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kitüntető csillag a szegedi üzem homlokzatán 

Ez a szó: Taurus — nem-
csak Szegeden és az ország-
ban, hanem az egész vilá-
go i ismert. A magyar gumi-
ipart márkázza Annak a ti-
zei egyezer dolgozónak a 
szakértelmét és szorgalmát 
szimbolizálja, akik a Taurus 
Gumiipari Vállalat gyárai-
ban dolgoznak Budapesten, 
Szegeden, Nyíregyházán és 
Vácott 

A Szegedi Gumigyár a 
Taurus egyik legfiatalabb 
űzi me. Alig tíz esztendeje 
avatták föl. Kezdetben mind-
öss :e néhány száz munkás 
Ismerkedett falói között az e 

tájon ú j szakmákkal, a ne-
hézműszaki cikkek, műszaki 
lemezek, könnyű gumitöm-
lók és mélyfúró tömlők 
gyártásával, ma viszont már 
ezer dolgozó talál tisztes 
munkát és megélhetést, jó 
közérzetet és boldogulást a 
gyárban. Az évi termelési 
érték 750 millió forint fölé 
ugrott, s annak ellenére, 
hogy a gyár is meg a mun-
kásgárda is fiatal, néhány 
terméke világszínvonalú, 
több gyártmánya pedig a 
legkényesebb piacokon is 
versenyképes. 

érdekek harmóniája, a vál- zőre állítása a javaslatok, öt-
lalati, az üzemi és a szemé- letek egész seregét hozza 
lyes érdekeltség közös neve- felszínre. 

Rész jegyes9' dolgozók 

tán reprezentálja a kiváló 
munkásteljesítmény megbe-
csülését, és azt az el/et, hogy 
a jutalmazásra fordított 
anyagiakat maguk a munká-
sok teremtik elő, s szorgal-

muk szerint kapják vissza a8 
őket megillető részt kereset-
ben, részesedésben és külön 
jutalomban. 

A Taurust nem különleges 
helyzete, valamiféle megkü-
lönböztetés előnyei teszik 
képessé a megbecsülés e 
formáinak gyakorlására. A 
többletfeladatok vállalása és 
elvégzése ennek a fedezete. 
És az üzemi demokrácia el-
veinek tisztelete. Természe-
tesen nagy szerepe van eb-
ben a munkások szakmat és 
politikai képzésének ls. A 
szegedi gyárban az idén 311-
en tanulnak, közülük 80-án 
állami oktatási formákban és 
tanfolyamokon gyarapítják 
szakmai és általános művelt-
ségüket, 28-an szakmai ké-
pesítést nem adó, 108-an pe-
dig szakmai továbbképző 
tanfolyamokon szerzik meg 
a magasabb tudást a na-
gyobb felkészültséget kívá-
nó feladatokhoz. Az újonnan 
belépő dolgozódnak is meg-
adják a lehetőséget a 3 ál-
talános befejezésére és ez-
zel párhuzamosan a gumi-
ipar valamely szakmájának 
elsajátítására. Mások tech-
nikumot, főiskolát vagy 
egyetemet végezhetnek az 
üzemi munka mellett, s eh-
hez nemcsak a törvényes 
kedvezményeket kapják, ha-
nem anyagi támogatást ta. 

A márka becsületéért 
Ha a szegedi gyárat em-

líti K, a szakemberek azonnal 
a mélyfúró tömlőkre gondol-
nak első helyen. Erre igen 
nagy szüksége van ma a vi-
lággazdaságnak, hiszen az 
olajkitermelést minden ál-
lani nagy anyagi erővel szor-
gal inazza. A világ energia-
goi.djai arra késztetik az! ál-
lamokat, hogy saját energia-
forrásokat nyissanak — ezek 
felt írásához pedig nélkülöz-
hetetlen a mélyfúró tömlő, 
így alakult ki — az igények 
Ismeretében — az a helyzet, 
hogy a fiatal szegedi gyár 
fedezi « nyugati piac mély-

fúró tömlő-szükségletének 
mintegy 60 százalékát. 

Érthető, hogy e kapós cikk 
gyartása állandó figyelmet 
vívott ki a szegedi gyárban, 
s fejlesztése ma is napiren-
den van. A műszakiak kettős 
feladattal birkóznak: egy-
részt növelni ekarják a 
mélyfúró tömlő gyártási 
hosszúságát, másrészt gyár-
tási ejlesztéssel kívánják 
emelni a kapacitást. De az 
energiagondok újat is köve-
telnek. A szénbányászat mai 
reneszánszában igen nagy az 
igény a piacokon a szénfal-
nedvesítö tömlő iránt is. Ezt 

a tömlőfajtát most iktatta a 
gyár termelési programjába. 
Es a listának mindez csak az 
eleje: Szegeden speciális he-
vederfajták egész sora is 
készül, amelyek hóban, tűz-
ben, fagyban és kémiailag 
sajátos körülmények között 
(savas közegben) is helytáll-
nak. 

Egyrészt a műszaki és 
munkás kötelességtudat, 
másrészt a piaci igények ar-
ra ösztönzik a gyár közössé-
gét, hogy a márka becsületét 
fönntartsák és öregbítsek. A 
cikkek minőségének szünte-
len javítása azon felül anya-
gilag sem közömbös. A he-
vederek egyharmadát nyuga-
ti cégek vásárolják meg a 
gyártól; a különféle lemez-
áruknak húsz százalékára 
akad vevő Nyugaton; a csi-
gatömlőknek pedig éppen a 
felére. A szocialista testvér-
országok ugyanúgy megbe-
csülik a szegedi gumigyár 
termékeit, hiszen termelésé-
nek egynegyedére meg ők a 
vevők. S ha a két tételt ösz-
szeadjuk, kiderül, hogy a 
termelési értéknek közel a 
fele, egészen pontosan 45 
százaléka kel el külföldi pia-
con. 

Újabb milliók 
a fejlesztésre 

Az érdekek egységének 
egyik ismert és bevált meg-
nyilvánulási formájaként 
néhány évvel ezelőtt a vál-
lalatnál bevezették azt a 
gyakorlatot, hogy a legjobb 
munkások — akik vállalják, 
hogy tevékeny előmozdítói 
lesznek a fejlesztési prog-
ramnak és munkájukat pél-
damutatóan végzik — rövid 
tanfolyam elvégzése után 
részjegyes tagságot kapnak. 
Ez azt jelenti, hogy tulajdo-
nosi jogaik gyakorlásában 
anyagi előnnyé válik a szor-
galom, a gyár ügyeivel való 
törődés. Hiszen az a mun-
kás, aki kiemelkedően dol-
gozik, tevékenysége eredmé-
nyességének arányában kü-
lönböző értékű részjegyeket 
kap, amelyeket az évi nye-
reségrészesedés kifizetésekor 
készpénzre válthat Rész-
jeggyel jutalmazzák azt is, 
aki a termelésben alkalmaz-
ható ötlettel, javaslattal já-
rul hozzá a munka könnyí-
téséhez vagy a termelékeny-
ség emeléséhez, e minőség 
javításához. S ez a mozga-
lom igen népszerű a válla-
latnál, erkölcsileg is elis-
mert, mert magában hordoz-
za azt a szocialista elvet, 
hogy aki többet tesz a kö-
zösségért, annak az anyagi 
megbecsülésből is több jár. 

A vállalat munkásainak 75 
százaléka részj egyes dolgozó, 
a szegedi gyárban pedig 60 
százalékuk. S hogy a mozga-
lomnak milyen nagy a haj-
tóereje, arra álljon itt egy 
példa a tavalyi tapasztala-
tokból. Jelentős mennyiségű 
mélyfúró tömlőt kellett ké-
szíteni exportra, de a megle-
vő gépekkel és technológiá-
val szinte teljesen reményte-
lennek látszott a vállalkozás. 
Az egyik részjegyes dolgozó 
olyan szerkezetet k instruált, 
amellyel nemcsak könnyebb, 

de gyorsabb is lett a tömlő-
felépítés. Az újítás meghozta 
az eredményt, az újító pe-
dig 25 ezer forint értékű 
részjegyet kapott. Ilyen nagy 
dolgok természetesen nem 
mindennap születnek, az 
újító kedv hasznára és ka-
mataira azonban számtalan 
mindennapos példát jegyez-
nek. 

Kitüntető 
csillagok 

A gyár homlokzatán már 
három kitüntető csillag ékes-
kedik. Ez azt jelenti, hogy 
immár háromszor és ezzel 
véglegesen elnyerték a sze-
gedi gumigyár dolgozói a 
„Kiváló Gyár" címet, s en-
nek jutalma 200 ezer forint 
értékű részjegy és 100 ezer 
forint készpénzjutalom volt 
a tavalyi munka alapján. így 
a nyereségrészesedés kifize-
tésekor, márciusban a rész-
jegyes dolgozók közül hár-
man 15—20 ezer forint, ti-
zenhatan pedig 10—15 ezer 
forint, harmincketten 7—10 
ezer forint, hatvanhárman 5 
—7 ezer forint, százhetven-
egyen 3—5 ezer forint, száz-
hatan pedig 2—3 ezer forint 
közötti összeget vettek föl, a 
többi részjegyes dolgozó pe-
dig 2 ezer forintig terjedő 
összegei kapott 

Akik mostanában a szege-
di Centrum Áruház kirakata 
előtt elsétáltak, láthatták a 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója és a XI. párt-
kongresszus tiszteletére ki-
bontakozott munkaverseny 
gumigyári győztesének ju-
talmát: egy komplett szoba-
berendezést Az első díj mél-

Nagy lehetőségek 
a fiataloknak 

Az ú j gyár vonzza a fiata-
lokat, akiknek kiképzésére 
különös gondot fordít az 
üzem vezetősége, hiszen a 
termelés színvonala mind 
képzettebb dolgozókat köve-
tel. A Szegedtől távol lakók 
számára korszerű, társalgó-
val, rádióval és tévével fel-
szerelt, parkosított környe-
zetben, a gyár szomszédsá-
gában fekvő munkásszállót 
rendeztek be. Kéthetenkénti 
hazautazásukhoz jelentős té-
rítést kapnak. A fiatalok 
szakmunkásbért kapnak a 
tanulóidőre is, képzésüket 
pedig a legjobb szakembe-
rekre bízták. A szakmunkás-
bizonyítvány és a szükséges 
gyakorlat megszerzése után 
3000—4000 forintot is meg-
kereshetnek, szorgalmuk, 
igyekezetük arányában. A 
gyárban végzett fiatal szak-
munkások évi jövedelme (a 
különböző bérjellegű juttatá-
sokkal: mennyiségi, minőségi 
és exportprémium, jutalom 
stb.) eléri a 45—55 ezer fo-
rintot. 

Külön' gondoskodással 
támogatja a gyár a nagycsa-
ládosokat és a gvermekűket 
egyedül nevelő szülőket Is-
kolakezdéskor ftansze-segély-
lyel segítik őket, karácsony 
előtt készpénzzel és vásárlási 
utalványokkal párul hozzá a 
gyár az ajándékozási gondok 
megkönnyítéséhez. A gyár-
ban dolgozó anyák gyerme-
kei közül 45-nek gyári segít-
séggel biztosítottak óvodai 
ellátást a szegedi óvodákban. 
A pihenéshez a vállalat két 
balatoni üdülőt tart fenn, 
melyekben az idén 120 sze-

gedi dolgozó pihent kedvez-
ményesen. A szakszervezet 
a nagycsaládosok üdülését 
különös figyelemmel kíséri. 
A felnőtteken kívül ezen a 
nyáron 40 gumigyári gyer-
mek nyaralt az ország leg-
szebb tájain, pedagógusok 
felügyeletével. Az itthoni pi-
henés, kikapcsolódás lehető-
ségét kínálja a gyár üdülő-
telke a Sárgán és a partfür-
dőn. 1974-ben négy munkás 
és művezető kapott anyagi 
támogatást a gyártól kamat-
mentes kölcsön formájában 
lakásgondja megoldásához. 

Sokan megkérdezhetik: mi 
a titka ennek a nagyarányú 
gondoskodásnak? A gyár ve-
zetői így válaszolnak a kér-
désre: Mindezért keményen 
meg kellett dolgozn a a-kö-
zösségnek. Még ma is van 
néhány olyan munkahely a 
korszerű gyárban, ahol m 
műszaki fejlesztés ellenére is 
kemény fizikai helytállásra 
van szükség. De a valódi 
aranyfedezet a munkások 
szemléletváltozásában van. 
Abban, hogy tulajdonosi 
helyzetüket egyre jobban ér-
tik és érzik az emberek, s 
ennek megfelelően állnak 
helyt a munkában. Tudják, 
hogy minden kedvezmény és 
gondoskodás anyagi alapját 
a munkában teremthetik 
meg, miként a személyes jö-
vedelem növekedésének is ez 
az útja. S ez nemcsak pénz-
ben, magasabb színvonalú 
gondoskodásban kamatozik 
a Taurus munkáskollektívái 
jának, hanem erkölcsi elis» 
mérés ben is. 

Az Ismertetett adatok 
szemléletesen Illusztrálják, 
hogy a szegedi gumigyár a 
Taurus egyik bázisa, hiszen 
jó gazdálkodással, nyeresé-
ges termelésével, cikkeinek 
minőségével becsületet ví-
vott ki magának. S a válla-
lat méltányolja is ezeket az 
eredményeket, amikor a leg-
fontosabb cikkek gyárt-
mányfejlesztésének anyagi 
alapjait méri. A hat évvel 
ezelőtt végrehajtott nagyará-
nyú fejlesztési programhoz 
kilencvenmillió forintot biz-
tosítottak a szegedi gyárnak, 
s ebből az összegből jutott a 
munkakörülmények javítá-
sára és a szociális gondosko-
dásra is. S most sem szűk-
markúak, amikor csupán a 
nagynyomású tömlő gyártási 
feltételeinek továbbfejleszté-
sére magára ennyit áldoz-
nak, e cikk választékának 
bővítésére pedig további 40 
{—45 milliót. Ezzel az anyagi 

erővel a jövő év elejétől már 
90 láb hosszú mélyfúró töm-
lőket kezdhetnek gyártani, 
két év múlva pedig 110 láb 
hosszúságú tömlők készítésé-
re is képesek lesznek. De 
ezek csak a műszaki mére-
tek. A termelés mennyiségé-
ben is óriási változást hoz-
nak a beruházások, hiszen 
1977 végére a jelenleginek 
két és félszeresére emelke-
dik m mélyfúrótömlő-gyár-
tás. 

Senki se higgye azonban, 
hogy mindez megoldható 
csupán pénzzel és műszaki 
hozzáértéssel. A Taurusnál 
— s így a szegedi gyárban is 
— a fejlesztés minden gond-
ja a munkások személyes 
ügyévé vál t A gyár fejlődé-
se együtt jár a nehéz fizikai 
munka rendszeres és folya-
matos csökkentésével, a gaz-
daságosabb termékek gyár-
tása pedig a dolgozók jöve-
delmének növekedésével. Az A híres mélyfúrótömlők műhelyébe* Modern gépek mellett a nagycsarnokba* 
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