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Egy év múlva már építik 
a Szegedi Gumigyárat 

A Magyar Távirali Iroda jelenti: 
Gumigyáraink a következő években már 

nem tudják ellátni a fejlődő ipart nehéz 
műszaki gumicikkekkel, bányáhevederek-
kel, műszaki tömlőkkel és egyéb, hasonló 
termékekkel, söt egyes cikkeket már ma 
sem képesek előállítani elegendő mennyi-
ségben. Ezért írja elő a második ötéves 
terv, hogy . új, korszerű gumigyárat kell 
építeni. 

Az új gyárat Szegeden építik fel. Ter-
vezését már megkezdte a Vegyiműveket 
Tervező Vállalát. Kiskundorozsma szom-
szédságában. 15 hektárnyi területen négy 
nagy és több kisebb üzemépületet, ezen-
kívül irodaházat helyeznek majd el. A 
műhelycsarnokokat raktárakkal, laborató-
riummal. karbantartó üzemmel, kazánház-
zal. szivattyúházzal és szociális létesítmé-
nyekkel egészítik ki. Mivel a gumigyártás-
hoz sok víz kell. öt artézi kutat is fúrnak 
a gyár területén. 

A Szegedi Gumigyár körülbelül ezer 
dolgozót foglalkoztat majd és 8700—8000 
tonna készárut állít elő évente, tehát meg-

lehetősen nagy üzem lesz. Fontos t-
keket, szállítóhevedereket, gumi hajtószi-
jakat. műszaki gumilemezeket, a korszerű 
járműgyártáshoz nélkülözhetetlen rezgés-
csillapító gumirugókat, a külöpböző gép-
alkatrészekhez használatos tömítőgyűrűket 
és egyéb sajtolt műszaki gumiárukat állít 
elő. Modern technológiák bevezetésére 
alkalmas gépeit nagyobbrészt a Szovjet-
unióból és Csehszlovákiából, kisebb rész-
ben nyugatról szerzik be. A hevedergyár-
tó üzemrészt a nálunk jelenleg alkalma-
zott szakaszos vulkanizálás helyett a ter-
melékenyebb folyamatos vulkanizálásra 
rendezik be. a sajtolt formacikkeket pedig 
a prések fútólapjaira szerelt formákban 
készítik, ami ugyancsak termelékenyebb 
módszer a jelenleginél. 

A gyár felépítésére és berendezésére 219 
millió forintot irányoz elő a terv. Az épít-
kezést 1982 utolsó negyedében kezdik meg és 
1965 végén fejezik be. Az időközben rész-
leges üzembehelyezések után ekkor már 
teljes kapacitással dolgozik majd a Szege-
di Gumigyár. 

Ma szakszervezeti 
aktívaülés 

Ma. szerdán délután 3 
órakor szakszervezeti aktíva-
ülést rendez a Szegedi Ken-
derfonógyár kultúrtermében 
a Szakszervezetek Megyei 
Tanácsa. Az ülésen "A né-
met munkások harca a bé-
kéért és a szocialfzrríusért-
címrnet Arudl Helfer, az 
FDGB Erfurt megyei titkára 
tari előadást. 

Arudt Helfer a SZOT ven-
dégeként tartózkodik hazánk-
ban es holnap Hódmező-
vásárhelyre látogat.. Szege-
den megtekint több üzemet. 

Szerelik a Szegedi Kábelgyár dróthüzö üzemének u jabb gépegységét- A képen 
látható kemence felszerelése után a géppark munkára készen áll. Most mar az 
énitö vállalat munkájától függ, mikor kezdheti meg a termelést a gyár új üzem-
része. 

fl munkaverseny 
a szocializmus kommunista építésének 

A következő évi költségvetési m Ó d S Z e r e 
tervet tárgyalta a városi tanács Á Minisztertanács és a SZOT Elnökségének együttes határozata 

a szocialista munkaverseny irány itásárót, szervezéséről, végrehajtó bizottsága 
A szegedi városi tanács 

végrehajtó bizottsága tegnap 
délelőtt ülést tartott. Első 
napirendi pontként Biczó 

| György, a végrehajtó bizott-
ság elnöke beszámolt a két 

| ülés között lett fontosabb 
intézkedésekről. Ezután Nagy 
Miklós pénzügyi osztályve-
zető beszámolója alapján az 
1962. évi költségvetési terve-
zetet tárgyalták meg. 

Az 1962. évi költségvetés-
ben a többi között lényege-
sen emelkedik az utak fel-
újítására szánt összeg, mert 
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ilyen célokra — a tervezet 
szerint — az 1961. évi 9 
millió háromszázezer forint-
tal szemben 1962-ben több-
mint 12 millió forintot for-
dítanak. A megemelt költ-
ségvetési összeget a követ-
kezőképpen osztották el. Az 
I. kerület 7.7 millió. II. ke-
rület 2.2 millió, a III. kerü-
let szintén 2,2 millió forintot 
használ fel a jövő évben az 
útak felújítására. Többet 
fordítanak a jövő évben a 
közvilágításra, a parkok 
gondozására, az utcák taka-
rítására, valamint a szobrok 
karbantartására. 

Vita alakult ki a szociális 
és egészségügyi költségvetési 
tervjavaslattal kapcsolatban 
is. A felvetett problémák 
alapján a költségvetési ter-
vezetbe került, hogy a há-
rom kerület területére egy-
egy új körzeti gyermekor-
vost állítanak be. 

Az 1962. évi tanácsi költ-
ségvetést a végrehajtó bi-
zottság jónak találta, hatá-
rozatot hozott arra vonat-
kozóan. hogy a legközelebbi 
tanácsülés elé terjesztik. 

Következő napirendi pont-
ként a második ötéves terv 
tanacsi irányszámait tárgyal-
ta meg a végrehajtó bizott-
ság. 

a dolgozók és a vállalatok kitüntetéséről, jutalmazásáról 
A forradalmi munkás-pa-

raszt kormány és a SZOT 
Elnöksége együttes határoza-
tot hozott a szocialista mun-
kaverseny irányításáról, a 
termelési tanácskozásokról, a 
verseny szervezéséről, vala-
mint a munkaversenyben 
élenjárói dolgozok és válla-
latok kitüntetéséről es jutal-
mazásáról . 

A'kóhmanv és a SZOT 
nöksége abból az elvből- ki-
indulva, hogy a munkaver-
seny a szocializmus építésé-
nek kommunista módszere, 
szükségét látja, hogy a gaz-
dasági és szakszervezeti ve-
zetők minden színien még 
hatékonyabban irányítsák, 
támogassák a dolgozók kez-
deményezéseit. 

A határozat felhívja a 
dolgozókat, hogy a szocia-
lista munkaversenyben fo-
kozottan segítsék eió az 
eres műszaki-gazdasági 
terv. ezen belül az export-
kötelezettségek teljesíté-
sét. a műszaki fejlesztést, 

a munka termelékenységé-
nek állandó növelését, a ter-
melés gazdaságossagának ja-
vítását. A termékeket jó mi-
nőségben állítsák elő. taka-
rékoskodjanak a munkaesz-
közökkel az anyaggal es 
energiával. 

A verseny fő céljait az 
éves népgazdasági tervek jó-
váhagyásával egyidőben a 
SZOT határozza meg, ennek 
előkészítéséhez az érdekelt 

Kölcsönös társasutazásokat szerveznek 
szovjet testvérvárosunkkal 

(Somogytné f e t v j 

Fürge kis kezek sodorják a gyékényt, miközben a nagy-
mama gyakorlott kezenyomán egymás után készül el a 
szőnyeg, papucs vagy a hires tápéi szatyor. Szívesen ta-
nuljak meg a legkisebbek is az ösi mesterséget, mert az 
idei jó gyékénytermés — 25 ezer kévét takarítottak be — 

egész övre vale nye-rsangagoi biztosit. 

Az utóbbi időkben kiszé-
lesedő testvérvárosi kapcso-
latok folytán mind a szege-
diek, mind az odesszaiak 
körében egyre élénkebb az a 
kívánság, hogy személyesen 
is megismerjék egymás vá-
rosát. A párt- és tanácsi 
szervek kezdeményezésére 
rövidesen lehetőség is nyí-
lik ezeknek a kívánságok-
nak folyamatos kielégítésé-
re. A két. ország utazási iro-
data a magyar IBUSZ és 
a szovjet Inturist. tarsas-
utazásokat indít Szegedről, 
illetve Odesszából. Lehetsé-
ges, hogy ifjúsági társasuta-
zások Éj indulnak az Exr 
pressz. Illetve a Szputnyik 
ifjúsági utazási iroda ré-
vén. 

Szovjet testvérvárosunk-
ból, Odesszából már április-
ban. előreláthatóan 330 sze-
méllyel, be is fut Szeged-

re as elsö különvonat, jelé-
ül annak a kedves erdeklö-
desnek, amelyet e hős szov-
jet város lakói a mi Tisza-
parti városunk és dolgozói 
iránt tanúsítanak. A tervek 
szerint Szegedről júliusban 
megy különvonat Lvovon ke-
resztül Odesszába. A társas-
utazók 12 napot töltenek 
majd Odesszában, s közben 
hajókirándulást, is tesznek a 
Fekete-tengeren a legszebb 
szovjet, fürdőhelyek egyiké- i 
re. Jaltába. A pontos úti-
programot. a társasutazásban 
résztvevők létszámát ' még 
most határozzák meg a 
rendezőszervek. December-
ben értekezletet hív össze 
a szegedi Idegenforgalmi 
Hivatal az üzemek, vállala-
tok képviselői részére a pon-
tos tudnivalók és elgondolá-
sok megbeszélesére. 

állami szervek kötelesek a 
szükséges tájékoztatást és 
segítséget megadni. 

Az Országos Tervhivatal 
az éves tervek kidolgozá-
sának időszakában folya-
matosan tájékoztatja a 
SZOT-ot a tervek fo cél-
jairól. problémáiról. 

A minisztériumok ugyan-
, ilyen segítséget ko[gl$sek 
'rf.yuj.táfti''. k'i sitafewreiSímtpk-
. nek. | 

A. vállalatok gazdasági és 
szakszervezeti vezetői az or-

. szagos és a • helyi feladatok 
alapján határozzák meg a 
munkaverseny céljait, s 
megjelölik az egyes terme-
lési egységek konkrét fel-
adatait, amit műszaki kon-
ferenciákon. termelési ta-
nácskozásokon és üzemi ta-
nácsülésen megvitatnak . a 
dolgozókkal. 

Ar üzemek, munkahelyek 
vezetői kötelesek megte-
remteni a (ervek és a vál-
lalások teljesítésének fel-
tételeit. 

gondoskodnak a vállalások 
nyilvántartásáról, összesíté-
séről. 

A termelési 
tanácskozások feladata 

A határozat részletesen 
foglalkozik a termelési ta-
nácskozásokkal, amelyek a 
dolgozóknak a termelés és 
gazdálkodás irányitásaba és 
ellenőrzésébe való bevoná-
sára, valamint' a termelési 
feladatok eredményes meg-
valósítására való mozgósítás 
legfontosabb fórumai üze-
men belül. A különböző üze-
mekben termelési egysegen-
ként. negyedévenként az 
operatív terv ismertetésekor, 
továbbá az év zárását kö-
vetően a jóváhagyott éves 
mérlegbeszámolóval egybe-
kötött termelési tanácskozá-
sokat kell tartani, de ilyen 
tanácskozást máskor is ösz-

'széhívhatnak, ha ezt a dol-
gozók kérik. 

A hivatalokban, intézmé-
nyekben a termelési ta-
nácskozásokhoz hasonlóan 
munkaértekezleteket kell 
tartani, 

ahol az illetékes műszaki-
gazdasági vezető beszámol a 
végzett munkáról és a fel-
adatokról. 

A termelési tanácskozások 
feladata a dolgozók széles-
körű bevonása az üzem ve-
zetésébe, a konkrét terme-
lési és gazdasági feladatokat 
szolgáló módszerek kialakí-
tása, a tervjavaslatok kidol-
gozása, a feladatok végre-
hajtásának megszervezése, 
ellenőrzése és segítésed 

A terme les i tanácskozáso-
-kvin. határozzak meg a leg-
helyesebb versenyformákat 
is. E tanácskozásokon a dol-
gozók értekelik a vállalások 
teljesítését, a kiváló ered-
ményt elért egyének, cso-
portok munkáját, az egész-
ségvédelem helyzetét. A ter-
melési tanácskozásokon tett 
javaslatok nyilvántartásáról, 
megvalósításáról az illetékes 
műszaki és gazdasági ve-
zető köteles gondoskodni. 

A dolgozók észrevételeit, 
javaslatait jegyzőkönyv-
ben rögzítik 

és két .héten belül kötelesek 
értesíteni a do'sqzókat ja-
vaslataik elbírálásáról. 

A határozat a továbbiak-
ban kimondja, hogv az éves 
Vállalati tervek teljesítése 
érdekében a dolgozók egyé-
nileg és kollektíven verse-
nyezhetnek. Egyéni verseny 
szervezése otl helyes, ahol 
egyes dolgozók feladatait 
konkréten meg tudják hatá-
rozni és a végzett munka 
egyéni értékelésének sincs 
akadálya. Az egyéni ver-
seny irányulhat olyan ki-
emelkedő termelési és gaz-
dasági eredménvek elérésére, 
amelyek jelentősen hozzá-
járulnak' a műszaki fejlesz-
tés hatékony előmozdításá-
hoz. a munka termelékeny-
ségének emeléséhez, a ter-
mékek minőségének és ex-
portképességének javításá-
hoz. a munkaeszközökkel és 
az anyagokkal való fokozot-
tabb takarékossághoz. Az 
egyéni verseny szolgálhatja 
a szakmai ismeretek emelé-
sét. a korszerű technika el-
sajátítását és alkalmazását, 
az élenjáró termelési mód-
szerek terjesztését, új dolgo-
zók betanítását. 

Az egyének versenyét a 
termelési egységek vezetői 
a szakszervezettel együtte-
sen havonta legalább egy 
alkalommal kötelesek ér-
tékelni. 

Jutalmazások és kitüntetések 
Jó munkájukért kitünte-

tést és jutalmat kaphatnak 
a dolgozók. -Kiváló dolgozó* 
oklevelet és az ezzel járó 
legalább egyheti átlagkere-
setnek megfelelő pénzjutal-
mat kaphatnak azok, axik 
időtartamtól függetlenül a 

legeredményesebben tevé-
kenykedtek, vagy egy éven 
keresztül kiemelkedő mun-
kát végeztek a termelési és 
gazdasági egység tervfelada-
tainak végrehajtásában.-Ki-
váló dolgozó« jelvényt és 

(Folytatás a 1 oldalon.) 


