levéltári napokon.

Egy ilyen kis kötet persze több, m int egy levé l
tári vállalkozás dokum entálása; képet ad arról a  ku- 

j tatóm unkáról is, am ely e fontos m egyei közm űvelődé
si intézm ényben folyik. A bevezető tanulm ány O rtu- 
ta y  A ndrás  írása a m egyei levéltár negyedszázados 
m unkájáról ad áttekintést — term észetesen abból a 
nézőpontból, hogy a több ezer iratfolyóm éterben őr
zött anyag: oklevél, irat, dokumentum 800 év törté
netét fogja át, pontosabban ehhez szolgál adalékul.

Ez a kis kötet a  tudom ányos tényfeltáró, ism e
retet gazdagító m unka lehetőségeit is szem lélteti. Sze
repelj itt tanulm ány m egyénk iparáról, adatközlés a 
bányászsorsról, egy-egy Komárom m egyei település 
m últjának fontos epizódjairól, beszám oló a levéltári 
m unka hétköznapjairól, s arról az örömről, am it egy 
ünnepi esem ény jelent; egy addig ism eretlen levél, 
okirat felfedezése: például Kossuth 1836-ban egy esz
tergomi orvoshoz, Kam enszky Istvánhoz írt levele.

Folytathatnánk a sort a tallózással, az érdekes
ségek bem utatásával, de hát a kiadvány bizonyára ott 
lesz majd a könyvtárak polcain és a helytörténettel 
foglalkozók rendelkezésére áll. Kár, hogy ez az idei 
10. jubileum i év cikkei már nem fértek bele az ün
nepi kiadványba, hiszen akkor nem  jelenhetett vo l
na m eg ezekben a napokban — így aztán 9 év anya
gát gyűjtötték össze 113 oldalon. S m ert a szerkesz
tők, s a kis kötet m éltatója nem  babonás, nem  ijeszti 
meg, hogy pont 113 oldalra fért rá a tanulm ányok  
anyaga, és bízik abban, hogy a levéltár sikerrel fo ly
tatja ezt a sorozatot, és egyéb vállalkozásai is ered
m énnyel járnak.

■ őr ■

K0MMENDRL0K...
C7 a » a n n e p e  az a i  üzem, vállalat, ahol egyidőben  

L . minden m egvan a sikeres gazdálko
dáshoz. M unkáskéz, géppark, eszközök, anyag és adott 
term észetesen a kapacitásra szabott feladat is. A hét
köznapi életben ennyire nem  passzolhat minden. 
Gyakran előfordul, hogy a drága berendezéseket nem  
használjuk ki folyam atosan, m ert nincs annyi fe l
adat. Ennek ellenkezője sem ritka. M unka akad, csak 
a géppark, a szakem bergárda teljesítőképessége nem

Ahhoz, hogy a feladat és a kapacitás frigyre lép 
hessenek, össze kell ism ertetni őket. Hisz m egyénk
ben is régi gyakorlat, hogy a gépipari ágazathoz tar
tozó vállalatok, üzem ek jelentős rpsze m égyén kívül 
talált kooperációs partnereket. Az sem  ritka, hogy az 
ország másik feléből járnak ide munkáért, illetve hoz
nak feladatot m egyénkbeli cégeknek. Pedig sokkal kö
zelebbi társakat is találhatnának m aguknak a  válla
latok.

A m egyei tanács ipari osztálya erre a m indenna
pos gondra keres orvoslást. Több m int egy hónapja  
levélben keresték meg a vállalatok, gyárak, gyáregy
ségek vezetőit. K apacitásegyeztető tárgyalásra, börzé
re Invitálták őket. Elsősorban azért, hogy a gépipari 
m unkát kereső és kínáló egységek képviselői — az 
igények ism eretében — szem élyesen is találkozhas
sanak egymással. A m unkakapcsolat kialakítására^ te
remtenek ezzel lehetőséget. Az előzetes felm érések  
alapján kevesebb a lekötetlen teljesítőképesség, m int 
az a feladat, amire nincs kapacitás.

Decem ber 15-én, 9 órakor a KPVDSZ M űvelődési 
Házban egyeztető tárgyaláson a leendő partnerek m eg
ism erhetik egym ást. Hogy az ism erkedés m ilyen v i
szonnyal folytatódik, azt még a kom m endálók sem  
tudják.

magyar

Szolgáltatási helyzetkép
(Lakatos Ferenc karika túrá ja$


