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Ikarus móri gyára

Csökkenő létszám, 
növekvő eredmény

A nagy konyhák terítéke (2.)

Ebéd a munkahelyen

Az Ikarus móri gyárában 
üzemi pártvezetőségi ülésen 
tárgyalták a kongresszusi 
munkaverseny eredményeit. 
Megállapították, hogy a 
felajánlásban megfogalma
zott feladatokat időarányosan 
teljesítették. A brigádok 
kezdeményezésein alapuló 
felajánlások nagymértékben 
hozzájárultak a tervfeladatok 
végrehajtásához, a termelési, 
önköltségcsökkentési és
egyéb mutatók kedvező ala
kulásához. /

A szocialista brigádok 
kongresszusi versenyfelaján
lásában kiemelt helyet ka
pott a takarékosság. Gyári 
szinten 15 millió forint költ
ségmegtakarítást vállaltak. 
Ennek realizálásához nagy
mértékben szükség volt az 
anyag- és energiatakarékos
ságra, a munkaidő fokozot
tabb kihasználására, techno
lógiai fejlesztésekre.

Jelentősen hozzájárult az 
eredményekhez a szocialista 
brigádok által benyújtott 
újítások gazdasági eredménye 
is. Mindezeknek köszönhető, 
hogy az I—III, negyedéves 
gyári eredmény meghaladta 
a 31 millió forintot. Ennek 
értékét növeli; a tervezettnél 
kevesebb létszámmal érték

el. A fuvarköltségek csök
kentése is hozzájárult a 
költségek 2,6 millióval való 
csökkenéséhez. Megoldották, 
hegy jelenleg egy gépkocsi
val négy MHD-konténert 
szállítanak. A gyárban jól, 
gazdálkodtak a fejlesztési 
alappal is.

A saját kivitelezésben ké
szült üzemi konyha és ét
kezde beruházási összegét is 
lényegesen csökkentették.

Tovább folytatták a tőkés 
importanyagok hazai gyár
tásával történő helyettesíté
sét. Megoldották a kromátozó 
vegyszereinek kiváltását. A 
zsírtalanításhoz használt 
angol import anyagot a Bu
dapesti Vegyiművek által 
gyártott anyaggal helyette
sítették.

Üzemi kezdeményezés
alapján a kábelgyártásnál 
keletkező pvc-hulladékcsöve- 
ket felhasználják, az anyag
hibás műbőröket pedig kézi 
szabással teszik hasznosítha- 
tóvá.

Kis beruházás, 
nagy haszon

Hogyan lehet a jelenlegi 
nehéz gazdasági helyzet
ben viszonylag kis beruhá
zással, nagy haszonra szert 
tenni? A MINERALIMPEX 
és az Országos Érc- és 
Ásványbányák közös vál
lalkozása Fehérvárcsurgón 
választ ad a kérdésre. A 
homokbányában a közel
múltban 50 milliós beruhá
zást hajtottak végre, s ez 
bőségesen megtérülő be
fektetésnek bizonyult.

A régi bánya már 1977- 
ben kimerülőfélben volt, 
maximális évi teljesítménye 
alig érte el a 380 ezer ton
nát. Ezzel a mennyiséggel 
a megnövekedett, 460—470 
ezer tonnás belföldi szük
ségletet nem lehetett ki
elégíteni, arról nem is be
szélve, hogy a homok ma
gas vastartalma miatt 
minőségileg sem felelt 
meg az igényesebbé vált 
hazai felhasználóknak.

Felvetődött a kérdés, 
hogy homokszükségletünket 
importtal elégítsük-e ki, 
avagy inkább a régi bányát 
új beruházással „injekcióz
zuk-e életre”. A két válla
lat ez utóbbi mellett dön
tött, és választásuk helyes
nek bizonyult.

A rekonstrukció 1977-ben 
kezdődött meg, költségei 
elérték az 50 millió forin
tot, ehhez 20 millióval az 
Országos Érc- és Ásvány
bányák járult hozzá, 30 
milliót pedig az exportfej
lesztési hitelekből fedeztek, 
ez utóbbira a MINERAL
IMPEX vállal kezességet.

Az új homok egy részé
nek vasoxid-tartalma a ko
rábbinak csak fele és 
mennyiségileg nemcsak a 
hazai ipar igényeit elégíti 
ki százszázalékosan, ha
nem tavaly már tőkés ex
port is beindult. A múlt 
évben 22 ezer tonnát ex
portáltak 424 ezer dollár 
értékben, a legjelentősebb 
vásárló Ausztria és Ju
goszlávia volt. Az idén a 
kivitel elérte a' 37 ezer ton
nát, ennek értéke 637 ezer 
dollár körül mozog, a jövő 
évi szerződések pedig 59 
ezer tonna homok szállítá
sáról szólnak, az érték 870 
ezer dollár.

Ez annyit jelent, hogy a 
beruházás alig két év alatt 
a tőkés piaci exportból 
megtérült, nem beszélve a 
hazai szükségletek kielégí
téséről.

A Pamuttexti Művek szé
kesfehérvári fonalkikészítő 
gyára szerves része megyénk, 
városunk iparának. A vég
terméket kibocsátó üzem lét
száma ezer fölött mozog, kö
zel ötszáz a 30 éven aluliak 
száma és ennek 70 százaléka 
nő. Jellemző arányok a köny- 
nyűipar munkahelyeire. Mi
ként a foglalkoztatottak isko
lai végzettsége is hasonló az 
azonos munkahelyekéhez. Er
ről mondja Nagy Lászlóné, a 
gyár párttitkára:

— Dolgozóink többsége be
tanított és segédmunkás. So
kan nem fejezték be az álta
lános iskola nyolc oszályát. 
Ez egyik gondunk. Évenként 
250—260 a gyermekgondozási 
segélyre távozó nők száma, és 
bizony nagyon sokan nem is 
jönnek ide vissza dolgozni. 
1974 óta szakma a kikészítés, 
és a gyárban azóta huszon- 
ketten végeztek a felnőttok
tatásban. Szakember dolgá
ban nem állunk rosszul, de a 
24 felsőfokú végzettségű mel
lé kellene még néhány. A 
középfokú végzettséggel ren
delkezők száma százötven. A 
vegyipari profilnak megfele
lő képzésre megyénkben 
nincs lehetőség, így a fővá
rosban tanulnak a fiatalok. 
Igaz, akkora irántuk a keres
let, hogy már az iskola vé-

Valamit visz a víz.». A jó 
humorú emberek üzemi ét
kezdék asztalánál elfogyasz
tott (vagy otthagyott) leve
sekre mondják.

De félre az élcelődéssel.
Valójában milyen is a 

munkahelyi, üzemi étkezte
tés, melyet gyakorta bírá
lunk, fitymálunk, szidunk, de 
amelyet a megye dolgozóinak 
negyven százaléka mégis 
igénybe vesz. Székesfehérvár 
és Dunaújváros üzemi étkez
déiben, vendéglátóhelyein 
sokkal nagyobb arányban, 
mint vidéken, ahol ez az 
arány 15 százalék.

Fejér megyében az ipari és 
építőipari üzemek dolgozói
nak körében a szervezett ét
keztetést a Dunavidéki Ven
déglátóipari Vállalat végzi, a 
termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok többsége pedig 
saját kezelésben lévő kony
háján főz.

A témát, — a lakosság tö
megétkeztetésének helyzetét 
— a közelmúltban 19 mun
kahelyi és 19 vendéglátói 
konyhában vizsgálta a népi 
ellenőrzési bizottság. Az itt 
szerzett tapasztalatok tehát 
nagyjából a megyei helyzet
re vonatkoztatva általánosít
hatók.

A vállalatok hozzájárulnak 
dolgozóik étkeztetéséhez. A 
hozzájárulás mértéke válla
latonként igen változó, az 
ipari üzemeknél négy forint
tól tíz forintig, a termelőszö
vetkezetek, állami gazdasá
gok esetében pedig hét fo
rinttól tizenhét forintig ter
jed. Az említett vállalatoknál 
összességében ez 35 száza
lékkal csökkentette a jóléti 
alapot.

A jelenlegi kapacitás sok
kal többet is elbírna, vagyis 
a munkahelyi étkezőhelye
ken sokkal kevesebben ülnek 
asztal mellé, mint ahányan 
elférnének. A Videoton gyár 
dolgozóinak például, valami
vel több mint J.2 százaléka 
fizet elő az üzemi étkezdé
ben.

Sokféle megrögzött szokás 
és valós akadálya van, hogy 
nem többen. Az, hogy mun
kaidő végeztével igyekeznek 
az induló autóbuszokkal ha-

geztével a főváros üzemeiben 
is el tudnak helyezkedni.

— Hogyan segítenek a szak
mai utánpótlás gondjain?

— Szerencsére a tanulás 
iránt sikerült felkelteni már 
a dolgozó fiatalok kedvét, ér
deklődését. Évenként nyolc— 
tíz munkás végez a Thán Ká
roly Vegyipari Szakközépis
kolában. Emellett házi to
vábbképzést is folytatunk. 
Fiatal mérnökeink — mert 
legtöbbjük az, és a pályát is 
a gyárunkban kezdte — na
gyon lelkesen, lelkiismerete
sen végzik szakmai munká
jukat és vállalkoznak arra, 
hogy a házi képzést elősegít
sék. Idén is mintegy százhet
venen vesznek részt a helyi 
szakmai továbbképzésben, 
ebből közel százharminc a 
fiatal.

— Milyen támogatást ad
nak a bejáró fiataloknak, hi
szen az összlétszám 60 száza
léka bejáró?

— Évekik gondunk volt, 
hogy a dolgozók sokszor órá
kat vártak a buszindulásra. 
Napjainkban ez a várakozási 
idő csökkent, igazodtak a 
buszjáratok a munkaidőhöz. 
Ez is nagy eredmény. Sajnos, 
munkásszállásunk nincs, és

zafelé. Sokan járnak be vi
dékről. Sokan hideget hoz
nak, megszokásból és takaré
kosságból, a napi főtt ételt 
otthon fogyasztják el este, 
családjuk körében. A szalag
munkán dolgozók nehezen 
mozdulhatnak munkájuk 
mellől, a több műszakos üze
mek dolgozói pedig második, 
harmadik műszakban bizo
nyára csupán a konyhák sö
tét ablakait láthatják.

Idézetek a vizsgálati jegy
zőkönyvekből :

„Videoton munkahelyi 
konyha, Székesfehérvár. A 
konyha kapacitása 5000 fő ét
keztetésére elegendő, jelen
leg 50 százalékban van le
kötve. A la carte étkezést 600 
—800 fő vesz igénybe.”

Mór, 46. sz. konyha, Csepel 
Művek Fémműve.

„A 700 fős létszámból mint
egy kétszázan vesznek részt 
a szervezett étkeztetésben. 
Délutáni és éjszakai műszak 
nem tudja igénybe venni, a 
konyha csak délig üzemel.”

Bodajk, 37. sz. konyha, Ha
zai Fésűsfonó, Balinkai Szén
bányák.

„Kapacitása 100 százaléko
san kihasznált. Választék, 
minőség kifogástalan, egész
séges étkeztetésre töreksze
nek.”

Hogy milyen a választék?
A vizsgált helyek többsé

gén csak egyféle menüt szol
gálnak ki, két helyen kétfé
lét, két helyen háromfélét, 
öt helyen pedig négyféle me
nü a választék. Jellemző, 
hogy a termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok sajátkeze
lésű konyháin csak egyféle 
menüt főznek. Rendszerint 
húsos, kalóriadús ételeket.

Ök a főzni való jó részét 
megtermelik, igaz munka
igényesebb ez, mint a kony
hakész, mélyhűtött gasztrofol 
ételek elkészítése, előnye vi
szont, hogy olcsóbb. Sok he
lyen bizony a normák betar
tása — a magas nyersanyag- 
árak miatt — igen nehéz, és 
a drágább ételeknél az ada
gok mennyisége csökkent.

A saját kezelésű konyhák 
dolgozói általában szakkép
zetlenebbek, bár gyakorlat

nem is lesz egyelőre. Meg- 
póbáltunk a FÁÉV munkás- 
szállóján egy emeletet bérbe 
venni, de a bérleti díjat nem 
tudtuk vállalni. A fizikai dol
gozók közül napjainkban 
csupán két embernek tudtunk 
albérleti hozzájárulást fizet
ni, de a műszaki fiatalok kö
zül senkinek. Négy-öt fiatal 
kap évente lakást. Kamat
mentes kölcsönnel segítjük a 
befizetést a kollektív szerző
dés szerint.

— A szakmai tevékenysé
gen kívül, miben számítanak 
a fiatalok közéleti tevékeny
ségére?

— A gyár helyzetéből adó
dóan a KISZ-tagok létszáma 
is állandóan változó. Tulaj
donképpen van egy 70—80 
fiatalból álló mag, amelyhez 
csatlakoznak az újabb tagok
— kapcsolódik a beszélgetésbe 
Nagy Kálmán KISZ-titkár.
— Fiataljaink között nagyon 
élő az FMKT. A leadott szak- 
dolgozatok több mint a fele 
mindig díjazott. Legtöbbjük 
a gyárban felmerülő gondo
kat próbálja megoldani.

— A fiatalok jogosan ve
tették fel az ifjúsági parla
menteken, hogy gyorsabban 
kellene hasznosítani szakdol
gozataikban foglalt témákat

tál rendelkezők, a DÜV 
konyháin viszont többségében 
szakemberek dolgoznak. A 
konyhák többsége jól felsze
relt. A vizsgált üzemekben az 
elmúlt három év alatt 37 
millió forintot költöttek kor
szerűsítésekre. A kislángi tsz 
például 7,5 millió forintot, a 
Sárszentmihályi ÁG 10 mil
liót költött e célra.

Mindinkább tapasztalható, 
hogy az utóbbi időben a 
vendéglátóipari vállalatok és 
szövetkezetek is bekapcso
lódnak a tömegétkeztetésbe. 
Ez a folyamat néhány évvel 
ezelőtt kezdődött, az étlap 
szerinti ételforgalom csök
kenésével egyidőben. Az 
emberek többsége nem 
(vagy csak kevesen) ülnek be 
a fehér asztalok mellé ebé
delni a magasabb árak mi
att. A vendéglátó vállalatok, 
szövetkezetek szabad kapa
citásukat ezért az előfizeté
ses étkeztetésre, a gyermek- 
és diákétkeztetésre állították 
át. A vizsgált vállalatoknál 
ez még mindig csak 70 szá
zalékos, a kapacitás tehát 
még nem teljesen kihasznált. 
Tavaly az első félévben az 
ételforgalom 53,3 százaléka 
volt előfizetéses, ez az arány 
az idei év első felében 59,7 
százalékra nőtt. Különösen 
Székesfehérváron és a fe
hérvári járás községeiben 
volt tapasztalható az erő
teljes igény és hajlandóság 
a vállalatok, szövetkezetek 
részéről a tömegétkeztetésre.

Az, hogy hol, mi kerül az 
asztalra, és az ételhordóba, 
sok mindentől függ. Az üz
letvezetőtől kezdve a mun
kaerőhelyzetig, a konyha 
felszereléséről a hűtőkapaci
tásig. Attól, hogy melyik 
konyha hol szerzi be a főzni- 
való nyersanyagot.

Van vendéglő, ahol a zöld- 
ségdömping idején két hétig 
nem került asztalra friss áru. 
Télies ételeket kínáltak: bab, 
sárgaborsó, lencse szerepelt 
az étlapon, másutt igen 
változatosan,50—60 féle ételt 
is főztek, ideértve a gyü
mölcsleveseket is. Olyan 
vendéglő is akad, ahol zóna
étel és gyermekmenü kap
ható, továbbá két-három fé
le friss főzelék.

— veszi át a szót ismét Nagy 
Lászlóné. — Elmondhatom, 
hogy nemcsak szakmai vo
natkozásban vagyunk elége
dettek ifjú kollégáink mun
kájával. Aktívak a közélet
ben is.

— Akik elmennek a gyár
ból, vajon miért teszik?

— Az egyik rész azok, akik 
gyes-ről már nem jönnek 
vissza, ők már nem tudják 
vállalni a három műszakot. 
Nemrégiben felmérést végez
tünk, választ kerestünk a mi
értre. A fiatalok anyagi hely
zete nem rossz. Tavaly 3096 
forint volt a havi átlagbér, az 
idén ez 3235 forint. Hangsú
lyozom, az átlagbér, mivel 
van olyan munkahely, ahol a 
bér ennél kevesebb, és olyan 
is, ahol ennél lényegesen több. 
A lakáshoz jutás a fiatalok 
legnagyobb problémája. Ez 
már meghaladja a gyári gon
doskodás hatáskörét.

Az ifjúsági törvény értel
mében a gyár gazdasági és 
tömegszervezeti vezetői is 
igyekeznek tenni a fiatalok 
érdekében. Tudják, hogy 
munkájuk, segítségük értéke 
előbb-utóbb bőségesen meg
térül.

Kovalcsik Katalin

Sz. S.

A Csepel Művek Jármű- és Konfekcióipari Gépgyárának sá
rospataki gyárában két évvel ezelőtt kezdték meg a kerékpá
rok szerelését. Itt készítik a belföldi piac számára CSEPEL, 
TÚRA, VELENCE, TACSKÓ stb. kerékpárokat. Az idén ki
lencvenhatezer darab különböző kerékpárt akartak forgalom
ba hozni, az igények növekedése miatt a gyártási tervet tíz
ezer darabbal emelték

Balázs Katalin

Ifjúságpolitika a PATEX-gyárban

Otthont adni a fiataloknak


