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Üzemszervezés 
a Csepel Művekben 

A Csepel Művek — együtt- nak, s gyakorlati megvalósí-
anűködve a csehszlovák mun- t á s u k is megkezdődött 
ka- és szociális kutató inté- Mindezt azon a tanácsko-
settel - kidolgozta irányi- ? f o n . Jelentették be a két in-

z, azervezésfeilesztésé- t e z m , e n y vezetői, amelyet téM- és szervezeslej lesztésé- s z e r d á n tartottak Csepelen a 
nek tízéves programját A kö- Munkaügyi és a Kohó- és 
aösen kialakított módszert Gépipari Minisztérium veze-
dctatják a csepeli dolgozók- tőinek részvételével. 

Konferencia 
Javulnak a szakszervezeti 

művelődési intézmények 
anyagi, tárgyi feltételei. Ezt 
állapították meg a szakszer-
vezeti művelődési házak 
igazgatóinak országos konfe-
renciáján, amelyet szerdán 
tartottak a SZOT székházá-
ban. 1976-ban 149 miüió, az 
idén pedig már 154 millió fo-
rintos támogatást kapnak az 
országban működő szakszer-
vezeti művelődési intézmé-
nyek. 

¥ 

É r d e m e s - ® ű j i f a n i ? 
A házgyárban Balogh Pál séget és a méretpontosságot, presztízsféltés a magasabb 

technikus, a sablongyártó és a dolgozóknak könnyebbé műszaki beosztásúak részéről, 
javító részlegnek a vezetője, vált a munkájuk és keveseb- A fizikaiak jórésze azért nem 
többszörös újító. A vasas bet idegeskednek. újít, mert az egyszerű fogai-
szakmába gyerekkori bicikli- Eltűnődtem azon, hogy újí- mazásaikat is könnyen eluta-
je irányította: tanak a szegedi házgyárban, sítják és röviden, kurtán. Er-

— Szerettem a Járgányt könnyebbé és egyszerűbbé re mondja a lakatos, hogy 
bütykölni — mondta — és teszik a termelés menetét, azért, mert ő csak egyszerű 
már kiskoromban elhatároz- vajon a többi hazai házgyár- melós, azért radírozzák le a 
tam, hogy lakatos, vagy sze- ban tudnak-e erről, átve- terepről. Véleményem szerint 
relő leszek. Az általános után szik-e a hasznos újításokat? megértőbben, barátiabban 
nem vettek föl a gépipariba, Balogh Pál egy pillanatra kellene a szakmunkások pró-
hanem az ózdi iskolát aján- meghökken a kérdésemen, s bálkozásait fogadni és eluta-
lották. Egy szegedi gyerek- nemet int a fejével. Állítólag sítani is az alkalmatlan újí-
nek az messzinek tűnt. Be- a debreceni gyárból jártak tást. 
iratkoztam ipari tanulónak, náluk, s valamelyik kolléga _ Q n t m i n t r é a i é , e r e d 
A következő évben mehettem nézegette a csuklós megöl- ményes újítót mi zavarja a 
volna a technikumba, de ak- dast, majd — ezt csupán hír- mozaalamhan1' 
kor dacból nem mentem. A bői tudja — ott bevezették, 
hajójavítóban szabadultam, s Bizony hasznos volna, ha töb-
a házgyárban helyezkedtem bet „nézelődnének" a szak-
éi karbantartó lakatosként emberek a szomszédos üze-
Majd néhány év kitérő más mekben. , . , , -
cégnél, s közben elvégeztem — A legutolsó újítása mi m a r ? ' gyakorlatban alkal 

mozgalomban? 
— A hosszú megvalósítás. 

Olykor évekig tart a kifutási 
idő, pedig mindenki tudja és 
látja, hogy miről van szó, sőt 

mázzuk, mégis elülnek a pa-
pírok. 

Balogh Pál harmincöt éves 
s tizenkilencedik éve vasas. 
A technikumi tanulmányai-

Gazdagh István 

a technikumot Visszatértem volt? 
a házgyárba lakatosnak, majd — Nemrégen vezették be, s 
művezetőnek, később üzem- ez kollektív munka volt. Za-
egység vezetőnek neveztek csok András, Temesvári Gyu-
kt Az első újítást itt nyújtót- la, Szabó B. Dezső lakatosok- , .. , . 
tam be. kai és Mészáros István he- előnyeit most kezdi iga 

— Mikor volt az, s mit ja- gesztével okoskodtuk ki, hogy z & n kamatoztatni. 
vasolt? a házgyári lépcsők beemelő 

— Hat évvel ezelőtt azt ja- hurokvasainak helyképző be-
vasoltam, hogy a B-sablonok tétjeit átalakítsuk. Ez a vál-
dobozhelyeit ne csavarrögzí- toztatás a szerelésnél és a 
téssel készítsék, hanem he- gyártásnál is előnyös. A mű-
gesztéssel. Elfogadták, s esz- szaki magyarázattal nem un-
mei díjazás alapján kaptam tatom, de csavarozás helyett 
2500 forintot. Ezzel nem ér- orsós kihúzást alkalmazunk 
tettem egyet, mert pontosan korábban 15 percig tartott 
kalkulálható volt az ered- egy kihúzás, most két percig 
meny, fellebbeztem a szak- tart. Eszmei díjazást adtak, 
szervezeti bizottságnál, s 2 ezer forintot, 
megduplázták a díjamat. A kollektíva egyébként a 
Mondták azt is, hogy fordul- Dózsa György nevét viselő 
jak bírósághoz, de ahhoz nem szocialista brigádban dolgo-
volt kedvem. Pereskedjek a zik. Valamikor Balogh Pál 
saját cégemmel? volt a brigád vezető, de ami-

— Mennyi hasznot hozott a kor kinevezték művezetőnek. 
vállalatnak az az újítás? illetve üzemrész vezetőnek, 

Mosolyog, s megjegyzi, hogy azóta nem tagja a brigádnak, 
sokat. Majd lapozgat füzeté- posztját Csillag Béla vette át. 
ben és kiterít egy számokkal A jól összekovácsolódott tár-
teleírt lapot A végösszeg 2 saság kétszer elnyerte a bri-
millió 81 ezer és 399 forint gádkitüntetés arany fokoza-

— Évente? tát, kétszer a Vállalat Kiváló 
— Igen, évente. Persze nem Brigádja kitüntetést, vala-

esak a pénzérték a lényeges, mint a Jubileumi verseny 
hanem az is, hogy könnyeb- emlékérmét is. De térjünk 
bé vált a munka, mérséklő- vissza az újításokhoz, 
dött a baleset veszélye. — Hogyan születik meg egy 

— Nehéz, vagy könnyű fel- újítás? 
adat volt az az újítás? — Vannak újítási feladat-

— Roppant egyszerű volt tervek, azokat is bogarássza 
az egész, dé korábban senki- az ember, de leginkább úgy, 
nek nem jutott eszébe, még hogy benne él, küzködik a 
nekem sem. Tudja, mi adta mindennapi feladatokban, s 
az inspirációt? Az, hogy ma- hol itt, hol ott érzi a gondo-
gam is házgyári lakásban la- kat, a visszatérő hibákat, s 
kom, s egyszer beietenyerel- akkor elkezd spekulálni az 
tem a villanykapcsolóba, s az okokon, s azok kiszűrésének 
átesett a fal másik oldalára, lehetőségein. Nem megy egyis 
Hegesztési eljárással ilyesmi napról a másikra az újítás, a 
nem fordulhat elő. legutóbbin például két évig 

— Megtörtént a „fertőzés", „golyóztam", még a buszban 
elkapta a szenvedély az újí- is azon járt az eszem, s pon-
tások iránt? tasan utazás közben „ugrott 

— Megmondom őszintén, be" az ötlet, 
hogy amikor keresgetnem — Most például milyen újí-

táson töri a fejét? 
— Ismeri a házgyári für-

dőszobákat? Ha jól megnézi 

4 magyar nyelv hete eseményeiből 

Propagandamunka 
és nyelvi műveltség 

A magyar nyelv hete idei oly zavaró momentum lehet, pasztalat nélkül kerültek 
rendezvénysorozatának ré- mint a túlzott tömörítés — a munkás- és parasztemberek 
szeként került sor tegnap személytelen fogalmazás pe- tömegével tisztségekbe, az 
Szegeden, a megyei pártbi- dig azzal a veszéllyel jár első közéleti megnyilatkozá-
zottság oktatási igazgatósá- sokszor, hogy az olvasó-hali- sok idején sem a nyelvroft-
gának székházában dr. Deme gató előtt homályba burkol- tás. hanem az áporodott lég-
Lászlónak, a nyelvtudomá- ja a tényeket. körbe bezárt közéleti •' nyelv 
nyok doktorának, a JÁTÉ Az előadáshoz hozzászóló felfrissitése v o l t a jellemző, 
tanszékvezető egyetemi ta- Győri Imre bevezetőjében Kifejezésben döccenők per-
nárának „Pártoktatás és hangsúlyozta- A szoria- s z e tömegével voltak, és 
nyelvhasználat" című előadá- ijs-'a építő munka alapvető s a H n o s m a i s v a n b e l°Jü l t-
sárá. A rendezvényen a me- kérdése a szemé'ylség sokol Sokszor kísért a frázrsszerűség 
gyében dolgozó pártpropa- dalü fejlesztése, a szocialista is- valamint a színtelen be-
gandistak, közéleti tisztség- társadalmi tudatosság elmé- 'széd> a terjengosseg, a bo-
viselők és az ország más ré- lyítése Ezért fordítunk s-ük nyolultság. De talán nyelvé-
izeiből érkezett vendégek ségképpen nagy gondot nyel' szeinkkel sem kerülünk vl-
vettek részt. Jelen volt Győri t?ünfc ápolására amely a gaz- t a b a ' b a közéleti tapasztala-
'mre, az MSZMP Központi é a s á g i , társadalmi és műve- t a i n k r a építve azt mondjuk: 
Bizottságának titkára, dr. lődésbeli változásokkal ° köznyelv fejlődésében — 
Kornidcsz Mihály, a KB osz- együtt fejlődik, s tükrözi azo- minden nyelvi vétség és ki-
íályvezetője, dr. Mona Gyu- kat a 'fontos társadalmi fo" í°Tr<ttltnság ellenére is —'az 
la, a KB osztályvezető-he- lyamatokat, amelyek népünk tiralkodó vonulat az élettel 
llTAj+íSeft W rnt- /tiV TAMAA A , A 4/iK^ő/IAn A aimiaTA*! rtl Lí p való telítődés, a nyelvi elkü-

lönülés helyett az egységesü-
lyettese, dr. Koncz János, a sorsának alakításában szere-
megyei partbizottság titkára Pet játszanak. Az anyanyelvi 
es dr. Jenei Jenő, a TIT fo- kulturáltság foka, az általá- l e s v o l t 

titkarhelyettese is. n o s és szakmai műveltség Elértük, hogy emberek tö-
Eitlerné Szilágyi Júliának, színvonala, a személyiség megei felelősen megnyilat-

az oktatási igazgatóság veze- egész fejlődése egységet al- kozzanak. De sokan; ezt még 
tőjének bevezető szavai után kot. botladozva teszik. Áz anya-
Jr. Deme László tartotta meg Hazánkban a népi hatalom ttyelv ellen vétőket azonban 
sok példával illusztrált elő- megteremtése lehetővé tette n e m s z a b a d türelmetlenül 
3 d á s á t - hogy a dolgozók tíz- és százJ korholni — vagy pellengérre 

A tartalom elsődlegessége ezreit bevonjuk a közéletbe, állítani. Szívós fáradhatatlan 
vitathatatlan — utalt rá, ám az ország sorsának irányítá-
nem mindegy, hogy a közöl- sába. A közélet határainak 
ni kívánt gondolat milyen kitágulása szélesítette a tu-

nyelvművelést kell folytatni 
a lehető legszélesebb társa-
dalmi körben, annak tuda-

nyelvi köntösben jut el má- datos nyelvhasználók tábo- tában, hogy a szép beszédet 
terjeszteni és elterjeszteni, 
hosszan tartó küldetés, min-
dig megújuló feladat. 

A Központi Bizottság tit-
kára a továbbiakban hang-
súlyozta: — Pártunk harcai-
ban, egész tevékenységében 
a propaganda mindenkor 

keüett az igazamat, felleb-
bezni és miegyebek, akkor 
elment a kedvem, s elhatá 
roztam, hogy soha többé. De a falakat, kiderül, hogy nem 
igaza van abban is, hogy 
szenvedélyessé válik az em-

a legsimábbak, nem állanak 
igazán méretre. Azon töröm a 

ber, s akármilyen tortúrákon fejem, hogyan lehetne a sab-
kell átesnie, nem hagyja ki a Ionoknál a fix magos megol-
lehetőséget. 

— Melyik újítására a leg-
büszkébb? 

— Két év múlva dolgoz-
tam ki ugyancsak a B-sablo-
nokra egy másik változtatást, 

dást alkalmazni, akkor egye-
nesek lehetnének a falak. 

— Az újítókra gyakran 
mondják, hogy a pénzt hajt-
ják. 

— Vannak ilyen megjegy-
hogy a falak oldalának a le- zések. Pletykálkodások is. 
szorításánál a csavarozás he- Amikor a tízezres díjat kap-
lyett csuklós megoldást alkal- tam, voltak, akik negyven-
mazzunk. Ennek az évi meg- ezerről beszéltek, mert akko-
takarítása mindössze 234 ezer riban vettem egy használt 
forint volt, de ez alkalommal Trabantot, abból vásárolta, 
3,5 százalékos díjazásban ál- mondogatták. Higyje el, nem 
lapodtunk meg és közel 10 a pénz az elsődleges, ami 
ezer forintot kaptam. Ennél hajtja az embert, bár a pénz 
még el kell mondanom, hogy is jól jön, de a lényegesebb 
az újítás nyomán jelentós az, hogy benne dolgozunk, 
munkaidő megtakarítást ér- érdekünk a könnyítés, a mun-
tünk el, anyagot spóroltunk ka és a technika javítása, 
betonból, javítottuk a minő- korszerűsítése: Inkább van 

Sz üzemi anyagmozgatás 
menyei és gondjai 

Az anyagmozgatás a ne-
héz- és a gépipari üzemek-
ben is a termelési technoló-
gia szerves része. Helyzete 
és fejlesztése jelentősen be-
folyásolja a termelési ered-
ményeket és a munkakörül-
ményeket. A jelenlegi szű-
kös munkaerőhelyzetben kü-
lönösen indokolt, hogy 
alacsony gépesítettséggel 
a nagy élőmunka-felhasz-
nálással megvalósuló muri-

lé forduljon a figyelem. 
Legutóbbi ülésén a Szeged 

városi párt-végrehaitóbizott-
ság megállapította, hogy a 

munkaerő-tartalékoknak 
egy része az anyagmozgatás 
területén halmozódott fel. 
1975-ben a szegedi nehéz- és ]yek sorbaállításával rövirií-
lépipari üzemekben 6445-en tették az anyagmozgatás út-

sokhoz. A lényeget hangsú- rát. Ezt mi sem bizonyítja 
lyozó, pontos fogalmazás, be- jobban, mint az a tény, hogy 
széd elősegíti a tartalom ér- közéleti tényezővé vált az 
vényre jutását. Ezzel szem- országos és helyi fórumokon 
ben a pontatlan fogalmazás, véleményt nyilvánító mun. 
a pongyolaság megnehezíti a kásember, szövetkezeti gaz-
közölni kívánt gondolatok da, köztük sok nő és fiatal, 
megértését, helyes értelme- E folyamat kezdetén, amikor 
zését A bőbeszédűség épp- kevés iskolával, közéleti ta- n a g y szerepet játszott. Nap-

jainkban egyre sürgetőbb 
feladatunk a propaganda 
nyelvezetének javítása, igé-
nyesebb művelése is. A he-
lyes magyar beszéd, a sza-
batos, tiszta írásbeliség meg-
növeli eszméink, politikai 
gondolataink erejét. 

Ahhoz, hogy eszméink még 
nagyobb hatást gyakorolhas-
sanak, pontosabban, szebben 
— egymáshoz szólóan — kell 
beszélni, írni. A nyílt politi-
ka egyenes beszédet, világos, 
közérthető nyelvet igényel 
szóban, írásban egyaránt. 
Ebből kiindulva: a politikus, 
az ideológiai, politikai té-
mákkal foglalkozó propagan-
dista, a közélet embere és a 
nyelvész szövetségesei egy-
másnak az anyanyelv ápolá-
sában. Egyetérthetnek abban, 
hogy a nyelvhasználatban az 
első és legfőbb parancsolat: 
beszélj, írj egyszerűen, vilá-
gosan, közérthetően. A má-
sodik, amely az elsőnek 
mintegy feltétele: élj nyel-
vünk gazdagságával. hasz-
náld. az élet nyelvét. E köve-
telmények érvényesítéséért 
naponta sokat tehetnek a tö-
megtájékoztatás intézményéi, 

politikai nyelv és propa-

a kéziszerszámgyárban, a 
tápéi hajójavítóban, a vas-
és fémipari szövetkezetben 
stb. Az üzemek többsége sa-
ját forrásból finanszírozta 
a fejlesztést. 

A munka- és üzemszerve-
zési intézkedések is jelen-

A pártszervezetek politi-
kailag segítették a fejleszté-
si és szervezési feladatok 
megoldását: az éves cselek-
vési programokban leszö-
gezték az anyagmozgatás 
fejlesztésének konkrét ten-
nivalóit. Vezetőségi ülése-
ken és taggyűléseken szin-tősen segítették az anyag-

az mozgatás termelékenységé- tén megtárgyalják azanyag-
és nek növekedését. A DÉ- mozgatás korszerűsítésével 

GÁZ-nál, a kábelgyárban, az járó tennivalókat A párt-
Ikarusz és a HÓDGÉP sze- szervezetek gazdaságszerve 

kafolyamatok fejlesztése fe- gedi gyáraiban olyan anyagi z5 és ellenőrző munkája na-

dolgoztak, s közülük 473-an 
(a létszám 7,3 száza1 éka) 
anyágmozgatással foglalkoz-
nak. Az arányok 1973-ban, 
tehát ez év elejére 6,9 szá-

érdekeltségi rendszert dol- gyon eredményesnek érté-
goztak ki, amely a telje- kelhető — állapította meg a 
sítmány fokozásán kívül ősz- városi párt-végrehaj tóbizott-
tönöz a szállítási eszközök ság. 

Jó ütemben halad az 
anyagmozgatás fejlesztése és 
szervezése. Az elért eredmé-
nyek hozzájárultak a dina-
mikus termelésnövekedéshez 
jól szolgálták a termeié-

állandó karbantartására is. 
A kéziszerszámgyárban a 
műveletek és a munkahe-

vcnalait. Másutt a korábbi 
egy műszak helyett kettőben kenység és a hatékonyság 
működtetik a szállítóberen- fokozását. Néhány megol-
dezéseket. • datlan probléma azonban fé-

Jelentős szerepet játszott kezőleg. hat: nem eléggé 
zalékra csökkentek. A köny- az anyagmozgatás korsze- megoldott az anyagmozgató 
nyűiparban azonban az rűsítésében a hatékonyabb gépek javítása és karbantar-

még munkaerő-gazdálkodás is. A tása, ezért érdemes lenne 
nehéz- és gépiparban az megvizsgálni, hogy az ipa-
anyagmozgatás fejlesztésé- ri szövetkezeteknél milyen 
nek hatása 6 százalékos re- lehetőség van egy javító bá-
latív létszámcsökkenésben zis létrehozására. Állandóan 
mutatkozott Ez azt jelenti, visszatérő gond az emelő-
hogy ebben az ágazatban az gépek alkatrész-utánpótlásá-
üzem'ek több mint 26 száza- nak szervezetlensége; kevés 
lékkai növelték termelésű- szakember dolgozik az 
ket az elmúlt két esztendő- anyagmozgatás fejlesztése 
ben. Ez a tendencia is" mu- érdekében; nehézkes a kor-
tatja, hogy a gazdálkodó szerű anyagmozgató beren-
egyséeek az egyre növekvő dezések beszerzése, 
termelési és anyagmozgatási 
feladatokat lényegében vál-
tozatlan létszámmal oldot-
ták meg. Ugyancsak pozití-
vum. hogy a fejlesztések ha-
tására a gépi anvagmozga-
tók részaránya 23-ról 33 
százalékra nőtt és 1980-ra el-
éri a 36 százalékot. A kézi 
munka fölváltása gépekkel 
tovább folytatódik. A gé-
pesítés során fölszabaduló 
létszámot szükség esetén 

goncákat állítottak be. De átképezik és a termelésbe tás ellenőrzését tekintsék 
fejlesztik az anyagmozgatást irányítják. fontcs feladatuknak. 

anyagmozgatók aránya 
20 százalékos. 

Korszerűsödtek a munka-
folyamatok a műszaki fej-
lesztés révén is. A DÉGÁZ-
nál a fejlesztés hatására ta-
valy 600 tonnával csökkent a 
kézzel cipelt csövek ineny-
nyisége. Az algyői propán-
bután töltőüzemben a pa-
lacktovábbításra szolgáló 
láncpálya bővítésével és a 
konténeres szállítási rend-
szer kifejlesztésével 30 szá-
zalékkal csökken a kézi ra-
kodás. A DÉMÁSZ-nál ma-
gasraktár építésével és a 
konténeres megoldások fej-
'esztésével értek el szép 
eredményeket. A kőolajter-
melő üzemben darupályák-
kal, célgépek beszerzésével 
növelték az anyagmozgatás 
gépesítését. A kábelgyár 
egyik üzemében konvejor-
pályát szereltek föl. A vas-
öntödében emelővillás tar-

A városi párt-végrehajtó-
bizottság javasolja, hogy a 
gondokat és nehézségeket to-
vábbra is napirenden keli 
tartani a gépipari tárca kü-
lönféle tanácskozásain. Fel-
kérik az MTESZ anyagmoz-
gatási és csomagolástechni-
kai bizottságát, hogy 1978. 
második felében vitassa meg 
a nehéz- és gépipari üze-
mek anyagmozgatásának to-
vábbfejlesztését Az üzemi 
pártszervezetek a végrehaj-

ganda művelői azzal, hogy a 
tözérdekű mondanivalót 
pontosan, közérthetően fogal-
mazzák meg. Ez segít nö-
veini politikai és közéleti be-
folyásunkat. 

Most, amikor eszméink 
magas színvonalú, igényes 
terjesztésén munkálkodunk, 
az értelemre és a szívre egy-
aránt hatni kívánunk, az ed-
diginél is szélesebb társadal-
mi körhöz akarunk eljutni, 
tovább növekszik• egész pro-
pagandánkban a világos, szép 
magyar beszéd, a tiszta, lé. 
nyegre törő és kifejezések-
ben gazdag írott szó fontos, 
sága. A jó propagandista le-
gyen egyben tudatos nyelv, 
művelő is. 

Biztosak vagyunk benne, 
hogy erőfeszítéseink sikere-
sek lesznek — hangsúlyozta 
befejezésül a KB titkára. — 
Ehhez kedvező a társadalmi 
háttér és a légkör. Derűlátó-
ik vagyunk, mert azt tapasz-
taljuk, hogy országszerte nö-
vekszik az igény nyelvünk 
gazdagságának teljesebb ki-
íknázására. a szép beszéd é s 

rás elsajátítására, az ízés 
nagyar szó terjesztésére. 

Ezt követően dr. Möna 
Byula tartott előadást a pro-
pagandamunka időszerű kér-
déseiről. majd Eitlerné Szilá-
gyi Júlia zárszavával feje-
ződött be a tanácskozás. 


