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Három héttel év vége előtt 
A S Z E G E D I Ü Z E M E K B E N 

A háztáji gazdaságok 
és az árutermelés 

Három hét már nem nagy 
idő, éppenseggel kevés ah-
hoz, hogy bepótoljuk, amit 
az egész esztendőben e lmu-
lasztottunk. De ilyesmiről 
többnyire szó sincs a szege-
di üzemekben. Az év még 
hátralévő napja i t az elért 
eredmények felmérésével, 
lankadatlan munkával , és 
1961-re, az ötéves tervre 
való felkészüléssel töltik 
üzemeink dolgozói. 

Megvalósult 
az ütemes termelés 

a Ládagyárban 
Nincs ok idegességre, év-

végi kapkodásra a Láda-
gyárban sem, mivel az éves 
terv napi résziét mindig 
rendben elvégezték január 
óta, s n e m volt különösebb 
zavar a termelésben soha-
sem. Ha csak azt nem szá-
mít juk, hogy a negyedévek 
derekán néha figyelmeztet-
ni kellett a rendelőket, hogy 
••hívják le* a rendelést még 
időben. 

Három eredője van a 
megvalósult ütemes te rme-
lésnek: az üzletfelek időben 
jelentették be igényeiket, a 
budapesti központ és az ú j -
szegedi telep között kellő 
összhang uralkodott, és az 
üzemben helyes műszaki ter-
vezést valósítottak meg. A 
hátralévő hetekben főképp 

baromfiszállitó, valamint 
szegezett ládákat gyártanak, 
de már megkezdték a jövő 
évi munka előkészítését is. 

Az 1961-es terv nagyobb 
feladatokat ró a telepre, 
mint az idei. Nagyon sokat 
jelent ma jd az üzem szá-
mára, hogy december 31-ig 
elkészül a korongbalta — és 
a vele kapcsolatos többi gép 
— épületcsarnoka, s >bár még 
a szárító motorjai nem ér-
keztek meg, rövidesen meg-
kezdhetik a próbaüzemelést, 
m a j d pedig a folyamatos ter-
melést. 

A sikerek éve 
a börruhakészítöben 
Eex port terve u tán te»jes 

évi tervét is teljesítette már 
a börruhakészítő s az ere-
detileg vállalt 6.2 millió fo-
r int ér tékű túlteljesítést még 
1,8 millióval megtetézi. Mi-
után 180 többlet i rhakabát-
tal szemben december l - ig 
309 darabot szállítottak a 
TANNIMPEX-nek, ezeket 
még a karácsonyi piacon le-
hetet t értékesíteni külföl-
dön. A Pannónia Szőrme-
árugyártól sikerült az üzem-
nek többek között a nagyon 
keresett irhabőrökből köté-
sen felüli mennyiséget is 
vásárolni, és így több száz 
mellény és gyermekruha ké-
szülhet el terven felül bel-
földre is. 

Neves német munkajogászok 
látogatása a Tudományegyetemen 

Az Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar Mezőgazdasági és 
Munkajogi Tanszéke előadás-
sorazatot szervezett a szo-
cialista országok munkajo-
gának ismertetése céljából. 
E sorozat keretében decem-
berben dr. H. Heinze, az 
NDK kormánya mellett mű-
ködő bér- és munkaügyi bi-
zottság munkajogi főosztá-
lyának vezetője, valamant 
dr. E. Pátzold, a lipcsei 
egyetem munkajogi tanszé-
kének vezetője látogatták 
meg a K a r t Dr. Heinze né-
metnyelvű előadásában is-
mertet te a német munkatör-
vénykönyv létrejöttének tár-

sadalmi, gazdasági körülmé-
nyeit, kiemelte a törvényter-
vezet széleskörű vi tára bo-
csátásának jelentőségét, va-
lamint k imutat ta a Német 
Demokratikus Köztársaság 
és Nyugat-Németország dol-
gozóinak helyzete, jogai kö-
zötti különbséget. Élesen cá-
folta a nyugatnémet munka -
jogban uralkodó hazug, ál-
demokrat ikus elméleteket. 

Mindkét vendég válaszokat 
adott az érdeklődők kérdé-
seire, m a j d az előadás után 
szívélyes beszélgetést foly-
ta t tak a Kar oktatóival és 
hal lgatóival 

Az idei év a sikerek éve 
volt a Szegedi Szőrme- és 
Bőrruhakészítő Üzemnél. A 
műszaki intézkedések és az 
üzemszervezés eredménye-
képpen a többtermelés nagy 
része a termelékenység emel-
kedésének következménye. 

Az üzem dolgozói bíznak 
abban, hogy legalább 8—10 
napos nyereségrészesedést 
kaphatnak az idei jó mun-
káért, de azt is tudják, hogy 
még nagyobb eredmények 
elérésére is képesek. A na-
pokban elkészített, 1961-re 
szóló átfogó műszaki intéz-
kedési terv is ezt tanúsítja. 
Ezért a körültekintő tervért 
a Könnyűipari Minisztérium 
is megdicsérte a vállalatot 
és felhívta az iparág néhány 
üzemét, hogy tapasztalatcse-
re céljából tanulmányozzák 
azt. 

460 ezer négyzetméter 
szövet terven fefül 
Amikor az Ujszegedi Ken-

der- Lenszövő Vállalatnál 
ismeretessé vált az év tíz 
hónapjának eredménye, ú j 
elhatározás született: fél hó-
nappal előbb teljesítik az 
éves tervet. Kedden a dél-
utáni órákban jelentették az 
üzemből, hogy a munkások 
elhatározása valóra vált, s 
18 nappal előbb végeztek. 

A vállalat hároméves ter-
vét még november elején, az 
exporttervet pedig néhány 
napja, december 10-én telje-
sítették. Ugy számítják, hogy 
az éves terven felül decem-
ber 31-ig ponyva-, szőnyég-
és műszaki szövetféleségek-
ből 460 ezer négyzetméter 
szövetet gyártanak, ami 
mintegy 9 millió forint érté-
kű tervtúlteljesítést eredmé-
nyez. 

Igaza van-e a pár tnak 
és a kormánynak, 
amikor hangsúlyozza, 

hogy szükséges jobban ki-
használni a termelőszövet-
kezeti tagok háztáj i gazda-
ságában rejlő árutermelési 

I és egyéb lehetőségeket? Igy 
teszik lel a kérdést néhá-
nyan Szegeden s talán mon-
dani sem kell, hogy egyút-

j tal aggodalmuknak adnak 
kifejezést. Vajon jóra ve-
zet-e — mondják — a leg-
utóbbi kormányhatározat ide 
vonatkozó része, hiszen, ha 
marxista szemmel nézzük a 
dolgokat, látnunk kell: a 
háztáj i gazdaságok a kis-
parcellás gazdálkodás ma-
radványai, s mint kisüze-
mek, kapitalista tendenciá-
kat szülnek. Némelyik az-
zal is érvelgetnek, hogy a 
háztáji gazdaság akárcsak 
mérsékelt támogatása is el-
vonja a szövetkezet gazdáit 
a közös munkától, ismét az 
egyéni gazdagodás és érvé-
nyesülés vágya lesz hatás-
sal tudatukra, ami minden-
képpen káros a mezőgazda-
ság szocialista fejlődése 
szempontjából. 

Távol áll tőlünk annak 
feltételezése, hogy az 
ilyen észrevételek 

hangoztatói alá szeretnék 
ásni a termelőszövetkezetek 
megszilárdításának nemes 
célkitűzéseit. Már csak azért 
sem gondolhatunk ilyesmire, 
mert az óvatosságra intők 
is szinte kivétel nélkül ki-
próbált megbecsült harco-
sai a tsz-mozgalomnak és 
eszükkel, szívükkel, e re jük-
kel küzdenek manapság is 
a virágzó nagyüzemi gazda-
ságok kialakításáért. Csu-
pán az az érzésünk hogy az 
elvet nem értik meg helye-
sen ezek az elvtársak és 
félő. hogy emiatt esetleg 
képtelenek lesznek továbbra 
is tartósan és következete-
sen képviselni ebben a 
kérdésben a pár t álláspont-

Jövőre is megrendezik 
a munkáskórusok szegedi találkozójáti 

HÍVEN A Z Á S Z L Ó H O Z 

Tegnap, kedden délelőtt a 
Szakszervezetek Csongrád 
Megyei Tanácsának kul turá-
lis bizottsága ülést t a r t o t t 
Ezen az ülésen részt vettek 
a szakszervezetek kul túrfe-
lelősei, a KISZ Szeged váro-
si bizottságának és a városi 
tanács művelődésügyi osztá-
lyának, valamint a Népmű-
vészeti Intézetnek a képvi-

selői. A Szegeden 1961. jú - ] 
lius 1—2 között rendezendő i 
munkás dalostalálkozó elő- j 
készítéséről is szó esett. A x j 
országos dalostalálkozót a j 
textilesszakszervezet és az i 
ÉDOSZ rendezi. A megjelen-
tek operatív bizottságot ala- i 
kították, melynek f e l a d a t a j 
lesz a munkás dalostalálko-: 
zó megrendezése. 

Szegedi lermelőszövelkezeli gazdák 
mezőgazdasági technikumi felvételi vizsgán j 

Hétfőn és kedden mozgal-
mas esemény színhelye volt 
Szegeden a József Attila 
sugárúti Erdészeti Techni-
kum épülete. A nappali ta-
gozatokon tanuló fiatalok 
között idősebb emberek, 
apák. sőt itt-ott nagyapák 
rótták a folyosókat. Egy ré-
szük felvételi vizsgára várt , 
mások már túl voltak ezen. 

Kilencvennégyen jelent-
keztek 

a Szegedi Mezőgazdasági 
Technikum négyéves leve-
lező tagozatára. 

Közülük vagy hatvanan a 
szegedi termelőszövetkeze-
tekből jöttek ide, 

hogy majdan a négy esz-
tendei kitartó tanulás után 
elnyerjék a mezőgazdasági 
technikusi végbizonyítványt. 

Mint a technikum igazga-
tó ja elmondotta, a felvé-
telre jelentkező szövetkezeti 
gazdáknak eleinte még a 
nyolc általános iskolai bi-
zonyítványuk sem volt meg. 

Vannak, akiknek még alig 
száradt meg a t inta a 
nemrég megszerzett álta-

lános iskolai bizonyítvá-
nyokon, 

s szép számmal vannak 
olyanok is, akik csak a tél 
idején fejezik be a 20—25 
évvel ezelőtt abbahagyott 
alapműveltséget nyúj tó is-
kolát, máris itt a techni-
kumban a k a r j á k tovább 
folytatni a tanulást. 

Nagyon figyelemre méltó, 
hogy az öregebbek között 

jelentős számban vannak 
fiatalabb, 18—20 éves szö-
vetkezeti gazdák is. 

I f j . Kiss Zsigmond, Herczeg 
Erzsébet, Erki Margit. Bra-
czán Miíos és a többiek már 
azok közül valók, akik fel-
ismerték, milyen lehetősé-
gek elött á l lnak ma a pa-
rasztfiatalok. 

Mint a technikum igazga-
tóságától megtudtuk, a kö-
vetkező években 

egyre nagyobb számban 
vesznek majd fel ú j hall-
gatókat 

a levelező technikumi és 
szakmunkásképző tagozatok-
ra. Van hát tanulási lehe-
tőség, csak élni kell ezzeL 

Jogos büszkeséggel őrzik a szegedi karhata lmi ala-
kulat tagjai azt a kitüntető szép, vörös zászlót, melyet 
— mint lapunkban megírtuk — a KISZ Központi Bizott-
ságától kaptak a nemrég véget ért kiképzési évben 
elért kiváló eredményeikért . A szegcdi karhatalmisták 
egyébként nemcsak a kiképzésben, hanem más tényke-
désükkel is kiérdemelték a jogos megbecsülést. Minde-
nekelőtt nagy elismerés illeti őket azért a széleskörű 
társadalmi munkáért , amelyet Szegeden és Csongrád 
megye több községében kifejtettek. Idén már eddig 
mintegy 4700 óra társadalmi munkát végeztek. Segítsé-
get nyúj tot tak például a mihályteleki óvoda építéséhez, 
a móravárosi iskola tatarozásában részt vettek, vala-
mint az I. és a H. kerületben több alkalommal is se-
gítettek a városszépítési munkákban. Tiszaszigeten fákat 
ültetlek és még sorolhatnánk a sokféle hasznos tevé-
kenységet, amellyel még szorosabbra fűzték a lakosság-
gal is kapcsolataikat. 

ját. Ezért néhány olyan 
dologra szeretnénk rámu-
tatni, amely talán segít né-
mileg eloszlatni az itt-ott 
tapasztalható bizonytalansá-
got. 

Nyílt titok, hogy az or-
szágnak több mezőgazdasá-
gi termékre van szüksége. 
Nem azért, mintha a pa-
rasztság megfeledkezett vol-
na a helytállásról (bár so-
hasem tagadtuk, hogy az 
egyéni kisgazdaságok ép-
pen szúk lehetőségeiknél 
fogva akadályozták az áru-
termelés fejlődését), hanem 
elsősorban az életszínvonal 
és az igények megnöveke-
dése miatt . Csupán húsféle-
ségből hat és fél ezer va-
gonnal fogyasztottunk töb-
bet az idén, mint 1955-ben. 
Baromfiból például 11 kilót 
eszünk meg egyenként és 
évenként, ami azt jelenti, 
hogy e tekintetben az elő-
kelő második helyet foglal-
juk el az országok ranglis-
tá ján. Egészen természetes, 
hogy ez a tempó csak úgy 
fokozható tovább, h a a ter-
melőszövetkezetekben rej lő 
összes lehetőségeket ki-
használjuk az árutermelés 
növelése érdekében. Mert 
az igények kielégítése a 
legfőbb cél. Mivel pedig a 
háztáji gazdaság a jelenlegi 
viszonyok között szerves ki-
egészítő része a termelőszö-
vetkezetnek, a lakosság még 
tökéletesebb ellátása végett 
szükség van azok bizonyos 
fokú fejlesztésére is. 

Jó is volna, ha a tsz-
ekben egyszerre, 
mintegy varázsszóra 

kialakulnának a nagyüzemi 
gazdálkodás feltételei! Ak-
kor nem is lenne semmi hi-
ba. Csakhogy amíg a szük-
séges épületek, tenyészállat-
törzsek, gépek stb. előterem-
tődnek, amíg ú j típusú em-
berek, kiváló szakképzett-
ségű vezetők nevelődnek, 
addig átmeneti módszereket 
és formákat kell a lkalmaz-
nunk, amelyek hozzásegíte-
nek a győzelemhez. Amikor 
így cselekszünk, azt bizo-
nyí t juk be, hogy fel ismer-
tük az adott viszonyokból 
adódó feladatokat és szem 
előtt t a r t juk Leninnek a fo-
kozatosságról szóló tan í tá -
sát. Mindig azt nézzük, hogy 
az alkalmazott átmeneti 
módszer (jelen esetben a 
háztáj i gazdaságban rej lő 
lehetőségek fokozottabb ki-
használása) mennyire segíti 
elő a szocializmus tel jes 
megvalósulását. Tapasztala-
taink szerint további előre-
haladásunk elé gördítenénk 
akadályokat, ha a szövetke-
zetek fellendítésére hozott 
kormányhatározatokat nem 
ha j t anánk végre. 

Egyelőre nincs pénzünk 
arra , hogy egyszerre, 
valamennyi termelő-

szövetkezetben korszerű is-
tállókat, üvegezett -cs i rke-
palotákat* építsünk. Időbe 
és pénzbe kerülnek az ol-
csóbb kivitelű épületek is a 
közös ál latál lomány részére. 
Ilyen körülmények között 
vétkes szűklátókörűség len-
ne észre nem venni, hogy 
ugyanakkor a szövetkezeti 
tagok lakóházai körül ott 
vannak részben kihasználat-
lanul a régi kisüzemi épü-
letek. Az ésszerűség is azt 
diktál ja, hogy ezeket a fé-
rőhelyeket jobban a háztáj i 
á l lat tar tás szolgálatába állí t-
suk. Ebből többszörös előny 
is származik. Először is több 
árut kap a népgazdaság, má-
sodszor a tsz-tagok túlnyomó 
részben sa já t maguk kielé-
gítik hús- és állati te rmék 
iránti szükségleteiket, har -

; madszor pedig komoly jö-
• vedelemhcz jut a szövetke-
: zeti gazda, amellyel kiegé-
i szítheti a közös gazdaságból 
• ráeső részesedést. Nagvon 
• jól tet ték például a sándor-
: falvi Rózsa Ferenc Tsz asz-

szonvai, hogy idén is sere-
' gestül tar tot tak baromfi t a 
ház körül, továbbá részéből 

; felneveltek a közös gazda-
• ság részére mintegy 750 kis-

O-vendetes az is, hogy 
a szegedi és a járási 
tsz-tagok áprilistól 

novemberig 742 állami te-
£ nyészkocát állítottak be 

háztáji gazdaságukba. Jö -
vőre bizonyosan még na-
gyobb kedvvel gondozzák aa 
állatokat, hiszen az ú j szer-
ződéskötési rendszer szerint 
a szövetkezeti tagok a ház-
tá j i gazdaságból szerződés 
ú t j án értékesített á l lataik 
hizlalásához takarmányt kap-
nak az államtól. Igaz, nem 
mindenüt t tapasztalható 
még ennek kellő visszhang-
ja. A szegedi Táncsics Ter-
melőszövetkezet elnökhelyet-
tese például úgy nyilatko-
zott, hogy náluk az embe-
rek egyelőre csendben van-
nak, mer t nem biztosak ben-
ne, kifizető lesz-e r á juk néz-
ve a háztáj i á l la t tar tás fe j -
lesztése. Itt nyilvánvalóan a 
kormányhatározatok ismé-
telt népszerűsítése válik 
szükségessé. 

Nem szabad attól félni, 
hogy a háztáj i mun-
ka a közösben vég-

zendő munka rovására megy. 
Az a fontos, hogy helyesen 
hangolják össze a kettőt. 
Tapasztaltuk, hogy ahol a 
vezetőség megfelelően ösz-
tönzött a fokozottabb ház-
tá j i jószágnevelésre, ott a 
közös munkából is szíveseb-
ben kivették részüket a szö-
vetkezeti gazdák, hiszen a 
szükséges takarmány zömét 
a tsz-től kapják tel jesí tet t 
munkaegység arányában. 
Következésképpen: minél 
jobban kiveszik részüket a 
közös munkából, annál több 
takarmány ju t nekik sa já t 
állataik nevelésére, tehát a 
közös és az egyéni érdek 
nincs is annyira elletétben 
egymással. Ahol ez a gya-
korlat érvényesül, ott a ház-
tá j i gazdaság nemhogy gyen-
gíti, hanem inkább erősíti 
a közösség gyarapodását. 
Minden szóbeszéd ellenére 
nem a kapitalizmus, hanem 
a szocializmus irányába hat. 
Jóllehet a háztáj i gazdaság 
szerepe a szocializmus épí-
tésének fejlődése során vál-
tozik, s jelentősége a ta -
gok közösből eredő jöve-
delmének emelkedésével 
csökken, jelenleg mégis ha-
tékonyan elősegítheti a szük-
séges, olcsó árutermelést . 
Szegeden napja inkban 2 fo-
r int 50 fil lér a tojás da-
rabja , de ha a parasztasz-
szonyok a szövetkezetbe lé-
pés után is annyi baromfi t 
tenyésztenek a ház körül, 
mint korábban, törvénysze-
rűen megszűnik ez a helyzet. 

Ma, amikor már a szö-
vetkezeteké a vezető-
szerep a mezőgazda-

ságban, a háztáj i gazdaság 
nem szülhet semmiféle ka-
pitalizmust. Nem szülhet, 
mer t nem azonos a kispa-
raszti gazdasággal; mer t a 
háztáj i gazdaság csupán 
függvénye a szövetkezetinek, 
s a tagok erejük és tudásuk 
legnagyobb részét a közös 
javára fordí t ják. Nem is be-
szélve arról, hogy éppen 
ezért jövedelmük túlnyomó 
többsége is a teljesített mun-
kaegységből származik, nem 
pedig az otthoni ál la t tar tás-
ból. Természetesen továbbra 
is változatlan harcot kell 
folytatnunk a túlzások ellen. 
A második kerületi tanács 
vezetőivel egyetértünk, ami-
kor azt. hangoztat ják, hogy 
az előírtnál nagyobb háztáj i 
fold, a kupeckedés stb. n 
fejlődés, a szocialista tuda t 
a lakulásának kerékkötője, 
ezért nem megengedhető. 

A szegedi járás földmű-
ves lakosságának zö-
me ezekben a napok-

ban a szegedi üzemi mun-
kásokkal vitatkozik, tanács-
kozik az új , bizotosabb pa -
raszti jövő megalapozásáról. 
A beszélgetések alkalmával 
bizonnyal szóba kerülnek a 
háztáj i gazdaságokkal kap-
csolatos kérdések is. különös 
tekintettel az állam támoga-
tása által nyúj tot t lehetősé-
gek kihasználására. A nép-
nevelők igyekezzenek helyes 
választ adni a kétségek kö-
zött vergődőknek és segít-
sék elő — a parasztság és 
az egész társadalom létér-
dekeinek megfelelően — a 
szocializmus a lapja inak le-
rakását . 

N. L 


