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Törzsgárdajelvény, jutalmazás, 
nyereségrészesedés 

és az üzemi demokrácia 
A fizikai dolgozók munkája az Újszegedi Kender- Lenszövő Vállalat 

üzemi tanácsában 
Köztudott dolog, hogy a 

gyáron belüli demokrácia 
egyik legfontosabb fóruma 
a* üzemt tanács. Ahol e® a 
tanács jól dolgozik, ahol a 
fizikai dolgozók bátran, sza-
badon szólalnak fel az ülé-
seken és aktívan részt vesz-
nek az ü. t. egyéb munkái-
ban is. ott nyilvánvalóan 
erősebb az üzemi demokrá-
cia. mint azoknál a vállala-
toknál, ahol ez a munka 
gyenge, akadozó. Mi a hely-
zet e tekintetben Szeged 
egyik legnagyobb gyáréban, 
az Újszegedi Kender- Len-
szövő Vállalatnál? Hogyan 
Vesznek részt ott a fizikai 
dolgozók az üzemi tanács 
munkájában? 

Nyíltan és érdemben 

Nemrégiben ellenőrző je-
lentés készült a gyár üzemi 
tanacsanak tevékenységéről, 
Ivanku Jánosné, a Szegedi 
Kenderfonógyar TT-tttkára 
irta. A fizikai dolgozók ta-
nácsi munkájával kapcsolat-
ban megállapította, hogy 
-nyíltan és érdemben szól-
nak a napirenden szereplő 
kérdésekhez*. Igaz-e ez? Va-
lóban ilyen aktívak a mun-
kások az üzemi tanácsban? 

— Nemcsak hogy ez igaz, 
nemcsak hogy hozzászólnak 
a vitához — mondja Pavlo-
vié László, a gyár üzemgaz-
dálkodási osztályának veze-
tóje, a tanács tagja —, ha-
nem igen tevékenyen részt 
vesznek a különböző bizott-
ságok munkájában is, ame-
lyik az üzem életének fon-
tos kérdéseiben döntenek. 

Egy javaslat átalakulása 

As elmúlt hónapokban há-
rom Ilyen bizottság alakult 
és igen eredményesen tevé-

jutalom előnyeit hangoztat-
ta, s hasonló szellemben 
szólt Kakukszi János. Kifo-
gásolta a z előterjesztett ja-
vaslatot Kertész Imre laka-
tos csoportvezető Is. A bi-
zottság végül úgy ' döntött, 
hogy a javaslatot nem fo-
gadja el, vagyis nem térnek 
vissza a pénzjutftlmazási 
rendszerhez, hanem R leg-
jobbak jutalmazására to-
vábbra is változatlanul, 
tárgyjutalmakat használnak 
fel. Ez a munkabizottság ha-
tározta el egyébként azt is, 
hogy az éves versenyt há-
rom nagy szakaszra osztják 
és a jutalmakat ezek végén, 
április 4is augusztus 20. és 
november 7. után adják ki. 

A harmadik ilyen bizott-
ság a nyereségrészesedés fel-
tételeinek kidolgozásán je-
lenleg is dolgozik. Ez a mun-
ka ugyan még nem fejező-
dött te , de a bizottság tevé-
kenységének helyes irányát, 
jó szellemét már az eddigi 
eredmények is szemléletesen 
mutatják. Tavaly például az 
ü. t. ilyen munkabizottsága 
nem fogadta el azt a javas-
latot. hogy a jobban dolgozó 
üzemrészek munkásai több 
nyereségrészesedést kapja-
nak, mint a gyengébbek. 
Idén viszont ezt már — több 
fizikai dolgozó felszólalásá-

nak következményeként ís 
— elfogadta. 

Szervezetebb munkát 

Ha valaki ezekután azt 
hinné, hogy az újszegedi 
gyár üzemi tanácsa minden 
tekintetben . kifogástalanul, 
teljesen tökéletesen, hibátla-
nul dolgozik, és hogy nincs 
még tennivaló a fizikai mun-
kások tevékenységének to-
vábbi fokozása tekinteté-
ben, az természetesen téved-
ne. Bizonyos szervezési ne-
hézségek ugyanis egyelőre 
még gátolják a jobb mun-
kát. Az üzemí tanács eddig 
eléggé rendszertelenül ülé-
sezett. sok megvitatásra vá-
ró kérdés gyűlt össze egy-
egy alkalomra, és ráadásul 
ezeket jórészt különösebb 
előkészítés . nélkül kellett 
megvitatni. Ezért határoztak 
legutóbb úgy, hogy ezután 
jobban megszervezik a mun-
kát, egy-egy ülésre keve-
sebb napirendi pontot ter-
jesztenek elö, a vitát meg-
felelően előkészítik, s min-
den ülés elején beszámol-
nak a hozott határozatok 
végrehajtásáról. 

Nem kétséges, hogy ezek-
nek a terveknek a megvaló-
sításával még tovább erősö-
dik majd az üzemi demok-
rácia az Újszegedi Kender 
Lenszövő Vállalatnál. 

ö. L. 

Kapnak e szakmunkásbizonyitványt 
az 5+1-esek? 

Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy két érettségit tesznek 
a Rózsa Kerenc Gimnázium 
most végző tanulói, akik az 
5+1-es rendszerű oktatásban 
részesültek. Az egyik a ha-
gyományos érettségi az isko-
lai tantárgyakból, a másik 
pedig az ezt követő szak-
munkásvizsga. Most derül 
majd ki. hogy milyen mun-
kát végeztek ezek a tanulók 
és tanáraik, nem kevésbé a 
munkahelyek vezetői és 
szakmunkásai, akik a tanu-
lók gyakorlati oktatásának 
ügyéi személyes ügyüknek 
tekintették kezdettől fogva. 

At 5 + 1 is vizstgáuk 

Az érettségivel párosuló 
szakmunkásvizsga határozza 
meg most a jövőt ls. azt, 
hog.v helyesek-e az eddig al-
kalmazott alapok; elég erő-
sek-e a további ráépítésre? 
— Mint ahogy egyetlen is-
kola sem ajándékoz senki-
nek sem érettségi .bizony ít-

.ványt, ne ajándékozzanak a 
különböző munkahelyek sem 
szakrrtunkésbizotiyítvényt — 
mondották a tanácskozáson 
a pedagógusok és szakmun-
kások, akik a Rózsa Ferenc 
Gimnázium most érettségiző 
fiataljainak jövője ügyében 
tanácskoztak. 

Egy percig sem vitás, hogy 
az érettségi után következő 
szakmunkásvizsgán nemcsak 
a vizsgát teendő fiatal áll a 
bizottság előtt, hanem á 
gyakorlati oktatásban részt-
vevő pedagógus, üzemvezető 
és szakmunkás is. 

Az elkövetkezendő hetek, 
hónapok majd tükrözik, 

hogy a Rózsa Ferenc Gim-
názium két 5+1-es osztálya 
arra építette-e fel tudás-
anyagát, a munkához való 
viszonyát, ami alapja egész 
oktatásügyünk reformjának: 
gyakorlati életre neveljük és 
képezzük tanulóinkat! 

Szívesen, őrömmel 
Az eddigi helytállás biz-

tató, s ez már fél siker ah-
hoz, hogy az ügy teljes mer-
tékben győzedelmeskedjék. A 
Szegedi Textilmüvek és a 
Xl-es számú A.utójavító Vál-
lalat szívesen és örömmel 
alkalmazza azokat az érett-
ségizőket, akik a szakmát 
náluk sajátítják el. Sarn.yai 
Vencel igazgató ügy nyilat-
kozott, hogy a, Xl-es számú 
Autójavító Vállalatnál ta-
nult nyolc érettségizőt felké-
szüllen bocsátják szakvizs-
gára, s utána azonnal alkal-
mazzák is őket üzemükben. 
Ezt maguk a szakmunkások 
kérték, hogy -f iaik* tovább-
ra ls velük dolgozzanak, el-
végre az érettségi mellettök 
adnak kenyeret a kezükbe. 

Ebben az üzemben a leg-
több szakmunkásnak érett-
ségije van, s ez il hozzájá-
rult ahhoz, hogy tanítvá-
nyok és mesterek az első 
perctől fogva megértették 

nek még százszázalékos mes-
teremberek, de rövid időn 
belül — éppen iskolai fel-
készültségüknél fogva — 
olyan értékű munkát tudnak 
nyújtani, amellyel Jövőjüket 
teljés mértékben megalapoz-
zák, 

Helyes álláspont, hogy a 
tanulók abban az üzemben 
legyenek szakvizsgát, amely-
ben tanultak, és azok is vizs-
gáztassák őket, akik foglal-
koztak velük, felkészítették 
őket a szakma elsajátítására. 
A vizsgáztatás kettős ered-
ménye, a tanuló és mester, 
az iskola és az üzem kap-
csolata, lényegében e két 
szereplő vizsgájának ered-
ménye és esetleges hibája 
így jobban felszínre kerül: 
tanulhatunk és okulhatunk 
belőle. 

Nyugodtan, 
magabiztosan 

Sorolhatnánk tovább a 
gimnáziumi 5+1-es oktatás-
ban résztvevő üzemeket és 
kisipari termelőszövetkezete-
ket. A Szegedi Divatszabó-
ságnál ls több érettségiző ké-
szül szakvizsgát tenni a 
nyári hónapokban. A Gép-
járműjavító Ktsz is vizsgára" 
bocsátja érettségi után gim-
nazistáit, utána pedig szak-

egymást. & éz a viszony munkásként alkalmazza őket. 

55 ifjúsági brigád a Textilműrekben— 
140 ezer forintot takarítottak meg az üzem fiataljai 

A KISZ városi Végrehajtó 
bizottságának Ülésein folya-

ketiykedett. 15 tagú bízott- j matosan megtárgyalják a 
ságot hoztak létre például a 
torzsgárda-jelvény adomá-
nyozásával kapcsolatos köve-
telmények és feltételek ki-
dolgozására, meghatározásá-
ra. A tagoknak körülbelül a 
fele munkás volt. Tevékeny-
ségüket az üzemgazdasági 
osztály javaslatának megvi-
tatásával kezdték, 8 a fizikai 
dolgozók igen hasznosan 
szóltak hozzá a kérdésekhez. 
A javaslatot végül is ez a 
vita teljesen átalakította. 
Börcsök Ferenc, a kikészítő 
üzemrész dolgozója például 
azt indítványozta, hogy a 
törzsgárda-jelvény alsó fo-
kozatát csak azoknak adják, 
akik legalább tíz éve dol-
goznak már az üzemben. Az 
eredeti javaslat szerint ez az 
alsó határ mindössze öt esz-
tendő volt. Vita után a bi-
zottság elfogadta Börcsök 
Ferenc helyes indítványát. 
Kakuszi János, az erőtelepi 
műhely dolgozója azt mon-
dotta a tanácskozáson, hogy 
az ü. t. egyenként és név 
szerint döntsön abban a kér-
désben. ki kaphat törzsgár-
da-jelvényt. amelynek oda-
ítélésében egyébként, nem-
csak a munkában eltöltött 
évek számát veszik figye-
lembe, hanem a dolgozók 
magatartását, munkafegyel-
mét is. Ezt a javaslatot is 
elfogadták. 

Tárgyjutalom, pénzjutalom? 

Az üzemi tanács másik bi-
zottsága a munkaversenyben 
elért kiváló eredmények ju-
talmazásának rendszerét vi-
tatta irrng nemrégiben. Más-
fél-két év óta az. űjs/.egedi 
gyárban érre a célra külfih-
félé tárgyjutalmakat (kerék-
pár stb.) használnak fel. s a 
bizottság elé került javaslat 
azt indítványozta, térjenek 
vissza a régebben alkalma-
zott pénzjutalmazási rend-
szerhez. A felszólaló mun-
kások többsége kifogásolta 
ezt. Vfgh Istvánné, a száraz-
kikészítő dolgozoja a tárgy-

helybeli nagyobb üzemek if-
júságának a termelésben el-
ért eredményeit. A legutób-
bin a Textilművek KISZ-
szerVezetének ezzel kapcso-
latos tevékenységét vitatták 
meg. A tanácskozáson — 
amelyen részt vett a válla-
lat igazgatója, valamint a 
gyár párt- és KlfeZ-szerveze-
tének képviselője is — meg-
állapították. hogy a Textil-
művek KISZ-szervezete a 
korábbi határozatoknak meg-
felelően sokat tett azért, 
hogy a fiatalokat a külön-
böző termelési mozgalmak-
ban való részvételre mozgó-
sítsa. Az üzemben ennek 
eredményeként jelenleg 55 
ifjúsági brigád működik. 
Ezek közül 

kilenc brigád, hatvanhét 
taggal a szocialista cím 
elnyeréséért versenyez. 
Minden ifjúsági brigád-

nak megvannak az üzemré-
szenkénti versenyfeltételeik, 
vállalásaik, amelyek nem-
csak a többtermelésre, a 
munkafegyelem betartására, 
a takarékosságra, a közös-
ségi munkában való részvé-
telre, hahem 

a tanulásra ls ösztönzik a 
fiatalokat. 

A brigádnaplókat jól veze-
tik az üzemben. Többek kö-
zött részlcleseh nyilvántart-
ják a Vállalások teljesítésé-
nek mértékét, a minőségi és 
a takarékossági eredménye-
ket is. 

A Textilművek ifjúsága 

már a múlt évben kitűnt ter-
melési eredményeivel. A 
KISZ kongresszusának tisz-
teletére indított munkaver-
senyben elért sikereikért 
megkapták a Csongrád me-
gyei KISZ-bizottság zászlaját 
is. A fiatalok Idei legszebb 
eredménye: az első negyed-
évben mintegy 140 000 forint 
értékű megtakarítást értek, 
el a segédanyagok gondo-
sabb felhasználásával, a hul-
ladék csökkentésével és más 
módokon. Eszerint 

egy-egy fiatal három hó-
nap alatt átlagosan 340 fo-
rint körüli összeget taka-
rított meg. 
Az üzemi KISZ-szervezet 

tágjai tovább kívánják nö-
velni termelési eredményei-
ket. Ezt célozza például, 
hogy Gera Irén brigádja 
augusztus huszadika tiszte-
letére 

versenyre hívta ki a gyfl-
rüsfonón hasonló munka-
körben dolgozó ifjúsági 
csoportokat. 

A versenykihíváshoz az i f jú-
sági brigádok többsége csat-
lakozott: azt tűzték ki Cé-
lul, hogy 

a hulladékot a megenge-
dett 2.8 százalékról 2,5 szá-
zalékra csökkentik. 

A versenyben Gera Irén bri-
gádja máris szép eredményt 
ért el. mert a fonás közben 
keletkező hulladékot 2.27 
százalékra Csökkentették, 
Hasonlóan szép megtakarí-
tást értek már el az orsózó I 
üzemrész ifjúmunkásai is. 

A végrehajtó bizottság ülé- j 
sének résztvevői megállap; 

tötták. hogy a Textilművek-
ben megfelelően törődnek a 
termelésben kitűnt fiatalok 
népszerűsítésével is . 'AKISZ-
taggvűléseken ismertetik a 
munkaversenv eredményeit, 
hangos híradójukon jutalom-
dallal köszöntik a legjobba-
kat. ajándékszínházjegyekel 
adnak a vérsenyszakaszok 
győzteseinek, s felhasználják 
a jól dolgozó fiatalok nép-
szerűsítésére a faliújságokat 
is. A KISZ-szervezet azt 
tervezi, hogy 

a közeljövőben jutalomki-
rándulásra is elviszi a ter-

ugyanilyen volt az iskola és 
az üzeni között is. Nem egy 
esetben megtörtént, hogy a 
vállalat igazgatója szabad 
idejében maga köré gyűj-
tötte gimnazistáit és számol-
tatta őket, vagy nyelvtani és 
irodalmi kérdésekről beszél-
getett velük, hogy tájék® 
zódjon szellemi felkészültsé-
gükről is. S milyen jó len-
ne, ha a pedagógusok zöme 
— ráérő időben — különféle, 
de legalább egy szakmához 
értve — hasznos tanácsokat 
tudna adni növendékének. 
Hasznos lenne, ha az isko-
lák máris többet tudnának 
nyújtani egy-egy üzemnek 
abban, hogy növendékük el-
méleti és gyakorlati, szak-
mai érdeklődését kielégítsék. 

Megalapozott jövő 
Nyilvánvaló, hogy a most 

érettségiző fiatalok a szak-
munkásvizsgát közvetlenül 
követő Időszakban nem lesz-

S jövőre már most igény-
lik az elsőéves tanulókat, 
mint a Bőrdíszműves Ktsz 
is, ahol ugyancsak vizsgát 
tesz egy most végző gimna-
zistájuk. 

A különböző iparágak és 
szakmák megszerették az 
5+1-es oktatásban tanuló-
kat, aki az iskolai tantár-
gyakban éppúgy helytálltak, 
mint az üzemi gyakorlat 
megszerzésében, a mestersé-
gek megszeretésében, akár 
egy életre, avagy úgy, hogy 
tovább tanulva magukkal 
viszik a fizikai munka iránti 
megbecsülést, s mindazt a 
készséget, tudást, amit ép-
pen a fizikai munkában sa-
játítottak el. Érettségiző 
diákjaink nyugodtan és bát-
ran mehetnek szakvizsgát 
tenni, hogy teljes értékű em-
berek legyenek tanítómeste-
reikkel, akik a jövőt a ke-
zükbe adják. 

L. F. 

A Lengyel utcaiak köszöntése 
A Hazafias Népfront Sze-

ged városi bizottságának VI-
régosítási mozgalmában fel-

mclőmunkában jó credmé- j tűnőén szép eredményt ér-
nyeket elért KISZ-tagokat 
és KISZ-en kívüli fiatalo-
kat. 
A KISZ város^ végrehajtó 

bizottsága a terrrtblést moz-
galmak kiszélesítésében el-
ért, eredményeikért 

dicséretben részesítette a 
Textilmüvek KlSZ-szerve-
zetét. 

Példájuk követésére buzdítja 
a város többi üzemi ifjúsági 
szervezetét és minden mun-
kásfiatalt. Ugyanakkor kö-
szönetét féjezte ki a válla-
lat párt- és állami vezeté-
sének azért a támogatásért, 
amelyet a KISZ-szer vezet-
nek nyújtott és nyújt az if-
júsági termelési mozgalmak 
kiszélesítéséhez. 

tek el a Lengyel utca lakói. 
Társadalmi munkájuk elis-
meréséül békegyűléssel kö-
szöntötte a népfront az ut-
cában lakókat. 

A gyűlésre a Cipőipari 
KTSZ Lengyel Utca 20. szá-
mú házának udvarán gyűl-
tek össze. A városi népfront-
bizottság nevében Kéry Im-
re köszöntötte az utca szor-
galmas lakólt, akik megér-
tették, hogy mit jelent a 
közösség szempontjából vá-

rosunk csinosítása, virágosí-
tása. Különösen kiemelte 
Kovács József nyugdíjas pe-
dagógus fáradozását, akinek 
ezután kisdobosok virág-
csokrot nyújtottak át, vala-
mint az utcában lakó leg-
idősebb néninek is. A gyű-
lésen résztvevő zenekar nép-
dalokkal kedveskedett a 
Lengyel utca lakóinak. 

Végül Bodoni János nép-
frontaktivista szólt a megje-
lentekhez, majd Kovács Jó-
zsef kérte az utca lakóit, 
hogy még tovább folytassák 
a virágosítás szép munkáját. 

Vöröskeresztes megbeszélés 
Budapesten 

A Magyar Vöröskereszt el-
nökségének tagjai találkoz-
tak és megbeszélést folytat-

Júnlus 1-től 
több körzetorvosi határ módosul 

a III. kerületben 
A III. kerület, területén 

1901. június 1-től több kör-
zetnrvosi határt módosíta-
nak. A változások a követ-
kezők : 

A Kossuth Lajos sugárút 
—Marx tér—Bakai Nándor 
utca által bezárt területet a 
körtöltésig a Párizsi körút 
46 szám alatti körzeti ren-
delőhöz csatolják. Körzetor-
Vos dr. Siüts László, rendel 
délelőtt fél 8-tól fél 10-ig és 
délután 17-től 1° óráig. 

A Londoni körút—Neities-
takács utca—Menhely utca— 
Huszár Utca—Bakai Nándor 
utca által bezárt terület, 
valamint Gyulatelép és 
Dorozsmai üt a zsilipig a 
Korda sori körzeti rendelő-
höz tartozik június 1-től. 
Körzetorvos dr. Cscrne Já-
nos, rendel délelőtt fél 8-
tól fél 10-ig, délután 16-tól 
18 óráig. 

T j a a a s u z i i z í l b & t t 

Ildiké még alig 
múlt négy eszten-
tendős. Ki ne bo-
csátaná meg ilyen 
kislánynak, ha 
néhanapján pi-
tyergésfe ferdül 
mosolygós, csacs-
ka. siója. Mini a 
minap is. amikor 
az a szélviharns, 
nagy zápor mosta 
végig az utcát. 
Félős ijedelemmel 
kapaszkodott a 
kezünkbe. 

— Mitől félsz 
annyira, kislá-
nyom? 

— Attól, hogy 
aláfúj a szél a 

szoknyámnak és 
felröpít a felhők-
be. meg a Csilla-
gokba — szepeg-
te. 

— Ugyan már. 
honnan Vészel 
ilyesmit? 

— Nem emlék-
szel? — telelte. — 
Együtt láttuk a 
moziban. 

Csakugyan, ef-
félét tátott a gyé-
rek az *Ö&. a cso-
dák csodáía« cí-
mű, felújított 
amerikai mese-
filmben, és úgy 
latstlk. a kelleté-
nél jobban meg-

fantá-rágadta a 
ziájá t. 

— Miket nem 
beszélsz! — nyug-
tatgattam a lom-
bokái suhogtató, 
friss tavaszi szél-
ben. — Hat hall-
hattad az óvodá-
ban is. hogy a fel-
hők fölé, n csilla-
gokhoz szvutnyi-
kon száll az 
ember. 
, — Ahogyan a 
Gagarin bácsi? — 
derült fel tiszta, 
kék szeme, és 
megnyugodva lép-
delt hazafelé. 

L. Z. 

tak a hazánkban tartózkodó 
Henrik Bee'r-rel, a Vöröske-
reszt Társaságok Ligájának 
főtitkárával. A találkozón 
több fontos kérdésről esett 
SZÓ. 

A megbeszélésen a Magyar 
Vöröskereszt Vezetői kifejez-
ték azí a reményüket, hogy 
a Vöröskereszt Társaságok 
Ligája, amelyhez 85 ország 
nemzeti társasága és 130 mil-
lió Vöröskeresztes tag tar-
tozik, a jövőben határozot-
tabban száll síkra a tömeg-
pusztító fegyverek eltiltásá-
ért, a háború veszélyének el-
hárításáért. A Magyar Vö-
röskereszt eddig is támo-
gatta és a jövőben is min-
den erejével támogatja a li-
gának a világbéke megvé-
désére irányuló törekvéseit 

L 


