
A SEPSISZENTGYÖRGYI "Ol T" TEXTIL GY ÁR 
MUNKAERŐELLÁ T ÁSÁNAK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

GAZDA LÁSZLO 

A Sep.si·szentgyöngyi "Olt" Textilgyár a régi Háromszék vármegye � 
háZliipari hagyomrányaiból nŐ'tJt ki. Itt 1a tertil szakmáiban j'ártas munkaerő i 
adottsága volt a gyár legfonrosabb telepítő ereje. 

· 

1969 január 3-án az üzem alkalmazottainak a száma elérte a 2559 
főt. 

Az alkalmazottak 91,8%-a jelenleg Sepsiszentgyörgyön lakik. A na-'-, 
ponta faluról ingázók száma csupán 210 fő, ami nem több, mint az össz
létszám 8,20Jo-a. 

A városinak nyilvánított dolgozóknak azonban jelentős része heti,·' 
vagy havi ingázó, nem rendelkezik állandó városi lakóhellyel, kóvár-; 
télyban, rokonoknál, ismerő:söknél, vagy bérelt szabában lakik. Ezek a: 
dolgozók fokozatosan megtelepednek a várOisiban és a fiallujukka�l való, 
kapcsolatuk i1s csöikkenő tendenciát mutat. 

A gyári alkalmazottak városi lakóhelyeit megvizsgá:Lva arra a kö
vetkeztetésre jutottam, hogy a város egész területéről majdnem egyenlő 
arányban érkeznek munkéba. J e lentösebb munkástömörülések (agglome
rációk) csak a leányotthon (újtelep ), régi piactéri lakótelep, a gyár kör
nyéke és aránylag kisebb .agglomeráció az új szemerjai lakótelep. 

Az 1958-ban felépült leányotthon épülete a gyártól 1,2 km. távol-: 
ságra 109 munkásnőt tömörít. Környékén nagyobbrészben állami köl

csönből épült családi házak sorakoznak. 

Hasonlóképp 1,2 km távolságra van a régi piactéren az 1950-es évek

ben felépült 4 tömbház. Innen is 70 munká:s jön a gyárba. 
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Eléggé népes tömörülések a város reg1 negyedei, Szemerja és a 
Debren patak völgye, valamint a periferiék viszonylag újabb negyedei. 
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1. sz. ábra: A gyáiri munkiások lakóhely sz.er:in.ti szóró.dásta S:epsiszentgyörgy város 
temetéin 

Fig. wt·. l : Dis.trlibutila mtlillcltorti.lor texWii�1li in rterilto.riul ora�ui Sf. Gheorghe. 
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A Munkások kerületenkénti megoszlása 

a Szermerjai VIII kerület 
II. kerületi 

VI. " 
I. " 

Debren völgye 
V. kerületi 
III. kerület Vojkán 
IV. " 
Gyár mögötti részek 

a következő képet mu tatja : 

339 személy 

318 " 
291 " 
282 " 
276 " 
209 " 
182 " 
170 " 
125 " 

...... , 
( ) \ ... ./ �. 

� Kli.YÚ< 

2. sz. ábra : A város különböző kerületeiből érk.ező textUgyárJ mnnkások. l. Az iUető 
�yedben lakó munkások száma 1967-ben; 2. A Szemer}ai 1alkó111iegyedbe költözött 

mru1nkások meg1köZielíJt:ő száma (1968-71); 3. A városnegyed:ek száJmozárSiél. 

Fig. nr. 2 : Provenli€111ta muncitoril.or fubrioii Oltul din d:if.erirbe cir.cums·criptii ale 

ora�ului Sf. Gheorghe : l. Numli·rul mUII1cítorlilor oare aQl locu1t in oa.rtierul r.espectiv 
in anul 1967 : 2. Numárul a;proximrativ al mUII1cditorilor mutati in cartierml nou Siomeria ; 

3. Numarul circumscripti'ilor ora�ulu!i. Cercurile sint propor�ionJal:e eu numárul 
mu111citonlor. 
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Város központ 107 SZJeméJy á.llom�s negyed 
43 " Csángó telep 30 " A gyimesből jött cs·ángók a várcs peremi részein külön szórványtelepeket aLikHottak ki, és csak kismértékbern keveredtek a helyi lakossággaL Ilyenek a Bányász utca, az Erdő utca és a qsiki utca.. vége. A városi munkások többsége a csekély 2 km-es sugávú körzetből érkezik. Csak a Csiki utca vége és az Állomási körzet van 2-3 km. távolságra a gyártóL Irgy időben kb. 1h óra alatt a gyár gyalogosan is elérhető. 

"l s 

\\ .. 
1 

l 

3. sz. ábra : A texttiLgyári mu:niká•&o:k surUJSege városnegyedenként : l. A textilgyári munkiá.sok száZialé!Ga,;·.á,nya a körzet ö,s,szl:ako;;1ságából ; 2. a 10 ha területre jutó munká:sszám várasney,y.edenikén.t ; 3. Több, minrt 75 mumikás;10 ha ; 4. 65-75 munkiáls/10 ha ; 5. 55-65 munkásj10 ha ; 6. 45-55 mu.n.!Gás/10 hG ; 7. 35-40 munkJá,s/10 ha ; B. 30 m.un-káB:n.ál k•evesebb/10 ha. Fig. nr. 3: Den.si1Jatea mUJndbrilor texltiH;;ti in dUe:riil!e oar,ti.ere ale om;;ului Sf. Gheorghe : l. Proceru<� J ul muncitorHo< tex1J:ili9-ti din numarul tata•! al populatiei oarti·er·ului ; 2. Numárul munci:torhlor pe 10 ha pe c.ar,ti:er•e ; 3. Pe;;•te 75 munciJtori pe 10 ha ; 4. 65-75 filmcitori pe í.J ha ; 5. 55-65 mundtori pe 10 ha ; 6. 45-55 mundtori pe 10 ha ; 7. 35-40 mundtori 1pe 10 ha ; 8. Slllb 30 muncitori pe 10 ha. 
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Az lGO már a mult években beáNított munkásszállr:írtó járatokat, de ezek 
csak 1970-boo. vál1tak rendszeresebibeikké (Gyár--Ositkii utca) (Gyár-Május 
l. utca). Igy á gyar-Lakóhely távoliság a vérosiban még jobban lecsokk·ent� 

Ha a 10 ha területre jutó munkásszlámot vresszük alapul, a legna

gyobb munkássűrüséget a Szemerjai VIII. kerületben kapjuk, 78,8 ér
tékkel. Az I. kerületben (Libóc) 73,25%, a II. kerületben 70,6, a VI-ban 
66,6, a 10 hektár területre jutó munkásszám. Ez utóbbi még erléggé gyé
ren beépített, az értéknövekedést a leányortthonnaik: kösZ�önheti. Ezután 

közepes sűrűséggel következnek a gyárkörnyéki, szintén szórványcs.an 
beép:útet't tel.kek 62, raz Ovaros 55,2, az V. kerÜiliet 51, és a III. kerület 

(Vojkáni városrész) 47,4 értékkel. A központ 35,6 és a szintén központi 
helyzetű sűrűn lakott IV. kerület csaik 35,78110 ha. értéket mutat. Itt 
nagyobb a tisztviselők és más foglalkozásuak aránya. A központban a 
parkok, közintézmények fcglalnak el nagy területeket. Itt a valóságban 
esőkken a munkássűrűség, mert a hivatalos rendeltetésű épületekből a 

lakókat áttelepítik. Az állomási városrész kisebb, 15-ös sűrűségét a gyár
hoz vis·szonyított nagyobb távolsága és a városrész jellegéből fakadó 
kereskedelmi funkciójú városrész jeTiege magyarázza. 

Az ötödik kerülert az új negyedek feLépítése után 80-.as munkássűrű
séggel első helyre került. Azonban miután ebben a kör21etben lakik a 

város mai lakosságának kb. 1/4-e, itt a lergalaosonyahb a gyári munkások 
százalékaránya (5%). 

Hozzávetőleges sz·ámítások alapján kiszémítottam, hogy mennyi a 
körzetenkint 100 lakosra jutó munká:sszám. Ennek .alapján a 'SZórványo
san beépített gyármögötti telep vezet 28 munkás:sral. Itt többségükben 
gyári dolgozók építettek. Azután a régi Szemerját alkotó 8. kerü;et kö
vetkezik 18,1 értékkel. A többi körzetekben 10-14,3 között ·ingadozik ez 
a szám, vagy ennél alacsonyabb. (5. kerület). 

A vidékről bejárók számáJi részben hiivratla·�os nyilvánrt1arlásokbó l, 
részben kérdőívek kibocsátása utján sikerült megárl'lapí,tanom. A kérdő

íveket 14 76 dolgozó töltötte ki, raz összes alkalmazottak l<b. 60%-a, akik 

nagyrészt munklások. Az egyes üzemrészek munkása:i a következő a

rányban válaszoltak a kérdésrekre : A fonó és hozzátartozó üzemrészek 

78,8%-ban, .a szövő és hozzátartozó üzemrészek 57,3 %-ban, a kikészítéS 

és hozZJártartozó üzemrészek 28 %-ra, a lakatosok, expedíció, építők pedig 

l OOOfo-a. Az 1967-es felmérs alapján a textilgyár�ban dolgozott az összes 

sepsiszentgyörgyi ingázók 56%-a (374-ből 210). Még ingáznak a helyüpar, 

a butorgyár, szeiSzgyár és cigarettagyár egyes dolgozói. Az új megyebe

osztás óta növekredett raz adminis21trativ ingázók sZiáma. A 210 napi in

gázó többsége Köröspatak község falvaiból érkezett. Árkosi 110, Körös-
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pataki 45, kálnoki 7. Ez a falucsoport a textilgyártó l 7,10 ill. 12 km-re 

van. A munkások régen gyalog, vagy kerékpárral jöttek innen a gyár

ba. 1951 óta a gyár teherautóival, majd 1963-tól az IRTA j•áratokkal ér
keznek. A járatidő csupán 15-20 perc. Eezenkivül a 4-5 km-re levő 
Szentl{!iráily (34) és Kilyén (16) falvakrból érkeznek munkások, akik a 

legutóbbi 1időkig gyalog, és kerékpárral jártak. Se:psiszentgyörgy megye-
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4. sz. ábra : Az Olt 1Jextillgy;h·ha nrapOIIlba in.gázó dolgozÓik falvankiénti megüszlársa. 
Fig. nr. 4 : Nave.ti�1J:H car•e sos·esc Ziillnic in Uzli.nele T·extile Oltul din difer1tbe sate. 
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központtá válása óta igénybe vehetik az autóbuszokat is. 

gekJből mindössze 7 munkás jött, 2 Bodokról (10 .k;m), l 

(8 km), 1 Oltszemről (l1l km) és 3 Málnásról (20 km). 

Más közsé

Gidófalváról 

A Irerdőivelk "hol rl,akik" és "mikor telepedett le" kérdéscsoportjá

ból a következő megáHapításokat ny,ertem : Városi lakos 72, 5 %, mel
lettük 16,1% (238 személy) ideiglenesen városi, aki még f alun lakó csa

ládjához tartozik. Ezek közül heti ingázó 61, vagyis 4,1 %, havi ingázó 
177, vagyis 12%. 

Amig a napi ingázók 98%-a ra város közvetllen közelében levő fal
val�ból 12 km-es sugárú övből érkezilk, sőt 7 4, 8%-1ban csak 6 km-es kör
ből !heti ingázóknál ez a kőr 53 km�e'S itávo[ságig nyúliik meg. A heti 1ngá
zók 700/o-la azonban 30 km-nél szükebb kö:r!ből, 63°/0-a csupán 15 km sugárú 

···'-� 2. ... _ . .. � . 
�. n• 
5 

192. ábra : 1. Havi Lngá
zók ; 2. Heti ingázók ; 
3. A város.ban (Sep
siszenJtgyör,gyön) letele

pederút doLgozók, akik az 
irllető településből szár
!nazn<l!k ; 4. A heti ingá
�ok körz.ete ; 5. A havi 
�ngázók körzete. A körök 
nagysága ar.áJnyos a mun
kásszá:mmal a kérdőivek
re adott vál!aszok arl.ap-

j.án. 

Fig. 192 : 1. Navetli�ti lu

nar:i ; 2. Narve.ti�i saptií.
mirnali ; 3. Mun.citori c<u·e 

provin din localitatea 
res.pectiva, dar s..,au sta
bilit in orr�uJ Sf. Gheor

ghe ; · 4. Rlaza naveti1)1Jilor 
sií.ptamiruaH ; 5. Raza na
veti!?tliJ1o� 1unarri. Cerrcu
ri1e sirnt de marime pro
porHonala eu numanll 
.nun.ci1lorilor pe baza 
rií.spunsurilor date la 

·chesttonare. 
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övezetből kerül ki. Még mindig Sepsiszentgyörgy vidéke vezet 58,9%-kal. 
27,8% Kézdivá1sárhely vidé�éről ingázik. A többi nem jelölte meg hová
tarto:zJáJSát. A legnagyobb szá:z1alék itt :is, mint a napi ingázólmál, Árkos
ról jött (8 személy) majd Kálnok, Körospatak, Kilyén, Szotyor követke
zik (4-4 személy) Uzon 3, míg a többi 2 község egy-két ingázóval szere=
pel. Kézdi vidékéről ll közs�ből 17 ingázót mutattak ki a kérdőívek 
1-2 személJlyel, csupán Zágonból és Ham�yból jött 3-3 munkás. A va
lós'é3Jgban ennél többen ingáznak, minthogy minden dolgozó nem töltött 
ki kérdői vet. 

A havi ingázók az észak fellé erősen. megnyiÚilt Gyergyócsomafial
várig terjedő 134 km-es körlből j-önnek. 100 km-nél Mvolabból azonban 
csak a 4 gyergyói és 3 gyimesi munkás ingáz:ik. De itt is az ingázók csak 
18%-a érkezik 50 km-nél távolabbról. Összevetve az ingázókat feltün
tető térképet az izochron té:r1képpeil, lJáthlatjuk:, hogy a heti i.ngázók 1-2 
óm, a ha,VJi tingázók 2-3 ÓTa tá;volslágról járnlak be. A Gyí.ri1.1es és a Gyér
gyói községek (Alfa�u és CISomafalva) esetében haladja csak meg ez a 

távolság a 3 órát. Ugy a havi, mint a heti ingázók vasúton, vagy autó
busszal érkeznek. 'Dö'bbségük mint bejelentett Sepsiszentgyörgyi lakos 
szerepel rokonoknál, ismerősöknél, bérelt szo:bában, vagy a leányotthon-. 
ban laknak. Számuk a valósághan valószínüleg magaJsabb. Sokan vona
kodnak kitölteni a kérdőívek ezt a pontját. 

A munkások városban valló letelepedését tanulm·áinyozva kiderül, 
hogy a kérdöivet kitöltött városi munkásoknak is csak 50,8%--<a született 
Sepsiszenttgyörgyön, 27,5%-uk feluról jött be s már alkalmazásuk el0tt 
letelepedtek. A többi 21,7% csak alkalmazásukkor, vagy azután lett �á
rosi lakos. 

Ha a havi ·ingázókat és a letelepedetteket összevetjük, Kézdivásár
hely, Kovászna vidéke, a hagyományos s�övő háziipari központok Re
rülnek előtérbe, ahonnan a legtöbb munkás :árarililott be. Igy Kézdiszerit
lélek (25), Csémátorr (12), Bereck (6), Zágon (15), Kézdivásárhely (9), 
Nagyborosnyó (8), Dálnok (6), Kovászna (7) községek szerepeinek az el
sők között. Ezek a szövő házilipani mzrpontak mergszünés'e után ' is 
megőri:zJiJék háZliipari jellliegükie:t (,a'lig van Lakás, ahol az asszonyok 

, lányok téli foglalkozását ne a szövés, fonás töltené ki) így, amikor tudo
másukra jutott, hogy a gyár munká'Sokat toboroz, szívesen jelentkeztek 
A Sepsiszentgy6rgy 'k!örnyéki távolábbi községek l�ossága inkább Bras
só nagy ipari közpon t felé áramlik. 

704 munkás közül 341 nem jelölte meg smrmazási helyét, 48,3dj0. 
·.A töibbi 363 mun.kásibó:l 232 (63,90j0) vol1t Kovárszna meg)'led. Ebből 83 Sepsi
' szentgyörgy vidékéről, 149 Kézdivásárhely vidékéről kerülrt a városba. 
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.l':'r';"�lf Komattdó �, ... ... 6. sz. ábra : Seps�zent
györgy izochl'on térkép!!, 
l. l óra aia:tt megközelit
he:tő a) Vléi!Siuton, b) autó
b u ss zal. 2. 2 óra alatt el
érhető a város a) vasuton, 

b) aJUtóbusszal. 

Fig. ar. 6: Harta tzocro
na a orasuLut Sf. Gheor
ghe. L Zona eu dis.tante 

de oras de mai putin l 
orá : a) eu trenuJ., b) eu 
a'utobusul. 2. Zona la dis
llanta de timp tntre 1-2 
ore : a.) eu trenu:l, b) eu 

autobusul 



Harglita megyéből 84 (23,1o;0), ebből Osík éts Gyergyó környéki 75 munkás, 
Udvarhely vidéki osak 9 munkás volt. Bra'Ss:ó megyéből 12 rhunkás 
(3,30j�). más megyékből 33 munlffis (90j0) került a Vlárosba. 

Az ingázás és letelepedés időpontjét vizsgálva a következő képet 
kapjtik: 

1920-29 között alkalmaZ'Ott 8 m unká,sból ingázó, vagy alkalm az ás a 
után telepedett le 3 szeinél y 37,5°/0 

1930-39 közt 66 munkásból 20 szelneC y, 30°/o 

1940-44 " 89 " 4 1  " 46,1°/o 

1945--4H " 205 " 100 " 58,8°/o 

1950--55 " 222 " 153 " 69°/o 

1956-59 " 347 " 290 " 83,6°/o 

1960--64 " 239 " 115 " 49°/o 
1965-67 " 300 " 211 " 70°/o 

Legmagasabb tehát a lete�epedés és ingázás 1956-59 között, amikor 

aránylag a legtöbb f,alusi került be Sepsiszentgyövgyre. A tömeges mun

kás[,eillv!étJellt a fonódia klilbő;vítése mia1tt ak�or ftaluról-IIailul'!a jái'!Va oldot

ták meg. A gyár, a mu.Ut éve�ben tört ént kibővítése szintén sok munkást 

vonzott ide, de már nem volt szükség propa1g1andlára. Távolabbi vidékek 

munkaerőfölöslege, rokonok, ismerősök útján értesült a felvételi lehető

ségekről és tömegesen jelentkezett. 

Az 1956-67 közötti ingá21ási és letelepiHési szám csak azért ugrott 

fel itt megint 700j0-'lia, merl a felltüntetett 211 személy közül 89 napi 

és heti ingázó, míg 50-en még alkaJ.mazffimk előtt telepedtek le Sepsi

szentgyörgyön, tehát ideva[óknak számítotltak. 

Ha a kérdőívi válaszokbó� a mun'kásletJelepedésnek csak ·az idő

pontját vizsgáljuk, akkor is az 1957-es évet t-ekinthetjük csúcsévnek Az 

1950-52-es évek)ben ugyancsak faluról toborZJoltt munkásokat a gyár. 

Ezek egyrésze azonban visszavándorolit régi lakóhelJiére. 

Megállapíthatjuk, hogy a texti1gyár egyik fenitos tényezője volt a 

város fej1lődésének. Minden kibővítés alkralmával sok falusi áramlott a 

városba. Legtöbben a Kézdivásárhely v:idéki nagy munkaeröfelesleggel 

rendelkező , falvakból jöttek. A munkások nagyrélsze lete.Uepede:tt a vá-' 
rosban, de 'még mindig v'annak napi, heti és havi ingázók is. Ingázási 

feltételei� sokklal kedvezőlbbek, mint a vidékről töm egesen Brassó felé 

ingázóké, mert nagyrészük egy órán'á:l röviöelbb idő alatt jut munkahe

ly ére. A városnak elsöso:I'!ban a rég:i körzeteiben és a periferiákon tömörül 

nagyobb számú teJetilgyári inunkaerő. 
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A 7. sz. ábra a gyár munkasainak a nemek szerinti megoszlását 
tünteti fel 1967-beh. A texttiLipar többségben női munkiaerőt fogLalkoztat, 
s a férfiak aránya országos ·átlagban csak 25°/o körüi mozog. A nők túl
súlya mellett a sepsiszentgyörgyi tex.tilgyárlban ·aránJilag magasabb, 
34,50;'0 a i'érfiak aránya . Ez onnan adódik, hogy a városiban a múlr1Jban 
hiányoztak a férfi munkaerőt tömegesen foglalik:omartó iparágak. Mig a 
fonóban, előkészítőben és a szövődében nagy többségük!ben nők dolgm
nak, a kikészítő és a melléküzemrészek elsősorban férfi munkaerőt fog
lalkoztatnak 

5 UDVAR, G-AR.P.'ZS, RAKfA'R 

31 3 EXP[Druo' 

: 1 3 8···.· D r b Ü 9 
-SLOVO "" 

112 
ELÖV<E.SZITÓ 

TESATORIE 

477- FILATURA '· 

a�. 
7. sz. ábra : A gyár mum.kásatn.ak nemek sz·erinti megoszlása : A) férfiak, B) nők. 

l''igura nr. 7: !mpartir.ea muncitorl!lor pe sexe: A) barbati, B) ferneL 
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A 8. számú ábrán az életkórcsoportokat tüntetitem fel. Legnagyobb 
számban fiatal és kö�pkorú kategóriák találhatók meg. Jelentős szám
ban vannak azonban még 50 évné:l idősebb munkások is. Legfiata1abb 
üzem!'ész a fonó, legidősebb a kd�ésZJi:tő. Összevetve ez a 9. sz. ábrá'V1al, 

ahol a szolgálati idő szerinrt csopo!'tosítottam a dolgozók1at, még kiegyen

súlyozottabb képet nyerünk. A legtöbb 16 évntél hosszabb szolgál<attal 
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8. sz. ábra : A munká·sok életkorcsoportok szell'.íinti megoszJ.áSia·: l. az üzemek össres 
alkalmawttai ; 2. fonó ; 3. szövö ; 4. kikéisz1bő üzem. A köretkkeik a.z egy.es korcsoportok 

szá�alékos a;ráJnyát tünteitik fel az illető üzemrészhe.n. 

Fig. nr. 8 : Oa1Jegorii de vimbe : l. tn ín.tDe.agla faibrlilca ; 2. Filatura ; 3. Tesa.torie ; ·1. 
Uzina de finlsare. SectoaTe1e prezinta proce.n,1Jajul dtfer/i.t:Je1or categorii de virsta in uzin;a 

respectiva. 
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rendelkező tapasztalt szakmun�ás a szövőben, a legrégibb üzemré3zben VIan. A kdkészHőben dr.ilgnzók magas1atbb életlk<ora azZlal magyarázható, hogy az idősebb korukban alkalmazo'tt munkások elsősoi'Iban ide kerülnek be. 
Mint az ábrákból is kitűnik, a sepsiszentgyörgyi teJeltilipar nagyszámú tapasztalt, szakmában képzett munk1aerővel rendelkezik. Ez a tény is indolwlj a a párt és kormányszerveknek azt az intézkedését, amely a 
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9. sz. ábra : A mul!llkások megosZJl.ása a munka mezejrén el1tö1tött régiségük ·alapján ; 1. a gyár üzemeiben ösrsrzes1en ; 2. a fanóban ; 3. a szö:vőlben ; 4. a ki:ksézítőben. A körcikkek &z egyes csoportok száiZia.lélmos ariánytát tünite:tik fel az illető üzemrészben. Fig-. nr. 9 : Categorii pe b>aza de vechíme in címpul munrcdri : l. Total i:n toate uzinele fabricii ; 2. in filla1Jorrie ; . 3� in �esatJode ; 4. in filnisrare. Sooto,arel.e r•eprezi:ntá procen-tajul difer::iterlo,r craJtego:rii de v:ech'iime ín U1Zilnra neSipectivá. 

300 



textillpar további fejlesztését tervez,i ebben a váro:shan. Az ötéves terv 
�veiben újabb nagy textilüzem felépítését tüzték ki cé:ul, amely több, 

mint 3000 munk'ást fog foglalkoztatni. 

'Qu�lq�es problémes sur l' e�ntrethm �e liJ p�is��n�� �� travail 
d.e l' us i ne textile "Oitu,l" de la v ille. Sf. Gh�orghe 

L'étude s'oocupe avec l'entretien de l·a pui::san-:e de traV13il d'une usine 
jouant un főle important dans l1a vie d'une petite ville Sf. Gheorghe. 

La pluspart des ouVliers sont de la localité, seulement 8,20f0 se de
placent par jour des villages environnants . Du repport s'édaJte, que de 
91,8o/0 ouvriers de Sf . GheO'l:·ghe seulemen1t 50,8°/0 se sont établis , défi
nitivement dail!S la ville pendant que le1s autres se dép1acent chaque 
semainc ou mensuel!iemenrt. 49,20f0 des établi:s sont venus des villages 
et emigrl'rent dans la ville 'avant ou apres leur antrée dans l'usine . 

Nous faisons c�unaissance arvec le p:robleme de l'attraotion de la 

puissnnce de trarvail, avec les c.irconstances du déplacemenJt, avec l1a dis
persement des ouvriens dans les différerrts rayon:s de 1a viille. En meme 

ti?mps l · arti cle s'étend sur les problemes des graupes d'ages, l'ancien

neté passl! dans le champs de trarvail, sur les prdblemes de la séparation 
selon gem·es. 

Unele probleme a�� atragerii fortei de munca 
a uzinelor textile "OUul" din Sf. Gheorghe 

EX T RAS 

Uzinele textile "Oltul" au 2559 muncitori (date din 3 ianuarie 1969) 

dintre care 91,80/o locuitori din OI'Ia9, iar sateqii sint intr-o proportie de 
numai 8,20f0• Ei fac naveta .zilnic. 

Inainte de reforma administrativa, ín anul 1967 din numárul total 
al muncitorilor, care naveteaza spre Sf. Gheorghe, Uzinele textile "Ol
tul" au fost reprezentate eu 56°/0, 162 persoane vin din comuna vecina 

Valea Cri9ului (110 din satul Arcu9, 45 din Valea Cri9ului �i 7 din Cal-
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nic) . Acesbe :sate sint la 7- 12 km de ora� . Din 1 9 5 1 au fo.Sit transpol'tJaVi 
eu autocamioane, iar din anul 1 96 3  dilatoresc eu autobuzele I .T.A. Timpul 
de parcurs este numai de 1 5-20 minute. 

Naveti�tii din Sincrai (34) �i ChHieni,  care sint la o distanta de nu
mai 3-4 km de f,abrica, pina in ultimul timp au venit pe j os, sau eu 
bicicleta. De cind ora�ul a devenit cerrtru de j udet, se rezolva 9i trans
portul lor, eu ma�ini. Din celelalte comune sosesc zilnic numai 7 navetü;;ti.  

In continuare am studiat raspindin�a muncitorilor textilü;;ti in terí
toriul ora9ului ,9i am ajuns la concluzia ca in afara de dteva aglomeratii, 
muncitorii sint dispinciiti in teritoriul ora�ului. Aglomeratii sint la biocu
rile construite in str. Ciucului, la Piava Vechi unde sosesc peste 70 mun
citori, iar din caminul de fete a�ezat in cartierul nou, peste 1 00 persoane. 

Distanva intre locuinta 9i fabrica depa�€9te 2 km numai rareori. Nu
mai sfir�itul strazii Ciucului ,  9i cartierul Garii au o distanta de 2-3 km 
de fabrica. In general, majorit-atea muncitorilor din uzina locuiesc la 
periferiile circumscriptiilor. Din circumscriptiile centrale, 9i cartierul garii 
sos,esc 1a f,abrica intr-Ulll pumar mai redus . Ciircumscr,ipvÍia Semef'ia 339 

persoane, centrul ora9ului 1 0 7 ,  cartierul garii 43).  

Pe perlferiile ore9ului sint a�ezari razlete de ceangai veniti din Valea 
Trotu�ui.lui. Miajori�tatea Jor sint munoi,tori in fléllbrlica. 

Privind d ensitatea munci torilor textili�ti in d:i:ferite circumscriptii 
la fel se distinge derrsimtea mai mare a ciT'cumscr:ipP,d.lor periieri'ce. (Sime
ria 7 8 , 8  muncitori la teritoriu de 10 ha, in celelalte 7 circumscriptii 
47-73, iar in centru numai 35 persoane). 

A:cest fapt se mo tive1aza pmn f:aptul , ca in centru sint birou:d, unitati 
comercllJale etc. Se vede �i din c:hiagmma, care arléllta proportia , muncito
rHor diin o sute de locuitori a circumscriptüloif respec1live. 

Reiese din studiu importanya curselor de autobuze , oare vin din 

suburbiile ora9ului pentru a transporta muncitori pentru fiecare schimb. 
Pentru a cunoa9te mi9carea muncitorilor 9i conditiHe stabilirii lor, 

am e]i]be.mlt chestionare. Din 2559 de angajlati au fost completate chestio
nai1e de ca1tre 14 76 mrmoi·tori., deai peste 600/0 • Din rwspun1suri a reie9H, ca 
numarul pendulantilor este eu mult mai m are, decit datele oficiale refe
ritoare la aceasta problema. In afara de navetiElti zilnici sint 9i numero9i 
pendulanti sapüiminali �i lunari. 

Be cind 980/0 dlin naveti�tili zilnici vin dintr-o diS!tanta strinsa pina 
la 12 km, pendul,anti saptaminJali sosesc dintT-ü r1aza de 53 km din judet, 
iar 70% 1al lor sO'sesc dintr-o dis.tanta mai mica decit 30 lrm. 

Pendulantii lunari sosesc dintr-o zona mult prelungita spre nord, 
de liéi O dis1tanta de 1 34 km, din care C·am 80°/o ViÍn dintr-o raza de SUJb 50 km . 

302 



Maj oritatea lür penduleaza din zona de est !?Í de nord . Zona sudica se 
orienteaza spre Bra�ov. 

Studiind stabilirea muncitorilor in orru;; putern constata ca cei care 
locuiesc in Sf. Gheorghe, numai intr-o proportie de 50 ,80j0 sint nascuti 
in ora!?. 2 7,50j0 au venit de la tara !?Í s-au stabilit inainte de angajare la 
uzina, iar 2 1 , 70j0 au devenit locuitori in ora!? numai d1:1-pa angajare;a lor 
in fabrka. 

Statistica naveti9tilor zilnici 9i saptaminali aratá o dominatie nu
mezrica a muncitorilo:u din bazinul Sf. Gheorghe. 

Se schimba situatí,a, daca pri'vim pe pendulanti lunarí, !?i pe fo9ti 
sateni, stabiliti in ora9. , Dintre acestea 4 1 °/0 sint veniti din zona ora9ului 
Tg. Secuiesc, 2 30j0 din judetul Harghíta, iar 220/0 din zona Ol"a!?ului Sf. 

Gheorghe. 
Am studiat, cum se impart muncitorii pe sexe 9i pe ;grupe de virsta . 
Numárul barbatilor este relatív rídicat, 35,50j0 carfZ' fapt se datoreaza 

tipsei de unitáti industríale, care pretinde fori;a de munca barbateasca. 
Toate categoriiie de virste sint reprezentate aproape in proportii egale, 
care aratá procentajul relatív mare a fortei de munca eu experienta in 
aceasta ramura de activitate 9i care se datoreaza traditiilor acestei industrii 
seculare in ora�. 

Cea mai tinara uzína a fabricii este filatoria, care a fast infiintata 
doar in 19381 �i dezvoltata in 1957.  
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