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Számítástechnika, 
állategészségügy, 

hűsipar 
Fejlesztési kölcsönök 1972-ben 

Az ál lam 1972-ben is tá-
mogat úgynevezett fejleszté-
si kölcsönnel néhány, a nép-
gazdaság számára különösen 
jelentős vállalati beruházást. 
Mint ismeretes, a fejlesztési 
kölcsönt kedvezőbb fel téte-
lekkel — hosszabb időtar-
tamra, kisebb kama t ra — 
nyú j t j a az állam, mint ál ta-
lában a beruházási hitele-
ket. 

Az idén Induló beruházá-
sok közül fejlesztési kölcsönt 
nyú j t anak a számítástechni-
kai eszközök gyártását szol-
gáló beruházásokhoz. 1972 és 
1976 között e kölcsön segít-
ségével olyan beruházásokat 
hoznak létre, amelyek éven-
te 3 és fél milliárd forint 
é r tékű számítástechnikai esz-
köz gyártását teszik lehe-
tővé. 

Hasonló kölcsönnel, a rész-
ben vissza nem térí tendő 

összegekkel is támogat ja az 
ál lam a Phyliaxia Oltó-
anyagtermeló Vállalat f e j -
lesztését, amelynek munká-
latai az idén indulnak, s 
1978-ban fejeződnek be. A 
beruházások nyomán évente 
egymilliárd for in t ér tékű 
vakcinát, állati tápszert és 
takarmánykiegészítő anyago-
kat ál l í that elő e fontos üze-
mük. 

Fejlesztési kölcsönnel já-
rul hozzá az ál lam a Szegedi 
Szalámigyár és Vágóhíd, to-
vábbá a Gyulai Húsipari 
Vállalat beruházásához is. 
Szegeden ötéves, Gyulán há-
roméves fejlesztési progra-
mot ha j t anak végre, s a 
program befejezése u tán 
évente 545 vagon téli szalá-
mit és 280 vagon gyulai és 
csabai kolbászt ál l í thatnak 
elő. (MTI) 

Magyar-indiai 
árucsere 

J an u á r 6. és 17. között ma-
gyar kereskedelmi delegáció 
tartózkodott Üj-Delhiben. Az 
indiai kereskedelmi delegá-
cióval folytatott tárgyalások 
eredményeképpen január 17-
én az indiai Külkereskedel-
mi Minisztériumban aláír-
ták az 1972. évre szóló ma-
gyar—indiai árucsere-forga-
lomra vonatkozó jegyzőköny-
vet. A jegyzőkönyvhöz csa 
tolt árul is ták egyebek kö1 

zött különféle gépek és be-
rendezések, továbbá az in-
diai iparfejlesztéshez szük-
séges ipari félkésztermékek 
(acél, vegyi anyagok, gyógy-
szeripari alapanyagok) Ma-
gyarországról történő szállí-
tását irányozzák elő, főleg 
különböző fehér je takarmá-
nyok, fűszerek, vasérc, vala-
mint ju taáruk és más indiai 
ipari félkész- és késztermé-
kek ellenében. 

A tárgyalásokon, ma jd a 
jegyzőkönyvhöz csatolt le-
vélváltásban a felek kölcsö-
nösen kifejezték határozott 
szándékukat a gazdasági 
kapcsolatok további erőtel-
jes kiszélesítésére, és meg-
állapodtak ennek érdekében 
teendő néhány intézkedés-
ben is. 
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Létszám, munka, irodák 
A vállalatok, üzemek egy 

részénél felduzzadt az i rá-
nyítók-adminisztrálók lét-
száma. Sokan ál l í t ják — 
nem alaptalanul —, hogy a 
munkaerő- tar ta lékok igazi 
nagy forrását nem a m ű -
helyek rendszerint te l je-
sítménybéres munkásai kö-
rében talál juk, hanem az 
irodákban. S az elektro-
nikus számítógépektől, mint 
valami csodaszertől v á r j á k 
az irányító-adminisztráló 
munka szigorú ésszerűsíté-
sét. a létszám számottevő 
csökkentését. 

rq 
Mit várha tunk valójában 

a jövőtől, és a kibernetiká-
tól? 

A fejlődés i ránya félreér t -
hetetlenül — és világszerte 
— az irodisták, az impro-
duktív létszám növekedését 
jelzi. A műszaki-gazdasági 
fejlettség viszonylag magas 
szintjén a termelő-fizikai 
munká t végzők száma ab-
szolút mértékben is csök-
ken, miközben az a lkalma-
zottaké tovább növekszik. 
Ha ez a kettős folyamat a 
termelékenység egyértelmű 
és gyors emelkedésével pá-
rosul, létjogosultságát alig-
ha vi ta that juk. Vagyis, ha 
úgy gyarapszik az infor-
mációkat gyűjtök, rendsze-
rezők, a piackutatók, a szá-
mítógép-programozók, a 
döntés-előkészítők, a tech-
nológusok, a konstruktőrök 
stb száma, hogy közben a 
vállalat összteljesítménye, 
jövedelmezősége ezáltal 
gyorsabban nő, mint a mű-
helyek munkáslé tszámának 
emelkedésével, akkor a dol-
gozók összetételének válto-
zása kívánatos és hatékony. 

Rosszul terveznek tehát 
ott, ahol a tíz- és százmil-
liós ér tékű számítógéptől el-
sősorban, vagy kizárólag né-
hányszor tíz bérelszámoló, 
könyvelő megtakarí tását 
vár ják . A gép költségei az 
így megtakarított bérekből 
soha nem térülnének visz-
sza. Viszont ha az irodai 
létszám néhány tucat m a -
gasan kvalifikált számító-
gépes szakemberrel, prog-
ramozóval, elemzővel gya-
rapszik, s nem elsősorban 
manuál is adminisztrációra, 
hanem eddig ismeretlen sta-
tisztikai és konstrukciós 
számításokra, döntési vál-
tozatok és optimumok kivá-
lasztására, gyors informáló-
dásra, és döntéselökészítésre 
használ ják őket »— százmil-
liókkal javíthatják a nagy-

vállalat, az iparág jövedel-
mezőségét. 

A szellemi, az irodai 
munkával szembeni ellen-
szenv, a kisstílűség rossz ta-
nácsadó. A társadalmi-gaz-
dasági fejlődés i rányát 
egyébként sem lehet szub-
jektív alapon megváltoz-
tatni. Ezzel persze egyálta-
lán nem k íván juk az impro-
duktív létszám jelenlegi 
nagy arányát minden áron 
igazolni, a munkaerő- ta r ta -
lékok valóban az i rodákban 
számottevőek. Részben azért, 
mer t az itteni feladatok 
nem „normázhatók", s ügy-
rendileg sem mindig körül-
határoltak. Részben pedig a 
fizikai munkától való húzó-
dozás, a közvetlen termelő-
tevékenység alacsony tá rsa-
dalmi tekintélye, hiányos 
erkölcsi megbecsülése a 
„könnyű és tiszta" irodai ál-
lásokat teszi vonzóvá. 

rácia logikája is oda veze-
tett, hogy az íróasztal, a 
kreált beosztás időközben 
munká t talált, igyekezett 
nélkülözhetetlenné tenni 
magát S e folyámatot gyak-
ran erősítette az irányító-
szervek időközben megnö-
vekedett adatszolgáltatási és 
- jelentés igénye. 

A Központi Bizottság ta-
valyi ülésén a negyedik öt-
éves terv egyik fontos fel-
adatává tet te a munka- és 
üzemszervezés javítását. Ez 
az átfogó ésszerűsítés, amely 
a munka termelékenységét 
és hatékonyságát hivatott 
fokozni, tu la jdonképpen az 
irányítás színvonalának 
emelését, magas fokú belső 
szervezettségét feltételezi. 
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A gazdaságirányítási re-

form bevezetését követően a 
létszámhígításra ösztönző á t -
lagbér-gazdálkodás óhatat -
lanul az improduktív dolgo-
zók számát gyarapította 
nagyobb mértékben. Nem-
csak a képzett szakemberek, 
de esetenként a betanított 
és segédmunkások jövede-
lememelését is a kiskeresetű 
és megfoghatat lan beosztású 
alkalmazottak felvételével 
ellensúlyozták. Napja inkban, 
mivel a szabad munkaerő-
források már elapadtak, 
alig van mód létszámhígí-
tásra, a módosított bérsza-
bályozás sem ösztönöz erre. 
Ám, a vállalaton belül két -
három év alatt felhalmozott 
létszámtartalékok mozgó-
sítása, átcsoportosítása nap-
jaink intenzív fejlesztésé-
nek, a termelékenység eme-
lésének időszerű feladata. 

Egyesek megkérdezhet ik: 
miért nem kötelezik a vál-
lalatokat központilag a fe-
lesleges adminisztrat ív lét-
szám csökkentésére? Ez a 
módszer nemcsak a helyi 
önállóságot sértené, hanem 
a létszám-csoportosítás ha-
tékonyságát is veszélyeztet-
né. Nem lehet központilag 
eldönteni, hogy milyen al-
kalmazotti létszám szüksé-
ges, és mennyi felesleges. 
Az öntevékeny helyi lét-
szám-átcsoportosítást viszont 
nemcsak az nehezíti, hogy 
az irodisták húzódoznak a 
termelőmunkától; a bürok-

E társadalmi méretű gaz-
dasági akciót célszerű tehát 
a vállalaton, intézményen 
belüli irányítási rendszer 
korszerűsítésével, a fe lada-
tok és munkakörök pontos 
ügyrendi meghatározásával 
és elhatárolásával kezdeni. 
Az ú j helyzetnek és felada-
toknak megfelelően rendez-
ni kell tehát az i rodákban 
dolgozók, a műhelyek, a 
raktárak stb. alkalmazottai-
nak tennivalóit, sorait. Még-
hozzá úgy, hogy egyszerű-
södjenek és ésszerűsödjenek 
a feladatok, s felszabadulja-
nak a jelenleg még rej te t t 
létszámtartalékok is. 

Kovács József 

A könyv — Gutenberg 
óta — jelkép is. Világosság-
nak, szellemiségnek, az em-
ber szép és tudós arcának 
tükrözője. 

1972-őt az UNESCO nem-
zetközi könyvévnek nyilvá-
nította. Rendezvények, ta-
nácskozások, szimpóziumok 
lesznek a naptárjelzők, or-
szágban-világban. S közben 
papírból, betűkből, kötetek-
ből tovább épül a lépcső az 
emberi magasságok felé, to-
vább nőnek a könyvbástyák, 
az ú j horizontra tárulkozók. 

Nyomdászok keze alat t 
nőnek tovább. Mint itt, a 
Szegedi Nyomdában. 

— Hét 
kiadónak 

dolgo-
zunk; 

gényeket, a krimiket. Per-
sze, amit olvasok, szakmai 
szemmel is nézem: melyik 
nyomdában, hogyan „csinál-
ták meg". 

Tovább kat tognak a bil- ként? 
lentyűk, ugrik a sor. Mi is 
indulunk a szomszéd terem-
be. I t t a lakí t ják egyforma 
magasságú hasábokká a túl-
nan kiszedetteket, zsinórral 
körülkötik, így tudnak levo-
natot készíteni róluk. 

György: Történelem és osz-
tálytudat című könyvét — 
Sóki Jánosné és Faragó Alf-
rédné. 

Vál t ják egymást időn-

ÓLOMFÉNYÜ 
SOROK 

szépirodalmi és matemat i -
kai-műszaki könyveket egy-
aránt. Hogy mennyit? 1970-
ben 319 tonna, tavaly már 
340 tonna könyv került ki 
innen — magyarázza Dobó 
József, a termelési osztály 
vezetője. Közben a szedőte-
rembe ér tünk: zúgás, csat-
togás, kopogás vág a sza-
vunkba. 

— Ezek itt linószedő, 
vagyis soröntő gépek. „Sima", 
szépirodalmi szövegnek, 
mert a táblázatok, képletek 
kiszedésére csak a monósze-
dők, az egyes betűket öntő 
gépek alkalmasak. 

Mintha csak gépelne, ütö-
geti a betűbil lentyűket ö r -
dögh János. Jobbkeze felől 
„szedési, tördelési utasítás". 
A Kint az életben című 
könyv betűit parancsolja az 
előtte tornyosuló Inter type 
szedőgépbe. S az automati-
kusan engedelmeskedik. 

Baloldalt, a „ha jóban" 
ólomfényű sorok; szavak, 
mondatdarabkák sor jáznak 
sebesen. Az írott szó ú j j á -
születése megkezdődött. A 
f iatalember háta mögött, egy 
deszkán pedig már jó né-
hány oldalnyi irodalom csil-
log; egyelőre csak tükörrel 
lehetne beleolvasni. 

— Ehhez volt kedvem, ez 
tetszett — mondja Ördögh 
János, mikor arról kérde-
zem, miért a nyomdászhi-
vatást választotta. S vallja, 
hogy szereti is, amit csinál. 

— És a könyveket? 
— Azokat is. Leginkább 

az útleírásokat, a kalandre-

A sok f iatal közt Török 
Erzsébetet mond ja a legfiata-
labbnak Bálint József, a tör-
delőterem csoportvezetője. 

— Érdekes, változatos 
munka ez, ámbár sokan egy-
hangúnak gondolják — kez-
di a szakma dicséretével a 
kékszemű, hosszúpillájú kis-
lány. Noha most épp egy 
esztergályos szakkönyvhöz 
„betűzi" a táblázatot, leg-
kedvesebb olvasmányai a 
versek, regények. — Utol já-
ra Munkácsy életét olvas-
tam. 

IVEK 
ÉS ARCOK 

IBUSZ-program 
erre az évre 

Az IBUSZ idei program-
jában néhány ú j utazási 
formát is megvalósítanak, 
s bővül az olcsó külföldi 
szálláshelyek köre. A nép-
szerű tengerpart i üdülőhe-
lyeken, Romániában, Bulgá-
r iában és Jugoszláviában 
már nemcsak luxusszállók, 
hanem bungalók, bérelhető 
magánházak és sátrak között 
is választhatnak a magyar 
turisták. Az egyéni turisták-
nak a korábbinál változato-
sabb programot kínálnak a 
Szovjetunióban. Érdekes 
a ján la t a gyógyüdülés: orvo-
si tanácsra a gyógykezelést 
igénylők több szovjet sza-

natór iumban tölthetnek né-
hány hetet. Az IT jelzésű 
repülős u takra vállalkozók-
nak már nem kell megvár-
niok a csoportot, egyénileg 
is igénybe vehetik a csopor-
tos kedvezményeket. 

Elkészült egyébként az 
IBUSZ 1971. évi gyorsmér-
lege. Eszerint tavaly egyéni-
leg és csoportosan 33 ország-
ból mintegy 400 ezer turis-
ta érkezett hazánkba. 1971-
ben legnagyobb utazási iro-
dánk közreműködésével ke-
reken 100 ezer magyar tu-
rista jár t a Föld 30 országá-
ban, s ott több mint félmil-
lió vendégéjszakái töltöttek. 

Néhány 
méterrel 
odébb 

sötét 
szemüveges f ia ta lember hajol 
a lehúzógép fölé. Festékező-
henger, nyomóhenger a pa-
pírivek ú t j a ; k i fu tnak az ol-
vasnivaló sorokkal. A kéz-
irat első megjelenése ez. 

— Mikor olyat találok, 
ami érdekel, bele-beleolva-
sok — mondja az i f j ú nyom-
dász, akiről utóbb kiderül: 
nemcsak szereti a verseket, 
de Arany Jánossal szólva — 
„effélét csinálni maga is 
próbálgat". 

A levonatok korrigálása, 
ellenőrzése, javítása után a 
gépterembe kerülhetnek a 
hasábok. Papírhegyek szegé-
lyezik u tunkat a nyomógé-
pek felé. A 16 nyomtatot t ol-
dalnyi nagy ívek előbb 
egyik, ma jd másik oldalukon 
is telisűrűsödnek betűvel, 
szavakkal, gondolatokkal. 

— Én nem szeretek olvas-
ni — mondja az egyik gép 
kezelője, Juhász Györgyné, 
miközben egy export mate-
matika könyv csupa-képlet 
lapjai hul lnak elé a masina 
szájából. — Talán azért, 
mert mindig betűkkel fog-
lalkozom. 

Hajtogatógép ügyeskedi 
össze könyvlapokká az íve-
ket. De azok az asszonyok 
is ügyeskezűek ám. akik 
emitt egy körbeforgó asztal 
széléről sebesen kapkodják 
le. s r a k j á k külön-külön 
könyvekké az összehordott 
íveket. Képzel jünk kerek-
asztalt, amelyik ringlispil-
forgással viszi a papír tor-
nyocskákat, ezek tetejéről 
villámgyorsan szedik le a 
haj togatot t íveket — Lukács 

— Ó, néha hetekig ezt 
cs inál juk! Sőt: szeret jük is, 

Sókiné az Anna Frank 
brigád vezetője. Szocialista 
kollektíva: ezüstpiakettesek. 

Pá r lépésnyire tőlük a tű -
zőgépek már könyvet „varr -
nak" az ívekből. Láthatom 
a Lukács-mű kész könyv-
tábláit is. A beakasztógép 
táblába helyezi, aztán egy 
napra présbe kerül a könyv. 

Ezt a befejező műveletet 
a szomszéd munkateremben 
szemlélhetem. Kedves, szem-
üveges, kisbajuszú bácsi, 
Vincze István csoportvezető 
i rányí t ja a fiatalokat. 

— Én bizony már a nyug-
dí j felé kacsingatok — F927 
óta gyűröm a szakmát, ak-
kor mentem el nyomdász-
inasnak. Dolgoztam másfelé 
is, de az utolsó 21 évem en-
nek az üzemnek adtam. 

Meg utánpótlásként a f iát 
is — tehet jük hozzá. Hisz 
már évek óta mellet te dol-
gozik i f j abb Vincze István 
is. Az őszhajú férf i mellett 
a barnaha jú , csillogószemű 
fiú, aki — szort iment-könyv-
készítőként — szintén meg-
kedvelte ezt a szakmát. 

A nyom-
dában 

különö-
sen büsz-

kék a műszaki, matemat ikai 
könyvekre. Méltán, hisz ta-
valy három ilyen munka 
szép elismerést hozott a 
Szép Könyv versenyben, el-
nyerték a Kiváló Nyomda-
ipari Termék címet. De eze-
ken kívül még seregnyi 
képletekkel, ábrákkal zsúfolt 
könyvet muta t Vincze 
György igazgató, dicsérve 
azt, amit a szép kiállítás 
magában is dicsér: a nyom-
dászi szakértelmet. 

A szekrény tetején ér tékes 
serleg: a művelődésügyi mi-
niszter vándordíja . A t an -
könyvversenyben — tavaly 
48 féle tankönyvet gyártot tak 
— három egymás utáni év-
ben elnyerték; most már 
végleg a Szegedi Nyomdáé 
maradt . 

Azé a közösségé, amely 
tavaly óta már a Szocialista 
Munka Vállalata címet is 
viseli. Mi mást k ívánhat -
nánk a kollektívának a 
nemzetközi könyvév elején: 
a szocialista címhez méltó, 
minőségi munkával minél 
több szép könyvet ad janak 
az olvasóknak. 

Simái Mihály 

tyiráqok exportja 
Ausztriában, az NSZK-ban 

és Svédországban az idén 
sok tízezer Helgát, Hildát, 
Ingridet köszöntenek magyar 
virágcsokorral. Az illatos 
szegfűről, rózsáról, gerberá-
ról a Hungaroflor és négy 
nagy magyar kertészet kö-

zösen gondoskodik. A ma-
gyar virágok az utóbbi évek-
ben igen népszerűvé váltak 
külföldön. Tavaly 4 és fél 
millió szólat exportáltak, az 
idén 6 milliót küldenek 
Ausztriába, az NSZK-ba és 
Svédországba. (MTI) 
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