
hiányzik a vízvezeték hálózat, az iskola öt különálló, egymástól távoli épületben
kapott helyet. Ezeket a község a maga erejéből már valóban nem tudja meg-
oldani.

Tiszabura kivétel — mondhatnánk, hiszen nincs még egy község a me-
gyében, ahol a cigány lakosság aránya meghaladja a 33 százalékot.
Ez a község azonban megérdemli a figyelmet, hiszen mai helyzete nemso-
kára talán már nem is lesz olyan kivételes: Jászladányban 950, Jászapátiban 840,
Tiszabőn 540 cigány lakos él. Ha folytatódik a jelenlegi, demográfiai robbanás-
nak is joggal nevezhető, évi 2,5—3 százalékos szaporodási ütem a cigányság
körében, akkor a felsorolt községek egyik-másika, városaink közül pedig első-
sorban Karcag, nem is sok idő múlva jónéhány olyan gonddal fog találkozni,
amelyek Tiszaburán már most is jelentkeznek, s amelyek megoldásában előre
megszerezhetnénk a szükséges tapasztalatokat.

Levél munkatársamhoz
üzemi demokrácia dolgában
Olvastam a Gulyás Imre munkatársammal készített riportot. Problémafelvető
szókimondása megragadott. Ö a törzsgárdatagok szemszögéből látja a dolgokat,
én még a fiatal korosztályhoz tartozom, csak 2 és fél éves aprítógépgyári tapasz-
talattal rendelkezem, de egyes kérdésekben vitatkozni szeretnék vele.
Mag János vagyok a daraboló vas- és fémszerkezeti lakatosa. 1973 júniusában
lettem szakmunkás, előtte egy évig is a gyárban voltam tanuló. Gulyás elvtárs-
nak az a véleménye, hogy nekünk nem lenne szabad „olyan hamar megsértődni",
ha csak rossz munkát kapunk. Ha valaki sorozatosan bebizonyítja, hogy bonyo-
lultabb széria munkát is jól meg tud oldani, akkor igen is jogos lehet a sértő-
döttsége. Ha sürgős célprémiumos feladat van, akkor mi fiatalok is kapunk
belőle. Én ilyen munkát eddig négyszer végeztem, de prémiumot csak egyszer
kaptam. Túlórázni csak hosszú könyörgésre engednek bennünket. Az „öregek"
bármikor túlórázhatnak, mondván; az idősebbeknek jobban kell a pénz. Kérdem
én: a fiatalnak nem kell? Két és fél év alatt egyszer kaptam 250 forint célpré-
miumot, jutalmat még soha. Igaz, KISZ-munkámért az elmúlt évben kaptam 300
forintot, de ezzel a közösségi szervező tevékenységemet, nem pedig a termelő
munkámat honorálták. A fiatalok munkáját nemigen értékelik sokra a gyárban,
attól félnek, hogy esetleg elrontunk valamit. Biztos vagyok benne, hogy a mos-
tani rutinos szakik, mint valahai fiatalok, szintén gyártottak selejtet. Ha dolgozni
akarunk, sokszor nekünk kell bemenni a raktárba anyagért, mert kevés a segéd-
munkás. Egyetlen nap például 15 mázsa anyagot hordtam be, holott ez nem
az én munkám lett volna. A targoncánk is olyan, hogy egy hétig dolgozik, két
hétig meg javítás alatt áll.

Gulyás elvtárs nem tudja, hol akad el az üzemi demokrácia. Én sem! Két esetet
szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. 1973 óta dolgozom a November 7
szocialista brigádban mint „alkalmazott", mert a brigádnak nem vagyok tagja.
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1974 januárjában kértem, vegyenek fel brigádtagnak. Fél év múlva megkérdez-
tem; no mi van velem? A csoportvezetőm, a brigádvezetőm azt mondta, nem
vesznek fel, mert „nagy a pofám", sokat vitatkozom. Szerintem a tagfelvételt
az egész brigád előtt kellene letárgyalni, nem az ember háta mögött.
A másik: 1975-ben három KISZ-lakás volt felajánlva a gyárnak. A lakások el-
osztása — meg kell mondanom — nagyon sokáig foglalkoztatta és foglalkoztatja
még ma is az embereket. Az egyik lakást olyan kapta, aki saját házban lakott,
a másikat, aki az anyjánál jó körülmények között élt. A harmadik probléma-
mentes albérletben lakott. Ugyanakkor egy öt éve nálunk dolgozó kétcsaládos
ember, aki nyomorúságos albérletben tengődik, nem kapott lakást. A házigaz-
dája már kibontotta a feje felöl a nádat, a szabad ég alatt alhatna szegény, ha
a bíróság meg nem fékezte volna a házigazdáját. Szerintem egy jó szocialista
brigádnak ki kellene harcolni, hogy a legjobban rászoruló munkatárs kapja meg
a lakást. A csoportvezetőnknek is az asztalra kellett volna csapnia, hisz műhely-
bizottsági tag is egyúttal.
Hát így állunk az üzemi demokráciával! És így is fogunk, ha nem nyitjuk ki
a szánkat. Nemhogy demagóg módjára szájaljunk, hanem hogy a felelősséggel
mondott véleményekből hasznos gondolatok, esetleg tettek szülessenek, mert
a munkáshatalom elvárja tőlünk, hogy közös érdekeinkért bármikor, bátran
síkraszálljunk.

Mag János
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