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Sokat ígérő 
kísérletek 

Ipari szemétből nyersanyag 
A technika fejlődése, a fo-

kozódó ütemű kutatások új 
lehetőséget teremtenek olyan 
anyagok hasznosítására, me-
lyeket eddig környezetszeny-
nyező, értéktelen Ipari mel-
léktermékként tartottak nyil-
ván. Ilyen hulladék például 
a széntüzeléses hőerőművek-
ből kikerülő pernye. Az el-
múlt évtizedekben 60 millió 
tonna pernyesalak gyűlt ösz-
sze hazánkban a nagy hőerő-
művek környékén, s évente 
ötmillió tonnával gyarapodik 
az immár hegyekké nőtt hul-
ladék. A pernyehányók Jelen-
tős nagyságú területet kötnek 
le, és szennyezik a települé. 
sek levegőjét. 

Több országban a szakem-
berek már megkeresték a 
pernye hasznosításának mód-
ját. A Német Demokratikus 
Köztársaságban, Csehszlová-
kiában, a Szovjetunióban és 
az Egyesült Államokban 
eredményesen alkalmazzák 
házgyári építőelemek és spe-
ciális habarcsok gyártására. 
Más államokban repülőterek, 
autópályák, vízzáró gátak 
építésénél hasznosítják a per-
nyét. 

Hazánkban is biztató kí-
sérletek kezdődtek ennek a 
szinte kifogyhatatlan ipari 
hulladéknak az értékesítésé-
re. Az országban elsőként Ko-
márom megyében több kilo-
méternyi utat építettek űj 
technológiával; mészhidrát és 
kavtcs hozzáadásával pernyét 

építettek be az utak alapjá-
ba. Az első „pernyés" utak 
jól beváltak; kitűnően bírják 
a súlyos mezőgazdasági gé-
pek terhelését, és a fagy sem 
tesz kárt bennük. A Komá-
rom megyei tapasztalatok 
alapján az ország más me_ 
gyéjében Is hasznosítják 
majd útépítkezéseknél — a 
cement helyettesítésére — a 
pernyét. 

A legújabb kísérletek ar-
ról tanúskodnak, hogy elő-
nyös a pernye ásványtartal-
mának a kinyerése is. A Ta-
tabányai Szénbányáknál már 
évek óta folyó kutatások so-
rán bebizonyosodott, hogy a 
barnaszén eltüzelése után 
fennmaradó pernye nagy 
mennyiségben tartalmaz alu-
míniumot és szilikátokat. Az 
ilyen pernyéből mészkő hoz-
záadásával cementet és tim-
földet lehet gyártani. A szak-
emberek már kidolgozták a 
régi és a majd felépülő új 
erőmüvek pernyéjének hasz-
nosítási technológiáját. Mód-
szerük nagy feltűnést keltett 
a KGST-tagállamokban, és 
újabban szovjet szakemberek 
is bekapcsolódtak a ma még 
ipari hulladékként kezelt 
pernye további hasznosításá. 
nak kutatásaiba. 

Most már nemcsak külföl-
di. hanem hazai kísérletek is 
igazolják, hogy az óriás per-
nyehányók gazdaságosan ki-
aknázható nyersanyagforrás-
sá válhatnak. 

Adria, Skála 
Az Universal 152 új terméke 

l l o n a t o n 
Hajnalonként sokszor mun-

kahelyi megbízásból utazom 
Budapestre, hiszen a min-
dent elintéző bűvös körpe-
csét leheletnyi nyomát ott 
kapjuk meg kérvényünkre, 
előterjesztésünkre. Javasla-
tunkra. A még sötétbe bur-
kolózó Napfény expresszre 
igyekezve, a MÁV jóvol-
tából kellő udvariassággal 
rázom le kellemetlen Isme-
rősömet a következő kérdés-
sel: hová szól a helyjegyed? 
D e kár — mondjuk mind-
ketten — és megelégedve 
foglaljuk el kijelölt helyün-
ket. más-más kupéban. Az 
utazás kellemesnek ígérke-
zik, hiszen az elmaradhatat-
lan kávét, napilapot a moz-
góbüfés és egy gyorsmozgá-
sú újságos előzékenyen ad-
ja át. Az utóbbi valóban 
fürge, mert mire kiszámol-
nám a visszajáró összeget, 
már a negyedik kupéban 
arulja kelendő portékáját. 
Kárörömmel tapasztalom, 
hogy másnak sem erőssége 
a matematika. 

A vonat elindul. A jegy-
vizsgáló meggyőző választ 
ad a túlfűtés okéra: a hát-
s ó kocsikat csak úgy tud-
ják fűteni, ha a gőz túl-
nyomással megy a vezeté-
keken. Na de segíts ma-
g a d o n . . . a zakót levett/e, a 
frissen mosott fejtámlabo-
rító csábít egy kis szunyó-
kálósra. Többnyire minden-
ki talál magának elfoglalt-
ságot. Van, aki olvas, ta-
nul. szemlélődik, vagy má-
sokat zavar. Egy fiatalember 
a nagy ö - v e l kapcsolatos 
élményeit fűszerezi vaskos 
megjegyzéseivel. Időközben 
zsebéből egy üveget hüz 
elő, megosztva társával an-
nak tartalmát. 

A levegőben borszag ter-
jeng. A megüresedett üveg 
végül a pályatesten csat-
tan, mintha nem létezne 
hulladékgyűjtő. A kupé aj-
taját a vonat lendülete hol 
kinyitja, hol becsukja. El-
ismerés nélkül állapítom 
meg. erős ember lehetett 

az, aki erejét a záron pró-
bálta ki. A gondosan be-
varrt kárpitülés ugyancsak 
vandál indulatokat leplez. 
Miért, kérdi az egyik utas? 
— közben nem veszi észre, 
hogy az ölébe gyűjtött föl-
dimogyoró héja a földre szó-
ródik. Mások a folyosón be-
szélgetve hanyag mozdulat-
tal szórják a cigarettahamut 
az egyébként tisztán tartott 
kocsi padlójára. Cegléd kö-
rül az ügyeletes takarítónő 
elnézést kér a zavarásért, 
majd összesepri a szétszórt 
szemetet. A kalauz közben 
tájékoztatja az utasokat: 
Budapest következik, vi-
szontlátásra. A vonat meg-
áll, jóleső érzéssel állapí-
tom meg: pontosan érke-
zett. 

A MÁV igyekezetét elis-
merve arra gondolok, mi 
utasok még mennyi mindent 
tehetnénk a kellemes, kul-
turált utazás érdekében! 

F. L. 

A megye egyik legdinami-
kusabban fejlődő szövetkeze-
te az Universal. Tavaly 140 
millió forint volt a termelé-
sük, az idén 153 millióra ter-
vezik ezt az összeget. A IV. 
ötéves terv során kezdték 
gyártani aerosolos termékei-
ket. Növényvédő szerekből 
nyolc, kozmetikai testápolók-
ból tizennyolc, háztartás-
vegyipari készítményekből 
pedig ötfélét gyártanak eb-
ben az évben, melyek szaba-
dalommal védettek. 

Karácsony előtt néhány 
újdonsággal jelentkezett a 
szövetkezet. Az első számú 
„sztár" az Adria névre ke-
resztelt ginszeng tartalmú 
fürdőhab. Flakonján ez ol-
vasható: általános erősítő és 
élénkítő hatású készítmény, 
növeli a bőr rugalmasságát. 
Alapanyag-kivonatát Auszt-
riából vásárolják, ezzel ma-
gyarázható viszonylag magas 
ára. Aki hisz a csodákban, 
nem árt, ha tudja:a ginszeng 
Kelet-Ázsiában gyógy- és va-
rázserejűnek hitt gyökeréért 
igen keresett borostyánféle-
ség. Külföldi szaklapok sze-
rint a belőle készült kivonat 
szabályozza a vérképzést, a 
szervezet szénhidrát-háztar-
tását, hat az agy működésé-
re, serkenti a fizikai telje-
sítőképességet. Ugyancsak új-
donság az Adria fürdőkris-
tály és a Skála desodor. A 
drágább kozmetikai szerek 
dobozait — így az utóbbi 
testápolót is — zárónyelvvel 
látták el. Csak ennek eltá-
volításával lehet hozzáférni 
a szelephez. Ha sértetlen a 
műanyag plomba, nem keve-
redhet gyanúba a bolti eladó, 
mondván: használt a per-
metbői. 

A virágok kedvelőinek 
szolgálhat örömére a Flóra-
lux elnevezésű dísznövény 
védő, amely táplálja a nö-
vényt, élénkíti és fényt ad 
színének. A leveleken egyen-
letes filmrétegként oszlik 
szét, bevonata portaszító tu-
lajdonságú. Szintén az év vé-
gén került a boltokba a Club 
fertőtlenítő hatású légfrissítő. 

Hazánkban az Universal 
Vegyi és Kultűrcikk Ipari 
Szövetkezet gyártja — a 
KHV után — a legtöbb 
aerosolos készítményt. Éven-
te négy és fél millió dobozt 
töltnek meg különféle vegyi 
és kozmetikai anyagokkal. 
Már megrendeltek egy űj, 
úgynevezett aerosol kiszerelő 
gépet, amelynek kapacitása 

a jelenlegiének kétszerese 
lesz. Idei beruházás az ipari 
gőzt előállító kazánház meg-
építése, és egy nagv teljesít-
ményű hűtőgép beszerzése. 

Tovább bővítik termékeik 
skáláját: a hazai luxusigé-
nyek kielégítésére is gondol-
nak új arcvíz, köröm- és haj-
lakk forgalomba hozatalával. 
Ezek minősége fölveszi majd 
a versenyt az importárukkal. 
Régóta a hiánycikkek listá-
ján szerepel a leheletfrlssítő. 
Gyártására szintén felkészül-
tek. Újdonság lesz a Pirlmor 
nevő levélpermet, valamint a 
vágottvirág-tartósító só. A 
laboratóriumi kísérletek azt 
bizonyítják, hogy használatá-
val legalább két héttel meg-
hosszabbhító a virágok élete. 

Televíziók csatornaváltói-
nak tisztításához nélkülözhe-
tetlen a kontakt- és a szige-
telő permet. A híradástechni-
kai műszerészek veszik majd 
nagy hasznát — ugyancsak 
hiánycikk évek óta — ennek 
az egy nyugatnémet 0*77*! 
kooperációban készülő ter-
méknek. 

A szövetkezet nemcsak 
modern gépek beszerzésével 
növeli hatékonyságát, fejlesz-
ti műszaki színvonalát. Gon-
dot fordít dolgozóinak szak-

mai továbbképzésére is. Je-
lenleg tizenheten vesznek 
részt azon a vegyipari tan-
folyamon, melyet az Univer-
sal a 600-as Ipari Szakmun-
kásképző Intézettel karöltve 
szervezett. Az intenzív tan-
folyamon egy évre sűrítették 
három év anyagát. Aki ered-
ményesen levizsgázik, szerves 
vegyianyaggyártó szakmun-
kás-képesítést szerez. A sze-
mélyenként háromezer forin-
tos tandíjat, melyben a köny-
vek ára Is benne foglaltatik, 
a szövetkezet vállalta magá-
ra. Egyes tantárgyakat az 
Universal szakmérnökei taní-
tanak. Lehetőséget teremtet-
tek a házi laboratórium heti 
kétszeri használatára: itt 
folynak a szakmai gyakorla-
tok. 

A 156 dolgozó fele érettsé-
gizett. vagy szakközépiskolát 
végjett. A diplomások száma 
11. Az egy főre jutó termelé-
si érték 1 millió 65 ezer fo-
rint. 

Az Universal Szövetkezet 
jól képzett műszaki gárdája 
— egy-egy új kozmetikai és 
háztartás-vegyipari készít-
mény kidolgozásával — re-
méljük — sok kellemes meg-
lepetést tartogat még a vá-
sárlóknak az Idén. 

Az összefogás 
városa 

A mongóliai Darhan vá-
ros lakóinak száma elérte az 
55 ezret. A tizenhat évvel 
ezelőtt még jelentékte'-n kis 
vasútállomás ma az or-
szág második legnagyobb 
ipari központja. 

A szocialista országok, a 
Szovjetunió, Bulgária, Cseh-
szlovákia. Lengyelország és 
Magyarország segítségével 
épült iparvárosban hőerő-
mű, húsfeldolgozó üzem, 
építőanyaggyár, szénbánya 
működik. Az egy évvel a 
határidő előtt átadott hó i -
gyár évi 70 000 négyzetmé-
ter kapacitásával lehetővé 
teszi a lakásépítés ütemé-
nek megháromszorozását. 

Sok külföldi szakember 
dolgozik Darhanban, így 
méltán nevezik a nemzetkö-
zi összefogás városának. A 
helyi szükségleteknél jóval 
többet termelő cementgyár 
például csehszlovák segít-
séggel épült. A külföldön ls 
keresett irhabundát bolgár 
közreműködéssel épült, évi 
700 000 bőrt feldolgozó gyár-
ban készítik. 

Az élelmiszerkombinát a 
szovjet szakemberek mun-
káját dicséri. Más ipari 
és kulturális intézmények 
építésében és felszerelésé-
ben magyar és NDK-beli 
szakemberek vettek részt. 

A modern, szocialista Dar-
hant gyors ütemű fejlődés 
jellemzi. 

Ki fizet a járdái 
balesetekért? 

Sz. F szegedi olvasónk de-
cemberben munkába menet 
az egyik magánház előtt * 
járdán elcsúszott és lábát 
törte. A baleset azért követ-
kezett be, mert a ház előtt 
a járda nem volt a hótól 
megtisztítva, síkos volt, mert 
felszórva sem volt. A bal-
esetet olvasónk a vállalatnál 
bejelentette, s kérte, hogy 
azt üzemi balesetként ismer-
jék el, valamint a táppénz és 
a keresete közötti különbö-
zetet térítse meg a vállalat. 
A vállalatnál a baleset üze-
miségét nem Ismerték el. hi-
vatkozva arra, hogy balese-
tét csak a társadalombizto-
sítási jogszabályok szerint Is-
merhetik el. a munkajogi sza-
bályok szerint balesete nem 
üzemi baleset, ezért kártérítési 
igényét elutasították. Isme-
rősei azt tanácsolták, hogy 
forduljon kártérítési igénnyel 
a JárHa takarítását, Illetve 
felszórását elmulasztó ház-
tulajdonoshoz. 

Olvasónk arra kíváncsi, 
hogy ki köteles a balesetével 
kapcsolatosan felmerült ká-
rának megtérítésére? 

Olvasónk esetében a válla-
lat tájékoztatása helyes volt. 
A munkába menet történt 
baleset a társadalombiztosí-
tási Jogszabályok szerint üze-
mi balesetnek minősül, és az 
üzemi balesetet szenvedett 
biztosítottakra vonatkozó 
kedvezményes ellátásra jo-
gosult a sérüléséből ere-
dően. A munkajogi szabályok 
szerint Olvasónk úti balesete 
nem tekinthető üzemi bal-
esetnek, s így a vállalat nem 
köteles a táppénz és a kere-
set közötti különbözet meg-
térítésére. 

Az érvényes rendelkezések 
szerint a háztulajdonos. Il-
letve a bérbeadó köteles gon-
doskodni arról, hogy az épü-

let és a bérlők között hasz-í 
nálatra szolgáló helyiségek 
állandóan tiszták legyenek, 
az épület kapualját, a lépcső-
házat, a folyosókat, továbbá 
az ingatlan előtti járdát egész 
évben tisztítsák. Télen a jár-
dát a hótól köteles megtisz-
títani és a Járdák síkosságát 
felszórással megszüntetni. 
Balesete azért következett be, 
mert a háztulajdonos a hó-
tól a járdát nem tisztította 
meg, azért a polgári tör-
vénykönyv rendelkezései 
alapján felel a balesetből 
eredő összes kárért. Olvasónk 
szólítsa fel a mulasztó ház-
tulajdonost, hogy kárát té-
rítse meg. Amennyiben a 
felszólításra a háztulajdonos 
a kárt nem fizeti ki, akkor 
forduljon a bírósághoz köve-
telésének érvényesítése vé-
gett. 

Dr. V. M. 

A társadalmi rendszerek milyenségének egyik 
lényeges kifejezője az embereszmény, az ember-
ideál. amely sokoldalú plaszticttással mutatja 
meg, mit vár el a társadalom az embertől, mi-
lyen lehetőségeket biztosít az egyén számára. A 
szocialista társadalom embereszménye — meg-
egyezően a haladó társadalmak felfogásával — 
az úgynevezett sokoldalúan fejlett személyiség, 
amelynek kiformálódásához először adottak a 
társadalmi feltételek. A megelőző társadalmak 

haladó szakaszaiban esetenként felállíthatták 
példaként a sokoldalúan fejlett személyiség esz-
ményét. de u sokoldalúság kialakítását a társa-
dalmi viszonyok lehetetlenné tették, sőt az ese-
tek egy részében az egyoldalúvá váláshoz, a sze-
mélyiség torzulásához vezettek. 

A sokoldalúan fejlett személyiség, mint ember-
eszmény, szúmos összetevőt tartalmaz, amely kö-
zül mint lényeges legyeket, az alábbiakat emel-
hetjük ki — megjegyezve azt. hogy a terjedelmi 
keretek csak tézisszerűen teszik lehetővé monda-
nivalónk kifejtését. Az ember egész élete tevé-
kenységében realizálódik és a tevékenység kü-
lönböző formái adják a személyiség különböző 
oldalait is. Az ember legalapvetőbb tevékenysége 
a munkatevékenyséo és ehhez kapcsolódnák a 
sokoldalúság igen lényeges vonatkozásai ls. A 
szocialista embereszmény esetében az egyik leg-
lényegesebb társadalmi elvárás a lelkiismeretes 
munkavégzés, hisz ez szabja meg a társadalom-

hoz való leglényegesebb viszonyt. Ez az elvárás 
magában foglal olyan további vonatkozásokat, 
mint a jó szakértelem, a másokkal való együtt-
működés, a munkafegyelem betartása és ezek 
alapján azt eredményezi, hogy a munka élet-
örömmé vélik és az ember Önmegvalósításának 
a legjelentősebb eszköze lesz. 

A szocialista embereszmény további lényeges 
jellemzője a magas fokú politikai tudatosság, az 
ebből fakadó aktivitás és közéleti tevékenység. A 
politikai tudatosság magában foglalja a marxiz-
mus—leninizmus ismerete alapján a szocializmus 
melletti elkötelezettséget, a széles körű és rend-
szereden továbbfejlesztett politikai ismereteket, a 
hazafiságot és az internacionalizmust. De lénye-
ges eleme a rendszeres gyakorlati, politikai tevé-
kenység és a közért folytatott munka. Az apoli-
tikus, a köz ügyei iránt közömbös ember élet-
felfogásával a szocialista embereszmény nem 
egyeztethető Össze, de a nolltlkai tudatosság és 
aktivitás nem egyedüli jeHemzőic a szocialista 
tlousú embernek, hanem csak egy vonatkozást, 
egy oldalt jelent. 

A világnézeti beállítottság, a világnézeti isme-
retek Is kiemelten fontos mutatói a személyiség-
nek. A szocializmus embereszménye esetében 
alapvető követelmény u tudatos materialista vi-
lágnézet és az ezen alapuló racionalista gondol-
kodásmód. A tudományos racionalista világnézet 
szükségképpen magában foglal bizonyos filozó-

fiai Ismereteket, valamint megfelelő Jártasságot 
a természet- és a társadalomtudományokban, va-
lamint korunk lényeges kérdéseinek az ismereté-
ben. Egy másik oldalról a tudományos világnézet 
mentességet Jelent a vallásosságtól, a babonás, 
misztikus, irraclonalista gondolkodásmódtól. 

A személyiség arculatát meghatározó tényezők 
sorában fontos helyet foglal el az erkölcsi arcu-
lat, az erkölcsi magatartás. A szocializmus e m -
bere esetében alapvető követelmény a pozitív er-
kölcsi arculat, amelynek főbb jegyeihez sorol-
hatjuk a becsületességet, az őszinteséget, az Igaz-
ságosságot, a lelkiismeretességet. A felsorolt jel-
lemzőkét számos egyéb jellemzővel egészíthet-
nénk kl, amelyeket mintegy összefoglalóan alap-
elvként tartalmaz a szocialista kollektivizmus és 
.humanizmus elve. Az erkölcsiséggel kapcsolatos 
egyik lényeges elvárás, hogy nem válik külön, 
nem vezet megkettőzéshez az ember közéleti és 
magánéleti erkölcse. A magánéletét ls az Igé-
nyesség. lelkiismeretesség jellemzi: itt Is betart-
ja a szocialista erkölcs normáit, még abban az 
esetben Is. ha a társadalmi kontroll látó- és ha-
tókörén kívül esik tevékenysége. 

A szociulizmus a családot az egyik legjelentő-
sebb társadalmi értéknek tekinti. Ma már tudo-
mányosan ls bizonyított tény. hogy a személyiség 
normális fejlődéséhez a család az egyik elenged-
hetetlen feltétel. A család egyrészt hozzájárul 
bizonyos pozitív erkölcsi jegyek kiformálásához, 
másrészt más tényezőkkel együtt a pszichikai 
egyensúly biztosításénak is egyik lényeges ténye-
zője. A szocializmus embere tehát csuládhoz tar-
tozó, családi életet élő egyén, ós nem a családon 
kívüli, magányos ember. Az egészséges családi 
kapcsolatok mutatói között említésre méltóak a 
családtagok egyenlősége, a családi tevékenység 


