
Vándorzászló a 
Az impozáns, hatalmas, 

zugó teremben a text i lmű-
vek gyűrűsfonodájában a 
7-es, 9-es, 11-es gépek mel-
lett dolgozik Székács Józseí-
né. Már sokan és. sokszor 
megálltak a gépek mellett, 
c s ez legtöbbször a gép és 
m u n k á j a iránti érdeklődés 
miat t történt. Néhány napja-
a megállók Székács Józsefnét 
köszöntik, aki elsőként nyer-
t e el a hónap legjobb gyű-
rűsfanója címet és az ezzel 
já ró vándorzászlót. 

A kérdésemre adott vála-
szaiból érezni, hogy nem 
olyan ember, aki megszokta 
az ünneplést. Végtelenül sze-
rény és ez vonzóvá teszi 
egyéniségét. Nehezen beszél, 
nincsenek kész mondatai . 
Látni, hogy küszködik az 
emlékekkel, s amit mond, 
amiről beszél, úgy érzi, hogy 
életrajz. Szerintem történe-
lem. 

Szentesen született, ap ja 
kömüvesseged vo l t Három 
testvérével korán árván ma-
radt. Már tízéves korában 
dolgozni kezdett, cselédként. 
Az iskolában nehezen tanult , 
könyvre nem tellett, a taní-
tó ú r adott neki a régiekből, 
ha j u t o t t Mert sok szegény 
gyerek volt abban az időben 
Szentesen. Aztán jöttek az 
inasévek, naponként délelőtt 
a cipőfelsőrész-készítés, dél-
után takarí tás , ál latok ete-
tése, mezőgazdasági munka 
a mester földjén. 

— Tizenöt éve lettem a 
texti lművek dolgozója — 
mondja — és szemével vé-
gigsimítja az 1152 orsó t 
amelyek a műszak minden 
percében neki engedelmes-
kednek. 

— Szeretem ezt a gyárat, 
úgy érzem, hogy engem is 
szeretnek — rámnéz, s ügy 
kérdezi: — Mondja , t u d j a 
m a g a mi t jelent há rommű-
szakos fonónőnek lenni? 

A kérdésiben, a hangjában 
ot t vibrálnak az átdolgozott 
éjszakák és az á t nem aludt 
nappalok. Művezetőjétől tu -
dom meg, hogv 1961 óta tár-
sadalmi funkciót is visel az 
üzemben, szakszervezeti bi-
zalmi. Példamutató, s ha kell 
á ldozatra is kész. Három he-
te történt, hogy iaoujngyulla-
dásos karral dolgozott egy 
egész éjszakán. 

— Haza aka r t am küldeni 
— m o n d j a a művezető —, 
mer t hallottam, hogy más-
nak panaszkodott fá jda lmai 
miatt . 

— Na és ki t tudna tenni a 
gépemre? — kérdezte tőlem. 

Nem tudtam mi t vála-
szolni. 

— Na l á t j a — ennyi t szólt 
és bement a gépek közé. Szó-
val ilyen asszony. Ahogy itt 
nevezzük, stabil fonónő. 

— Ha egyszer újságcikket 
akar írni az igazán jó textil-
munkásnőről, csak azt kér-
dezze meg a művezetőktől — 
a d j a a tanácsot —, hogy kik 
a s tabi l fonónők. Sokan vtan-
nak az ilyenek, mint Szé-
kácsmé. Például Krisztiimé, 
SarnyaLné, Pap Ica, Csányi 
Erzsi és a többiek. No d e ki-
fogy a tollából a tinta, hi-
szen annyian vannak. 

Míg erről beszélgettünk, 
Székácsné körbekötötte a gé-
pét s visszajött. Mentegetöd-
zöm, hogy nem akarom so-
káig fel tar tani , de beszéljen 
még valamit családjáról, 
otthonáról, szóval az otthoni 
örömökről, gondokról. El-
mondja , hogy kislánya nyol-
cadik általánosból most a 
textilipari technikumba ké-
szül, any ja szakmájá t vá-
lasztja. S azt is, hogy a há-
zat, ami t tavaly kezdtek épí-
teni, idén befejezik. A f é r j e 
„húsos", mosolyogva mond-
ja. hogy hentes, és a szalá-
migyárban dolgozik. 

gyfirűsgépen 
mintha ebben a nagy zaj-
ban az embere meghal laná 
—, mikor összekerültünk, az 
üzemi csapatban a soványak 
között rúgta a labdát, de 
most már a kövéreknek 
drukkol. 

— Nagyon örül tem a zász-
lónak — folytat ja . — Meg-
lepődtem, amikor küldöttség 
jött és kihívtak a gépek kö-
zül. Nem is tudom, miért 
érdemeltem meg ezt az el-
ismerést, hiszen sok ilyen 
munkás nő van még i t t a mi 
gyárunkban, ha az én te l je -
sí tményem 107 százalék i s . . . 

Mikor a beszélgetés végén 
elköszöntünk egymástól, bú-
csúzásul még hozzáfűzte: 

— A mi szakmánkban az 
a szép, hogy úgy érezzük 
mi öltöztetjük fel az orszá-
got. 

Szép és nemes hivatás. 
Székács Józsefné ós társai 
derekasan csinálják. 

Nagyvári László 

Magyar parlamenti 
küldöttség utazik 

Jugoszláviába 
A Jugoszláv Szocialista 

Szövetségi Köztársaság par -
lament jének meghívására a 
közeli napokban Kállai 
Gyulának, a Magyar Szocia-
lista Munkáspár t Politikai 
Bizottsága tagjának, a Ha-
zafias Népfront Országos 
Tanácsa elnökének vezetésé-
vel baráti látogatásra Ju -
goszláviába utazik a magyar 
országgyűlés küldöttsége. 

Az MSZMP üdvözlete 
az LKP kongresszusára 

A Magyar Szocialista 
Munkáspár t Központi Bi-
zottsága távira tban üdvözölte 
Luxemburg Kommunista 
P á r t j a ápril is 18-án kezdődő 
18. kongresszusát. (MTI) 

Adminisztráció 
és létszám 

kan 
Tud ja — 

fülemhez 
szól hal-

hajolva, 

A társadalmi bíróság 
önálló 

A Legfelsőbb Bíróság bün- dalmi bíróság hataskörébe 
tető kollégiumának legutób- tartozik annak eldöntése, 
bi állásfoglalása több kér- hogy az ügynek a vállalati 
désben i ránymutatás t ad a dolgozóra vonatkozó részé-
társadalmi bíróságok műkő- ben maga kíván-e el járni , 
déséhez. A jogszabályok sze- vagy pedig az egész ügyet 
rint. ha a vállalat dolgozója átteszi az állami szervhez, a 
a vál lalat másik dolgozója rendes bírósághoz. Ilyen ese-
ellen becsületsértést, rágal- tekben a társadalmi bíróság 
mazást vagy könnyű testi hivatott megvizsgálni, meny-
sértést követ el, ennek elbí-
rálása a társadalmi bíróság-
ra tartozik. Ebből követke-
zik, hogy olyan személy él-
len, aki nem alkalmazot t ja 
a vállalatnak, a társadalmi 
bíróság nem járha t eL 

A Legfelsőbb Bíróság ál-
lásfoglalása szerint a társa-

Postás oktatótisztek 
kezdeményezése 

(Tudósítónktól.) 
A szegedi postaigazgató-

ság területén egyre növek-
szik azoknak a dolgozók-
nak a száma, akik szocialis-
ta brigádot alakítanak, mer t 
többet akarnak vállalni a 
munkából, a kollektív élet-
ből. Most legutóbb az igaz-
gatóság oktatótisztjei ha tá -
rozták el, hogy szocialista 
brigádot alakí tanak. 

Az ú j brigád tagjai vál-
lalták. hogy a gyakorlati és 
elméleti ismeretek elmélyül-
tebb összehangolása érdeké-

ben három új í tás t dolgoznak 
ki. Vállalták, hogy terüle-
tükről 5 fiatalt beszervez-
nek a Szakma i f j ú mestere 
mozgalomba és lebonyolít-
ják a szakmai vetélkedőt. 

Angyal Rezső 

nyiben kívánatos vagy sem 
a több vádlottal, illetve több 
sértettel kapcsolatos ügy el-
különítése. 

Ha a társadalmi bíróság 
a z ügy elbírálását á t te t te a 
bírósághoz, az nem vizsgál-
hat ja , hogy az áttétel indo-
kolt volt-e vagy sem, s az 
ügyben érdemben köteles el-
járni akkor is, ha az elbírá-
lás egyébként a társadalmi 
bíróságra tartozna. Az álla-
mi bíróság tehá t nem gya-
korol felügyeletet a társa-
dalmi bíróság tevékenysége 
f e l e t t Nyilvánvalóan lehet-
nek ugyanis olyan nem jo-
gászi. hanem az üzem életé-
vel kapcsolatos meggondolá-
sok. amelyek a társadalmi 
bíróságot a r r a indít ják, hogy 
az ügyben ne maga já r jon 
el, hanem azt át tegye a ren-
des bírósághoz. (MTI) 

Tudományos ülés az orvosképzésről 
A Budapesti Orvostudo-

mányi Egyetem és az Or-
vostovábbképző Intézet a 

X-től Y kapja a „labdát" 
A filmvászon „nehéz em-

berei" után sorra jelentkez-
nek a szegediek. Támoga-
tást kérnek, s úgy látszik, 
joggal. Mint például Magyar 
Béla, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem épületgépé-
sze, aki egy m á r elfogadott 

díjazott , de mindmáig 
megvalósítatlan ú j í tás gond-
jával kereste fel szerkesztő-
ségünket. 

Nem a perpetuum mobile-t 
ta lál ta fel Magyar Béla, ki-
csiny, de fontos része az ő 
új i tása annak a nagy meg-
takarítási folyamatnak, 
amellyel a gyár gazdájává 
nőtt magyar munkásosztály 
a felszabadulást követően 
megajándékozta a népgazda-
ságot. Újí tásának lényege: 
egy klinikai felszerelési tárgy 
tűzzománcozása. Hadd te-
gyem azonban hozzá, ezzel 
a z el járással csak Szegeden 
160 ezer forintot lehetne 
megtakarí tani , országosan 
pedig esetleg másfél milliót 
is. 

Eléggé távoli dá tum már 
1962. novembe.- 21. amikor 
az orvostudományi egyetem 
újítási bizottsága elfogadta 
Magyar Béla javaslatát . Az 
új í tó ezt követően néhány 
„prototípu- x elkészíttetett 
ugyan a Tömegcikk Ktsz-
szel, de a további tervezett 
gyártásra nem történt intéz-
kedés. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium újí tási csoportja 
a MEDIKOR Művekhez, az 
pedig a gyár tmány profilát-
adása következtében a Ve-
csési Vegyesipari Ktsz-hez 
továbbította a gyártás prob-

lémáit és a velük járó fele-
lősséget Mintha egy mérkő-
zés közvetítését ha l lanánk: 
X-től Z, m a j d tőle Y kapja 
a l a b d á t de nem tud vele 
mit kezdeni. 

Vagy n e m is aka r? A Ve-
csési Vegyesipari Ktsz sze-
r int náluk az új í tási javas-
lat kivitelezése n e m érhető 
el. Vajon miért? Nem atom-
reaktor alkatrészeiről van 
szó, csupán közönséges fe-
ketedrót szimpla tűzzomán-
cozásáról. Annyi minden-
esetre kellene hozzá, hogy a 
ktsz vezetői átérezzék az 
új í tás jelentőségét népgaz-
dasági értékét, felelősen gon-

dolkodjanak a megvalósí-
tásról. 

Nagy szükség volna fe-
lettes szervek intézkedésére, 
amely azonban mindntáig 
vára t magára. Magyar Béla 
pedig sa já t bevallása sze-
r int belefáradt már a levél-
írásba, levélvárásba. Abba 
is hagyná talán, de erkölcsi 
kötelesrégének is érzi, hogy 
újí tásával — amelyért már 
több min t 3 ezer for int ju-
ta lmat vett fel, s amely a 
próbaévek során már eddig 
te fényesen „igazolta magát" 
— végül mégis hasznára le-
gyen a népgazdaságnak. 

S. M. 

Április 24: 
a gyarmati ifjúság nap ja 
Országszerte befejeződtek 

a gyarmati i f júság nap já -
na* előkészületei. Az idén 
— a kilencedik vi lágif jú-
sági találkozó előkészítésé-
nek jegyében — a szoká-
sosnál nagyobb szabású, 
egyhetes eseménysorozat kö-
szönti április 24-ét, amelyen 
százezrek foglalnak állást a 
gyarmatosítás ellen, mél-
ta t ják a békés együttélésért 
harcoló fiatalok összefogá-
sának jelentőségét Miskol-
con. Szegeden, Győrben, 
Debrecenben, Székesfehér-
várott, Szombathelyen és 
más városokban mintegy 80 
jelentős demonstrációt ter-
veznek, s ezekre meghívják 

a hazánkban tanuló kül-
földi ösztöndíjasok képvi-
selőit is. Az előzetes ada-
tok szerint csupán Buda-
pestről mintegy 150 afrikai, 
ázsiai és latin-amerikai f ia-
tal indul az ország minden 
részébe, hogy magyar ba-
rátaival, társaival együtt 
tiltakozzék a gyarmatosí-
t á s az elnyomás valameny-
nyi fo rmája ellen. A kül-
földi egyetemisták és főis-
kolások felszólalnak ma jd a 
gyűléseken és összejövetele-
ken, s jó néhány helyen 
népük kul túrájából , dalai-
ból, táncaiból is ízelitőt ad-
nak (MTI) 

vidéki orvosegyetemekkel 
együtt a bőrklinika tanter-
mében ünnepi tudományos 
ülést tar tot t felszabadulá-
sunk 20. évfordulójának 
tiszteletére az orvosképzés-
ről. 

Dr. Vedres István, az 
egészségügyi miniszter első 
helyettese mondott bevezető 
szavaka t Felszólalása ele-
jén á tad ta a tanácskozás-
nak dr. Szabó Zoltán egész-
ségügyi miniszter üdvözle-
t é t ma jd méltat ta an-
nak jelentőségét. hogy 
az ország öt orvos-
tudományi oktatási intéz-
ménynek képviselői együt-
tes tanácskozáson vi ta t ják 
meg az orvosképzés tovább-
fejlesztésének problémáit, a 
medikusképzéstől az orvos-
továbbképzésig. 

— A felszabadulás óta 
egyetemeink 12 000 orvosi 
diplomát, 2700 gyógyszerészi 
oklevelet adtak ki és a fog-
orvosi karok fennál lása óta 
tíz év alat t 500 fiatal fog-
orvos hagyta el az egyete-
met. A legutóbbi kilenc év 
alatt 21 000 orvos vett részt 
szervezett továbbképzésben 
— mondotta. 

Ezután Sós József akadé-
miai levelező t a g a Buda-
pesti Orvostudományi Egye-
tem rektora a jövő orvosai-
nak elméleti, Gegesi Kiss 
Pál akadémikus pedig gya-
korlati, klinikai képzésről 
tartott? előadást. Dr. Putnoki 
Gyula, az Orvostovábbkép-
ző Intézet professzora a 
szakorvosképzés, dr. Magyar 
Imre professzor, az Orvos-
továbbképző Intézet igazga-
tója pedig a továbbképzés 
problémáit, fejlesztésének le-
hetőségeit foglalta össze. Az 
előadásokat a vidéki és bu-
dapesti orvosegyetemek ne-
ves professzorai egészítet-
ték ki hozzászólásukkal 

4 z utóbbi évek egyik je-
tentős bestseller-sikere 

C. N. Parkinson professzor 
magyarul is megjelent köny-
ve: a „Parkinson töi-vénye". 
A könyv voltaképpen világ-
méretű t ré fa — a szerző 
szellemes pamfle tnak szánta 
a hivatalnokok szamának 
képletbe foglalt növekedési 
„öntörvényét". „A hivatali 
szervek személyi ál lományá-
nak növekedése úgyszólván 
független az illető szervre 
háruló tényleges munka 
mennyiségétől" — írta Pa r -
kinson a londoni Economist-
ban, gunyoros túlzással, bár 
— ki t u d j a . . . ? 

Mert a t réfában kétségkí-
vül „van valami"! Annyi 
feltétlenül, hogy az admi-
nisztráció bürokrat ikus bur-
jánzása vi lágjelenség hiszen 
ezért is válhatot t ez a szak-
mai szatíra a nemzetközi 
könyvpiac ,-sztárjává". Csak-
hogy a gondokat tetézi a 
másik világjelenség: a foko-
zódó „adatéhség". Az admi-
nisztráció, az adat-igény ro-
hamos növekedése ugyanis 
együt t jár a technikai fejlő-
déssel; az iparirányítás és 
ellenőrzés korunkra jellemző 
bonyolultságából következik. 
Az iparilag fej let t országok-
ban ezért nőtt az irodád 
dolgozók összes keresőkhöz 
viszonyított aránya a század-
eleji 5 százalékról 15—20 
száizalékra. • Jellemző, hogy 
az USA-ban 1935-ben 10, de 
1950-ben már csak 2,5 üze-
mi munkás jutot t egy irodai 
alkalmazottra. Azonos fo-
lyamat zajlik ná lunk is: az 
1941. évi népszámláláskor az 
összes keresők 6,6 százaléka, 
1949-ben: 8,8, majd 1960-ban 
14,9 százaléka dolgozott iro-
dai íróasztalok melletti 

Mivel pedig az irodai 
munkában keveredik a szűk-
ségszerű a feleslegessel — 
nem egyszerű feladat az a l -
kalmazotti létszám nap ja ink-
ban időszerű mérséklése. 
Egyetlen „biztos pont" azért 
megállapítható: nem elsősor-
ban a létszámot, hanem a 
felesleges ügyintézést kell 
csökkenteni! Ha nem így 
tennénk, hamarosan vissza-
él Ina az eredeti létszám, hi-
szen a meglévő íróasztal — 
„munkát keres magának". 
Elég erről szólva a régebbi 
és lényegében sikertelen lét-
szám-kampányra: az úgyne-
vezett „racionalizálásra" 
utalná. Ismeretes, hogy akkor 
éppen az marad t e l ami pe-
dig az elnevezésből is követ-
kezett volna: a munka ész-
szerű megszervezése, tehát 
racionalizálása. 

Nem is vi tatható pedig, 
hogy akad felesleges admi-
nisztrálás a vállalatoknál! 
Erre muta t mindenekelőtt az 
alkalmazotti létszámnak kü-
lönösen az utóbbi években 
észlelhető aránytalan növe-
kedése. Miközben a mun-. 
kások száma 1958—1963 kö-
zött 26 százalékkal nőtt — 
az adminisztratív létszám: 34 
százalékkal. Hasonlóak vol-
tak a tavalyi tünetek is: az 
állami ipar munkáslétszáma 
1964-ben 3,5 százalékos, az 
alkalmazotti létszám pedig 
4,5 százalékos emelkedést 
mutatott . 

Amikor a legutóbbi néhány 
hónapban az ipari üzemek-
ben alaposabb vizsgálatot 
tar tot tak, és a termelőhelye-
ken dolgozók létszámát ösz-
szevetették a feladatokkal, 
kiderült : az adott célkitűzé-
seket — a szervezőmunka 
megfelelő javításával — ki-
sebb munkáslé tszámmal is 
teljesíteni tudják . Ennek 
megfelelően nem késleked-
tek, hogv — a s a j á t munká-
juk gazdaságosabbá tétele és 
más vállalatok munkaerő 
hiányának enyhítése érdeké-
ben — a felesleges létszámot 
leépítsék. Az adminisztrátori 
létszám csökkentésénél már 

korántsem észlelhető ilyen 
buzgalom és gyorsaság. Pe-
dig kétségtelen, hogy tüzetes 
felmérés és összehasonlítás 
az adminisztrációs munka-
helyek tá jékán is hasonló 
tapasztalatokkal szolgálnak, 
mint a műhelyek környé-
kén. 

Nem titok; a vállalatok 
összevonáséval sokhelyütt a 
tervezettnél nagyobbra duz-
zadt az irodai létszám, első-
sorban azért, mert az á t -
szervezés nem követte min-
denüt t az ügyvitel ésszerű 
megszervezése is. Néhány 
példa jól szemlélteti ezt. A 
KGM vállalatok száma ke-
vesebb. min t a harmadára 
csökkent, miközben az ága-
zati döntőbizottsághoz 1964-
ben is lényegében ugyanany-
nyi ügy érkezett, min t 1963-
ban. Az építőipari vállalatok 
száma csak negyede a ré-
ginek, s 1962-ben 1875, egy 
év múlva 2477, majd a múlt 
év harmadik negyedéig 1927 
vitás ügy futot t be a döntő-
bizottsághoz. Ez azt jelenti, 
hogy bár a régebbi „vitatko-
zók" közül sokan már egy 
vállalatba kerültek, az ügyek 
száma gyakorlatilag nem 
csökkent. 

• 7 nnél is jobban „fiilön-
csípte" a felesleges 

ügyintézést a népi ellenőr-
zés egyik vizsgálata a Cse-
pel Vas és Fémműveknél. 
(Bár meg kell jegyeznünk, 
az itt tapasztaltak többé-ke-
vésbé más vállalatokra is 
vonatkoztathatók.) Kidei-ült, 
hogy a központi irodákban 
és hat üzemegységnél egy év 
alat t 120 ezer órá t töltöttek 
el bizonyíthatóan felesleges 
adminisztrálással. Mintegy 
100 ezer órát kötött le olyan 
kimutatások készítés, ame-
lyeket a kötelező előíráso-
kon felül dolgoztak ki. Be-
számolók íródtak például a 
Nemzeti Bank részére, noha 
a tröszt ezeket már nem is 
továbbította, mer t a bank-
nak az anyagra nincs szük-
sége! összesen 3872 féle je-
lentés, statisztika készült a 
vizsgált üzemrészekben és 
a központban egy év alatt . 
A Vörös Csillag Traktor-
gyárban összegezett adatok 
szerint, évente 1700 féle je-
lentést „állít elö" az üzem. 
Figyelmet érdemel az a jel-
legzetes tünet is, hogy ha-
sonló üzemekben, iparágak-
ban rendkívül eltérő az iro-
dai létszám. — Ez pedig azt 
bizonyítja, hogy javarészt az 
ügyvitel jó vagy kevésbé jó 
szervezésétől függ az admi-
nisztratív létszám is. (A bá-
nyászatból említve példát : 
Tatabánya 21, Borsodban 13 
a 100 munkásra jutó alkal-
mazottak száma.) 

yk szükségtelen ügyvitel 
csökkentésében termé-

szetesen az irányitó-hatésá-
goknál is sok a teendő, de a 
vál la latonként eltérő a rá -
nyok jelzik, a helyi, üzemi 
lehetőségeket. (Hiszen azo-
nos irányítású vállalatoknak 
— azonos mennyiségű ada-
tot kell „felfelé" jelen teniök, 
ez tehát nem indokolja a 
nagymérvű létszám-eltérést.) 
Számolni kell a vállalati 
lehetőségek mérlegelésekor 
egyebek között az irodai 
munka növekvő gépesítésé-
vel is. Évente hozzávetőleg 
30—60 millió devizaforint-
tért hozunk be külföldről 
irodagépeket, s noha a z 
igényekhez képest ez még 
kevés, azért ennek a kiadás-
nak tükröződnie kellene az 
alkalmazottak számában is. 

Mindez képet ad arról, 
hogy az irodai létszám az 
ügyvitel jobb szervezésével, 
korszerűsítésével nem „fe-
dezett" csökkentése aligha 
hozhat tar tós eredményeket. 
A sort tehát a munka egy-
szerűsítésével, a bürokrácia 
kiiktatásával, de végül is el 
kell kezdeni. 

Tábori András 
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