
FORUM
Gyár és környéke: Martfű, avagy
mitől is függ a jó közérzet
A megállóban

— A Tisza Cipőgyárban dolgoznak? Hová utaznak?
— Tiszaföldvárra.
— ön is?
— Igen.
— ön is?
— Igen.
— Milyen a közlekedés itt errefelé, mikor munkavégeztével 2 óra van. a vál-

tás ideje?
— Elég jó.
— Jó?
— Jó.
— Mikor indul a busz?
— Fél előtt öt perccel.
— Kissé zsúfolt, ön is itt. a cipőgyárban dolgozik?
— Igen, 31 éve és ezek a buszok, amik itt járnak Földvárra, nem jártak csak

Balogig vagy a tanácsig. No és azt kértük, hogy járassák őket a kenyér-
gyárig. Nagyon sokan laknak arra.

— Tiszaföld váron.. .
— Igen. És aztán én voltam az a bátor, aki el mert menni a vállalat vezető-

ségéhez, hogy vegyék ezt figyelembe. És figyelembe vették. És nem a ta-
nács nem a KPM, hanem a Tisza Cipőgyár. Az az autóbuszfordulat, ami ott
van, nagyon sokat segít körülbelül kétszáz emberen. Az nem mindegy,
hogy két kilométert járjanak-e az emberek reggel a buszhoz, vagy az út-
elágazáshoz, vagy pedig mikor fáradtan mennek haza, kutyagoljanak a
falu végére, két kilométert, vagy még többet is.

— És ezt mikor oldották meg?
— Két éve. Sajnos, elhúzódott másfél évig.
— És hogy kicsit jobban utazzanak, hogy ne álljanak ilyen hosszú sorok itt,

ilyenkor munkavégeztével, azt nem lehet megoldani?
— Hát, ez megint....

Stcfka István riportja, mely elhangzott a Magyar Rádió Szolnok megyei műsorában 1980. áp-
rilis 24-én.
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— önök itt az utolsók a sorban, fel fognak férni a buszra?
— Fel. Szorosan.
— Szorosan?
— Ideje, hogy már kijöttek. Egész nyugodtan belevehetik a rádióba, hogy mi-

kor szakad az eső, itt állunk sokszor félóráig, meg télen is, abban a hideg-
ben. Minden műszak után én megfürdök. Hiába dolgoztunk, azért a sétáér
nem megy oda be a fene se.

— Igaza van, nem állhatunk be, nem férünk fel...
— Nem férnek fel?
— Akkor nem férünk fel, lemaradunk. Bent ülnek a sofőrök, meg a kalauzok

negyed órákat, jó, megvan az, hogy nekik is kell egy kis pihenő, de nem
itten kéne, hogy a munkások a gépek mellett 8 órahosszát topognak, mint
a félőrült, — mondjuk meg a valót — és akkor kijövünk, és hogy valami
kis ülőhely jusson, és az ember itt áll félórákat, mert ők odabent sakkoznak
meg kártyáznak.

A várakozóban

— Jó napot kívánok, önök ennek a gépkocsinak a vezetői? Hadd kérdezzem
meg, amikor beállnak a buszmegállóba, akkor mért nem nyitják ki az aj-
tót?

— Azért, mert van várakozási idő. Ügy van itt a vállalatnál megszabva, hogy...
— Itt a Volánnál?
— . . . igen. hogy negyedórával indulás előtt kell beszállni.
— Panaszkodnak az emberek, hogy itt kell állni. . .
— Igen, mert idejönnek általában egy órahosszával előbb. Az a baj. nem az.

hogy itt szobrozni kell. Van váróterem, ilyen jó időben nyugodtan várhat-
nak is, de. ..

— És mért nem lehet leülni? Hát most mondja meg, ha maga itt állna, akkor
jólesne az? Mondjuk, ha most nem maga lenne a gépkocsivezető?

— Viszont itten esznek, szemetelnek, dohányoznak, úgy kell rájuk szólni,
hogy ne dohányozzon már. ..

— Hát rá kell szólni, de azért mégis, öreg nénikék, meg ott látok egy kisma-
mát is. emberség is van a világon, nem?

— Hát van, amikor esik az eső, vagy hideg van, akkor kinyitjuk az ajtót egy
félórával előbb is.

— Varga Tibor a Volán martfűi forgalomirányítója.
— Kérem szépen, itt a beszállítás folyamatosan történik, de a 15 perc föltétle-

nül megvan az indulás előtt a beszállításhoz. És az előírás szerint ez reális.
— Országos előírás ez?
— Igen.
— Az előbb is öt perccel az indulás előtt nyitották ki az ajtót. Nem 15 perc-

cel.
— Mondjuk ez jelen pillanatban helytelen volt, a személyzet részéről...
— ön helytelennek ítélte meg.
Egy kicsit elcsúszott a forgalomirányító hangja, bár nem értem miért, hisz
ennek ellenére a buszajtók továbbra sem nyílnak meg. Apró dolog, ha azt
vesszük, hogy Martfű a hazai cipőipar egyik legjelentősebb bázisa, és nemso-
kára a növényolaj iparé is lesz. Éjszaka 7 ezren laknak nappal 14 ezren dol-
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goznak itt. Mégis, a feltételek megteremtésével baj van. Ugyanis annak a né-
hány ezer ingázónak nem kis dolog, hogy a 8 órai munka után még mennyit
kell várakoznia, tülekednie a hazautazásért. És mennyit kell sorban állnia, ke-
resgélnie, amíg vásárol a község egyetlen abc-jében.

A Tisza ABC-ben

— Kívánok! Éppen most készülnek elmenni az autóval. Itt vásároltak a Ti-
sza ABC-ben. önök martfűiek?

— Nem, kengyeliek vagyunk.
— Miért itt vásárolnak?
— Most megyünk hazafelé és útbaejtettük, mivel későn érünk haza. Ott már

nem nagyon lehet kapni Kengyelen, főleg kenyeret.
— Jó napot kívánok, ön mit vásárol?
— Tejet vettem, cukrot a gyereknek, kenyeret és cigarettát.
— Csak ezt akart vásárolni?
— Igen, jelen pillanatban csak ezt akartam.
— Mindent megkap, amit óhajt, az ABC-ben?
— A kenyér minősége az lthetne jobb, az áruk, azok úgy megvannak.
— Csókolom, elnézést a zavarásért, a Magyar Rádiótól vagyok. Mit ker2s

most?
— Holnapra valami ennivalót.
— És?
— Gondolkozom még, hogy mit is főzzek, aztán eldöntőm, és megveszem.
— És megtalál itt mindent, ami szükséges?
— Mikor hogy. Van, amikor igen, van, amikor nem. Van, amikor nagyon sok

minden van, és nagyon jó, van, amikor kevésbé.
— Például mi az ami nagyon kellene és hiányol?
— Hát így kapásból nem tudok mondani, inkább az lenne a jó, ha egyenletes

lenne az ellátás. Értem ezalatt, hogy van. amikor egyszer-kétszer csak pá-
rizsi van, van aztán, amikor mindenféle.

— Martfűi egyébként?
— Nem, pesti vagyok, de itt lakom.
— Itt dolgozik?
— Itt dolgozom.
— Hol?
— A Növényolajgyárban.

Ellátás gondokkal

— önök is itt vásárolnak az ABC-ben. Milyennek tartják az áruellátást?
— Sajnos, Martfűn nagyon rossz az áruellátás, gyümölcsöt szinte lehetetlen

kapni, amikor bejön a gyümölcsszezon. Ez nagyon fájdalmas nekünk, holott
itt a környéken elég sok gyümölcs terem, és nem mindegy, nagyon sok a
pici gyerek. A cipőgyárban 70—80 százalékban nő dolgozik, és nagyon
sok a két-három gyerekes kismama, és bizony a gyerekeknek zöldség, gyü-
mölcs kellene, hogy a mamák főzeléket tudjanak készíteni. Egyszerűen le-
hetetlen. Nem beszélve, hogy még csak mirelitet sem lehet kapni.
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— Nem tudom, kinek róható fel, de gyakran csak havonta egyszer kapunk,
vagy egyszer sem mélyhűtött árukat, így például tököt, zöldbabot, borsót,
és nagyon fontos lenne, mert bizony a főzelékféléket nagyon szeretjük, és
ha az ember ilyesmit akar vásárolni, akkor Szolnokra kell bemenni, hogy
beszerezze a heti vagy havi szükségletét.

— És mégis csak 20 kilométer, oda—vissza 40.
— Igen és nincs mindenkinek személygépkocsija. És 20 forintot csak azért ki-

adni, hogy beutazzon az ember Szolnokra és vissza. . . Nagy előnyt jelen-
tene, nem tudom van-e erre lehetősége az ABC-nek, ha valamelyik környe-
ző termelőszövetkezettel — hiszen körülöttünk a magasan kitüntetett Héki
Állami Gazdaság, a Lenin Termelőszövetkezet, a rákóczifalvai Rákóczi
Termelőszövetkezet, mind a háromnak nagyon híres a zöldségtermesztése.
a hagymatermése, a gyümölcstermése, — ha szerződést kötnének bárme-
lyikkel, gondolom, sokkal jobban el tudnák látni Martfű lakosságát.

Mit mond a boltvezető?

— Papp József és Cene Imréné vezeti a Tisza ABC-t.
— Igyekszünk a megfelelő árukészletet mennyiségileg és minőségileg is biz-

tosítani, és úgy, hogy az ez évben tervezett 47 millió 500 ezer forintos ter-
vünket 20 napos forgássebesség mellett meg tudjuk csinálni, és igyek-
szünk mindig vásárlóink rendelkezésére állni.

— Ez mind nagyon szép, de a mirelit áru, az nagyon gyenge. Hol van, hol
nincs. Az asszonyok néha szeretnének gyorsan, napra készen, órára készen
főzni, hiszen napi 8 órát dolgoznak, két műszak, három műszak, mért nem
tudják ezt beszerezni?

— Igen. heti két alkalommal kapunk a kecskeméti hűtőipartól árut, hétfőn
és csütörtökön. Húsvét előtt nagyon jó volt a szállításuk, hát egy-két hiány-
cikk az van. de általában meg vagyok elégedve a hűtőiparral.

— Nekem is ez a véleményem, szinte nem is fordul elő, hogy áruházunkban
ne legyen mirelit áru.

A vb-titkár véleménye

— Erről mi a véleménye Kocsis Ferencnének, a martfűi tanács vb-titkárának,
aki nemrég még kereskedelmi főelőadó volt.

— Martfű nagyközségnek a jelenlegi létszáma egészen pontosan 6993, és a
község kereskedelmi hálózata erre a lélekszámra rendezkedett be tulaj-
donképpen. Na most ehhez tudni kell, hogy Martfű munkáslakta település,
erősen városiasodé fejlődést mutat, s ez azt jelenti, hogy kevés a magán-
termelőknek a száma, a bejáró dolgozóké mintegy megkétszerezi, meghá-
romszorozza a lakosság számát, ez azt jelenti, hogy a nappali lakosság 14
ezer körül mozog, és ennek az ellátásáról kéne, hogy gondoskodjunk. Ál-
talában az alapvető élelmiszerekből az ellátás kielégítő, azonban az üzletek
kapacitása nem tud kellő ellátást biztosítani. Hiányzik — ahogy említették.
a mirelit áru — ez annak tudható be, hogy heti kétszeri szállítás van. Na
most ezen lehetne javítani, ha az élelmiszer kiskereskedelmi vállalat na-
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gyobb figyelmet fordítana ezen áruknak a beszerzésére, és biztosítaná hoz-
zá a megfelelő hűtőkapacitást. A zöldség—gyümölcs témáról: nem is annyi-
ra a zöldség jelent itt gondot, a község lakóinak közel 600 hobbitelek áll
rendelkezésére. Természetesen vannak olyan lakók, akiknek nincs ilyen
hobbitelkük, többszintes lakásban laknak, tehát nem magántermelők. Na-
gyon kicsi a piaci felhozatal. Próbáltuk mi ezt úgy szervezni, hogy összehív-
tuk a termelőszövetkezeteket, az áfészt, és olyan megállapodásra jutni,
hogy a piacnak nagyobb legyen a felhozatala, főleg gyümölcsárukból. Ezt
egyrészt a termelőszövetkezetek nem tudják biztosítani, másrészt pedig a
magántermelők — tekintettel arra, hogy itt a műszakkezdés 6 órakor, illet-
ve ennél korábban, negyed 6-kor van — és hát a magántermelők részéről
nagyon kevés a felhozatal.

— A szolgáltatással, hogy van ön megelégedve mint vb-titkár is és mint
martfűi lakos?

— Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a szolgáltatás nem megfelelő színvo-
nalú, a község fejlesztéséhez képest, nem is fejlődött kellő mértékben. Martfű
lakosságát szolgáltatás tekintetében nagyrészt kisiparosokkal tudjuk biz-
tosítani. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató egységeknek a székhelye Ti-
szaföldvárra települt, annál is inkább, mert a településfejlesztési koncepció
is így határozza meg, hogy a szolgáltatások központjai Tiszaföldváron, a
munkahelyek pedig Martfűn települtek. Nem tartom jónak és nem is for-
dítottak kellő gondot — a szocialista szektor sem, mert ugye az biztosítaná
nagyrészt — a szolgáltatások fejlesztésére. Egyetlen szolgáltatóházunk van,
ahol női fodrászat, férfi fodrászat és fényképész üzemel, ami korántsem
elégíti ki a lakosság igényeit, hiszen összesen három női fodrász van koz-
metikus részleggel és két férfi fodrász. Túlterheltek ezek a szolgáltatóegy-
ségek.

A közlekedés, a kereskedelemi ellátás, a szolgáltatás — az utóbbi, ami talán a
leggyengébb Martűn — alapvetően meghatározza a közérzetet. De nézzünk
most be a Tisza Cipőgyárba. Vajon, ha hasonló módon dolgozna a gyár, mint
ahogy az előbb hallottuk, elfogadnák-e termékeit, amit negyven országba szál-
lít? Maczó László vezérigazgató egy összehasonlítással kezdi beszélgetésünket.

A község gondja a gyár gondja

— Gyárunkat a Bata csehszlovák cég alapította 1941-ben. A termelés 42 vé-
gén indult el, és a felszabadulás évében 2000 pár lábbeli készült naponta és
hatszázán dolgoztak. Csak az összehasonlítás kedvéért: ma több mint 6200-
an dolgozunk és naponta több mint 45 ezer pár lábbeli készül. A két időszak
között mind a termelésben, mind a foglalkoztatottak létszámában rendkí-
vül nagy eltérés van. A gyárat technikai szempontból közel 800 millió fo-
rintos beruházással Európa egyik legkorszerűbb cipőgyárává fejlesztettük.
Kialakult néhány olyan markáns profil, ami ma jellemzi a gyárat. Ezek kö-
zül említeném a sportcipőket és a különböző munkavédelmi lábbeliket.
Előbb említettem, hogy a gyár létszáma meghaladja a hatezret, termelési
értéke ebben az évben két és fél milliárd forint körül alakul, ez egyúttal
azt is jelenti, hogy a martfűi Tisza Cipőgyár, a magyar cipőipar legnagyobb
vállalata.
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— Mennyire tart lépést ez a nagyarányú fejlődés, ami itt történik a gyáron
belül, a nagyközség fejlődésével? Hogy mondjam? Ez a kettő párhuzamba
vonható-e, vagy pedig — legalábbis úgy érzem, hogy sokkal nagyobb fejlő-
dést, látványosabb eredményeket tudott elérni, mint a nagyközség.

— Kétségtelenül ebben a megállapításban sok igazság van. Bár meg kell mon-
dani, hogy a gyár fejlődésével a lakótelep vagy Martfű község is nagyon
nagy mértékben fejlődött. Csak az elmúlt öt—hat esztendőben több mint
250 munkáslakást adtunk át vállalati támogatással. Vállalati közbenjárás-
ra javítottunk a közlekedés helyzetén, az általános ellátás helyzetén, de
mint mindenütt, nálunk is az egyenletes fejlődés mellett vannak egyenlet-
lenségek is. Ezek nem abból adódnak, hogy a vállalati és a helyi tanácsi
vezetés között nincs meg az összhang, hanem ezeknek alapvetően anyagi
viszonylata van és ugye egy gyors technikai fejlesztés a gyárban, egy öt—
tíz éves ciklusban — úgy látszik — könnyebben végrehajtható, bár óriási
munka, mint az itt megszaporodó lakosságról való gondoskodás.

— Milyen szociális és egyéb kedvezményeket adtak a dolgozóknak, hogy itt
valóban jól érezzék magukat, hogy ide kötődjenek?

— Tekintettel arra, hogy vállalatunk központja Martfűn van, és a legnagyobb
létszámot is itt foglalkoztatjuk, itt kellett a legtöbbet tenni. Néhány számot
ehhez. A vállalatnál dolgozik gyakorlatilag Marfű lakosságának mintegy
80—85 százaléka. Ez azt is jelenti, hogy a községnek minden gondja mint
vállalati gond is jelentkezik. Ha bölcsőde, óvoda- vagy iskolabővítés van,
az legalább annyira a gyár gondja, mint a tanácsé. így a gyár működtet
egy 120 személyes bölcsődét, 80 személyes óvodát, az 50 helyes tanácsi
óvoda létesítéséhez 25 hely költségével járultunk hozzá, az iskola bővítésé-
hez pedig több mint 1 millió forinttal az elmúlt években, és ezenkívül nem-
csak Martfű, hanem az egész környék központját, a martfűi művelődési
központot is a vállalat építette, működteti és hát ennek is jelentős szerepe
van. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a Tisza Cipőgyár Martfűn lakó
dolgozói gyerekeinek óvodai és bölcsődei elhelyezése biztosított. Mart-
fű a környező városi vagy városias településekhez képest aránylag jobb
helyzetben van. Két két és fél év alatt igényjogosultság alapján Martfűn
lakáshoz lehet jutni. Ma gyakorlatilag nagycsaládos, tehát soronkívüli la-
káshoz juttatandó, aki lakásra vár, nincs.

— Egyedi Ferencék mindketten cipőgyáriak, tavaly karácsonyra kapták meg
a lakást. Kiscsalád, 1 gyerek. . .

— Egy gyerek van igen. a másikat vállaltuk a lakás fejében, mert ezt vállalni
kellett. Hát nem volt kötelező, de két gyerek azért kell.

— Kétszoba összkomfort, majdnem egy kis lakótelep itt az országút mentén.
— Igen.
— Sokan vannak itt cipőgyáriak?
— Igen, általában mindenki ott dolgozik.
— Szép, kényelmes kis házacskák, nem nagy épületek, négy emeletesek. Olaj-

kályhával fűtenek. Minden lakótelepi házban azzal fűtenek?
— Olajjal. És a fő probléma, hogy olajat nem nagyon lehet beszerezni, egyet-

len kút van a Tüzép-telepen, lehet gondolni, hogy elég primitív, mert elég
régifajta kút. Hol van olaj, hol nincs.

— Sok embernek gond ez?
— Hát, én úgy hiszem, hogy elég sok embernek. S főleg téli időszakban lehet

látni, hogy mindig mennek, kannák felkötve a kerékpárra, és elég hosszú
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sorokban kell állni, hogy az ember tüzelőhöz jusson. Eléggé város már ez a
Martfű, gyárvárossá fejlődik maholnap. És egy ÁFOR-olajtöltő állomás...
nemcsak olaj szempontjából, elég sok gépkocsi is van. Azoknak is a kör-
nyező helyekre kell járni, olyan helyekre, ahol van töltőállomás.

Zárszó helyett

Szóltunk a közlekedésről, a kereskedelemről, a szolgáltatásról, azután a böl-
csődei, óvodai ellátásról és a lakásépítésről. Láttuk, ami az anyagiakon múlott,
abban a gyár és a tanács is sokat segített. A ma még albérletben lakóknak nem
kell annyit várni, mint más városokban. Akik munkásszálláson élnek, azok
olcsón és kulturált körülmények között lakhatnak. Otthon a környék hatalmas
művelődési központja is, sokak számára nyújt szórakozást. Mégis van, ami
nem csak engem bánt. Mert nézzük csak: ha idejében nyílik a buszajtó, ha
lesz elég zöldség és mélyhűtött áru, ha nem kell messzire járni fűtőolajért,
hogy a többiről ne szóljunk, könnyebb lesz az életük. De miért nem oldható
meg ez már ma? Mi az akadálya? Nem lehet az, hogy Tiszaföldvár és Martfű
között, ami egymástól hat kilométerre fekszik, így oszoljon meg a kereskede-
lem, a szolgáltatás. Ne kényszerítsük arra az immár lassan várossá fejlődő
község lakóit, hogy feleslegesen százak és ezrek járjanak át hat vagy pedig
a húsz kilométerre lévő Szolnokra mondjuk a legszükségesebbekért. Ami a
megoldást illeti, úgy érzem nem nagy dolgok ezek. Nem is annyira az anya-
giakon múlik, hanem inkább a törődésen, az odafigyelésen. Ez érződik a mart-
fűi tanácselnök, Oravecz Károly szavaiból is.
— Permanens feszültség van, és mindenkor a megoldás keresése a feladatunk,

minden területen.
— A sokféle embert, aki itt találkozik Martfűn, hogyan tudják összefogni, hogy

tudja a tanács eligazítani?
— 16 településről járnak be és költöznek be ide családok, hozva magukkal az

emberi, családi és egyéb szokásaikat, normáikat. Ha csak azt említem, hogy
1960 óta megduplázódott a település lakónépessége, akkor elképzelhető, hogy
egy új környezetbe kerülve ezeknek a családoknak az együttélése, hát nem
megy zökkenőmentesen, különböző kérdéseket vet föl. így számával és súlyá-
val is megszaporodtak a gyámügyi kérdések, vagy a szociális, problémás csa-
ládok, de még időnként a közrend, közbiztonság kérdését is igencsak élesen
veti fel.

— Mit terveznek, mit akarnak ezzel a településsel elérni?
— Martfű a kormány által részleges középfokú településfejlesztésre kijelölt,

hosszú távra természetesen, együtt Tiszaföldvárral egy 25—30 ezer személy
ellátásáról kell gondoskodni, tehát mi az itt végzett munkánkat mindig en-
nek szellemében szervezzük, hogy egyre jobban meg tudjunk felelni ennek
a követelménynek. Ez nem könnyű feladat, egy biztos, hogy ma Martfű át-
menetet képez a falu és a város között. Az átmenet olyan értelemben le-
het, hogy ellátásban — gondolok mindenre — meghaladja a környező tele-
pülések színvonalát, de nem éri el a városokét. Egy hallatlanul nagy előnye
viszont van neki, amit azt hhzem minden Martfűt szerető ember elmondhat,
hogy az az ártalom ami a városnak — hogy is szokták mondani, hogy kő-
rengetegbe zárt jellegét adja, az Martfűre nem jellemző, s ezért szeretnek itt
az emberek lakni.
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