
A gazdaságosság igazolja 
az összevonást 

Sok igazság van abban, 
hogy egy-egy iparágban a 
termelékenység és az ön-
költségcsökkentés tartalékait, 
módszereit gyáranként, üze-
menként, munkahelyenként 
kell felkutatni. Ez érvényes 
a szegedi helyiipari vállala-
tokra is. Hogy ez a kutató, 
elemző munka ne legyen fel-
színes, jusson el a dolgok 
mélyére, s a tartalékok kiak-
názásának jobb lehetőségét 
teremtsük meg, egy évvel 
ezelőtt összevontak több he-
lyiipari vállalatot. így szüle-
tett a Szegedi Ecset- és Sep-
rűgyár is. 

Nem korai 
a mérlegkészítés 

A maga nemében egyik 
sem volt sereghajtó a 
tanácsi iparban. De míg 
az ecsetgyárban vi-
szonylag problémamentes 
volt a vezetés és a terme-
lés, a seprűgyárban akadtak 
gondok. Ezért az összevonást 
nem helyeslők közül voltak, 
akik azt mondták: ebből a 
„házasságból" sem lesz csa-
ládi béke, ezt megsínyli majd 
az éves terv teljesítése. 

Az esztendőnek még nincs 
vége. Mégsem korai a mér-
legkészítés, az összevonás 
helyességének bizonyítása. 
Máris látható, hogy az egye-
sített vállalat nemcsak eléri, 
túl is teljesíti az idei terv-
ben rögzített célokat. A 
munka természetesen nem 
volt problémamentes. Sőt, 
még az elmúlt hetekben is 
akadtak panaszkodó vezetők. 
Az év elején nyersanyagel-
látási problémák miatt, most 
a készáru felhalmozódása 
miatt panaszkodtak. A sep-
rűrészlegnél, mivel a külke-
reskedelmi vállalat leállította 
a szállítást, felhalmozódott 
sok nyeles seprű. A dolgon 
úgy igyekeztek enyhíteni, 
hogy exportfejlesztési alap-
ból kapott 120 ezer forint-
ból két vasvázas épületet 
falaznak körül. Jól jött ez a 
kis pénz, de még jobban az, 
hogy néhány napja újra 
megkezdődött az exportszál-
lítás. 

Időre, jó minőségben 
Az ecsetgyári részleg a mai 

napig szerette volna teljesí-
teni exporttervét. A gyár-
tással nincs baj, de szállíta-
ni csak rendelésre lehet. 
Pontosabban a rendelést kö-
vető távirati értesítésre. Van 
itt már olyan rendelés is, 
amely a jövőévi gyártásról 
intézkedik. Sőt olyan is, 
amely az idén márciusra 
kérte a készárut azzal a 
megjelöléssel, hogy távirati 
értesítés után azonnal küld-

jék az árut Bagdadba. A 
készáru még ma is itt hever 
a raktárban, Negyedéven-
ként átlagosan 230—235 ezer 
ecsetet gyártanak külföldi 
megrendelésre. Az éves 27 
millió forintos exporttervet 
két hónapja megtoldották to-
vábbi 2 és félmillióval. Azt 
mondják, ezt is teljesítik 
jó minőségben. 

Ez az utóbbi jelző állandó 
fogalom, úgyis mondhatnánk, 
a gyár névjegye. Ezt több év 
óta elismeri az ÁRTEX Kül-
kereskedelmi Vállalat is 
1962. január l -e óta minő-
ségi ellenőrzés nélkül veszi 
át a gyár termékeit, s to-
vábbítja a világ 37 országá-
ba a szegedi ecseteket. CsaK 
valahol Londonban. Közép-
Keleten, Svédországban vagv 
Norvégiában csomagolják ki. 
és nézik meg a vevők, hogv 
mit vásároltak. Harmadik 
éve, mióta önmaguk meósai 
az ecsetgyáriak, azóta egyet-
len reklamáció sem érkezatt-
külföldről. 

Érdemes ráfcöüeni 
A jó minőség nemcsak em-

beri igyekezet műve a vál-
lalatnál. Szerepet kapnak 
ebben a gépek is. Legutóbb 
három új érkezett, köztük 
különleges faeszterga is, 
amellyel sokkal szebb kivi-
telű nyeleket tudnak készí-
teni. A szépséghez hozzájárul 
a festési eljárás tökéletesíté-
se is, amelyről a Faipari Mi-
nőségvizsgáló Intézet elis-
meréssel szólt a közelmúlt 
hetekben. Igaz, ez az eljárás 
némi többletköltséggel jár, de 
mint Schwarz Sándor ecset-
gyári műszaki vezető mond-
ja, érdemes rákölteni ezt a 
kis pluszt, mert jobb minő-
ségű, szebb kivitelű, a világ-
piacon versenyképesebb 
ecsetet gyárthatnak. 

Kaptak olyan új gépeket 

is a lapos lakkecsetek gyár-
tásához, amellyel újfajta 
vulkanizáló anyagot hasz-
nálhatnak. A készülő ecse-
teket nem kell már 70—80 
fokos hőmérsékletű kemen-
cébe rakni, szobahőmérsék-
let mellett is vulkanizálhat-
nak. A seprűgyártó részleg 
exportfejlesztési alapból kis 
seprűvarrógépet kapott. 
Ma már van korszerű sep-
rű- és ecsetnyélcsiszoló gép 
is. Az ecsetnyeleket például 
nem kell már kézzel a gép-
re tartani és forgatni, csak 
egyszerűen adagolni Az első 
negyedévben kapnai* majd 
készseprű méretrevágó gépet. 
Saját műhelyükben pedig új-
fajta seprűvarrógép kísér-
leti példányát készítik. Ha 
beválik, ezt alkalmazzák 
majd tömegesen az új sep-
rűgyárban. 

Ennél a vállalatnál is ko-
rábban leegyszerűsítve kép-
zelték el a termés bővítését, 
a technológia fejlesztését. 
Azt tartották, hogy csak ki 
kell választani, el kell sajá-
títani azokat az eljárásokat, 
amelyekkel a termelés kor-
szerűsíthető, be kell sze-
rezni az ehhez szükséges gé-
peket, s máris eleget tehet a 
gyár a követelményeknek. 
Voltak, akik az összevonás-
ban látták a fejlődés útját, 
amelytől szinte automatiku-
san gazdaságosabbá válik a 
termelés. Az elmúlt egy év 
alatt ennél sokkal több tör-
tént a Szegedi Ecset- és 
Seprűgyárban. Mindezzel 
együtt mozgósítani tudták 
külön-külön gyáregységen-
ként is a termelés sok belső 
tartalékát. S ezzel lényegesen 
nőtt a termelékenység, csök-
kent az önköltség s előre-
láthatóan több mint 103 szá-
zalékra teljesítik az éves 
tervet. p_ 

Á tsz-ek közegészségügyi 
feladata 

A tsz majorok eddig „ké-
nyeztetett gyermekek" vol-
tak a közegészségügy számá-
ra. Csupán szép szóval, meg-
győzéssel nevelték a tiszta-
sági követelmények betartá-
sára. A jövőben a tsz-eket is 
törvény kötelezi az előírá-
sok, közegészségügyi köve-
telmények betartására. Dr. 
Palotás Mária, a járási ta-
nács egészségügyi csoportjá-
nak munkatársa elmondot-
ta, hogy a közös gazdaságok-
ban a kutak tisztaságára, a 
szennyvízlevezetésre, a ro-
varirtásra vonatkozó szabá-

lyok éppúgy kötelezőek, mint 
bármely közintézményben. 

A régi majorok területe, a 
tejházak többsége nem elég 
higiénikus. A jövő év kísér-
leti év, ez alatt kell a köz-
egészségügy megfelelő anya-
gi, technikai feltételeit meg-
teremteni. A gazdaságok köz-
ponti beruházásból megkap-
ják mindezekhez a szüksé-
ges pénzt. A tsz vezetők és 
a vöröskeresztes aktívák fel-
adata ezekkel úgy gazdál-
kodni, hogy a tisztaság, a 
higiénia legjobb feltételeit 
biztosítsák. 

amely abból az életszemléletből fakad, 
hogy nekem többet kell tennem, mint má-
soknak. Többet tenni — nem honoráriu-
mért —, hanem belső meggyőződésből, esz-
mei hűségből, proletár tisztességből. 

Sok tízezer ilyen gondolkodású ember él 
a mi megyénkben, munkások, parasztok, 
értelmiségiek körében. Kommunisták és 
pártonkivüliek. S népes táboruk napról 
napra gyarapodik, hiszen a munkásosztály 
hatalmának eszménye, erkölcsisége és pu-
ritánsága nemcsak hat, de a jóérzésű, dol-
gozni, teremteni akaró ember számára él-
tető levegő is. 

Ez az eszme- és érzésvilág abban a po-
litikai vonalban nyilvánul meg, amely 
megmásíthatatlanul befészkelte magát né-
pünk értelmi és érzelmi világába. Ezen a 
politikán nőttek férfiakká azok a fiatalok, 
akik az idősek elé álltak, hogy átvegyek 
és tovább vigyék azt a küzdelmet, mun-
kát. harcot, amelyből szárbaszökkent és ki-
virágzott pártunk politikája. Amikor ke-
mény férfiszavak egybefolyó kórusa az es-
kü szövegét mondta a zászlóalj gyűléseken. 
— ezt a politikát értette, amely hét esz-
tendő alatt megszépítette népünk életét, és 
ebben személy szerint az esküttévő fiatal 
munkásőrök életét is. 

Milliók együttérző véleménye hangzik el 
egy-egy ilyen esküszövegben, mert milliók 
heroikus munkaküzdelme tartja számon és 
növeli napról napra erőteljesebbé ezt a po-
litikát. És nem engedi beárnyékolni sem 
jobbról, sem balról. 

„Csak tovább ezen az úton. ez az út 
jó ..."— búcsúzott e szavakkal az idős 
munkásőr, olyan őszintén, amelyre csak 
tisztalelkü, nagyhilű emberek képesek. Iga-
za van — csak ezen az úton —, de vala-
mivel bátrabban és határozottabban. Job-
ban érvényesíteni a „mindenki munkáj: 
szerint" elvét, nemcsak általánosságban, 
hanem valamennyi üzemben és műhely-

részben. termelőszövetkezetben és brigád-
ban, intézményben és laboratóriumban. 
Valahogyan úgy, hogy aki csak ímmel-ám-
mal dolgozik, az kevesebbet kapjon, mint 
aki teljes szívvel, tudásával és nagy ered-
ménnyel munkálkodik. 

Határozottabban álljanak oda a kom-
munisták, ahol vitázni kell a na-
mis véleményekkel: ne röstelljék 

megmondani a szomszédnak, ha az rossz 
úton jár. Mert gyarapítani, gazdagítani ezt 
a politikát nemcsak helyeslő gesztusokkal 
kell, sokkal inkább a szembenálló valótlan 
vélemények visszautasításával. A valótlan-
ságok indításának, okainak kimutatásával. 
Nem könnyű természetesen a szomszéd-
nak, a barátnak ellentmondani, esetleg 
rendre utasítani őt. De enélkül nem bol-
dogulhatunk. 

Töretlenül fejlődő, gazdagodó életünk 
minden tisztességes embert örömmel tölt 
el. De különösen jó érzés, hogy újabb és 
űjabb fiatalok lépnek elő, akiknek a tár-
sadalom őszinte, önzetlen szolgálata jelenti 
az élet valóságos értelmét. Amennyire igaz 
az, hogy ők természetesnek tartanak min-
dent ami körülöttünk van — az épülő há-
zakat és gyárakat, a szép ruhákban járó 
embereket, a jól táplált gyerekeket — 
annyira természetes náluk, hogy minden 
pici kis gyarapodásunkhoz kemény mun-
kára van szükség. Ezek azok a típusok, 
akik átvették a fegyvert az idősektől, mert 
nemcsak szűken vett üzemi, hivatali mun-
kájukban látják jövőnk pallérozását, ha-
nem a társadalom önzetlen szolgálatá-
ban is. 

A munkáshatalomra esküt tett fiatal, új 
harcosok láttán öröm tölti el az embere-
det, azokat is, akik átadták a fegyvert, 
jrülnek. hogy az ő becsületes harcukban 
•ppen olyan becsületes emberek osztoznak, 

mint amilyenek ók. 
SIKLÓS JÁNOS 

Épült 

1964-ben 
Ha az esztendő végén lel-

tárt akarnánk készíteni, mely-
ben az ország minden értéke 
együtt van, számos új rova-
tot nyithatnánk. Az esztendő 
újdonságai hosszú és tartal-
mas listákat foglalnának el. 
Hiszen ismét gazdagabbak 
lettünk, új gyárakkal, mező-

gazdasági épületekkel, lakó-
házakkal és más beruházá-
sokkal gyarapodtunk, me-
lyeknek egy része már az 
idén is népgazdasági hasznot 
hozott, jóllehet csak most ad-
ták át őket rendeltetésüknek. 

Hogy szűkebb hazánkban 
mi épült, azt nap mint nap 
láttuk és figyelemmel kísér-
tük. Ezért ezúttal az ország 
más részeiben megvalósult 
beruházásokat mutatjuk be 
olvasóinknak, illetve azokból 
is egy töredékét az idei gaz-
dagodásnak, egy-egy képpel 
és néhány sorral. A képze-
letbeli utazás állomásai: Hi-
das, Orosháza, Tatabánya, 
Budapest, Nyíregyháza. 
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O Automatizálták a hidasi brikettgyá-
rat, s így termelése napi 530 tonnára 

emelkedett. Az itt készült brikett 6200 ka-
lóriás. 

©Egyetlen munkás irányítja az oroshá-
zi üveggyár automatáját. Napi telje-

sítménye: 2500 palack és üveg. 

O Naponta 50 ezer liter tejet dolgoznak 
fel az új tatabányai tejüzemben. 

O Korszerű desztilláló berendezéssel bő-
vítették a budapesti Gyógyszeripari 

Kutató Intézetet. 

©Jövőre már 3250 vagon konzerv ké-
szül az új nyíregyházi konzervgyár-

ban. 
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