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vállalatunk igazgatója 1908. dedóan emelkedett, az üzlet hocember 24-én született Rimazandósága pedig ali fedezte a
szombatban. Itt végezte iskoláit
legszükségesebb' kia~ásokat. Elés itt került 1931-ben a cég
határozták, hogy rendet teremkötelékébe, amikor is az ottani
tenek a pelsőci üzletben. Rendjavitóműhely vezetésével bízták
csinálónak
a fiatal rozsnyói
meg. Ugyanebben a minőségüzletvezetőhelyettest,
Sta n g a
ben került azután 1932-ben.RozsIstvánt szemelték ki, aki egyre
nyóra. A sok praktikussági és
többször vonta magára a vezekereskedelmi érzékkel megáltők figyelmét. Ez volt az igazi
dott fiatalemberre
hamarosan
tűzpróbája a cégnél. Rendszefelfigyeltek a kerület ellenőrei
res, fáradhatatlan
munkával
és 1934-ben a rozsnyói üzlet
ujjászervezte az üzlet vevőköhelyettes vezetőjévé nevezték
rét és a saját maga elképzelései
ki. Innen ujra Rimaszombatba
szerint vezetett üzletpolitikával
kerül, ahol 1937-ig működik.
annyira emelte az eladási forAbban az időben a pelsőci
galmat,' hogy nem egy egész
üzlet működése seh~ryan sem
évi munkával 120 százalékos
tetszett az eladási hálózat veeredményt tudott felmutatni.
zetőinek: az árukészlet állanA tűzpróbát
tehát kitünően
megállta és Stanga István jutalomképpen megkapta a bártfai üzletvezetői állást. Ettől az időponttóI
kezdve azután még merészebben ívelt felfelé pályafutása. 1939-ben Léva, majd Zseliz következik.
Mindig oda küldik, ahol baj van, mert az ügyes fiatalember mindenütt
megtalálja és ketté is
vágja a gordiusi csomót.
Utolsó állomáshelyéről, Zselízről1939 őszén váratlanul·Érsekujvárba,
a központba hivják be
és a reklamációs osztályon nyer beosztást. Innen a gyártási osztályra kerül áruátvevőnek, majd
röviddel rá főellenőrré léptetik elő. Ekkor már látszott, hogy az anyavállalat vezetőségének távo'labbmenő tervei vannak vele. 1942-ben az eladási osztály felelősségteljes vezetői állásában látjuk.
Az érsekujvári gyár fokozatos átköltöztetésekor osztályával együtt ő is Martfűre kerül. Az akkori
"kiutaláeos" világban gyakran kell Budapesten tárgyalnia különböző kiutalás ok és szállítások
ügyében; technikai felkészültsége mellett ezáltal adminisztrativ ismereteinek tárháza is sok tapasztalattal, gyakorlati és elméleti tudással bővült. Ezért a háboru befejezése után 1945 őszén nem
lep meg senkit sem, hogya távozó eddigi igazgató helyének betöltésére őt találták a legalkalmasabbnak.
Technikai felkészültsége ugy a kézi, mint a mechanikai cipőgyártás terén tökéletes. Kitünő üzleti és szociális érzékkel megáldott fáradhatatlan autodidakta. Technikai felkészültségéveI
párosult üzleti és adminisztrativ tapasztalatai olyan embertipussá avatják őt, amely egyre jellemzőbb a mai korra és amilyent a mai kor a boldogulás ellenértékeként egyre jobban megkövetel.
Lelkes híve az "ép testben ép lélek" örök igazságának; a vállalati sportegyesület minden
megmozdulásában résztvesz; megértő támogatása révén a CIKTA-sportolók olyan körülmények
között űzhetik kedvenc sportjukat, amilyenne! csak kevesen dicsekedhetnek el az országban.
Pályafutása ékes bizonyitéka annak a ténynek, hogy vállalatunknál a vezető állások betöltése nem egy klikknek a privilégiuma, hanem jogos kilátása van rá minden munkatársunknak,
aki becsületes odaadással végzi munkáját.
Stanga István igazgató munkatársunk a legjobb biztositék arra, hogy a hároméves tervet
vállalatunknál nem hogy csak teljesitjük, de azt jóval tul is haladjuk.
ff
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Erős akarattal a eél felé. '"
.
Mono: A

pesszimista a nehézségeket látja meg minden lehetőségben. Az optimista viszont a lehetőségeket látja meg a nehézségek között.

Mark Tsoain.

A hároméves terv, amely az
ország ujjáépitésének,
a dolgozók életszinvonala emelésének, szociális jóléte biztositásának előfeltétele, rövid időn
belül törvényerőre lép. A terv
végleges sikere attól függ, megakarjuk-e valósítani ugy, hogy
minden törekvésünket,
akaratunkat, munkabirásunkat acél
szolgálatába állítjuk.
Naponta olvasunk a hároméves tervre vonatkozó ellenvéleményeket, melyek magát a
tervet túlméretezettnek,
megvalósitását lehetetlennek
tartják. Mi, akik szintén részesei
vagyunk a hároméves terv megvalósításának, ahhoz a csoporthoz tartozunk, amelyik a tervben a lehetőségeket látja a
kétségtelenül fennálló viszonylagos nehézségek dacára.
Vessünk visszapillantást kissé
a multba és összegezzük az
eddig elért eredményeket, melyek a dolgozók odaadásából,
küzdelméből fakadtak és akkor
megállapíthatjuk, hogy két évvel ezelőtt még legvérmesebb
álmainkban sem mertünk hinni
abban, ami ma már valóság:
pénzegységünk sta h il iz l ása,
bányáink, nehézipari üzemeink,
textilgyáraink hel yreá II i tás a,
ipari és mezőgazdasági termelésünk közel a békebeli szinvonalra való emelése azok a
mérföldkövek, melyek a magyar dolgozók felemelkedésének utját jelzik. Ki merte
volna remélni, hogyaközuti
és vasuti hidainkon
történt
rombolásokat
oly mértékben
helyre tudjuk hozni, amint az
ma ténylegesen meg is van?
A helyreállított vasuti-, légi- és
autóbuszközlekedési hálózatunk
kényelmet, előnyeit ma már
mindannyian élvezzük. A kishitüek meggyözéaére elegendő,
ha felsoroljuk az eddig elért
eredményeket, melyeket a munkáskezek hittel és a jövőbe
vetett bizalommal, nagy nélkülözések árán valósítottak meg.
Az akarat fél siker. És mi
á

akarunk. Meg akarjuk valósítani a három éves tervet, még
akkor is, ha ennek gyümölcseit
mi már nem is fogjuk olyan
mértékben
élvezni, mint az
utánunk jövő nemzedékek.
,
Töltsön el bennünket megelégedéssel az a tudat, hogy
egy olyan szociális jövő alapköveit rakjuk le, amely lehetővé teszi a demokrácia tökéletes megvalósulását azért, hogy
a dolgozó réteg olyan mértékben élvezhesse munkája gyümölcsét, ahogyan azt megérdemli.
Stanga

István.

Követendő példa
Cégünk házinyomdájának
összes alkalmazottai
szép példát mutattak vállalatunk többi
dolgozóinak.
Megértve a kor
szavát, átérezve hazánk ujjáépitésének és a háromeoes terv
sikerének fontosságát, az igazi
demokrácia szellemétől áthatva,
felajánlottak személyenként heti
egy díjtalan múnkaórát a nagy
cél elérése érdekében.
Jóleső örömmel vettük tudomásul nyomdászmunkatársaink
öntudatának és kötelességérzetének eme megn) ilvánulását,
amellyel meggyőző tanubizonyságot tettek arról, hopy a népi
demokráciát
csak a dolgozók
összefogása teheti naggyá.
Önzetlen példaadásuk eddig
még egyedül álló üzemünkben
ezeR a téren, de reméljük, hogy
számos olyan munkatársunk
akad még, aki hasonló cselekedettel és eszközzel fog bennünket önzetlenül
támogatni
a mindannyiunk javát szolgáló
nagy cél megvaLósitása érdekében.

Tiszta lap
fekszik előttünk
Az első félév végéhez közeledik és mi munkálkodásunk,
törekvéseink mérlegét állit juk
össze; összegezzük az elért
eredményeket és összehasonlítjuk azokat az előirányzatokkal,
kritikus szemmel biráljuk az
első félév eredményeit. Egyes
'szakaszokoll
sántitunk,
gyengébbek vagyunk és nem teljesítettük
az előirányzatot 100
százalékosan. Keressük az okát
és megfogadjuk: ezután jobban
megy majd.
Tiszta lap fekszik előttünk
és ujra az előirányzatokon és
terveink
tökéletesitésén
dolgozunk. Hasznos dolgozói akarunk lenni vállalatunknak,
a
magyal' demokráciának és hazánknak. Minden becsvágyunkkal, kedvünkkel, felkészültségünkkel, tudásunkkal és odaadásunkkal fogjuk az előttünk
tornyosuló
akadályokat
legyőzni. Tudjuk, hogy ezek az
akadályok kemények lesznek,
de mi nem engedünk, mert
valóban győzni akarunk.
Estéket és vasárnapokat nem
kimélve állandóan tanulni fogunk, uj és jobb utakat, eljárásokat kutatunk fel és azon
leszünk, hogy munkánk a legjobb, legpontosabb és legértékesebb
legyen.
Nem
lesz
könnyü feladat, de mi véghez
visszük, - hogy termelékenységünket állandóan fokozzuk,
mert megvan
bennünk
az
őszinte szándék és jóakarat.
Nem lesznek kifogásaink, hogy
ezért vagy azért nem megy.
Megfogadtuk, hogy vállalatunkat a környéken és az országban példaképpen
fogják
emlegetni. Tudjuk, hogy mit
akarunk, terveink észszerüek és
bizonyosak
vagyunk
benne,
hogy az év végére teljesítjük
kötelességünket vállalatunkkal,
az egész dolgozó magyar közösséggel, hazánkkal szemben.
Aluminiumcipők
gyártását
kezdte el egy ausztráliai óriási
cipőgyár. Az uj cipőtipus egy
csapásra meghódította a közönséget, különösen pedig a munkásságot, mert az ujfajta cipők
olcsók és tartósak is. Vajjon fogunk-e mi is ilyeneket gyártani?
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48 - a S diákkongresSZltSon.

juságnak az életért és a műveltAz Országos 48-as Ifjusági
ségért kell küzdenie. E küzdeBizottság május végén tartotta
a fővárosban első országos ér- lemben nem szabad elcsüggedtekezletét, melyen a Cikta Szak- niök, hanem jóvá kell tenni,
amit a multban vétettek saját
iskola ifjusága is képviseltette
maguk és nemzetük ellen. Bemagát Patyi András és Majoros
Katalin II. éves tanulók sze- fejezésül rámutatott arra, hogy
az egész ország szeme bizamélyében.
Ez volt az első alkalom, ami- kodva néz az ifjuságra és rekor az ország tanulói saját ma- méli, hogy nem is fog csalódni
guk döntöttek ügyeikről és bi- a magyar diákságban.
Utána Mizsei Béla a parasztzonyságot tettek arról, hogy
végleg szakitóttak a régi reak- ifjuság részéről mondott beszéciós szellemmel. Megállapitotdet, amelyben kihangsulyozta,
ták, hogya
magyar demokráhogya diákság között a válaszciának haladó szellemű értel- falak leomlottak. Ugyancsak ezmiségre feltétlen szüksége van, zel a kérdéssel
foglalkozott
amely a paraszt és munkás if- Dobó József a munkásifjuság
részéről is, A demokráciában
jusággal együtt vállvetve küzd
a fizikai és szellemi Jolgozók
ember és ember között, munkás és értelmiség között nincs
boldogabb jövőjéért.
különbség.
Az ifjuság a multban teljesen
Veres Péter szerint a tanuló
jobboldali szellemben volt nevelve s igyalakulhatott
ki az ifjusági a nagy reményekkel tea helyzet, hogy egy paraszt
kint az ország. Nevelők, tanávagy munkássorsból származó rok és az ifjuság között baráti
tanuló csak ugy tudott érvé- kapcsolatnak kell kialakulnia,
nyesülni, ha megtagadta szár- mert csak igy tudják egymást
mazását, azt az osztályt, amely- megérteni és az ifjusár erkölcsi
ből kikerült. Igy kivánta ezt a nívóját minél magasabbra felfelső társadalmi réteg. Ma már emelni.
Délután vita volt, amelyen
ez a felfogás a multé. A parasztkülönböző javaslatok hangzotés munkáscsaládok tanulnivágyó
fiai előtt megnyiltak a legma- tak el. Az egyik felszólaló javasolta a szakiskolások képzettgasabb állások ajtajai is.
Ez a kongresszus hivatva volt ségének érettségivel
egyenlő
fokra való felemelését. A legfelráznia még mindig szunnyadó
diákságot, hogy érezze, neki is több iskolától csak panaszok
ki kell vennie a részét a de- érkeztek: Nincs sportfelszerelémokrácia felépitéséből. Többé
sük, rossz az internátusi élet
nem jelszavakra van szükség, stb., stb.
hanem cselekedetre. Hiába vanVasárnap délelőtt Non,György
nak a legszebb tervek, mert
a MIOT főtitkára referátumáazok csak tervek maradnak, ha tumában megállapitotta, hogy
semmit sem valősitunk
meg több helyen megakarták aka-.
belőlük.
/
dályozni a 48-as ifjusági szer24-én 9 órakor kezdődött az vek megalakulását. Ennek ellenére mindenhonnan megérkezértekezlet. A Himnusz eléneklése után Tildy Zoltán köztár- tek az ifjusági kiküldöttek. Sosasági elnök mondotta el meg- kan vannak még az ifjuság könyitó beszédét. Beszédében rá- rében olyanok, akik a régi szellemet vallják magukénak. A
mutatott arra, hogy örömmel
haladó ifjuság feladata az ilyelátja a diákság megmozdulását,
neket a társadalomból kiközöamely eddig csak közömbösséget mutatott a demokrácia iránt.
siteni. Állitsanak fel önképzőA magyar diákságnak példaké- . köröket, tartsanak a falvakban
pül kell venni a 48-as ifjusá- előadásokat, hogy az elmaradt
parasztifjuságot ezzel is előbbre
got és az ő hagyományaikhoz
méltó an kell felkészülniök a segitsék a műveltség terén.
Rákosi Mátyás beszédében
százéves jubileumra. Ma az if-

arra mutatott rá. hogy mindnyájan egy célért küzdünk, legyen az komunista, szociáldemokrata vagy pártonkivüli ; népünk, a dolgozó magyarok életszinvonalának felemeléséért. Az
ifjuságnak is részt kell vennie
a politikában, mert csak igy
tudja megitélni a demokrácia
által hirdetett elvek igazságát.
A beszédek után ismét felszólalásokból tünt ki leginkább,
hogy a Cikta szakiskolások
mennyire
előbbre vannak a
többi tanulóifjusághoz
képest.
Nálunk már régen. megvalósultak azok a dolgok, amiről a
többi iskola tagjai még csak
álmodoznak. Legtöbben az internátusi életre panaszkodtak;
nincs rendes lakásuk, ágyuk,
szekrényük, rossz az élelmezés
stb. Ezzel szemben nekünk
mindenünk megvan. A sport
terén is sok panasz hangzott el.
Nem tudnak egy footballt szerezni, nincs pályájuk s igy nem
tudnak hol sportolni. Egyszóval mindenütt csak panasz és
panasz, mig nálunk
minden
rendelkezésre áll, csak legfeljebb a meglevőt kell tökéletesiteni, vagy kitölteni megfelelő
tartalommal. Az egész kongreszszusból azt a következtetést
vontam le, hogy az ifjuságnak
dolgoznia és tanulnia kel1 az
uj magyar demokráciaért.
A délután folyamán kivonultunk a Petőfi-szoborhoz, megkoszoruztuk azt és néma fogadalmat tettünk, hogy mi is
méltók leszünk Petőfi nemzedékéhez.
Patyi András
II. éves szakisk. tanuló.

Évzárás a szakiskolában.
A szakiskolában junius hó
16-19.
között zajlottak le az
évvégi vizsgák. A 20-án megtartott
osztályozó
értekezlet
eredménye szerint elégtelen tanulmányi eredménnyel végezte
az évet: 1osztályban 8, II. osztályban 2 tanuló. A lányok jobb
tanulmányi eredményt mutattak fel, mint a fiuk, mivel közülük nem bukott meg senki.
A 84 növendék közül 2 leány
és 1 .fiutanuló kitüntetéssel végezte be az évet, névszerint
Petrányi Mária 1, Kovács Mária
II. és Csik Gáspár 1o. tanulók.
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Három legeredményesebb

SZIGETI KÁROLY
bizonyult az 5111-es kerületben a legjobb űzletuezetőnek,

Az eladási osztály
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üzletvezetőnk.

BENEDEK SÁNDOU

CZillA GÁBOU

az 502-es kerület é. egyben egész eladási hálózatunk
legeredményesebb
üzletvezetője.

adta el a l~gtöbb cipőt
az 503-as kerületben.

konferenciája.

követelményeinek
megfelelő
A közelmultban mindhárom
időpontban küldeni ki az elkerületünkből
2-2 üzletvezető
munkatársat hiv tunk me~ Mart- árusitóhelyeknek.
fűre és az ő részvételükkel a
A megbeszélések befejeztével
kéthetenkéntieknél
nagyobbüzletvezetőink
megtekin tették
szabásu
konferenciát
tartota gyártást. Az "ujoncok" igen
tunk.
nagy érdeklődéssei
figyelték,
Ma már abban a szerenesés
hogyan készül üzemünkben a
helyzetben
vagyunk, hogy a cipő, amelyet ők árusitanak.
fogyasztőle
igényeihez igazodAz üzemünkben rendszeresihatunk és ezért minden törektett
hétvégi gyártási konferenvésünk odairányul, hogya focián is résztvettek üzletvezető
gyasztók igényeit megismerve,
munkatársaink,
amelyen módazokat mindenben kielégitsük.
jukban volt hozzászólni a legÜzletvezető
munkatársaink
apróbb gyártási problémákhoz is.
ezen a konferencián a vásárlók
Tervbe vettük, hogy ezeket
érdekeit képviselték
és igy -a konferenciákat
rendszeresitszinte magával a fogyasztóval
jük és fokozatosan meghivjuk
beszéltük meg azt, hogy mit Martfűre összes űzletvezetőingyártsunk
az elkövetkezendő
ket és a velünk összeköttetésfélévben és hogy egyes cikkeinben álló kereskedőket, abból a
ket milyen időpontban bocsás- célból, hogy a gyártást és az
suk elárusitóhelyeink rendelkeáru ellátást összhangba tudjuk
zésére.
hozni. E mellett el akarjuk érni
azt, hogy minden munkatárA konferenciára
meghivott
munkatársaink igazi szaktudássunk megismerje
gyárunkat,
sal szóltak hozzá az egyes fel- megtekintse a gyártást, hogy
vetett kérdésekhez és mindezekegy bensőségesebb összekötteben társaik és a vásárló kőzőntés fejlődjön ki közöttünk.
ség érdekeit képviselték maraTeljes összhangban kell együtt
déktalanul. Az összes felszóladolgoznunk
a közös célért: a
lások, érvek, ellenvetések és
javaslatok végeredményben egy hároméves terv sikeréért, a jobb
közös mottóban végződtek: J ö, megélhetésért.
olcsó cipőt gyártani és a szezon
Sz.-M.

A napokban
kezdődő második félévhp" exuton kivánunk
üsletvezetőinknek
és a velünk összeköttetésben
álló kereskedőknek sikerdús, eredményes munkát.

Az eladási osztály közleményei üzletvezetőink és a velünk
összeköttetésben
álló kereskedők részére:
Vállalatunknak szóló mindennemű küldemény a következőképpen cimzendő: CIKTA r. t.,
Martfű (Szolnok vm).
Áru vagy láda visszaküldése
esetén ne irják a kartondobozra
(magára a kartonra) a cimzést,
hanem csakis a ráragasztott cimkére, mert a dobozokat árukiküldésre
többször is felhasználjuk.
Árleszállitások alkalmával az
uj árat minden esetben a régi
ár mellett kell feltüntetni. Az
árleszállitást a körlevélben adott
utasitás alapján azonnal végre
kell hajtani és a leszállitás őszszegét a következő heti kimutatásban e1számolni.
A raktári kimutatásban a raktáron levő áru szortimentjét
pontosan kell minden cikknél
kiírni, mert ennek figyelembevételével eszközöljük expediciónkat. Feltüntetendő
ugyszintén a megrendelt áru szortiment je is (piros irónnal, vagy
tintával.)

Szobarendverseny
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a leányinternátusban.

Sokak bánatára befejeződött
a leányinternátusban
az öthetes szobarend-' és tisztaságverseny. A "nagy bánatot" azonban ne tessék szőszerint venni,
mert jól tudjuk, hogy sokan
alig várták már a verseny végét.
Most őszintén eláruljuk, hogy
mi késztetett bennünket
egy
ilyen - lényegében furcsa verseny megrendezésére.
Mindenki előtt ismert tény,
hogy az egy épületben lakók
közőtt akad olyan, aki szereti
a tisztaságot és rendet, de még
több olyan, aki nem szereti,
sőt kényelmetlenül
érzi magát
egy rendes, tiszta lakásban. Mivel a rendszeretők rendszerint
kisebbségben
vannak,
előbbutóbb átveszik a rendetlenek
szokásait és maguk is rendetlenekké válnak - a példa ragadós elv alapján. Ezzel szemben olyan helyen, ahol több
ember él együtt, csak úgy lehetséges a betegségek elterjedését megakadályozni,
kellemes pihenést és egészséges levegőjü, kényelmes lakást híztositani, ha a lakók a legnagyobb foku rendet és tisztaságot tartják be.
Nagy örömünkre
szolgál,
hogy munkatársnőink
legnagyobb része magá~vá tette ezt
a meggyőződést. 6szintén bevalljuk: meglepett bennünket
az az igyekezet és szorgalom,
amelyet a "Tisztaság- és rendverseny" tartama alatt a leányinternátus
lakói tanusítottak.
Egy-két azohát kivéve, mindenütt a legnagyobb rendet és
tisztaságot találtuk. Akadt természetesen
olyan
szoba is,
amelynek Iakői duzzogtak és
nem tetszett nekik az egész
"móka" (ezek természetesen a
rendetlenebb hölgyek, voltak) ;
mások viszont nem sokat hederitettek az egész versenyre
(ezek azok a rendesból rendetlené könnyen
"átképezhető"
egyének). Reméljük azonban,
hogy ezek is belátják, hogy
nem a saját kedvtelésünkből,
hanem az ő érdekükben
rendeztük ezt a versenyt.
A versenyt a hetenként elérhető maximális
80 pont
mellett a 303-as szoba nyerte

el, melynek Varga Mária, Horváth Ilona és Molnár Eszter
a lakói.
Csupán egy ponttal maradt
a győztesek mögött a 309-es
szoba, melyet Zs. Tóth Ilona
és Aszódi Erzsébet tartottak
dicséretreméltó
rendben. Harmadik lett a 310-es szoba, máskép az "öcsödi szoba", ahol Oláh
Zsuzsa, Rácz Zsuzsa,
Rácz
Mária és Kóródi Julia laknak.
Mindhároin szoba lakói pénzjutalomban részesültek,
Ismételten leszögezzük, hogy
a fenti három győztes szobán
kivül majdnem minden szoba
lakói
dicséretet
érdemelnek
azért a rendért és tisztaságért,
amit a verseny ideje alatt szobájukban tartottak.
A versenynek az volt a célja,
hogy az öthetes "tanfolyam"
alatt megtanult
tisztaság
és
rend szokásává váljék mindenkinek. Ezért ne ringassa magát
senki abban a tévhitben, hogy
a verseny lezárásával a rend
és tisztaság ismét megszünhet.
A lakószobákat olykor-olykor
továbbra is meg fogjuk tekinteni annak ellenére, hogy azt
egyesek
"magánlaksértésnek"
minősitik és magukból kikelve
tiltakoznak látogatásaink ellen.
Ezek a munkatársnők
valószinüleg nincsenek tisztában az
internátusi házirend szabályaival és kényelmetlenül
érinti
őket a rend és tisztaság ellenőrzése
és
val ó s z i n üle g
azok közé tartoznak, akik jobban szeretik a rendetlenséget,
mint a rendet ...
A pontozó bizottság.

ÖRÖK SZAVAK ...
" . .. csak egymásra szánkat tátjuk, egyikünk az másikra vet s mindnyájan vagyunk pedig az rosszak s az
vétkesek és készek vagyunk
s örömest látjuk felebarátunk házát égve látni, csak
legyen annyi hasznunk belőle,
hogyannál
melegedhessünk
fél óráig .•.

(Zrinyi Miklós 1620-1664)

MARTFŰI

IíRÓNllíA
Ismét két munkatársunk tett
tanubizonyságot
a férfiak rettenthetetlen bátorságáról akkor,
amikor a szabadság magasztos
légkörét a házasság megkötöttségéveI cserélte fel:
Szász Miklós a 704-es osztályon tevékenykedő
munkatársunk és
Szilágyi J őzaef a 781-es osztályon működő kárpitos munkatársunk egy napon, e hó 14én Tiszaföldváron, illetve Szentesen há z ass ágo t kötött; az
előbbi György Gizellával, az
utóbbi pedig Varga Piroskával.
Cratulálunk.
Martfű jövője biztositva van!
E hónaptól kezdve két ujabh
gyermekkacaj és sirás, valamint
négy, az örömtől ragyogó szülői
arc jelzi majd, hogy Martfű a
hároméves tervbe a népesség
szaporitását is belevette:
Vehofsits Imrééknél a család,
apa már jóelőre kijelentette,
hogy az ő házába már csak
fiut hozhat a gólya. Nos _.
ugylátszik a gólya néni nem
igen tanusithatott valami meg,
értő felfogást Vehofsits munkatársunk családösszetételi elvei
iránt, mert leánygyermekkel örvendeztette meg martfűi üzletvezetőnket.
Néder Sali a sok beteglap é!1
orvosi bizonyitvány között észre
sem vette (vagy talán nem itI
akarta) arról az örvendetes hirről szóló táviratot, hogy feleségének, Turányi Edit munka
társnőnknek Pécsett leánya született. Szemfüles munkatársai
azonban az ő legkissebb örö,
mére észrevették és igy Sali
még
mielőtt
megpillantotta
volna a családapai mivoltát éke
sen bizonyitó
élőlényt,
egy'
néhány üveg sört és bort volt
kénytelen a kárörvendő
bará '
tok szomj ának csillapitására feláldozni (elöiráuyzaton kivül, a
szerk. megjegyzése). - Sali legendáshirű b6kezűségének tudatában aktuálisnak tartjuk ez
alkalommal az 6 szavajárását
idézni:
"Rossz lehet magának
fiam."

•
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Magyar Kommunista Párt Martfűi Csoportja.
Harc az ujjáépitésért!

Rovatvezető

: TENYERI

FERENC.

(Folytatás.)

A magyar demokrácia
belső sikerei gyökeresen átalakitották nemzetközi helyzetünket is.
K ülföldön ma már egészen más
szemmel
tekintenek
Magyarországra, mint annak idején a
Horthy-Magyarországra. Ennek
ékes bizonyitéka elsősorban a
szomszédállamok velünk szembeni magatartása.
E tekintetben örömmel veszszük főleg a fiatal, demokratikus román állam miniszterelnökének, Grozának a magyarromán barátságról szóló nyilatkozatait. A magyar dolgozók
örömmel fogadják a feléjük
nyujtott baráti kezet és azon
lesznek, hogy a magyar-román
barátságot minél jobban kimélyítsék.
A fasiszta barbárság megsemmisitésével és a béke helyreállitásával a magyar népre és
benne a Magyar Kommunista
Pártra jelentős feladat hárult :
Az újjáépités feladata. Az újjáépités a fiatal magyar demokrácia igazi tűzpróbája. Erre
kell mostan összpontosítani a
magyar nemzet és a Magyar
Kommunista
Párt figyelmét.
Ha' visszatekintünk az elmult
két esztendőre, könnyen megállapíthatjuk,
hogy gazdaságilag nem voltunk elég erősek
ahhoz, hogy intenziv en nekilássunk hazánk ujjáépitésének.
Az ország pénzügyi és gazdasági élete irányitóinak, a nagybankoknak
állami ellenőrzés
alá vétele, államositása, biztosítja részűnkre azt, hogy a hároméves tervet reális alapokon
kezdhetjük el, ami által magasabb életnivór biztosíthatunk
majd a dolgozóknak. Gazdasági életünk reális alapokra
való fektetésének egy másik
elengedhetetlen feltétele, hogy
a nemzet és a párt figyelmét
az építőmunkára, a még rombadőlt
gyárak
felépitésének
munkájára
irányitsa.
Uj és
nemkevésbbé fontos feladat a
mezőgazdasági
gépipar teljes
helyreállitása. A mezőgazdasági
#

gépipar helyreállításánál
elsősorban az a cél vezet bennünket, hogy az uj gazdáknak,
akik annyi hősiességgel és odaadással, gyakran eke és iga
nélkül, két kezükkel művelték
meg a földet, az aratás idejére
megfelelő mennyiségü kaszát,
aratógépet,
gépalkatrészeket
biztosítsunk,
hogy - verejtékes
munkájuk
jól
megérdemelt
gyümölcsét le is tudják aratni.
Követeljük,
hogy azokat,
akik szándékosan hátráltatják
az ujjáépités nagy művét, vagy
azokat, akik azon mesterkednek, hogya demokrácia épitőmunkáját megzavarják és ezzel
gazdaságilag aláássák a magyar
demokrácia alapjait, kiméletle-

A Szociál Demokrata
Rovatvezető
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nül semmisítsék meg. Ugyanakkor azonban helyesnek tartjuk, hogy azok a vállalatok és
gazdasági körök, akik becsületesen és őszintén
kivánnak
részt venni az ujjáépitésben és
gazdasági életünk talpraállirásában, erőteljes támogatásban
részesülj enek.
Mi, magyar kommunisták
jobban tudjuk, mint bármelyik
párt, hogy mennyit szenved a
magyar nép. De tudjuk azt is,
hogy az áldozatok, amiket hoztunk, nem voltak hiábavalók.
A másfélmilliós létszámu szervezetekben tömörült dolgozók
és a két nagy munkáspárt biztositékot nyujt arra, hogy minden magyar dolgozó megkapja
a független demokratikus Magyarországon a 'maga jól megérdemelt jussát.
Szabadság

Párt

I -

Barátság

I

közleményei.

: SOTTO J6ZSEF.

A háboru utáni
alkotmányos éle t
megindulása óta a
magyar dolgozók és
a két munkáspárt
egyik leghőbb kivánsága
és programjának
alapja a munkásegység.
Munkásegység, mindennapi
életünknek
egyik
legtöbbet
használt és talán
legtöbbet
koptatott szava. Használják ujságcikkekben, politikai szónoklatokban,
vitában, egymásközötti
beszélgetésben,
szóval
lépten-nyomon.
Sok helyen
azonban az volt a baj, hogy
a szó, csak szép szó, igéret maradt és az illetékesek nem hajtották azokat végre. A valóság
azt mutatta, hogy munkásegység helyett sok helyen gyakran egyenetlenség uralkodott.
Mindkét fél" a másikban látta
a hibát és az egység hiányáért
a másikat okozta.
Ez volt a helyzet üzemünkben is. A két párt közötti jóviszonyt és közös programot
egyesek állandó intrikákkal és
személyeskedésseI
igyekeztek
aláásni és lehetetlenné tenni.

A helyzet gyakran teljesen elmérgesedett. Ezek az állapotok
természetesen kihatással voltak
az egész üzemre, termelésre és
a dolgozókra, hiszen lehetetlen
békés termelő munkát teremteni ott, ahol azt személyeskedések és intrikák zavarják, A
két munkáspárt vezetősége, belátva ennek az állapotnak tarthatatlanságát, előzetes megállapodás alapján pártközi értekezletet tartott.
A pártközi értekezletet 1947.
junius 9-én tartották meg a M.
K. P. helyiségében. Az értekezlet a legbarátságosabb légkörben folyt le. Kölcsőnösen
feltárták egymás hibáit és rámutattak egymás helytelen intézkedéseire. Mindkét párt vezetősége egyetértett abban, hogy
az üzem és az ország ujjáépitése érdekében egymás mellett
vállvetve kell haladniok, mert
csak így tudják biztosítani a
zavartalan munkát.
A jövőre vonatkozólag megállapodtak abban, hogy minden problémát, minden vitás
ügyet
közvetlen
tárgyalással
egymás között fognak elintézni,
mert ezt kivánja az ország ujjáépitése, a dolgozók jobb jövője.

1947. június 25.
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Népi kollégiumok, tanoncotthonok
Cikta szakiskola.
Országszerte nagy érdeklődés
nyilvánult meg a népi kollégiumok felállitása és szervezése
iránt. A sajtó dicsekvő cikkekben számolt be a népi kollégiumok felállitásáról,
tanoncotthonok létesitéséről. De amig
máshol többnyire csak elképzeléseik megvalósitásával küzdenek, addig a Cikta saját erejéből az országban egyedülálló
módon gondoskodott a gyár kötelékébe
tartozó ifjumunkástanulőkról.
Ezt bizonyit ja az a
hatalmas szociális
juttatás,
amelyben a szakiskolás tanulők
és tanoncok az elmult iskolai
évben részesültek. Teljesen ingyen kiosztásra került közöttük:
85 rend ruha, 88 pár bőrtalpu
cipő, 84 tornanadrág, 32 tornablúz, II pár vászoncipő, 55 méter inganyag, 84 egyensapka.
A télen kiosztásra került 15

Isk

•
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kg. B fehérje cukorka. A közeljövőben még 84 pár gumitalpú
vászoncipőt kapnak ajándékba.
Az élelmezés terén is messzemenő segitségben részesülték ;
a napi báromszori étkezésből
a vacsorát ingyen kapták. Az
UNRRA nagymennyiségű élelmiszer támogatást küldött a
szakiskolások
élelmezésének
megjavitására : 150 kg. 'cukrot,
150 kg. margarint és több doboz különbőzó
méretű konzervet.
Szakiskolásaink egész évben
bőséges élelmezésben részesültek, amit élénken bizonyit az
a tény, hogy szeptember óta
átlagosan 6-10 kilós sulygyarapodást értek el.
Azt hisszük, a fenti beszélő
számok mellé nem kell bővebb
kommentár.

I a i ver sen ye red m ények.

A most lezárult - tanévben
több versenyt rendeztünk szakiskolásaink között, hogy az esetleges tehetségek
részére szélesebbkörű érvényesülési lehetőséget biztosithassunk.
Március 15-én zárult le a
kéziműhelyben dolgozó tanulók
között a műhelyverseny. A le~jobb munkák jutalomban reszesültek. A jutalmak kiosztása
a március 15-iki ünnepség keretében
ment végbe: Király
Béla I. o. t. kapta az első dijat
100 Ft összegben, Tomeg József 1. o. t. a második dijat 80
Ft, Komár János 1. o. t. a harmadik dijat 60 Ft és Király
Gy. Rudolf I. o. t. a negyedik
dijat 40 Ft összegben. Ezenkivül minden résztvevő 20 Ft
munkadijat kapott a verseny
keretében elkészitett cipőért.
Hasonló műhelyverseny folyamatban van jelenleg is. A
fiuk délutánonként
nagy buzgalommal készitik a cipőket.
A dijkiosztásra az évzáró ünnepélyen kerül sor.
Márciusban az általános- és a
szakiskolával együttes rendezésben szavalóverseny zajlott le.

A verseny érdekes.sége az volt,
hogy minden dijat a leányok
nyertek el; egyetlen fiu sem
én el helyezést! Ugy látszik,
az előadó művészetnek ebben
az ágában leánytanulóink
nagyobb képességekkel rendelkeznek, mint a fiuk.
Az első dijat Kiss Mária ált.
iskolai tanuló nyerte el és 30
Ft jutalomban részesült. Második lett Donkó Katalin 1. o. t_
20 Ft jutalommal,
harmadik
pedig Szilágyi Anna 10 Ft jutalommal.

--..;7_
'Erzsébet második és Maj oros
Katalin harmadik dij.
Fiuk közül: I. osztály: Csik
Gáspár első dij, Lajos Sándor
második és Tomeg József harmadik dij. II. osztály: Balogh
Imre első dij, Fater József második és Marafalvi Ernő harmadik dij.
A becsületes munka mindig
elnyeri megérdemelt jutalmát!

Felvét!!!. vizsgák
a szakiskolába_
Szakiskolánk
iránt országszerte nagy érdeklődés nyilvánult meg. Az ország legkülönbözőbb helyéről érkeznek felvétel iránti kérelmek. A következő tanévre az igazgatóság 40
fiu- és 35 leány tanuló felvételét irányozta elő. A felvételi
vizsgák julius hó 16-án kezdődnek. Tekintette1 arra, hogy igen
nagy a~ érdeklődés, az idén
alaposan megfogjuk válogatni
a jelentkezőket. Az ország különböző polgári iskolái részére
eddig 500 drb. kérdőivet kűldtünk szét, de ez a szám kevésnek bizonyult, mivel nap mint
nap tömegesen érkeznek felvétel iránti kérelmek.
B. G.

Híres emberek
mondásai
a cipőről
...
Ahány cipőd van, annyiszor
vagy ember.
J. W. v. Goethe.

Milyen esztelenség! - barátaim közül sokan inkább a paA vállalat vezetősége a tanulmányi eredményt is értékes di- ' tikába vitték pénzüket, mintsem hogy egy pár kalocsnit
jakkal jutalmazta.
Osztályonvettek volna.
ként a legjobb
tanulmányi
L. N. Tolstoj.
eredményt felmutató
tanulók
részére 3 értékes dijat' tűzött
ki. 1. dij jobb minőségű bőrCsizmában a paraszt háromcipő, II. dij nyári szandál és
szor annyit arat.
vászoncipő, Ill. dij trapéztalp.
Lengyel közmondás.
Az egyes osztályokból a következő tanulók kapták meg ezeket az értékes jutalmakat.
Ne beszéljenek nekem addigLeányok közül: 1. osztály:
emberiségről, amig minden emPetrányi Mária első dij, Donkó
.
Katalin második dij. II. osztály: bernek nem lesz cipője.
Kovács Mária első dij, Takács
R. Spencer.
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SOMODI ANDRÁS

SPORT

Hagy öröm
és

nagy

1947. június

bánat

két véglet - honol most labdarugóink tanyáján. Nagy az
öröm mert a magyar hatóságok
engedélyezték
labd~rugóink
Csehszlovákiai portyáját. A vendéglátó csapatok az SK Bat'a
Nové-Zámky, SK Bat'ovany és
SK Bat'a Zlin vezetősége pedig közölte, hogyabeutazási
engedély
kia~ására, köt~lező
igéretük van, Igy hat a. Jelek
szerint semmi akadálya SIncsen
már fiaink külföldi ut jának.
Reméljük, hogy labdarugóink
a portya egész tartama alatt
tudatában lesznek annak, hogy
a magyar sportnak és rajta keresztül a magyar nemzetnek a
képviselői és akk?r j~téku~kal,
valamint ugy a palyan, ~~nt a
pályán kiv.üli. ,:ise.l~edésukkel
csak öregbiteni fogják a magyar
sport jóhirnevét.
A másik véglet a bánatezt a Szolnokon a Cukorgyártói elszenvedett veres ség okozza.
A szép cukorgyári pályán szerencsétlen mérkőzést vivott csapatunk. A szentesi "barátságos"
mérkőzésből
több játékosunk
komoly sérülten került ki, ezek
azután a sorsdöntő mérkőzésen
nem voltak teljes értékű harcosok' Mancza pedig a Cukorgyáriak egygólos vezetésénél
nem tudott egy büntető~ értékesiteni, ami azután annyira letörte az amugy is gyengébb
napot kifogó csapatunkat, hogy
a Cukorgyári ak .mé~ egy /Zóll~l
be tudták biztositani gYőzelmuket. Ennek a vereségnek szerencsétlen
voltát
csak most
tudjuk igazán felfogni, amikor
a Pilis csapata Ceglédbercelen
leadott egy pontot, ami egy
szolnoki győzelmünk
esetén a
bajnokságot
jelentette
volna
részünkre. l Iizsunk azonban a
Szolnoki Papirgyár képessé~eiben, hogy kétvállr~ fekt~tI ,a
Pilis csapatát és kikaparja reszünkre a tűzből a sült gesztenyét. Sovány vigasz ugyan de utolsó mentőeszköznek eléggé
biztos szalmaszál - hát miért
ne kapaszkodnánk
bele, főleg
akkor, amikor egy nem elfogult
figyeld ezemseögéből nézve két-

a 100-ik {l;61Rzerzője, 1924. szeptemher
24·én
született
Jászberényben.
A labdarugás
iránti
sze retete már gyermekéveiben
megnyilvánult,
mert 12 éves korában a Pestujhelyi SC kölyökcsapatának
aktiv tagja. 19.10:b.en Pakson rU~R
It
börlabdát
a Paksi SE Ificsaparában
murt
jobbösszekötő.
Inuen
1912-ben !,eBtr~. ke~ül,
ahol a Magyar Acél csatársorát
irányitja sikeresen egészen
addig az időig,
amig a háboru
dúlása
mérkőzések
rendezését
lehetővé
tette.
Utána ujabh
rövid
vendégszereplés
kezdődik
Pakson
ahonnan 1947. elején Martfűre
vezet
útja. It~eni hemuta tkozása teljes sike~rel j.ór .és
az6ta is Ő csapatunk
támad6sorának
IrányIt6Ja.
Ű sz erz] meg a Szolnoki Papirgyár elleni mérkőzésen csapata 100-ik g6lját. Gyorsasága,
biztos lahdakezelése
és feltételnélkü]
küzdenitudása
a mérkőzés
utols6
pitlanatáig,
avatták őt rövid idő alatt a közön.ég "MiHyürke"
néven hecézett
k.edvencévé. A
tavasai évad mérkőzésein
összesen 32 jl;6lt ru j!0 tt. - Ugy, ahogyan m~ m~gvagyunk
teljes mértékben
elégedve
játékával és viselkedésével,
ugyanugy ő IS tok élete sen
m~/!van elégedve az itteni élettel, me rt amint mondotta:.
"A. vezetőség gondoakodása é, sportszeretete,
valamint játékostársai
tudása és baJtársl~ssál!:a a legked.';.ezőhb
légkört teremter-ék
meg MardGn egy játékos sikeres továbbfejlődése
részére
í

ségtelenül
megállapíthatjuk,
hogy nem a Pilis a legjobb
csapat a bajnokságban.
Miért
nyerjék hát ök a bajnokságot?
Ökölvivóink
alapos elégtételt ye,ttek a C~g~
Iédi Ip,aros csa~~tátol, a, ceglédi
8: 8 aranyu eldöntetlenért. amit
annakidején a hazai birók harcoltak ki a derék iparoslegenyeknek. Az a 14: O arányu
fölényes győzelem, amit ökölvivóink a martfűi visszavágó
mérkőzésen elértek, mindennél
ékesebben bizonyítja a ceglédi
eldöntetlen
irreális voltát. A
Ceglédiek nem panaszkodhatnak a hazai biró pártoskodására mert az elsősorban nem
is volt hazai, hanem szolnoki;
másodsorban pedig a hét mérkőzés közül ötöt kiütéssel nyertek meg fiaink és a többi két
mérkőzésen
is közel álltak a
ceglédiek a legalább tiz másodperces álomvilágba való átkö.tözéshez. - Nekünk ismét
Vékony ö~lözése tetsz~tt a le~jobban. Erre a tehetseges, )0
technikai felkészültségű, amellett kemény ütésű, fiatal ökölvivóra igen szép jövő vár természetesen
csak akkor, ha
sportszerű életmódot és rendszeres edzést fog folytatni.
Férfi kézilabdázóink
mint a kerület bajnokcsapata
fejezte be a tavaszi fordulót és
igy az elmult hónapban csak
barátságos rnérközéseket játszottak. Ezek során a TIOE csapatát 10: 1, Tiszakürtön pedig a

tiszazugi községek
válogatott
csapatát ll: 4 arányban verték
meg.
Női kézilabdazóink
jelenleg a emzeti Sport Bizo!ság Ifjusági Bizottsága. ál~al k!:
irt ugynevezett "mezltlabas
kézilabda
bajnoksá~ban _ vesznek részt. A három fordulónak
az az eredménye, hogy a Homoki
SE csapatát 3: 2, a Kunszentmártóni MADISz csapatát pedig 5: 1 arányban verték meg,
miz a Cibakházai
Törekvés
csapatával 2:2 arányban eldöntetlenül mérkőztek. A Homokiak a mérkőzést megóvták és
a kerület az óvásnak helyt adva
a mérkőzés ujrajátszását rendelte el. Az eddigi mérkőzésekból Játszik, hogy a bajnokság a Cibakiak és a mi csapatunk között fog eldőlni, még
pedig a gólarányon.
agyon
fel kell tehát leányainknak a
következő
három mérkőzésre
készülniök.
A védelem nem
véthet olyan hibákat, mint a
Cibak elleni mérkőzésen, ahol
'2:0-ás vezetés után, ugyszólván
az utolsó pillanatban
egyenlitettek ki a vendégek sulyos
kapushiba következtében.
Cikta Üzemi Hiradó.
Az Üzemi Bizottság megbízásáb61
szerkeszti
a SzerkcBztő Bizottság
Ki.B János Tenyeri Ferenc, Mihélyi Lásalő
Deák Pál,' Néder Kálmán, Bugyi Géza,
Ruják Endre.
Felelős
Cikta

kiad6:

Elekes

Rt. hhinyomdAja,

Lásslő,
Martf11.
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