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Pártfórumon tárgyalták

Egyenlő esélyt
a női vezetőknek
regnap délután Lantay Gyula elnökletével ulest tartott az
MSZMP Székesfehérvári Járási Végrehajtó Bizottsága. A je
lenlévők Surányi Ágnesnek, a járási pártbizottság politikai
m unkatársának szóbeli előterjesztésében meghallgatták a nők
vezető funkcióba kerülésének helyzetéről szóló tájékoztatót,
amit írásos statisztika szemléltetett. Ezután elfogadta a tes
tület a politikai ünnepségek és rendezvények idei első félévre
szóló tervét, majd az 1980. évi m unkát értékelő beszámoló
taggyűlések tapasztalatát beszélték meg.

Konverteres acélmű

Ö t hónappal
az indulás előtt
ö t hónap múlva megkezdi a próbaüzemet a Dunai Vasmű
konverteres acélműve, term elni kezd a népgazdaság egyik
legnagyobb beruházása, a csaknem 1 0 milliárdos költséggel,
szovjet közreműködéssel épített új üzem.
A magyar népgazdaság je
lenleg csaknem négymillió
tonna acélt termel, ennél
többre van szüksége az or
szágnak a belső ellátás és az
export növelése érdekében. Ez
a beruházás is jelentősen hoz
zájárult a népgazdaság acél
szükségletének kielégítéséhez,
a termelés több m int félmillió
tonnával emelkedik. A meglé
vő Siemens—M artin acélm ű
vel együtt olyan kapacitás áll
majd rendelkezésre, amely —
a nyersvastermelés növekedé
sének függvényében — ennél
lényegesen nagyobb mennyi
ség előállítására is képes.
A Dunai Vasmű konverte
res acélműve nemcsak a te r
melés mennyiségi növelését
teszi lehetővé, hanem jelentő
sen korszerűsíti a technoló
giai folyamatot is. Az új acél-

Munkavédelem
az élelmiszer
iparban
A Szakszervezetek Fejér
megyei Tanácsa székházá
ban, az ÉDOSZ megyebi
zottságán
rendezték
meg
tegnap
Székesfehérváron
azt a munkavédelmi tanács
kozást,
amelyen S z e i f e r t
József,
a
Szakszervezetek
Országos Tanácsa m unkavédelmi osztályának
főfel
ügyelője ism ertette a 2 1980as KSH rendeletet az üze
mi balesetek nyilvántartásá
nak módosításáról. A ren
dezvényen megjelent Barsi
Á rpád,
az SZMT m unkavé
delmi főfelügyelője, vala
m int
Járosy
F erenc,
az
ÉDOSZ megyebizottságának
titkára is.
Az előadó részletesen is
m ertette a munkavédelmi fe
lelősök előtt a többi közt az
új baleseti jegyzőkönyv k i
töltésének szabályait.

mű lényegesen nagyobb ter
melékenységet tesz lehetővé,
hiszen ötödére csökkenti az
acélgyártás idő igényét. Lé
nyeges szempont az is, hogy
a hagyományos SM-eljáráshoz
képest 80 százalékkal kisebb
az energiaigény.
Az új acélmíj építésénél a
legkorszerűbb technológiát al
kalmazták — 50—100 tonnás
darabokban
előszerelt álla
potban emeltek be alkatré
szeket. Az építkezésen és a
szerelésben közreműködő vál
lalatok összehangolt munkája,
jó együttműködése tette lehe
tővé, hogy a kulcsfontosságú
munkák a hálóterv szerint
megszabott határidőre elké
szüljenek. Az eredeti h atár
időhöz képest fél évvel koráb
ban várhatóan július 1 -én

acélt csapolnak majd az új
konverteres acélműben.
A Dunai Vasmű nagyberu
házásánál
kulcskérdés volt,
hogy a zavartalan m űködte
téshez szükséges létesítmé
nyek is határidőre készülje
nek el. Az évente több mint
1,1 millió
tonna kapacitású
konverteres acélmű m ellett a
háromblokkos oxigéngyár tel
jesítménye óránként 15 ezer
köbméternyi oxigén lesz. Fel
épült és próbaüzemei az új 450
ezer tonna kapacitású mészmű.
Bár az acélmű indulása for
dulópontot jelent a Dunai
Vasmű történetében, a Duna
menti kohászati kombinát fej
lesztése tovább folytatódik. A
magyar—szovjet kormányközi
együttműködési
bizottság
XXII. ülésszakán megállapo
dás született arról, hogy a két
ország együttműködik a Du
naújvárosban
létesítendő
kokszvegyészeti és ércdúsító
üzem épkésében.

Alba Regia ÁÉV

Műszaki fejlesztés,
nagyobb nyereség
Nem szokatlan az új termék, illetve az új építési eljárás az
Alba Regia Állami Építőipari Vállalatnál. Szinte évente je
lentkeznek a piacon olyan építőipari termékkel, amelynek al
kalmazásával energiát és emberi munkaerőt takaríthatnak
meg felhasználói.
Jól bevált a gipszpernye
alapanyagú Albafal term é
kük; a PYROK tűzvédelmi,
akusztikai és felületszínező
anyaguk. Ebben az évben kez
dik legújabb termékük, az
Albaplast nyílászárók tömeg
szerű gyártását. Nagy előnye,
hogy bármilyen épülethez
csatlakoztatható, tehát bár
milyen építési technológiá
nál alkalm azható; alig kíván
karbantartást és term észete
sen jól szigeteli az épület bel
ső terét a külső hőtől és zaj
tól. Hazai alapanyagokból
gyártják majd.

Az új term ék mellett az
építőipari technológiák fej
lesztésére is súlyt helyeznek
ebben az évben is az Álba
Regia ÁÉV szakemberei. Kü
lönös gonddal foglalkoznak a
szállítás, a rakodás és a táro
lás korszerűsítésével. Szeret
nék a vállalatnál minél több
helyen és minél több form á
ban használni a konténere
ket. Gyorsan fejlődő ipari
termelésüknél az anyagmoz
gatást kívánják magasabb fo
kon gépesíteni.

Tulajdonképpen a tizenegy
évvel ezelőtti, a nők helyze
téről, szerepéről szóló párthatározat tükrében elemez
ték az egyik fontos részterü
letet: a nők vezetővé válásá
nak folyamatát, tényeit m e
gyénk területileg és népes
ségszámban is legnagyobb
járásában. A felmérő és
elemző munkához a pártszervezetek
és pártszervek
hatáskörébe tartozó szemé
lyek, adatok és természete
sen az összegyűjtött tapasz
talatok szolgáltatták az ala
pot. És mivel eltérőek a ha
táskörbe vont funkciók, így
az egyes részterületek —
termelőszövetkezet,
állami
gazdaság,
mezőgazdasági
kombinát, áfész, ipari szö
vetkezet,
oktatási-nevelési
intézmények — eredményeit,
hiányosságait
külön-külön
vették számba és a felada
tokat is ennek megfelelő dif
ferenciáltsággal szabták meg.
A nők vezetővé válásának
tapasztalatait ezelőtt önálló
tém aként nem tárgyalta a
testület, de szóba került a
nőpolitikái határozat végre
hajtását szolgáló járási in
tézkedési terv ellenőrzésének
részeként. Hogy ez mennyire
így volt, arra visszautaltak

Fehérvári zakó
exportra
Jelentős
változásokkal
kezdte az új esztendőt a
VOR székesfehérvári gyára.
Tavaly minden száz itt ké
szült zakóból hatvannégyet
adtak el tőkéspiacon, idén
százból kilencvennégy kerül
nyugati exportra. Mennyisé
gében is növekszik a term e
lés: a tavalyi 305 ezer he
lyett idén 312 ezer zakót ké
szítenek a fehérvári gyár
ban.
A legnagyobb megrendelő
Franciaország, ahova több
mint 2 0 0 ezer darabot szállí
tanak, de a fehérvári asszo
nyok munkája eljut a brit, a
szír,'a jemeni és líbiai üzle
tekbe is.
A napokban újabb, ezúttal
USA-beli partnerekkel foly
tak tárgyalások, amelyek
eredményeként a fehérvári
zakók a tengerentúlra is el
jutnak majd.
A fehérvári gyár m unká
jának minőségét jellemzi,
hogy a múlt esztendőben
egyetlen reklamáció sem ér
kezett a meglehetősen igé
nyes tőkés partnerektől. A
m unka minősége, valam int a
termelékenység javítása cél
jából egyébként számos mó
dosításra, műszaki intézke
désre és átszervezésre került
sor, s ez a folyamat a közel
jövőben fejeződik be.

többen is, megemlítvén az
ezzel kapcsolatos feladatot.
Elhangzott, hogy például ma
is érvényesek azok a megál
lapítások, amelyek 1979-ben
a végrehajtó bizottság nőpo
litikái
tém akört
tárgyaló
ülésén hangzottak el. Akkor
is, most is kevésnek találták
a vezető beosztásban a mun
kálkodó asszonyok, lányok
számát. Dolgozó létszámuk
arányához viszonyítva keve
sen vannak gazdasági a l
sóbb, közép- és felső vezetői
posztokon. Ez még akkor is
tény, ha az utóbbi választá
sok során valam ennyit javult
a helyi pártalapszervezetekben, szervekben, politikai,
társadalm i
testületekben,
mozgalmakban a tisztségvi
selő nők száma.
Ugyanis tények, szám ada
tok és arányok
egyaránt
szólnak e vonatkozásban a
kedvező változásról. A pártalapszervezetek, szervek és a
társadalm i,
politikai
élet
más területein is nőtt a ve
zetésben való részvételük. A
helyi tanácsokban is sokat
javult képviseletük. Ugyan
akkor gazdasági vezető posz
tokon — kivéve az oktatási
intézményeket — még igen
csak kis számban kaptak ve
zetői megbízatást. A káder-

utánpótlási tervekben
vi
szont m ár biztatóan számol
nak velük. Ehhez azonban
vállalniuk kell a különböző
vezetői tisztségek, beosztások
ellátásához szükséges kép
zettség, gyakorlat megszerzé
sét.
A vezetői alkalmasság kifejlesztését, elsajátítását elő
segíthetik az adott m unkahe
lyeken és a megfelelőség
bizonyításához
hozzájárul
hat a család, elsősorban a
férj megértő támogatása is.
A családon belüli egyenlőbb
munkamegosztás
bátorítást
adhat a vezetői munkával
együttjáró nagyobb felelős
ség vállalására. Mert a kép
zést,
a továbbképzést is
csak úgy tudják vállalni az
asszonyok, az anyák, ha az
otthoni terhekből levesznek
a vállaikról. Természetesen
szükséges a munkahely bá
torítása, a biztató, jó szó is.
Ellenállás
velük szemben
ugyan nem tapasztalható a
m unkahelyeken, de azért
még fenntartások előfordul
nak. Az otthoni munka, a
szülés és az ezt követő gyes,
valam int az idő- és szeretetigényes gyermeknevelés m i
a tt még meg kell küzdeniük
a munkahelyi főnökök és
olykor m unkatársaik előíté
leteivel. A rra bátorított, ösz
tönzött a végrehajtó bizott
ság a feladat meghatározásá
ban is, hogy azonos képesí
tés,
ráterm ettség
esetén
egyenlő esélyekkel induljon
a nő a vezetők kiválasztásá
nak, utánpótlásának folya
matában.

Fogadás a megyei
tanács elnökénél
Tegnap délelőtt a megyei
tanács épületében
Závodi
I m r e , Fejér megye Tanácsá
nak elnöke év eleji beszélge
tésen fogadta K i s b e r k I m r e
megyéspüspököt és d r . S z a 
k o s G y u l a segédpüspököt. Az
egyházi személyiségek kísére-

tében volt d r . B e j c z y G y u l a
kanonok, irodaigazgató.
A fogadáson részt vett N a g y
a megyei tanács el
nökhelyettese és L o v r e k K á 
r o l y egyházügyi
titkár, me
gyei főtanácsos.
Jenőné,

A Kereskedelmi
Kamara közgyűlése
Csaknem 500 tagvállalat
képviselőinek
részvételével
kedden tartotta VI. közgyű
lését a Magyar Kereskedelmi
Kamara a XIII. kerületi
pártbizottság
kongresszusi
termében. A tanácskozáson
részt vett Havasi Ferenc, az
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja, a Központi Bizott
ság titkára és M arjai József,
a M inisztertanács elnökhe
lyettese is.
Az elnökség írásos beszá
molójához — amelyet a tag
vállalatok
m ár korábban
kézhez kaptak —, Kallós
Ödön, a Kereskedelmi K a
m ara elnöke fűzött szóbeli
kiegészítést.
— K ialakultak és jelentő
sen fejlődtek a kam ara é r

dekképviseleti fórumai, így a
vállalatok egyre kezdemé
nyezőbben és hatásosabban
járulnak hozzá a gazdasági
döntések jobb megalapozá
sához — mondotta. A kam a
ra közreműködésével — kü
lönösen az utóbbi két évben
— szorosabb és közvetlenebb
kontaktus alakult ki a kor
mányzati szervek és a válla
latok között, ami fontos fel
tétele a szemlélet, a gondol
kodás egységének. A Kam a
ra útján a gazdaságirányítás
vezetői olyan fontos kérdé
sekben kérték ki a vállala
tok véleményét, m int a vál
lalati törvény, a hatodik öt
éves terv, a bérgazdálkodás
módosítása, az árrendszer
korszerűsítése.

