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Január elsejétől:

TUNGSRAM RT

Az ország egyik legnagyobb vállalata az Egyesült 
izzó január 1. óta TUNGSRAM RT. néven szerepel. 
Az idén 5—6 százalékkal akarják bővíteni a terme
lést, exportjuk a tervek szerint eléri a 100—100 
milliós értéket konvertibilis, illetve rubelelszámolás
ban egyaránt. Képünkön egy új berendezés. Órán
ként 2600 normál lámpát gyárt a saját fejlesztésű 
és kivitelezésű gépsor. A teljesen automatizált gép 

iránt jelentős a külföldi érdeklődés

KiegyensáfyozGt! marad 
az élelmiszer-ellátás

Jó színvonalú, kiegyensúlyozott lakossági ellátásról gon
doskodott tavaly az élelm iszeripar, s várhatóan így lesz ez 
az idén is. 1983-ban az iparág  az  állam i gazdaságokkal, a 
termelőszövetkezetekkel és a fogyasztási szövetkezetekkel 
együtt összesen 240 m illiárd  fo rin t értékű  á ru t term elt, am i 
10 m illiárd forin ttal halad ta m eg az előző évit. Ez évben 
a  te rv  szerin t a  term elés értéke — változatlan áron szá
m olva — hozzávetőleg 1—2 százalékkal lesz nagyobb a ta 
valyinál. Az ágazat eredm ényeiről és az idei feladatokról 
Kiss Ferenc, a MÉM élelm iszeripari főosztályának vezetője 
adott tájékoztatást.

Az elm últ években önálló
vá vált vállalatok m unkája 
átgondoltabb, szervezettebb 
lett. Sajátos verseny is kibon
takozott közöttük, am i a vá
laszték bővülésében is meg
m utatkozott. Több m in t ké t
szer annyi újdonság je len t 
meg tavaly, m int más évek

ben, megközelítően ötszáz új 
készítmény bővítette a vá
lasztékot, elsősorban konzer- 
vek, tejtermékek, üdítő ita
lok és édességek, örvendete
sen nőtt a diabetikus készít
mények száma.

Idén a legfontosabb feladat 
a megfelelő lakossági ellátá

son kívül a külkereskedelem  
fizetési mérlegének javításá
hoz való hozzájárulás. A ta
valyihoz képest a kivitel ará
nyát több mint 7 százalékkal 
kell emelni, miközben az ex
port feltételei előreláthatóan 
tovább romlanak, még nehe
zebb lesz elhelyezni a külpia
con az élelmiszereket, mint 
az elmúlt évben és az árak 
is csökkennek.

A tavalyi aszály okozta 
terméskiesés az idén is érez
teti hatását. Néhány ágazat 
— főként a konzerv- és a 
növényolajipar — a szüksé
gesnél kevesebb árualappal 
rendelkezik. Más ágazatok
ban viszont kedvezőbb a 
helyzet; a hús-, a bor-. a 
baromfi-, a tej- és a hűtő

ipar árukészlete elegendő a 
kivitel fokozásához. Jobb 
szervezéssel, s a vállalatok 
közötti együttműködés foko
zásával lehetőség van a fel
adatok sikeres teljesítésére.

Az idén a tavalyihoz ha
sonló nagyságú, 7,2 milliárd 
forint értékű beruházásra 
nyílik lehetőség az élelmi
szeriparban.

A hazai ellátás színvonalát 
növeli, hogy az idén is több 
száz újdonság jelenik meg. A 
húsiparban a nyersanyagok 
szélesebb körét vonják be a 
feldolgozásba. Fokozott gon
dot fordítanak a csomagolás 
fejlesztésére, ami nem csu
pán az áru esztétikai meg
jelenésén javít, hanem az el
tarthatósági időt is növeli. 
Például több, úgynevezett 
tokbélbe töltött sajt és hús- 
készítmény kerül a pultokra. 
Az egészségesebb étrendbe 
jobban beillő termékeket ál
lít elő a többi között az 
édesipar.

Fordulópont...

Aki nyugdíjba vonult, Mázi Jánosné (jobbra) és aki most kezdett — Bódainé Nagy M ar
git — a búcsúztatás és beiktatás „nem hivatalos” fordulóján (Fotó: Fodor Zsolt)

Változó korban

LÁTLELET
68 kérdésre

milyenek a

válaszolt több ezer fizikai munkás a  
Tatabányai Szénbányáknál. A bányász 
pártbizottság, a m  kereste a választ,

fizikai munkások élet- és munkakörülményei? 
A válaszokat összegezték és azt a bányász pártbizottság és 
a vállalati szakszervezeti bizottság együttes ülésen megvi
tatta. s egyúttal megfogalmazták a legsürgetőbb teendőket.

Elöljáróban elmondhatjuk, hogy igen sokan rosszabb
nak ítélik meg saját helyzetüket, mint amilyen az valójá
ban. Ez kitűnik abból is, hogy alig, vagy egyáltalán nem 
érzékelték jövedelmük növekedését, holott ténylegesen je
lentős bérnövekedés következett be. A vállalatnál az éves 
átlagbér 1983-ban meghaladta a 91 00Ö forintot. Természe- 
tesen az egyes dolgozók fizetése között nagy a szóródás. A  
bányászok nagy többsége ágy vélekedik, hogy m unká juk  
nehézségi foka és veszélyessége nem  fe jeződik k i jövedel
m ükben. A  többi iparághoz képest nem eléggé „kiemelt”, 
holott párt- és kormányhatározat született arra, hogy a bá
nyászok megbecsülését, ..kiemeltségét” növelni kell. Nos, a 
„kiemeltségnek” ez a hiánya nyom legtöbbet a latban ak
kor, amikor a bányászok saját élet- és munkakörülményeik
ről vélekednek. Érdemes erre az érzésre, vélekedésre oda- 
figyelni.

A bányavállalatok között azonban élen jár a  Tatabá
nyai Szénbányák az átlagbért tekintvé. Céltudatos, követ
kezetes bérgazdálkodással érték el a jelenlegi 91 .ezres át
lagbért. Mielőtt a más iparágakban dolgozók közül bárki is 
sokallná ezt a 91 000 forintot, tegyük hozzá, hogy évente 
20—22 szabadnapon is dolgoztak (átlagosan). Volt olyan 
frontmesteö, aki 70 szabadnapon termelt, azaz a 12 hónap 
alatt 15 hónapnyit dolgozott! A bányász pártbizottság és a 
vszb is azon a nézeten van: el kell érni, hogy a fen ti bért 
a törvényes m unkaidő alatti m unkával kereshessék meg a 
bányászok. Egyelőre azonban erre nincs remény, hiszen a 
régi aknákban már csak „csontrágás” folyik, az új bányák 
viszont az eddigitől mostohább geológiai, tektonikai körül
mények között épülnek, termelnek. Sok többletmunkát okoz 
például a rendkívül nagy nyomás.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Tatabányai Szénbá
nyáknál sokoldalúan törekednek az élet- és m unkakörül
m ények folyam atos javítására. Ennek hagyományai vannak 
a vállalatnál, a megyeszékhely életében meghatározó a vál
lalat működése, tevékenysége. A város minden második 
családját érintik a bánya tettei, magatartása. Tíz év alatt 
6256 összkomfortos lakás építésére teremtettek lehetőséget! 
Jelenleg 1400 otthon és 100 km úthálózat fenn tartásáról, 
üzemeléséről gondoskodik a Tatabányai Szénbányák. So
rolni is sok volna, hány gyermekintézmény, egészségügyi
vagy sportlétesítmény, kereskedelmi, egység és kulturális 
bázis létesítéséből vállaltak részt. A z  együttes ülés vitájá
ban a felszólalók már sokallták is ezt a mecénást kötele
zettséget.

A  működésükkel okozott környezetromlást is igyekez
nek ellensúlyozni, újra hasznosítják a felhagyott bányate
rületeket.

Sok még az otthontól a munka miatt távol töltött idő. 
A  napi 24 óra 40— 45 százalékát az utazás és a m unka  
em észti fe lt s ez bizony sok. Mérsékléséhez a 18-as Volán 
pontosabb szolgáltatásával járulhat hozzá. A vállalatnak 
viszont a többletműszakokat kell csökkentenie ahhoz, hogy 
dolgozói leterhelését mérsékelje.

Részletesen elemezték, hogy azt a hosszú időt, amit 
dolgozóik munkában töltenek, milyen feltételek, körülmé
nyek teszik nehezebbé, vagy könnyebbé. Megállapították, 
hogy szakma és a vállalat is az átalakulás korát éli. Az ú j 
bányákban már fej let t  technikát és technológiát alkalm az
nak, ami erőteljesen megváltoztathatja a bányamunka jel
legét. A feltételes mód még indokolt, hiszen ez a hatalmas 
változás nem zökkenőmentes. Az új ismeretek elsajátítása 
a kívánatosnál és lehetségesnél lassúbb. Nemegyszer még 
bizalmatlanság is tapasztalható az új iránt és oktalan ra
gaszkodás a már elavult, de beléjük rögződött hagyomá
nyos ‘ módszerekhez. Mindezek esetenként nyomasztóan hat
nak az . itt dolgozók közérzetére, visszafogják a lendületet. 
Egy-egy termelési kudarc ugyancsak rontja a közérzetet. A 
bányász pártbizottság megítélése szerint azonban van re
mény a helyzet megváltoztatására, mivel o törzsgárda 
igényli, akarja a továbblépést, a megújulást. Vállalkozó ked
vüket egyre jobban visszanyerik. Hajlandók a nehézségek 
leküzdésére, türelmesen és reménykedve figyelik az átme
neti időszak sikereit és kudarcait. Egyre többen értik meg, 
hogy az ú j bányák elkészüléséhez, sikeres term eltetéséhez 
m inden eddiginél erősebb összefogásra van szükség, bele
értve ide az új technika kezelésében való rutinszerzést.

A vállalat nem csupán szenet termel. Az egyre szigo
rúbb gazdálkodási feltételek arra kényszerítették a Tata
bányai Szénbányákat, hogy gépeket, berendezéseket gyárt
son, technológiát értékesítsen, exportját növelje. Dinamikus 
az úgynevezett szénen kívüli tevékenységük fejlődése.

A külüzemek fizikai dolgozói sem irigylendők. Bár 
többnyire korszerűek a munkahelyek, azonban a munka 
jellegéből adódóan zaj, vibráció stb. árthat dolgozóiknak. 
Annak ellenére, hogy a munkavédelemre évente 90—109 
m illió forint körüli összegeket fordítanak. A jelenlegi mű
szaki, technikai színvonalon valamennyi veszélyforrás nem 
iktatható ki, még a külüzemekben sem.

Az úti balesetek átsorolása miatt nőtt a vállalatnál^ a 
balesetek gyakorisága, viszont a súlyosság számottevően 
csökkent. A balesetek bekövetkeztének okai között éppúgy 
megtalálható' a figyelmetlenség, a veszélyforrás lebecsülése, 
a technológiai utasítás megszegése, mint az anyagmozgatás 
gépesítésének elmaradottsága.

Orvosi rendejői vannak á  vállalatnak, hogy mégsincs 
megnyugtatóan megoldva az üzemegészségügyi ellátás, an
nak legfőbb oka, hogy kevés az orvos. Megfelelő számú fő
állású orvosra van szükségük, az erről való gondoskodás ta
nácsi feladat. . .  . ,

A válaszokból kedvező képet nyertek a fizikai munká
sok életmódjáról, anyagi helyzetéről. Kitűnt, hogy az átla
gosnál nagyobb jövedelm et célszerűen, okosan hasznosítják. 
Jelentős összegeket költenek utazásra, üdülésre és persze 
felhalmozásra. Tartós használati cikkeket, lakast, hobbi tel
ket vásárolnak.

amelyeket a két testület megszabott, nem  
újak. A hagyományt kell folytatni! A bá
nyászokról való sokoldalú gondoskodás 

nem  mérséklődhet. Nehéz és veszélyes munkájuk indokol
ja, hogy olyan élet- és munkakörülményeket teremtsenek 
számukra, amely jó közérzetet szül, s lehetővé teszi szá
mukra a fáradságos munka utáni _ megújulást, egészségük 
romlása esetén pedig a rehabilitációt. A nyugodt, szép ott
hon, a jó közellátás, a kulturális és sportolási lehetőségek 
mind-mind beletartoznak abba a feltételrendszerbe, am it 

joggal igényelnek. Madarász Anna

8 feladatok,

tettem néhány közérdekű 
munkába is, különösen az 
iskola szülői munkakö
zösségében igyekeztem hasz
nosítani magam.

— Ügy érzem, most életem  
új szakasza kezdődött. A jót 
és rosszat egyaránt vállalni 
tudtam mindig, azt hiszem, 
erre a képességeimre itt is 
szükségem lesz. Életem 
égjük legszebb napja volt 
november 26-á, amikor ta
nácstaggá választottak, s 
nagyon felemelő érzés volt a 
tanácsülésen átélni az egy
öntetű döntést: egyetértenek
azzal, hogj' én legyek a dadi 
tanács elnöke.

Juliskát mindenki ismeri és 
szereti Dadon, tudják, hogy 
tanácsaira még sokáig szá
míthatnak. Margitka előtt, 
pedig a nagy lehetőség tárult 
ki: elfogadtatni magát a fa
luval, úgy vezetni, hogy ab
ból a közösségnek, a község 
egészének java származzon.

Sok és nehéz munka vár a 
fiatal elnökasszonyra. Hogy 
mennyi és milyen? Azt leg
jobban Mázi Jánosné tud
j a . . .  Ádám Éva

nincs, hogy egy községben 
mindent be lehessen fejezni!

— Majd meglátja Margitka 
— szól közbe a kömlődi el
nök —, hogy a tanácselnök 
„csak” hajnaltól késő estig 
van „hivatalban.” Mert nem 
lehet azt mondani még ott
hon sem, hogy János bá
tyám, vagy Maris néném, 
jöjjön majd reggel be a ta
nácsba!

— No, azért nem kell el- 
rémiszteni Margitkát, — kel 
a munka és a beosztás „vé
delmére” Zsóka a somlói ta
nácselnök. — Sok-sok szépsé
ge van ennek a szolgálatnak, 
s ha az ember estére elke
seredik valami miatt, akkor 
is úgy kel reggel, hogy siet, 
nehogy valamit elmulasz- 
szon!

— Tulajdonképpen nem fé
lek, mert akkor nem vállal
tam volna — mondja Margit
ka, — Harmincéves vagyok. 
Oroszlányban laktam, öt év
vel ezelőtt kerültem ide, 
Dadra, 1975-től pénzügyi vo
nalon dolgoztam, előtte cse
csemőgondozóként betekin-

vezettek be, az iskolába, a 
tanácsnál felújítottak egy 
szolgálati lakást, az egészség
házat, az elmúlt évben fel
újították a műemlék iskola 
tetőszerkezetét, cserepeit, s 
ebben az iskolában is meg
kezdték a központi fűtés be
vezetését. Sok ez, vagy kevés? 
A dadiak a megmondhatói, 
de biztos, hogy tíz év alatt
— szép eredmény.

— És mi maradt nekem?
A kérdező egy szép barna 

fiatalasszony. Az arca csupa 
figyelem, mosoly. Eddig nem 
szólt, pedig neki lett • volna 
legtöbb oka-joga, hiszen ő
— Bódainé Nagy Margit — 
lett január 1-től a dadi ta
nács elnöke.

— Maradt még tennivaló — 
válaszol Juliska — olyan

A dadi tanács elnöki szo
bájában kedves-kedélyes tár
saság. Bokodról Major Bá
lint, Vértessomlóról R itter  
Józsefné, Kömlődről H ujber 
M ihály és Kecskédről Haász 
György: tanácselnökök, akik
évek hosszú során át dol
goztak együtt Julikéval, a 
dadi tanács búcsúzó elnöké
vel. Mert eljött az idő: Mázt 
Jánosné  nyugdíjba ment.

— Hosszú volt az út és 
nagyon göröngyös — mondja. 
Elmélázik, néhány percig, 
szinte nem is veszi észre, hogy 
a szavát lessük. Nagyon fiata
los igazán senki nem mon
daná, hogy elmúlt 55 éves, 
tettrekészsége lankadatlan, 
ma sem mondja, hogy többet 
már nem tesz a faluért.

— Dadon születtem, itt é l
tem, a felszabadulás utáni

• években, hol ide, hol oda szó
lított a kötelesség, de én 
mindig Dadról indultam. Ak
kor is, amikor gyalog, meg 
kerékpárral lehetett csak köz
lekedni, alig vártam, hogy 
egy-egy hosszú és nehéz nap 
után elém villanjanak a dadi 
házak biztonságos fényei.

1973 óta volt itt tanácsel
nök. Azóta szállóige az orosz
lányi város környéki községek 
tanácselnökei között Kugler 
Géza mondása: — Juliskát,
az ő munkáját figyeljétek, 
mert ő összefogja a dadia- 
kat!

Most a vendégek együtt 
felelevenítik azokat az éve
ket, amelyekben nem volt 
könnyű elnöknek lenni.

— Megpróbáltunk jól gaz
dálkodni a nekünk juttatott 
összegekkel. De ehhez sokat 
kellett tanulni.

Az elmúlt tíz év alatt szé
pen gyarapodott Dad. Épült 
egy klubkönyvtár, napközis 
óvoda, az iskolának politech
nikai terem létesült iskolai 
napközi, portalanították az 
ßsszes utcát, központi fűtést


