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Vállalatunk terméket az őszi BNV-n
A Debreceni Dohánygyár — 

termékeinek bemutatásával — 
idén is ott volt a szeptemberi Bu
dapesti Nemzetközi Vásáron. Az 
elmúlt években kialakult gyakor
latnak megfelelően most is a Do
hányértékesítő és Szolgáltató Kö
zös Vállalat szervezésében rende
zett pavilonban, együttesen mu
tatkoztak be a dohánygyári válla
latok.

A Debreceni Dohánygyár tevé
kenységére 104 éves hagyomány 
és a minőségi termékek előállítá- 
sajellemző.

A füstszűrös cigaretták több 
mint húsz éve bevezetett gyártá
sánál IdemlkedŐ szempont volt a 
dohányzást kedvelők egészségvé
delme. E célból a vállalat korsze
rűsítette termékstruktúráját, s a 
Symphonia-család piaci beveze
tésével — a filterventilált cigaret
ták forgalomba hozatalával —

választási lehetőséget adott a fo- lasztékbővítésben, amit össze- 
gyasztóknak a dohányzás káros kapcsoltunk a fogyasztói igények 
hatásainak egyre erőteljesebb ki- magas színvonalú kielégítésén túl 
védésére. a világban közkedvelt, magas él-

Eredményeket értünk el a vá- vezeti értékű blend típusú ciga-

A BNV-s standunk (a felvétel televízióról készült)

retták előállításával,! amely kor
szerű csomagolásban kerül az üz
letekbe. Ezek: a 100 mm-es piros 
Symphonia, a Főnix, a Hunnia és 
az Etűd cigaretta. Ez utóbbi legú
jabb választékunk úgy megjele
nésében, mint élvezeti értékben a 
magasabb fogyasztói igényeket is 
kielégíti.

Az R.J. Reynolds Tobacco In
ternational SA. amerikai céghez 
fűződő licenckapcsolatunk követ
keztében öt éve jelent meg Ma
gyarországon a hazai gyártású 
Camel cigaretta, melyet újabb 
színvonalas tennék, a Winston 
követett. Licenckapcsolatunk le
gújabb eredménye a már boltok
ban is kapható keménydobozos 
Camel cigaretta.

A hagyomány és minőség 
nálunk nemcsak jelszó, hanem 
a termékeinket kísérő jellem
ző.

A Kollektív szerződés kiegészítései
I. A szakszervezet jogai
Mt, 13-kkparagrafús.
Nagyobb csoport alatt a vállalat hatályos 

szervezeti és működési szabályzatában meg
határozó szervezetet kell érteni.
1.14/1987. (X.25.) sz. ÁBMH.
A szakszervezeti bizalmit a szakszervezeti 
megbízatása ellátása érdekében — amennyi
ben ez csak a munkaidő terhére teljesíthető 
— a törvényes munkaidő 5 százalékáig mun
kaidő-kedvezmény illeti meg.

6. (kitüntetések)
1. Oklevél (vállalati) 5000 Ft.
2. Kiváló Újító
— arany 2500 Ft
— ezüst 2000 Ft
— bronz 1500 Ft
3. Gépjárművezetők balesetmentes vezetésé
ért adományozott kitüntetések

250 ezer km esetén 2500 Ft
500 ezer km esetén 3000 Ft
750 ezer km esetén 4000 Ft
1 millió km esetén 5500 Ft
1 millió 250 ezer km esetén 6000 Ft
1 millió 500 ezer km esetén 7000 Ft
1 millió 750 ezer km esetén 9000 Ft
2 millió km esetén 11 000 Ft

7/A. Végkielégítés
(1) Az Mt szerint végkielégítésre jogosult 
dolgozót
legalább 3 év esetén 6 havi
legalább 5 év esetén 8 havi
legalább 10 év esetén 10 havi
legalább 15 év esetén 12 havi
legalább 20 év esetén 15 havi
legalább 25 év esetén 
teljes átlagkereset illeti meg.

18 havi

(2) A végkielégítés (1) bekezdésben meg
határozott mértéke három havi átlagkereset

összegével emelkedik, ha a dolgozó munka- 
viszonya az öregségi nyugdíjjogosultság 
megszerzését megelőző öt éven belül szűnik 
meg.

(3) Annak a dolgozónak, akinek munkakö
re egyébként végkielégítésre jogosító okból 
szűnik meg és a korengedményes nyugdíj 
igénybevételének feltételeivel rendelkezik, 
ltovábbá a Debreceni Dohánygyárban eltöl
tött folyamatos munkaviszonya legalább 10 
év, — választási lehetőséget kell biztosítani a 
korengedményes nyugdíjazás és a végkielégí
tés igénybevétele között. Ez esetben a koren
gedményes nyugdíj igénybevevő dolgokzót 3 
havi átlagkeresetének megfelelő egyszeri jutt- 
tatás illeti meg.

Egyidejűleg elkészült a kollektív szerződés 
hatályos szövegének összeállítása a köny- 
nyebb eligazodás és gyakorlati alkalmazás ér
dekében.

VSzT.

Szűrővizsgálat korszerű technikává
A Radiológiai Klinikáról Dr. 

Vágó Edit tanársegéd és Mag 
Miklósné röntgendasszisztens 
ultrahang készülékkel vizsgálja 
az önként jelentkezők hasi szer
veit (máj, epehólyag, lép, vesék, 
hasnyálmirigy) a Debreceni Do
hánygyár szociális épületében le
vő üzemorvosi rendelő helységei
ben. Az előkészítő szervezést az 
üzemorvos végzi asszisztensével, 
így biztosítható, hogy folyamatos 
ütemben vizsgáljanak, sok vára
kozás nélkül. A vizsgálat ve
szélytelen. Nem röntgen, hanem 
egyfajta hangtartomány. Terhes 
anyákat is lehet vizsgálni. Nem 
kényelmeden, nem fájdalmas, 
nem megterhelő a vizsgált sze
mély számára.

A vizsgálatra éhgyomorral kell 
megjelenni. Megkérdezik az e- 
lőző betegségeket. Számítógép
konfigurációval készítik a lelete
ket. A vizsgálat eredménye bár
mikor visszakereshető. A karto- 
nos nyilvántartásnál könnyebb 
rendszer.

A vizsgálat eredményeként 
fény derülhet olyan elváltozás 
feltárására, amiről a vizsgált sze
mély nem tud. Szükség esetén 
megfelelő szakorvoshoz küldik, 
például urulógiára, nőgyógyá
szatra, vagy üzemorvoshoz bel
gyógyászati vagy laboratóriumi 
vizsgálatra.

A jövő útja mindenképpen a 
megelőzés. Szűrővizsgálattal ide
jében lehet észlelem az elváltozá

sokat Az illető dönt, hogy diétá
val, életmódváltoztatással, orvosi 
kezeléssel vagy műtéttel ldván ja
vítani egészségi állapotán.

A megelőzés nagyon hasznos 
az egyén és a társadalom szem
pontjából egyaránt. Például 
gyógyszerrel lehet még segíteni 
idejében, karbantartani az illető 
szervet — kevesebb szenvedés
sel, keresetkieséssel jár. A társa
dalombiztosítás szempontjából is 
igen komoly vonzata van, például 
az elkésett esetek klinikai kezelé
se következtében.

A Debreceni Dohánygyárban 
október kilencedikétől november 
tizenegyedikéig, csaknem négy
száz embert — ebből kétszáz
negyvennégy nőt — vizsgáltak

meg. A vizsgálat november végé
ig — igény szerint — folytatódik. 
A megvizsgáltak között jelentős 
számban voltak fiatalok. A vizs
gálatot örömmel fogadták. Több
ségüknek megnyugtató volt, 
hogy mindent rendben találtak. 
Száznegyvenöt esetben volt elté
rés. Ebből egyharmada kisebb, 
kétharmada orvosi beutalásra, il
letve kontrollvizsgálatia kerül.

A nyilatkozó tanársegéd hölgy
től azt is megtudtuk, hogy már 
több vállalatnál végzett munká
jukról beszámolt az üzemi orvo
sok szűrővizsgálatáról szóló kip- 
pengáhai bemutatón.

Köszönjük a gondoskodást.

Dr. Schrer Ádám

őszi fülbevaló. (Bodó János grafikája)

Vöröskeresztes hírek
A Dohánygyár véradóinak kis 

közössége 1991. évben is meg
próbált eleget tenni önként vál
lalt kötelezettségének. Segítem 
a bajbajutottakon és betegeken 
— a legdrágábbal — a vérünk
kel.

1991. április 22-én 72-en, au
gusztus 28-án 52-en tartották oda 
karjukat véradásra.

A leadott vér mennyisége 400 
ml/fŐ. A szervezők és sokszoros 
véradók példája eredményeként 
17 új első véradó is jelentkezett 
véradásra.

A munkaidő teljes kihasználása 
érdekében a megváltozott gazda

sági körülmények miatt a munka
helyi vezetők segítségére is szük
ség volt, hogy a véradók egészsé
ge érdekében a pihenőidő kiadás
ra kerüljön.

Véradásaik száma alapján több 
véradót kiváló véradó kitüntetés
re terjesztettünk fel, a címek 
1991. november 27-én a véradók 
napján kerülnek átadásra.

Kérjük a véradókat, hogy a no
vember 27-i véradónapra is ké
szülve a tagbélyeg megvásárlásá
val is támogassák a még létező 
vöröskeresztes csoportot.

Pankotalné

KI a fontosabb?
Nemrégiben egy munkatár

sunk búcsúztatására többen 
összejöttünk a munkásklubban.

Asztaltársaságunk beszélge
tési témáiból most sem hiány
zott az elmúlt évtizedek során 
számtalanszor feltett és vitatott 
kérdés, vagyis az, hogy a do
hánygyári tevékenységben ki a 
meghatározó, a 1 műszerész 
(gépmester), vagy a karbantartó 
szakmunkás.

Történelmi távlatból tekint
ve, a negyvenes évtized végé
től a dohánygyárakban szer
zett tapasztalataim szerint a 
vezető szerep a műszerészé. 
Ezzel s zemben bes zélgető- 
partnereim nem egy érvvel bi
zonygatták, hogy a gépek bo
nyolultsági fokának növeke
désével párhuzamosan a fon
tossági sorrendben a karban

tartó szakmunkás megelőzte a 
gépmestert. A vetélkedőkből a 
véleményeket Összebékítő ál
lásfoglalás sem hiányzott. E 
szerint mindkettő egyaránt nél
külözhetetlen. A karbantartó 
szakmunkás üzemképes álla
potba hozza a gépet A gép
mester pedig ráhangolja a do
hányalapanyagra és a segéd
anyagokra. Az adott időpont
ban rendelkezésre álló, feldol
gozásra kerülő anyagokhoz ál
lítja be a gépet.

Elhangzott olyan jövendölés 
is, hogy a jövőben előtérbe ke
rül a technológus, a maga tevé
kenységével.

A vitát akkor, ott nem tudtuk 
eldönteni. Szívesen látjuk hoz
zá olvasóink észrevételeit.

Schrer Ádám j
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Köszöntő

A működésének százötödik pusztítása a gyárat sem kímélte 
évébe lépd Debreceni Dohány- meg, de már 1944 decemberé- 
gyár köszönti a százéves Sáto- ben — ha részlegesen is, de — 
raljaűjhelyi Dohánygyárat. beindult a termelés.

1891. október 26-án kezdte 1945 után központi irányítás 
meg termelését a Magyar Kirá- alatt indult meg a gyártási tech- 
lyi Dohányjövedék tizenhárma- nológia komolyabb mérvű fej
elik gyáraként, először a Petőfi lesztése és tart — ma már önál- 
utca 2. szám alatti — egykori ló vállalatként — ez a folyamat 
postaépület termeiben. Először napjainkban is. 
a „K” jelű szivarral, majd A Sátoraljaújhelyi Dohány- 
1896-tól a ,Magyar” nevű szí- gyár 650 fővel tudja biztosítani 
varkával jelentkezett. a mintegy 5, 6 milliárd darab

A jelenlegi épületekben filteres és filter nélküli cigaretta 
1894-től működik a dohányne- előállítását. A gyár ma Magya- 
műek gyártása. Az üzemben fo- rorságon egyedüli előállítója a 
lyó munkát az 1914-es I. világ- filter nélküli cigarettáknak, me- 
háború szakította meg, egy lyek az össztermelésüknek kö- 
évig hadikorháznak voltak be- zel 35%-át adjak, 
rendezve a munkatermek. , A filteres cigaretta termelé-

A gyár történetében az első sük döntőd többségét a.dohá- 
komolyabb fellendülés az nyosok körében közdekveltté 
1920-as évek elejére tehető. Et- vált füstszűrös Symphoni csa- 
től az időszaktól kezdve kor- Iád teszi ki. 
szerŰsödik nagyobb arányú gé- A vállalat előtt álló fő feladat, 
pesítés révén, de ugyanakkor a hogy szélesebb körben kell bő- 
kézigyártás továbbra is megma- víteni az egészségre kevésbé 
rád. káros alacsony kátrány- és ni-

1932-től megszűnik a szivar- kotintartalmű cigaretták válasz
gyártás, és csak cigarettagyár- tékát, 
tással foglalkoznak egészen

, A II, világháború S.Á. ,
' • ___________  J

Mérnökök, 
közgazdászok a ringben

napjainkig

A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár ságtan, számítástechnika és do- 
100 éves centenáriumi ünnepség- hányipar elméleti és gyakorlati 
sorozatának egyik kiemelkedő feladatainak megoldása során bi- 
pontja a fiatal mérnökök és köz- zonyították szakmai felkészültsé- 
gazdászok tanácsa által szerve- güket.
zett programok illetve vetélkedő A csapat tagjai: Farkas László, 
volt Kiss András, Kovács Mihály,

Az FMKT szakmai vetélkedő- Nagy Ferenc, Zámbori Zoltán, 
jén részt vevő csapatunk a meg- A csapatnak ezúton is gratulá- 
tisztelŐ második helyezést érte el. lünk.
Fiatal műszaki és számítástechni
kai szakembereink a közgazda- F.L.

A láb kíméletre szorul
Amikor csak mód van rá, vé

gezzük ülve munkánkat. A láb 
vérkeringését azáltal is javíthat
juk, hogy álló munka közben 
időnként néhány lépést teszünk 
és párszor lábújjhegyre emelke
dünk.

A visszértágulat. Aki hajlamos 
erre, annál már aránylag korán 
kanyargós értágulatok jelennek 
meg a boka táján, a lábszárakon, 
esetleg a combon is. Álló foglal
kozás, súlyos tárgyak cipelése, 
terhesség elősegíti a kifejlődését. 
Ezért kerüljük a felesleges ácsor- 
gást, viseljünk megfelelő cipőt és 
igyekezzünk á lábak vérkeringé
sét akár tomáztatással, akár 
masszírozással javítani. Fordul
junk idejében orvoshoz és járjunk 
elutasításai szerint.

Á bokasüllyedés. Csúnyább, de 
kifejezőbb elnevezése: lúdtalp. 
Nagyon elterjedt elváltozás. Álta
lában először a harántboltozat 
süllyed le. Ezt a talp közepén, a 
lábujjak tövénél megjelenő bőr- 
keményedés jelzi, amit bütyök 
képződés követ. Ha már a lúdtalp 
„előrehaladott” állapotban van, a 
hosszanti boltozat is lesüllyed, az

ilyen embernél az egész talp érin
ti a talajt, a belső boka befelé dől. 
Mindkettő fájdalmas sőt előbb- 
utóbb térd és derék panaszolj is 
jelentkeznek. Az elváltozás lehet 
veleszületett de gyakran a nem 
megfelelő cipő és a túlzott meg
erőltetés segíti elő kifejlődését A 
panaszok megfelelő betét viselé
sével megszűnnek. A betétet a 
lábnak megfelelően méretre ké
szítik.

Modem betét félcipőben, sőt 
szandálban is viselhető. Még 
jobb, ha a méretre rendelt ci
pőbe beépített betét is készül. 
Gondoljunk azonban arra, 
hogy a legjobb betét sem örö
kös, hanem idővel lelapul, 
ezért egy-két évenként meg 
kell újítani.

A lábfeltörés. Új cipőben ne in
duljunk hosszabb sétára vagy 
táncmulatságba, legjobb először 
odahaza felpróbálni néhány órá
ra. A láb formájához még nem al
kalmazkodott őj cipő nyomása, 
ugyanígy az összegyűrődött ha
risnya helyén is gyakra vízhólyag 
keletkezik. Az így keletkezett se
bet a fertőződéstől óvni kell!

Munkakönyv két emberöltővel ezelőtt
Minden részlétre kiterjedően szabályozták a feltételeket

A magyar királyi tudománye
gyetemi könyvnyomdában 1924- 
ben nyomtatott munkakönyv 
folyó számmal ellátott negy
vennyolc oldalból és borítólapból 
áll. A borítólapon elöl a munkás 
neve, törzskönyvi száma. A pí- 
ros-fehér-zöld színű, fonott zsi
nórral kátkötött munkakönyv bo
rítólapjának belső oldalán a zsi
nór ezer koronás illetékbélyeggel 
leragasztva. A bélyegen „Szent 
István” felirat és rajz. A bélyeg 
körbélyegzővel ellátva!

Haja: gesztenye
Az első számozott oldalon van 

a munkakönyv ára: összesen 
3500 korona. A bélyeg 500 K.,1 
nyomtatás és kiállítás 3000 K.

A negyedik oldaltól a harminc- 
kettedik oldalig a következő fej
léc szerinti adatok: A munkakdő 
neve foglalkozása és lakóhelye, a 
gyári munkás munkába lépésének 
napja, foglalkozása, munkából 
kilépésének napja, munkabére, a 
munkaadó sajátkezű aláírása és 
annak kelte, a munkaviszonyban 
beállott változásnak az iparható
ság részéről való igazolása.

A harminckettedik oldaltól- a 
negyvennyolcadik oldalig bezá
rólag: kivonat az 1884. évi XVII. 
t.-cikkbe iktatott ipartörvények' 
bői.

A gyáros és a gyári munkás kö
zötti viszony szabad egyezkedés 
tárgya.

A szerződés, ha a felek máskép 
nem egyeztek, csak egy heti pró

baidő eltelte után válik kötelező 
erejűvé.

A gyáros munkásától, ha más
ként nem egyezkedtek, csak az 
iparüzlethez tartozó munkát kí
vánhat, és ezt is csak oly mérv
ben, mely a munkás testi alkotá
sának és erejének megfelel.

A gyáros köteles időt engedni 
arra, hogy a munkás vallása ün
nepnapjain az isteni tiszteletet lá
togathassa.

A gyáros oly munkást fel nem 
fogadhat, ki az előbbi munkaadó
val kötött szerződésnek törvényes 
megszűnését, vagy azt, hogy 
munkaszerződése a jelen törvény 
értelmében felmondás által meg
szűnik, nem igazolja. Aki ily iga
zolás nélkül munkást alkalmaz, 
az a munkással egyetemlegesen 
felelős az illető gyárosnak a mun
kás eltávozása által okozott ká- 
rert. '

A munkaadó és munkás közötti 
viszony ha másképpen nem 
egyezkedtek, vagy ha gyárakban 
a munkarend másképpen nem in
tézkedik, 15 napi felmondással 
felbontható.

A gyáros köteles összes mun
kásairól rendes jegyzéket vezetni, 
abba minden munkás nevét, szü
letésének évét és helyét, foglal
kozását és bérét beiktatni, ks e 
jegyzéket az iparhatóságnak kí
vánatéra akármikor előmutatni.

Rend a lelke
A műhelyekben munkarendé

nek kell kifüggeszteve lenni, 
melybe következők veendők fel:

a. / a dolgozó-személyzet kü
lönféle osztályzata és foglalkozá
sa, jelesül a nők és gyermekek al
kalmazásának módozata, tekin
tettel testi erejükre és ez utóbbiak 
iskolai kötelezettségére,

b. / a munkaidő tartama,
c. /  a leszámolás idejére és a 

munkabér kifizetésére vonatkozó 
határozmányok,

d. / a felügyelő egyének jogai,
e. /  a munkásokkal való bánás

mód megbetegedés vagy szeren
csétlenség eseteiben,

f. / a munkarend áthágóira sza
bott pénzbírságok,

g. / a felmondás határideje és 
azon esetek, melyekben a szerző
dési vizsony azonnal felbontható.

A munkarend nem tartalmazhat 
semmi olyant, ami a törvény ren
delkezéseivel ellenkezik.

A munkarend az iparhatóság 
által láttamozandó.

Minden gyáros köteles gyárá
ban saját költségén mindazt léte
síteni és fenntartani, ami, tekin
tettel az iparüzlet és telep minő
ségére,, a munkások életének és 
egészségének lehető biztosítására 
szolgál.

Heti fizetés
Tekintettel a fennálló népokta

tási törvényekre is: 10 éven aluli 
gyermekeket éppen nem, a 10 
évet meghaladott, de a 12 évet 
még el nem érteket csak az ipar
hatóság engedélye mellett szabad 
gyárakban munkára alkalmazni.

Aki a 12 éves kort meghalad

ták, de a 14 éves életkort még 
nem töltötték, gyári munkában 
naponként csak 8 óra hosszat 
foglalkoztathatók.

Oly ifjak, kik a 14 éves élet
kort betöltötték, de , 16 évest 
még el nem érték, naponként 
csak 10 órai munkaidőre alkal
mazhatók.

A munkásoknak munka közben 
úgy délelőtt, mint délután fél-fél 
-órai, délben pedig 1 órai szünidő 
engedendő.

Azon gyárakban, melyekben a 
munka éjjel-nappal foly, a gyáros 
az éjjeli munkára alkalmazott 
munkások kellő felváltásáról kö
teles gondoskodni.

A nappali munkát reggel 5 óra 
előtt kezdeni és esti 9 órán túl ki
terjeszteni nem szabad.

A gyáros köteles munkása bé
rét készpénzben és pedig — ha 
méskép nem egyezkedett ” heten
ként kifizetni.

Az iparhatóság köteles a gyára
kat kiküldöttje által évnegyeden- 
nént legalább egyszer megszem
léltem, s a törvény rendeletéinek 
megtartásáról meggyőződést sze
rezni.

A gyárak megvizsgálásával 
megbízott hatósági közegek je
lentései megfelelő alakban 
évenként nyilvánosságra hozan
dók:

Azon gyári munkást, ki munká
jából jogtalanul kilép, az iparha
tóság visszshozsáiatja, kötelessé
ge teljesítésére szoríthatja, sőt 
ezen felül még 20 forintig terjedő 
pénzbüntetéssel büntetheti.

S.Á.

A NAGY BULI
1. Vérre menő küzdelmet vívott 
egymással az osztályvezetők és a 
helyettesek csapata. Végül 5:4-re 
győztek az osztályvezetők...

2.... a helyettesek ellen.

3. A mérkőzés fehér asztal mel
lett értékeltésk ki. Földeáki Fe
renc ötletgazda és főszervező itt 
adta át a díjat kelemen Péternek, 
a legtöbb 11-est védő kapusnak.

4. És Balogh Tibornak, 
alegjobb 11-es rugónak.

(A képek balról jobbra)
Mikó Lajos képriportja
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Nyugdíjasok lettek
Takács Pálné

Férjestől, a Pécsi Dohánygyár
ból jött gyárunkba áthelyezéssel, 
ahol öt éves dohányipari tevé
kenység után itt folytatta még 20 
éven át a cigaretta gyártást — 
csomagolást, gépkezelőként, 
összesen 34 éves munkaviszonyt 
tud maga mögött. A közösségi ér
zésekkel telt egyénisége csak a 
munkahelyen domborodott ki. 
Példás családanya, kiváló véradó. 
Kiváló dolgozói kitüntetést 1983- 
ban érdemelt ki. Nyugdíjba me
netele előtt betöltötte a 25 éves 
törzsg árdatag s ágát, amelyért még 
ez évben anyagi elismerés is járt.

Kaszai Mihályné
Csak tíz éven át dolgozott ná

lunk, előbb mint elrakó a gyártá
son, majd a kéziraktárban, utóbb 
teljesítmény számbavevő (bilétá- 
zó), ahonnan nyugdíjas lett. 
Mozgékony egyéniségét koráb
ban a vendéglátóiparban kama
toztatta. Komádiból jött ide, szik- 
vizüzemben, virágboltban is dol

gozott. összesen 29 éves munka- 
viszonya van. Legjobban a do
hánygyári kollektíváriba érezte 
magát. Műszakjában sok közös 
programot szerveztek, Kirándulá-

Kaszai Mihályné

sokat is, ahonnan csak nagyon 
ritkán maradt le. Kedélyességét 
nagyon szerették munkatársai és 
vezetői is. Nyugdíjasként is szí
vesen látják társaságukban.

Kardos Lajos
A műszaki karbantartási osztá

lyon villanyszerelőként folgozott 
1966-tól-90-ig, amikor betegál
lományba került és folyamatba 
tették rokkantsági nyugdíjazását, 
összesen 36 éves munkaviszo
nyából 25 évet töltött nálunk, így 
25 éves törzsgárda kitüntetését is 
átvehette. Sok éven át szakszer
vezeti tisztségviselőként tevé
kenykedett a közösségért. 1978- 
ban kiváló dolgozó kitüntetésben 
részesült. Csendes, szorgalmas 
egyéniségét, munkatársai és ve
zetői nagyra értékelték.

Köszönet illeti munkatársainkat 
felelősségteljes, szorgalmas mun
kájukért, sok éves helyt
állásukért. A megérdemelt pihe
néshez jó egészséget kívánunk.

Tóth Jőzsefné

Számok könyvcímekben
Zsoldos Vera: Volt egyszer egy 

esernyő

Délelőtt elindultunk az Állatkeltbe, 
de nem értünk oda, mert... és nem 
volt nálunk esernyő!

Wiüiam Shakespeare: Öt dráma

(Rómeó és Júlia, Julius Caesar, 
Hamlet, dán királyfi, Szenűvánéji 
álom, Vízkereszt vagy amit akartok.

„Futunk a kedveshez, mint kisdiák, 
ki könyveit vidáman sutba vágja, s 
ügy válunk uSe, mint a kisdiák, ki 
szontyolodva ballag iskolába.”

Dr. Tarsoly Lajos: Harminc év a 
bírói székben

leírni. Ezt azonban csak az tudja való
ban átérezni és érzékelni, aki abban 
benn élt. A kívülálló, aki nem rette
gett attól, hogy máról holnapra elbo
csátják, akinek verítéke nem kevere
dett a megaláztatás és a harag köny- 
nyével, akinek fáradt testét nem 
gyötörte az éhség és szomjúság, so
ha nem tudja igazánk átélni és át
érezni a nincstelen ember küzdelmét 
a létért.”

' 66 híres magyar regény

„A világon mindenütt jelennek 
meg regénymesék azzal a remény
nyel, hogy_-nemcsak diákok segéd- 
eszközéíll, értsd: puskáid, nemcsak a

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar 
népmese

„Ezek a mesék a tizennégymilliós 
magyarság megtelepülésének legkü
lönbözőbb tájain termetek; magukon 
hordják így e tájak sajátos mondat
alakítását, nyelvi zeniségét és — 
gyakran csak e tájakon értett — 
szavait”

Ezer ragyogó ötlet hobbi kerté
szeknek ,

„ATkörteis nagyon egészséges gyü
mölcs, ;vízhajtó és csontképző hatá
sú, segít a gyomor- és bélbántalmak,„A kétkezi szegény ember életét 

életkörülményeit, kiszolgáltatottságát 
sokan igyekeztek már megközelítően nyéknek.’

tanári emlékezet felfrissítéséül szol
gálnak, hanem száttáscsinálói az igazi 
olvasmányoknak, -m o g n lm A  a regé- vérkeringési zavarok, vese-, epe- és

májbántalmak esetén.”

Széchenyi időszerűsége
A magyar klasszikusok sorazat- 

ban — öt évtizeddel ezelőtt — 
megjelent Széchenyi István: Hitel 
című művéhez írt előszóból idé
zünk:

,A  szegénység és gazdagság 
erkölcsi, politikai és gazdasági 
hátterét világítja meg a XIX. szá
zad magyar irodalmának egyik 
legszociálisabb szellemű alkotá
sa. Ezért méltán számíthat min
den kor érdeklődésére.

Gróf Széchenyi István 1828- 
ban írta e nagyfontosságű művét. 
Eredeti címe a Boldogság Alapjai 
lett volna. Ez mutatja, hogy nem 
csupán gazdasági kérdéseket fej
teget benne, hanem mindent, ami 
az emberek és népek boldog
ságával, életük alapkérdéseivel 
összefügg. Hitel azért lett a címe, 
mert a hitelkérdést tekintette a 
magyar élet egyik legfontosabb 
problémájának.

Mikor a mű írásához kezdett, 
már hosszú múlt és sok tapasz
talat volt mögötte. Küzdött mint 
katona a Napóleon elleni hadjára
tokban. Résztvett a Szentszövet
ség 1814-i ünnepségein, ame
lyek alatt újra rendezték a francia 
forradalom és Napóleon által fel
dúlt Európát. Mint utazó bejárta 
Angliát, Göröt-, Olasz-, Törökor
szágot. A magyarság felemelésé
re törekedett. Nagylelkű adomá
nyával megalapította a Magyar 
Tudományos Akadémiát. De a 
Hitel az első nagy munkája, 
amelyben feltárté a lelkét és is
mertette azokat a reformokat, újí- 
tásokata, amelyeket feltétlenül 
szükségeseknek tartott, és ame
lyek feltétlenül szükségesek is 
voltak a magyarok fennmaradá
sához.

A kormány a francia forrada
lom és kísérő jelenségeinek hatá-

nyatlott, ami a mezőgazdaságból 
élő országra nagy csapás volt. 
Mélyreható intézkedésekre, új 
gondolatokra és tettekre volt 
szükség, hogy a magyarságot a 
süllyedésből kiemeljék.

Legfőbb baj, hogy a magyarág 
elszigetelten él. A magyar nem 
ismeri a világot és a világ nem 
ismeri őt, s így hiányzik az össze
hasonlítás, amely minden haladás 
igazi alapja. A magyarnak sok hi
bája van, de nem önmagában ke
resi a hibát, hanem másban, főleg 
a kormányban. Pedig elsősorban 
magunkban kell keresni a hibákat 
és feltámadásunk lehetőségét. 
Erő és műveltség a nemzeti élet 
igazi alapjai. Mindekettőhöz 
anyagi jólét megteremtése szük
séges. Ez azonban hitel nélkül 
nem lehetséges. Ez pedig Ma
gyarországon nincs. Eért támadja 
Széchenyi azokat az akadályokat, 
amelyek a magyarság gazdasági 
emelkedésének útjában állnak, 
így az ősiséget, amely megakadá
lyozta, hogy a földbirtokra hitelt 
lehessen felvenni. Az elavult gaz
dasági törvények a hitelnyújtást 
tisztességes alapokon— úgyszól
ván lehetetlenné tették. Támadja 
a munkarendszer elavult formáit: 
a jobbágyok robotmunkáját, a cé
heket, amelyek a szabad és nye
reséges termelőmunka útjában ál
lanak. S kijelöli a haladás lelki, 
erkölcsi feltételeit is.

A nemzetnek az önismeret útjá
ra kell lépnie, be kell látnia, hogy 
haladásra, átalakulásra van szük
sége, e haladásnak pedig elsősor
ban lelki alapjának kell lennie: fel 
kell ébreszteni a magyaar lelkek
ben a polgári erényeket: az áldo
zatkészséget, az egymásban való 
hitet és a hűséget. A haladás igen 
fontos lelki forrása az összetartás.

sa alatt minden újítástól irtózott Nem egymás ellen, hanem egy- 
Az ország elszegényedett, mert a mással kell dolgoznunk, egyesi- 
pénz értéke 1811-bén egyötödére teni kell erőinket. Végül a tudás a 
csökkent a napóleoni háborúk haladás egyik legfontosabb té- 
után, s a gabonaneműek ára leha- nyezője. Annak megértése szük

séges: hogy a tudományos em
berfő mennyisége a nemzet igazi 
hatalma.

A hitel hiánya az oka annak 
hogy a magyar mezőgazda bir
tokát nem korszerűsítheti, és 
hogy kénytelen megszorultságá- 
ban terményeit idő előtt és áron 
alul eladni. A hitel rendezetlensé
ge elszegényedésre és elerkölcs- 
telenedésre vezet.

Széchenyi szerint magának a 
magyarságnak kell a kereskede
lem felvirágzását lehetővé tevő 
közlekedési, szállítási és termelé
si kérdéseket megoldani. Minde
nekelőtt pedig a termények minő
ségének javítására kell törekedni, 
mert csak a jóminőségű áru tör 
utat külföldre, csak így lehet a 
magyar termény kiviteli képessé
gét fokozni.

A gazdagodást rendkívül fon
tos dolognak tartotta és pedig a 
nemzet minden rétegének gazda
godását, amit ő a lehető legtöbb 
boldogságának nevezett és anya
gi jólétet követelt a magyarság 
számára. De az anyagi jólétet 
csak eszköznek tartotta a nemzet
ben rejlő örök szellemi értékek 
megvalósítására.

A Hitel örök magyar programot 
is magába foglal: az a hit nyilat
kozik meg benne, hogy a ma
gyarnak jövője és rendeltetése 
van Európában, azt a meggyőző
dést fejezi ki, hogy ez a jövő ma
gának a magyarságnak a kezében 
van, övé e munka joga, köteles
sége és gyönyörűsége s végül ki
mondja, hogy ezt a hivatást a ma
gyarság csak mint szabad nemzet 
teljesítheti, megszabadulva külső 
és belső gátlásaitól, amelyek az 
alkotó munka útjában állanak.

így is kell olvasni a Hitel-t: 
mint hatalmas és megrázó szóza
tot, amely örökké cselekvésre, el
mélyedésre, elszánásra és önis
meretre, egységre é$ kitartásra 
búzdítja minden korok magya
rét." S.Á.

Mi a teendő
a lehűlés jeleire?

Ha valaki nagyon lehűl, élettani 
funkciói lelassulnak. A bőr és a vég
tagok vérellátása gyengül, hogy a lét- 
fontosságú szervek, pL a szív vérellá
tása megfelelő maradjon.

Mindig lehűlésre gondoljunk, és 
gyorsan cselekdejünk, ha valaki resz
ket, bőre hideg tapintású, sápadt, za
varosan viselkedik, pulzusa és légzé
se nagyon lelassul Ha semmit se te
szünk, elvesztheti az eszméletét. Cse
csemőnél a bőr nagyon hideg tapin
tású, bár színe rózsás. A gyermek na
gyon nyugodt és egészségesnek lát
szik, ugyanakkor aluszékony és gyen
ge*

Bugyoláljuk hálózsákba, takaróba, 
vagy dunyhába az érintett személyt, 
Egész testét takarjuk be az arcáig. Mi 
is mellé bújhatunk a takaró vagy há
lózsák alá, hogy testünkkel is mele
gítsük. Törülközőbe csavart melegvi

zes palackot is tehetünk a testére, a 
végtagjaira azooban ne!

Ha a felnőtt öntudatánál van, ve
gyen meleg fürdőt A víz olyan meleg 
legyen, hogy könyökünkkel kelle
mesnek találjuk.

Légzés, vagy szívleállásnál azonnal 
meg kell kezdenünk a szívmasszázst 
és a szájból szájba lélegeztetést.

A lehűlt végtagot nem szabad dör
zsölni vagy masszírozni, ne próbáljuk 
melegvizes palackkal sem felmelegí
teni.

Meleg hatására ugyanis több vér 
áramlik a végtagba, és így kevesebb 
jut az életfontosságú szerveknek. Ti
los alkoholt adni, mivel hatására a 
véredények kitágulnak és elvonják a 
vért az életfontosságú szervektől.

(Részlet a Nagy Háztartás Könyv
ből)

H orgászhírek

Ősszel m m  halasitanak
A MOHOSZ Hajdű-Bihar me

gyei Intéző Bizottságától kapott tá
jékoztatóból:

A fancsikai tavakon az alacsony 
vízállás miatt az intéző bizottság a 
tavaszi halasítás összegének kifize
tése után meglévő pénzeszközéből 
ez év őszén nem halasit.

A látóképi tavon — ahol a vízel
látottság megfelelő — 3500 kg 0,6-

1,0 kg súlyhatárok közötti ponty ke
rül kihelyezésre.

A Hortobágyi folyón (szintén a 
bevétel 70 százalékának megfelelő
en) 700 kg ponty telepítése történik 
meg.

A Keleti-főcsatorna halászati 
hasznosítóival az 1991. évi üzem
tervi kihelyezés végrehajtását 
egyeztetik. -sch-

Képek, tények, hírek
1. Ez év szeptemberétől megszűnt a vállalati óvoda.

2. Villástargonca-szervizelés közben

3. Bérszámfejtés
(Mikó Lajos felvételei)
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Fekve fő/fs!
A nyár a pihenés, üdülés idő

szaka a sportlövök számára is. 
Ezzel szemben a szeptember, 
október és november hónapok a 
nagyüzemet, a verseny- 
időszakot jelentik ebben a spor
tágban, sok mással egyetemben.

Szeptember 6-án az apafai lő
tér adott lehetőséget a verseny
zésre, kis- és légpuskás szá
mokban. Több versenyzőnk 
eredményesen szerepelt a „Köz- 
társasági Kupa” városi döntő
jén.

Szűcs Sándor (energia) a 
húszlövéses légpuskás verseny
számban az első helyet szerezte 
meg 172 köregységgel, míg a 
kispuska fekvő húszlövéses 
versenyszámában 167 kör
egységet produkált, ami a dobo
gó harmadik fokára volt elegen
dő.

A nők versenyében légpuská
val Balogh Zsuzsanna (filter) 
156 köregységgel a harmadik, 
míg Csiha Antalné kispuskával 
166 köregységet teljesítve szin
tén bronzérmes lett. A fent em
lített versenyzők jogot szereztek 
eredményeikkel a megyei dön
tőn való szereplésre, amit fájda
lommal át kellett engedniük le
győzött ellenfeleiknek. Az oka, 
hogy a megyei döntő időpontja 
egybe esett a Sátoraljaújhelyi 
Dohánygyár lövészklubja á’tal 
(100 éves évfordulójukon) ren
dezett dohányipari vállalatok 
közötti hagyományos verseny
nyel. A sátosaljaűjhelyi verseny 
megrendezése és színvonala

méltő volt a centenáriumhoz és 
lövészhagyományokhoz.

Csapatunk is a megszokott jó 
teljesítményt érte el, 1439 kö
regységet teljesítve a képzelet
beli dobogó harmadik fokára 
állhatott. Ez az eredmény az 
1990-es nyíregyházinál jobb 
(1415) volt.

A győztes a vendéglátó Sátor
aljaújhely, a második az Egri 
Dohánygyár csapata lett. Az el
ért eredmény része a férfi sport- 
pisztolycsapat második, a férfi 
légpisztolycsapat második, a 
szintén férfi légpuskacsapat má
sodik, és a női légpuskacsapat 
harmadik helyezése.

Egyéni versenyben Kárándi 
Mihály a légpisztoly verseny- 
számban 94 köregységgel má
sodik, míg Balogh Zsuzsanna 
légpuskával a harmadikk helyet 
érte el, nagyon szoros verseny
ben.

A verseny színvonaláról any- 
nyit, hogy a férfiaknál kispus
kával 95, légpuskával 88, lég
pisztollyal 94 (hármas holtver
seny), sportpisztollyal 97 kö
regység kellett a győzelemhez, 
helyenként a harmadik helyhez 
is. A női győztesek 95, illetve 
90 köregységet értek el. Elisme
résképpen álljon itt a csapat 
névsora: Balogh Zsuzsanna, 
Csiha Antalné, Völgyi Istvánná, 
Kárándi Mihály, Szűcs Sándor, 
Gál Ferenc, Petris János.

Dudik György
DDT SE elnök

A magyar füatéliai irodalmat gaz
dagítja az immár húsz év óta — éven
ként kétszer — megjelenő Phüateüca. 
Az alábbiakban legutóbbi számából 
válogattunk szemelvényeket:

„Az; 1871-es magyar bélyegkiadá
sok idén 120 esztendősek. Nem olyan 
ünnepélyes évforduló ez, mint a 
Balek Penny jubileuma 1990-ben, de 
nekünk mégis nagyon fontos. Utoljá
ra 1971-ben nyűt alkalom megemlé
kezni talán legbecsesebb bélyegeink
ről, ekkor volt utoljára jelentős nem
zetközi bélyegkiállítás — világkiállí
tás— Magyarországon.

A tavaly újra megnyitott Bélyeg- 
múzeum gondosan válogatott anyaga 
minden látogatónak átfogó képet tud 
adni e bélyegek szépségéről, érdekes
ségeiről, ritkaságairól.

Ebben az évben van 140. évfordu
lója a Magyarországon is használt el
ső postábélyegek kiadásának, a nép
szerű 1850. évi emissziónak.”

A levélpostánál a vitddíják bélyeg
gel való lerovását az 1849. 09. 25-én 
kiadott rendelettel 1850. 06. 01.-én 
vezették be.

Az Osztrák Birodalom területén az 
okmány- és ületékbelyegeket 1854- 
ben vezették be. A Magyarország te
rületén felhasznált ilyen bélyegeket a 
magyar okmány- és illetékbélyegek 
előfutárainak tekintjük, és ezeknek 
feltételnül helyük van a magyar gyűj
teményekben.

1867-ben az Osztrák-Magyar Mo
narchiát létrehozó kiegyezés vissza
adta í^gyararszág függetlenségét,

Á mindkét fél által aláírt és jóváha
gyott ideiglenes pénzügyi egyezmény 
lehetőséget biztosított a magyar pénz

ügyigazgatásnak (kiálló okmány- és 
illeték bélyegek kiadására és azt is 
biztosította, hogy ennek megtörténté
ig a bécsi pénzügyminisztérium ellát
ja Magyarországot a szükségleteknek 
megfelelő okmány- és illetékbélye
gekkel.’'

Az 1867. évi forgalmi bélyegek 
kiadása .Kiadásra került 1867. júni
us 1-jén a 2,3,5,10. és 15 kr-os érték 
Magyarországon és Erdélyben, a Mo
narchia egyéb területen csak az előző 
kiadásoknak felhasználása után. A 25 
és 50 kr-os kiegészítő értékeket 1867. 
szeptember 1-jén adták ki.

Bérmentesítésre érvényesek voltak 
1871. július 31-ig a Birodalom ma
gyar felén, az osztrák felén pedig 
1884. október 31-ig. A Magyaror
szággal megkötött 1867. évi politikai 
kiegyezés létrehozta az államügyek 
szétválasztását, az Osztrák-Magyar 
Monarchiát.

Ennek következtében konzekven
sen szétvált a postaügy is. 1867. má
jus 1-jétől hivatalba lépett a messze
menően önálló magyar posta
igazgatás, amelynek hatáskörébe tar
tozott Magyarország, Erdély, a Teme- 
si Bánság és Szerb-Vajdaság. 1868. 
április 1-jétől bekövetkezett Horvát- 
Szlavónia betagolódása és végül 
1871. január 1-jével a Határőrvidék 
is, amely ezidáig az osztrák, illetve az 
osztrák-magyar közös postaigazgatás 
alá volt rendelve.

A postaügyek szétválasztásával 
egyidejűleg megállapodás jött létre 
bélyegek kiadására is.”

Véget ért az EDOSZ kispályás 
labdarugó bajnokság Őszi fordu
lója. Vállalatunkat két csapat: 
képviselte, illetve képveselte vol
na, hisz a szebb napokat megért 
többszörös bajnok elsőszámú 
csapat különböző személyi, szer
vezési és időpont-egyeztetési 
problémák miatt nem állt össze, 
így nem tudott részt venni a baj
nokságban, ezért csak egy gárda 
vette fel a küzdelmet az ellenfe
lekkel.

A lelkes, szívvel-lélekkel, har
cos felfogásban játszó dohány
gyári csapat sajnos az elmúlt 
évekhez hasonlóan balszerencsés 
körülmények között mérkőzései
nek jelentős részét elvesztette. 
Jellemző momentum a szereplé
sükre, hogy az első félidőben 
még általában jól tartották magu
kat, s a másodikban jött a hideg
zuhany. Ennek oka talán ab
ban keresendő, hogy delélőtt 
nehéz fizikai munkát végez a csa
pat jelentős része, s a meccsek 
második felére elfogy az ere
jük, de akarásuk, helytállásuk 
így is minden dicséretet megérde
mel.

Végezetül visszatérve az első 
csapatra a szétesés fő okát abban

Két csapatból egy

látom, hogy a szakvezető-szerve- Ha ezt a feladatot valaki elv ál- mert ne feledkezzünk meg Mina- 
ző nyugdíjba küldte magát, s nem lalná - leginkább a régi lenne a rik Ede szavairól „ Kell egy csa- 
akadt kinevelt vagy akár önje- megfelelő - akkor, ha tavasszal pat!” Hozzáteszem, inkább kettő, 
lölt utódja, aki a helyébe lépett nem is, de ősztől újra két együt-
volna. tes indulhatna a bajnokságban, Sz.1,

A labdarugó bajnokság véget 
ért, az asztaliteniszé most kezdő
dött, s mindjárt beszámolhatok 
egy örömteli változásról. Az ed
dig egy csapat helyett kettőt ne
vezett vállalatunk a városi baj
nokság csapatversenyeibe.

A csapatverseny lebonyolításá
ról említenék néhány szót. Álta
lában három fős gárdák állnak

Egy csapatból kettő
rosszul sikerült tavalyi bajnoki 
rajt, aminek következtében a ké
sőbbiekben hiába szereped jól a 
csapat, a végelszámolásnál meg 
kellett elégedniük a 8. helyezés

Az „A” csapat

izemben egymással — ekkor öt 
lletve négy, ha nem a három 
:gyénit játszó játékos adja a pá- 
ost, de ez ritka kivétel —, s mín- 
lenkí játszik mindenkivel, tehát 
dlenc egyéni mérkőzés van, 
)lusz egy páros, így áll össze a 
íz meccs, vagyis döntetlen is le
tet az eredmény.

A régi gárda, amely 1989-ben 
tarcolta ki a feljutást az első osz- 
ályba, mostanra stabil középcsa
pattá érett, s ha a szervezéssel 
;em állnak hadilábon, esélyük 
/an az első hatba kerülésre. Azért 
ímlítem a szerencsét, mert az el- 
nűlt évekkel ellentétben idén 
tyárom a szabadságolások a 
nunkahelyi elfoglaltságok, stb. 
íllenére, rendszeres heti edzések
kel készültek a 91/92-es bajnok
ságra. így talán elkerülhető, hogy 
megismétlődjön a bosszantóan

osztályban próbálna gyári ping- 
pongos hagyományoknak megfe
lelően szerepelni. .

Ehhez biztosítékot nyújthat, 
hogy a nyári felkészülést együtt 
izzadták végig az első csapattal. 
Az első osztályú csapat változat
lan összeállításban — Kiss And
rás, Juhász Csaba, Nagy Sándor 
— veszi fel a küzdelmet. A má
sodosztályú Ungvári Sándor, Ko
vács Mihály, Szegő István felál
lásban indul, ám ennek a csapat
nak az összetétele változhat, pon
tosabban kiegészülhet, s ezáltal a 
lankasztóan rossz ivararány is ja

vulhat, de — mint kedvenc fizi
katanárom szokta volt említeni 
— többet nem mondhatok, mert 
az állásommal játszom. Félre téve 
a viccet, a U. osztályú csapatra 
még ráfér az erősítés, s az emlí
tett illető hajdanában NB-s játé
kos volt, ezért ha sikerülne leiga
zolni, mindenképpen a csapat 
hasznára válna.

Végezetül megragadom az al
kalmat, hogy tolmácsoljam a csa
patok és csapatvezetők köszöne
tét a vállalat vezetőségének és 
szakszervezeti tanácsnak az er
kölcsi és anyagi támogatásért, 
amiben már évek óta folyamato
san részesülnek, remélve, hogy a 
későbbiekben sem lesz másként.

SZ.L

sel, ami az igen erős mezőnyben 
így is elfogadhatónak tűnik, de 
mint említettem, végezhettek vol
na előbbre is.

Az első osztályú csapat sikeres 
szereplése segítette elő hosszú 
vajúdás után egy másik csapat 
életréhívását, amelyik a másod A második gárda

r Lövés az esőben
Vállalatunk fennállásának 104. 

évfordulójára, október 22-én lég
puska lövészversenyt rendeztünk.

Sajnos a hideg és az egésznapos 
eső kedvezőtlenül befolyásolta a 
versenyzési kedvet, pedig szép dí
jak vártak a legjobbakra.

A dolgozók közül harmincán pró
bálták ki lövőtudományukat, közü
lük kerültek ki a díjazottak.

_______________________

Férfiak közötti sorrend: Kiss Gá
bor (dg. gyártási o.) 82 kör, Valu 
János (műszaki osztály) 74 kör, 
Varga György (műszaki o.) 73 kör, 
Borsos Sándor (műszaki o.) 69 kör, 
Komócsin József (fólia) 69 kör.

A nők versenyét Völgyi Istvánné 
(GAO) 82 kör, Balogh Zsuzsanna 
(Filter) 74 kör, és Bérezi Etelka (fil
ter) nyerték.
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