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Hidraulikus tápegységek sorozatgyártását kezdte meg a Danuvia. Szovjet exportra 
ebben az évben 1250 berendezést szállítanak, mintegy 30 millió forint értékben 

Gazdaságunk és az export 
Vezetők, beosztottak felblőssége 

Gazdaságunk egyaránt ér - három évében igen sok adós- tulajdonít ennek. Természe-
zékeny az exportra és az ságot kell törlesztenünk. tesen kormányzati szinten 
importra: döntő, hogy a be- Amennyiben csak egy tételt minden beruházás hatékony-
hozatal és a kivitel aránya nem tudunk időben vissza- sága nem dönthető el; ez a 
milyen. Közismert, hogy a fizetni, gazdaságunk hiteiké- vállalatvezetők hatáskörébe 
magyar gazdaság teljesitmé- pesség^ válhat kérdésessé, tartozik, s tulajdonképpen 
nyének egyszázalékos növe- Dr. Csernok Attila hangsú- az ő vezetői rátermettségük 
léséhez 1,8 százalékos im- lyozta, hogy egy-egy beru- biztosíthatja csak azt. hogy 

házas sikere 

Kettős munkaerkölcs 

portnövekedés szükséges. Az 
1974-ben világossá vált cse-
rearányromlás következmé-
nyei azonban szükségszerűen 
előírták a kivitel fokozását. 
Csak akkor boldogulunk, ha 
termékeink jelentős részét 
külföldi piacokon tudjuk ér-

nem fogható 
föl a bank szakembereinek 
sikereként, de ugyanígy a 
tervek kudarcaiért sem te-
hetők felelőssé a pénzzel 
gazdálkodó emberek. 

Gazdaságunk alapvetően 
ú j helyzet előtt áll. A meg-

exp or-

gazdaságunk egyensúlyi 
helyzete tovább javuljon, 
helyreálljon. 

Vezetni nehéz. írtuk már 
többször is. Dolgozni is ne-
héz. állapítottuk meg szám-
talanszor. Dr. Csernok Atti-
la előadása viszont arról 
győzött meg mindenkit, hogy tékesíteni. A külföldi pia- oldáshoz a kulcsot 

cokon viszont versengés tunk fokozása adja. Az ex- vezetőnek és dolgozónak 
van. A szigorodó feltételek portbővítő beruházások vár- egyaránt maximális erőkifej-
között kell tehát helytállnia hatóan a VI. ötéves terv ösz- tést kell tennie, hogy gazda-
a magyar iparnak és me- szes ilyen irányú ráfordító- sági helyzetünk javuljon. A 
zőgazdaságnak. sának egytizedét teszik ki. vezetők klubjában tartott 

Mindezt fölismerve létesf- Ez mutatja, hogy kormány- eszmecserének ez adta lé-
tett a Magyar Nemzeti Bank zatunk milyen jelentőséget nyegét. 
1978-ban exportbővítő hitel- ' 
keretet. A tervek szerint 45 
milliárd állt a vállalatok 
rendelkezésére. A pénzügyi 
szakemberek megítélése sze-
rint azonban a reális igény 
több volt ennél, ezért össze-
sen 48 milliárd forint hitelt 
folyósítottak azoknak a cé-
geknek, melyek vállalták, 
hogy export jukat növelik. 

Mi történt azóta? Erre a 
kérdésre igyekezett váiaszt 
adni dr. Csernok Attila, a 
Magyar Nemzeti Bank ipari 
elnökhelyettese tegnap, szer-
dán a Technika Házában 
tartott előadásán, a közgaz-
dasági napok keretében. 

Amit elmondott: a bank 
szakembereit tulajdonképpen 
nem a beruházások műszaki 
tökéletessége érdekli, hanem 
a hozam. Mit jelent ez? Volt 
olyan beruházás, melynek 
következtében — több száz-
millióért — elkezdett ter-
melni egy gyár. Termékeit 
viszont nem lehetett a tőkés 
piacon értékesíteni. Azt most 
már, hogv a döntés előkészí-
tésében ki tévedett, nehéz 
volna kinyomozni, talán nem 
is lehet. A lényeg — és ép-
pen ezért hangzott el ez az 
előadás a vezetők klubjában 
— az. hogy a magyar gazda-
ság felelőtlen döntéseket a 
jövőben nem tud elviselni. 

A Magyar Nemzeti Bank 
az exportbővítő hitel fel-
használásáról méltán jelent-
hette a kormánynak: siKeres 
akciót bonyolítottunk le. 
Mindez azonban nem jelen-
ti azt, hogy örvendezhetünk, 
hiszen a VI. ötéves terv első 

Szovjet műszerek 
bemutatója 

Ma, csütörtökön délelőtt reitől, hogy figyelemmel kí-
kilenc órakor nyitják meg sérjék a legújabb berende-
Szegeden, a József Attila Tu- zések, fölszerelések, műsze-
dományegyetem épülete ud- rek útját . A szegedi bemuta-
varán (Rerrich Béla tér) a tóra a szovjet külkereskedel-
szovjet Techsnabexport Küi- mi egyesüles elsősorban ipa-
kereskedelmi Egyesülés rönt- ri alapanyagok vizsgáiatá-
genberendezéseket, magsu- hoz, minőségük pontos meg-
gárzás és izotóp mérőműsze- állapításához készített ú j ti-
reket bemutató kiállítását. pusú röntgenberendezéseket 

A vándorkiállítás Buda- és izotóp mérőműszereket 
pesten kívül Debrecenben, hozott. Megtekinthetik az 
Pécsett, Miskolcon és Szege- érdeklődők a gyógyászatban 
den mutatkozik be. A kiál- alkalmazott impulzusos rönt-
lítás szervezői a budapesti genberendezéseket is, vala-
megnyitó előtt elmondták, mint azokat a röntgenkészü-
hogy a szovjet vállalat öt- lékeket, amelyeket szerkeze-
tien ország 350 cégével áll ti és spektrum analízisnél 
kereskedelmi kapcsolatban, használnak. A kiállított tar-
Gyorsítókat és félvezető gyak között újdonságnak 
anyagokai, röntgenberende- számít például a Dina már -
zéseket és orvosi-radiológiai kájú diagnosztikai táska és a 
eszközöket exportálnak a vi- színképelemző műszercsalád, 
lág minden tájára, a vásár- A kiállított tárgyakat a Iá-
lók és fölhasználók iegna- togalók működés közben te-
gyobb megelégedésére. Több hinthetik meg naponta ki-
magyar vállalattal is régi lenctől tizenhét óráig, illet-
kapcsolatot tartanak, legna- ve a zárás napján, szomba-
gyobb partnereik közé sorol- ton délután ' kettőig, 
ják a Medicor Műveltet, a 

Három asszony kötözte a szólót az 
egyik téeszben. Állandóan a sarkuk-
ban topogott egy öregember. Ellen-

őrizte őket. Fizetést kapott érte. Az asz-
szonyok semmivel sem dolgoztak jobban, 
mintha a felügyelő nem járt volna a nyo-
mukban. Nem féltek tőle, ha jó kedvük 
volt. a szemébe is nevettek. Masra már 
úgysem jó! — vihorásztak. Ha kedvük 
szottyant, leültek a lugas árnyékába, ugy 
trécseltek. Hosszúkat ebédeltek, amint a 
nap nyugat felé fordult, lesni kezdték a 
mikrobuszt, amely hazavitte A e t a munka-
idő végén. 

Az öregember egykedvűen ballagott utá-
nuk. Ha mar nem tudta gyorsabb munká-
ra ösztökélni a brigádját, legalabb segít-
hetett volna nekik, hogy ne unatkozzék. De 
ez nyilván nem szerepelt a munkaköri le-
írásában. 

Egyből megelevenedett a társaság, ami-
kor a mikrobusz felbukkant a tábla sar-
kánál. Nyilván a sofőrnek is sürgős lehe-
tett a dolog, háromnegyed négykor rend-
szeresen megjelent. Az asszonyok olyan se-
besen kacsáztak a homo"kban. amennyire 
hájas fenekük engedte. Nyomukban az 
öregember. Egyszeriben drága lett minden 
másodperc, a háztáji műszak még ezután 
következett! 

Az együttes lógás során kialakult szoli-
daritás tovább erősödött, miheiyt a háztáji 
munkából kellett volna néhány percet fel-
áldozni: a mikrobusznak egy traktorost is 
el kellett volna vinnie az irodába. A trak-
toros azonban nem fejezte be fél 4-kor a 
szántást, éppen a tábla túlsó végén járt a 
lánctalpassal, mikor megérkezett a kocsi. 
Ctlhagvták. Mondhatni, kiközösítették. A 
kollektíva figyelmeztette: nem lesz jó vé-
ge. ha figyelmen kívül hagyja a többség 
érdekét, és a sietők rovasára végigdolgoz-
za a munkaidőt. 

Vég nélkül sorolhatnánk a hasonló pél-
dákat.. A munkahelyen félgőzzel végzett 
munka, a háztáji, a maszek, a priváttevé-
kenység számára fönntartott lelkiismeretes-
ség általánosan jellemzővé vált a hetve-
nes években. Az SZTK-rendelésen pokróc-
modorú fogorvos a magánrendelésén maid 
elolvad az udvariasságtól. Hónapokig kell 
várni fogpótlásra a rendelőben, mert sok 
dolga van a fogtechnikusnak. Magánren-
delésre beszerezhető a műfogsor napok 
alatt. 

Van olyan terület, ahol a magánszektor 
a válogatást is megengedheti magának. 
Maszek karosszéria-lakatoshoz apróbb hor-
padással ne is vigye a kocsiját az ember, 
a mester úr csak totálkáros kocsikkal sze-
ret foglalkozni, mert abból „nagyobb do-
hányt szakíthat". 

A kétféle munkamorál különbözősége ott 
tör szinte elemi erővel a felszínre, ahol a 
munkahelyen természetesnek tűnő szerve-
zetlenség. trehányság a magánérdek érvé-
nyesülését keresztezi. Egyik szakszövetke-
zetben a tagok négy napot töltöttek azzal, 
hogy a raktárnál ácsorogtak, ősziárpa-vető-
magra várva. Hamar híre ment. hogy az 
árpa kevesebb a szükségesnél. Árpa vol t 
ú j ár még nem. A tagokat-hitegették. ekkor 
osztják, akkor osztják. Éltek a gyanúper-
rel — nem is ok nélkül —. hogv a raktáros 
ismerősei pontosan megtudják. mikor 
osztják végül a vetőmagot, ezért el sem 
mertek mozdulni a raktár elől. Ugyanez 

a hibás szervezésből eredő bizonytalanság 
naponta ismétlődik a paradicsom-, papri-
ka-. retekszallítási ütemezésnél. A szerve-
zőknek mindez föl sem tűnik Nekik nem 
fizetnek sem többet, sem kevesebbel, ha 
varakoztatjak a tagokat, ha nem. A pénz-
tárosnő természetesnek és alapvető emberi 
jogának tartja, hogy elvonuljon kávét, in-
ni akkor is, ha hosszú sor áll az ablak 
előtt. Ugyanez a raktáros vagy pénztáros-
nő dúl-fú) haragjában, ha úgy adódik, bop.y 
szabad szombaton véletlenül be kell men-
niük dolgozni, és nem csinálhatják az elő-
re betervezett háztáji munkát, 

A kétféle munkaerkölcs azért válhat el 
ilyen élesen egymástól, mert az ellenőrzés-
re hivatottaknak igen gyakran nincs meg-
felelő erkölcsi alapjuk a számonkérésre. A 
szőlökötöző asszonyokra felügyelő öreg-
embernek hamar a szemébe vágták volna, 
valamikori érdemeinek köszönheti, hogy 
egyáltalán fizetést kap fölösleges munkájá-
ért. Előfordul, hogy a durva modorú fog-
orvos azzal vág "issza főnökének, aki éve-

'ken keresztül hivatali íróasztal mögött ül-
dögél, az ne oktassa a szakmájukat gya-
korló orvosokat. 

Nem igaz, hogy a felelősöket nem lehet 
megtalálni: valahányszor komoly baj tör-
ténik. fény derül arra. ki, hol. miben hi-
bázott. De ameddig nincs baleset, nem 
leplezik le a visszaéléseket, addig kevesen 
szólhatnák anélkül, hogy a hibát elkövető 
a saját mulasztásaikkal Vissza ne vághat-
na. 

Az a téeszelnök aligha tud fegyelmet 
tartani, akiről mindenki tudja, azért hagy-
ta oda hivatali állását, hogy magasabb fi-
zetéssel mehessen nyugdilba. tgy válhat 
kollektívvá a hanyagság, felelőtlenség: 
mindenki tud a másik mulasztásairól, de 
ez csak arra jó. hogy a sa já t hibáinak fe-
dezetet nyújtson. A munkahelyen el nem 
végzett munkára azonban szükség van: 
meg is találja a munkavállalóját — csak 
éppen ellenőrizhetetlen, iránvíthatatlan 
áron. Struccpolitika, ha a felszín alatt ki-
alakult jelenségeket pecsétes papírral lega-
lizáljuk. Ha a munkaidejét, végiglógó sze-
relőnek iparengedélyt adunk, hogy mun-
kaidő után sa já t zsebére végezze e! a ja-
vításokat. 

A kettős munkamorál megszüntetése 
csak összetett eszközökkel érhető el. 
Gazdaságpolitikai feladat: reálisabb 

beruházási politika, tudományos munka-
szervezési eljárások bevezetése révén eny-
híteni lehet a munkaerőhiányt. A jó mun-
ka fokozott elismerésével, a trehány mun-
kát végzők anyagi fegyelmezésével nö-
velni lehet, a munkahely becsületét. Ez-
után és csakis ezután lehet adminisztratív 
eszközökkel út já t állni a második gazda-
ság kártékony burjánzásának, csak így le-
het a gazdasági tervszerűség normái közé 
szorítani az állami és szövetkezeti szektor 
anyag- és munkaerőforrásait szipolyozó 
magánmunkát. Az egésznek elsődleges fel-
tétele — és ez politikai kérdés —. hogy a 
változtatást elkezdő vezetők személvükben 
is ki nem kezdhető példaképek legyenek: 
szakmai és erkölcsi feddhetetlenségük nél-
kül aligha lehet lényeges változásra szá-
mítani. 

Tanács István 

Szerszómok|Mátó1 

külföldre 
A Forgácsoló Szerszámipa-

ri Vállalat az idén több mint 
600 ezer forint értékben ké-
szít forgácsoló szerszámot. A 
vállalat termékeinek egy ré-
szét a tőkés piacon- értékesí-
tik. A budapesti gyáregység-
ben elsősorban menetkeszítő, 
maró és fogazott szerszámo-
kat készítenek. A marófeje-
ket az NSZK-beli . Krupp— 
Widia céggel kötött kooperá-
ciós szerződés keretében 
gyártják. 

Pályaválasztási hetek 
Ma, csütörtökön délután 2 sokat, a szakmakrói felvilá-

órakor Szegeden, a Tecnnika gositó beszélgeteseket larta-
Hazában nyitják meg azt a nak. A pályaválasztási he-
közel egy hónapig tartó ren- lek eseményével párhuza-
dezvénysorozatot, melyet. a mosan pályaválasztási vetél-
Csongrad megyei és a Sze- kedök folynak. melyeknek 
ged megyei városi Pályává- hét elődöntő után december 

Metrimpex és a Medimpex 
külkereskedelmi vállalatokat, 
valamint az Egyesült Izzót. 

A mai gyorsuló technikai 
fejlődés megköveteli az ipar 
és a gyógyászat szakembe-

Dr Hárs István 
látogatása Szegeden 
A Magyar Rádió elnöke, szegedi pártbizottság első 

dr. Hars István szerdán Sze- titkára, és tanacskoztak ve-
gedre látogatott. A megyei le a Magyar Rádió szegedi 
pártbizottság székházában stúdiója létesítésével kapcso-

. ... . . . . latos kerdesekrol. A megbe-
fogadták dr. Komócsin Mu szé]ésen jelen voltak a me_ 
hály, a megyei pártbizottság g y e i , városi párt- és tanácsi 
első titkára, Török József, a testületek más vezetői is. 

Kevesebb az áruk 
gyártási hibája 
Szigorúbb ellenőrzés 

A KERMJ tapasztalatai 
szerint a belkereskedelem 
az utóbbi időben megszigo-
rította a felkínált termékek 
minőségének vizsgálatát. s 
közismert, hogv a külföldi 
vásárlók is lényegesen emel-
tek a mércét, ami a szabvá-
nyok pontosabb betartására, 
a minőség javítasara. foko-
zott önellenőrzésre ösztönzi 
a vállalatokat. 

A reklamációk számából 
arra lehet következtetni, 
hogy most mar valamelyest 
kevesebb az iparcikkek, fő-
ként a híradástechnikái, s a 
főző-, sütókészülékek, a bú-
torok gyártási hibája. Eh-
hez bizonyára hozzájárult, 
hogy igen sok helyen meg-
erősítették a vállalati minő-
seg-ellenörző szervezetet 

(MTI) 

7-én lesz a megyei döntője. 
A gazdag program záró-

eseménye november 15-én 
délután 2 órakor lesz a 

Új lakónegyed 
Salgótarjánban 

lasztási Tanács, a Csongrád 
megyei tanacs vb munkaügyi 
és művelődésügyi osztálya, a 
KISZ megyei bizottsága, a 
Magyar Úttörők Szövetsége Technika H i t t a n . " 
Csongrád megyei elnoksege. 
a Hazafias Népfront megyei 
és városi bizottsága. az 
SZMT. a helyi társadalmi és 
szakigazgatasi szervek, vala-
mint a Csongrád megyei és 
Szeged városi Pályaválasztá-
si Intézet szervez. Az ünne-
pélyes megnyitón dr. Petrik 
István, a Csongrád megyei 
tanács elnökhelyettese beve-
zetője után plenáris előadást 
tart Papai Béla, a Munka-
ügyi Minisztérium főosztály-
vezetője „A pályavalasztás 
és a szakmunkásképzés Idő-
szerű feladatai" címmel. 

A november 15-ig tartó 
eseménysorozat keretében a 
megye általános ós középis-
kolás diákjai részére külön-
böző programokban pályais-
mertetéseket. üzemlátogatás 

Salgótarjanban a negyedik 
ötéves terv második felében 
kezdődött meg a még beépí-
tetlen sík területen — a So-
moskőújfalu felól bevezető 
út mellett — a Beszterce la-
kótelep építése. Eddig ezer-
kétszáz ú j otthonba költöz-
tek be n családok, s az év 
végén újabb száznyolcvanöt 
lakást adnak át. A telep tel-
jes befejezése 1982-re várha-
tó, s akkor összesen ezer-
nyolcszáz lakás lesz a lakó-
telepen. 


