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Az 1947-es év alkonyára
Irto: VASATKÓ 'JÓZSEF

\
Rövid" idő mulva szétszéledünk,
hogy 'ahogyan az kivánatos volna.
szeretteink körében
ünnepeljük
meg az év
Fogadja meg mindenki, legyen az szaklegszebb ünnepét - a karácsonyt.
iskolás, vagy a tanitója, a körön dolgozó munElérkezett az 1947. munkaév vége. Meg- kás, vagy a segédüzemek alkalmazottja, az elragadom az alkalmat, hogy i minden
egyes adási tisztviselő vagy a bevásárló, egyszóval
munkatársamnak köszönetet mondjak azért a minden egyes munkatárs, hogy teljes tudásámunkáért,
amelyet ebben az évben végzett.
val és akanitával fog dolgozni.
Ez a munka nem volt könnyű. A tét nagy
Az eddiginél jobb
minőségü lábbelit
volt. Biztositani kelleti a gyártás folytonossákell gyártanunk. Az 1948-as év a küszöbön
gát, helyrehozni a háború által okozott káro- áll. Jelentsük ki ezt az éuet minőségi évvé.
kat, felépiteni a leégett épületeket, üzembe-.
Vevőkörünk munkásokból,
kisíöldművehelyezni megrongált gépemket, családos, -nőti sekből és kistisztviselőkből
tevődik össze.
len és hajadon alkalmazottaink lakásvlS:tonyait . -Jegyezzék meg jól, munkatársaim, hogy ezekrendezni és nem utolsó sorban - az, állandó
nek a fogyasztóknak joguk van a pénzükért,
bőrhiány
mellett
biztositani
a gyártás amelyet nehéz munkával keresnek meg, kémennyiségi szinvonalát.
nyelmes és mindenekelőtt
jóminőségü cipőt
Megelégedéssel állapíthatom
meg, hogy kapniok. Olyan cipőt, amely a legerősebb
- hála összes munkatársainknak,
az üzemi
használatban is tartósnak bizonyul és amellett
bizottság és gyárvezetőség harmonikus együtt- a mai idők minden követelményének megfelel,
működésének és nem utolsó sorban zlíni anya-Mindannyiunkra
nehéz feladat vár. Nehéz,
vállalatunk megértő támogatásának, amelynek
de mindazonáltal
örömteljes feladat. A jólvezetősége Dr. Holy Ivan vezérigazgatóval az végzett munka örömteljes érzése, azé a munélén számottevő hitelt nyujtott nekünk káé, amelynek eredménye az összes dolgozó
lehetővé vált az 1947. éVI'e kitűzdtt progra- életszínvonalát
emeli és amely minden emmunknak lényegében valóra V~ltá8á.
bern ek benső megnyugvást, nyugodt lelkiisIgy a közeljövőben átadhatjuk rendeltemeretet ad.
tésének az ujjáépitett csarnoképületet,
amelyEzért az a sző, hogy minőség a jövő évben gumisaink nyernek elhelyezést. Igy a gu- ben a legtöbb et 'emlegetett sző lesz az üzemisok is megkapják végleges munkahelyüket,
münkben és megvagyok arról győződve, hogy
ahol a dolgozók részére oly szükséges és való- közös munkánkal sikerül majd vevőinknek beban nagyon j6minőségű cipőket gyárthatják.
bizonyitani azt, hogy gyártmányaink a Ieajobh
N6s alkalmazottaink
beköltözhetnek az uj la- minőségüek közül valók. Ennek sikerülni kell,
kásokba; beton uthálózatunk ujabb szakasszal
mert ez további létezésünk előfeltétele.
bővült.
A karácsonyi ünnepek alkalmából kiváAzonban már az uj 1948-as esztendő kü- nom Önöknek, hogy azokat szeretteik körében
szöbén állunk. Ez az év az uj kori vállalkozás
a legkellemesebben töltsék el.
uttörőinek kijáró kemény,..-önmegtagadó munA viszontlátásra közös munkánknál 1948kát jelenti mindannyiunk
számára. Azét a ban - a minőségi évben.
munkáét, amelynek eredménye már nem egyesek zsebébe vándorol,
ugy mint régen, hanem amelyből majd- minden dolgozó részeZ
V
sedik.
Ismét lepergett cgy év az idő malomköAz a célunk, hogy közös munkánk ered- vén. Újév előtt állunk. Ez az újév fokozottabb
ínénye necsak martfűt munkatársaink,
hanem
mértékben ró kötelességeket a dolgozókra és
fogyasztói nk - az Ol'szág összes lakói - élet- fokozottabb mértékben követeli meg a munkaszinvonalát is hathatósan emelje. Ebből a cél- fegyelem betartását. A következő esztendőben
ból jövőre ~é~ tö~br ~~ főleg még jobb minő- nem szabad olyan munkafegyelemsértö esetek,
ségű lá~beht kell byaIt~ll,unk. ,
,nek
előfordulniok,
amilyeneknek
ebben az
': allalat~nk vez~to8eg~ eze!'t, sze~ e~~l,,' esztendőben lehettünk tanui.
nem teveszt-yen ~e:glevő gepállomanyup.k. J~Az ujév küszöbén arra kérjük munkakarba,n. v,alo _tarta8at:,a lep~od~rnebb,
CIpUtársainkat, hogya gyári rendet betartva, mingyárta~1 gepe~ besze~:l.e8e ~even igyekszik ter- den tudásukkal
a hároméves terv sikeréért
me16kepe,sségunket f~kozll!. _ ' '.' . "
dolgozzanak. Az újesztendőben mutassuk meg
A gepek azo~ban léleknélküli ,. len) ek: a kétkedőknek,
hogy mi öntudatos Ciktások
Az ~le~et az ~~berJ keze~ -: az Onok kezel ... J!!indenkor valóra vált juk céljainkat, melyeket
- VISZIk~eleJu~, munkatárSal?l:
r :.
,
házánk; csa ádunk és a dolgozó magyar közös. ~tt elerkeztun,~ ~: dolog l~nyegehe:.:. Meg ség boldogulásáért
tűztünk magunk elé.
mindig akadnak koztunk - bar k~v~sen, de
Legyen az újesztendö mindannyiunk boivannak. .olyan ,munk~~ársak, a~lk ~em
dogulásának új alapköve.
használják ki rátermettségüket, kezeiket ugy,
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Deák Géza

Igen, tekintsünk vissza az elmult évre. Itt az ideje - vessünk számadást. Az 1947-es év
utolsó napjaiban vagyunk és
rövidesen megkezdjük
az ismeretlen újévet.
Milven számadást is vessünk?
Természetesen olyant amelyik
hű képet ad munkánk eredményéről, arról, hogy mit is végeztünk az elmult évben. Kimutathatjuk azt is, hogy mit
nem végeztünk el és mit végezhettünk volna el, de azt hiszem ilyennel senki sem dicsekszik szívesen, Az el nem
végzett munkát nem vetjük el,
hanem előirányozzuk
a következő évre. Minket Ciktásokat
természetesen elsősorban vállalaiunk munkája és eredménye
érdekel. Egy év nem nagy idő,
de a mi viszonylatunkban elég
arra, hogy megláthassuk benne
a jövő lehetőségeinek kibontakozását.
Nehéz küzdelmekkel
és
gondokkal teli évet hagytunk magunk mögött, de gondoljunk csak vissza a tavalyi
és tavalyelőtti
évekre, azok
mennyivel nehezebbek voltak.
Igaz ugyan, hogy az emberek
átlaga a multat mindig inkább
rózsásabb színben látja és a jelent szidja. Sokan vannak most
is akik azt mondják, hogy az
inflációs időben egy pár ócska
cipőért. vagy egy rossz nadrágért mennyi mindent kaptak.
Azt azonban nem emlitik, hogy
a rossz pénz következtében
mennyi mindent nem kaptak
és kénytelenek
voltak utolsó
ruhadarabjaikat is odaadni, hogy
ehessenek. A mult tehát nem
mindig
olyan
rózsás,
mint
ahogy azt a jelenben hisszük.
Mi azonban sem nem szidjuk
sem nem dicsérjük az elmult
évet, csak azt próbáljuk megállapítani, mit végeztünk egy év
alatt.
Vállalatunk egy évvel ezelőtt
kezdte az infláció okozta sulyos csapásokat kiheverni és a
háboru következtében csaknem
teljesen
tönkrement,
nehéz
munkával helyrehoz ott műhelyekben a munkát megindítani.
Már nem tervszerűtlenűl
-
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radt
kétemeletes
internátusi
épület befejezését. A hároméves ujjáépitési terv első napja
teljes felkészültséggel és komoly
munkában
talált
bennünket.
Az ujjáépítési terv első félévét
a gyártásban és az építkezésben csaknem 100 százalékosan
teljesítettük, sőt egyes muukálatoknál túl is haladtuk. Az
egyik csarnoképületet
teljesen
ujjáépítettük,
a másik már szintén tető alatt van. Tet6 alatt
van a kétemeletes
internátusi
épület is és reméljük, hogy a
tavasszal be is tudjuk fejezni.
Beton uthálózatunkat
szintén
több mint 100 méterrel hoszszabbítottuk meg. Gyárunk berendezésében komoly előrchaladást értünk el, mert herendeztük a gumi és gumilábbeli
műhelyt amely által több ezerrel emelhettük
lábbeli gyártá-

Gondoljunk
a Szeretet ilnnepén a lDég táyollé'Vőhndif'oglyainkra és szeretteinkre, akik családjuktól ellzakit'Va, hon'Vágyukkal é. gondolataikkal
egyediilJDarad'Va,talán könnyben ú"zó IzeIDekkel
tölUk a Szente8tét.lDeH.zeidegenben.
ElDlékezzél IDeg lDunkatár8am., IDeleg szobádban, a tilndöklő karác80nyfa fényénél azokról, akik lDég IDindezt nél·
killözik, lDert a nagy 'Világégé" 8záIDűzteőket béké8 c.aládl
körilk.ből é. killdj az Égre egy 8zi't'ból f'akadó fohá8zt 8zabadulá.ukért.
Meglásd, áldott lesz Karác8onyodI

egyik napról a másikra - dol- sunkat. A tervezési osztály mellett felállítottuk a félmechanigoztunk, hanem egy félévre
előre elkészített előirányzat sze- kai műhelyt is, amely nemc-ak
rint. Ez már lehetövé tette a jóminőségű, hanem szép kivifokozottabb munkát és a ter- telű cipőt, gyárt.
Fentiekből
látjuk, hogy az
melés emelését. A termelés
emelése magával hozta a dol- elmult év alatt nagy és eredményes
munkát
végeztünk
gozók létszámának az emelését
szégyenkezés
is. Alkalmazottaink
száma az amire büszkén,
vissza. A
egy évvel ezelőttihez
viszo- . nélkül tekinthetünk
nyítva 210-zeI emelkedett.
A fokozottabb
munkának
eredménye meglátszik a fizetéseken
létszám emelkedése természeis, mert jelenleg az egy évvel
tesen magával vonta a termekétszeresét
fizetlés progresszív emelkedését is. ezelőttinek
Az egy év elötti heti termelésjük ki.
Azonban nemcsak a' létszámsel szemben jelenleg .mégegyszer annyi pár lábbelit gyár. ban, gyártásban, építkezésben
és fizetésekben értünk el emeltunk hetenként.
Az elmult év els6 fele a há- kedést, hanem a~ egyedüllétet
megunó munkatársaink
Iétszáborus romok utolsó maradéka
mában is, mert nem kevesebb
eltüntetésének és a hároméves
tervre való komoly előkészületmint 71 munkatársunk
lépett
nek a jegyében telt el. Meg. a házasság boldog (?) révébe.
Az ujszülöttek
szintén 24-gyel
kezdtük az egyik tönkrement
csarnoképűlet
és a . félbema- növelték a Ciktások népes tá·
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borát. Szomorúan kell azonban
bejelentenünk
két munkatársunk elhalálozását is.
Szociális és kultúrális téren
szintén nagy előrehaladást értünk el. Házassági segélyek cí. mén 4100 Ft-ot, szülési
segélyek címén 2400 Ft-ot fizettünk
ki. Munkaversenyek,
minőségi
munka jutalmak és prémiumok
címén 70.000 Ft-ot, sport és
egyéb kultúrális célokra 40.000
Ft-ot fizettünk ki. Az 1947-es
évhez fűződik a mozi végle~es
megnyitása és a Klubház
felavatása is. Ebben az évben
alakult meg a SzIM és SzIT
ifjúsági kultúrgárdája,
megvaIósult az ovoda felállítása, üzemi
hangos hiradónk létesítése és
üzemi újságunk megindítása is.

CIKTA ÜZEMI HIRADÓ
Majdnem
megfeledkeztem
a
bejáratnál felállított panaszládáról, mert most már ez is van,
Mindenki
nyugodtan, sőt az
ismeretlenség homályába burkolózva is panaszkodhat.
Láthatjuk tehát, hogy az elmult év nem volt eredménytelen, munkátlan
és meddő.
Igen sok és szép munkát végeztünk,
lelkiismeretfurdalás
nélkül tekinthetünk
vissza ...
A visszatekintés azonban ne
tegyen senkit sem elbizakodottá,
hanem még fokozottabb és tökéletesebb munkára serkentse,
hogy ezáltal az elkövetkező újesztendő végén még nagyobb
és szebb eredményekről
számolhassunk be.

ÉRTÉKEINlí
szeríti, hogy kellő tájékozottságot és szakértelmet szerezzen
a többi sportágbakban is.
A felszabadulás után, 1945ben visszatér eredeti foglalkozásához és példaadóan műkö.dik az ujjáéledő Cikta gyárban.
Ez az év azután meghozta részére azt az elismerést, amelyre
méltő an rászolgált. Az akkori
üzemi bizottságban dúló viszálykodások 1945 őszén elérték
csúcspontjukat és a gyár munkássága élve törvényadta jogaival elhatározta, hogy egy erőskezű szakembert választ meg
legfőbb képviselőjéüJ. A választás nem is eshetett másra, mint
a népszerű "Kiss háesira".
Először 1945. augusztus 1~
án elnökölt az üzemi bizottság
KISS JÁNOS
ülésén
és azóta megszakitás
nélkül
tölti
be ezt a felelősségüzemi bizottságunk elnöke 1906.
teljes állást. Rátermettsége és
december 8-án született Makón.
arra, hogy köz megelégedésre
1921 ben már mint felszabadult
tölti be ezt az állást, mi sem
cipészsegéd
működik
Békésminthogy
idő·
csabán. Szakmájahoz
l4 éveu jellemzőbb,
közben
az
iparügyi
kormányát hű maradt, mert egészen
1935-ig a lábbeli készités
meg- zat által elrendelt háromszori
ujraválasztásuál
a munkásság
becsült iparát űzi. Sportszeremindig
őt
tüntette
ki bizaltete azonban egy évtizedre elmával.
vonja eredeti foglalkozásától,
Munkálkodását
mindeukor a
mert 1943-igemint a Békéscsabai AC, majd 19-1:~-tól 194.5-jg legtisztább
tárgyilagosság
és
megalkuvásnélküli
őszinteség
mint a CIKTA sportegyesületének sportszakosztályi altiszt- jellemzik. Az üzemi bizottság
és
jeként működik. Bál' a labda- ~ tehát a munkásság gyár
vezetőseg
harmonikus
rugás a kedvence,
általános
egyiH Un úködésének
legérdemsportazeretete mégis arra kény-
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dúsabb tényezője. Megértő munkatárs, de ha kell tud erélyes
is lenni. Sportszeretetének gyü·
mölcseit az összes Cikta sportolök élvezik.
Ö valóban a mi "Kiss bácsink" .

Bizonyára
érdekli Önt
hogya világ első cipőkészitői
az egyiptomiak voltak.
hogy a X. században már anynyira divatcikk volt a különböző lábbeli, hogy az egyház
kifakadt
ellene s egyenesen
kárhozatosnak nyilvánította.
hogy a XII. században a hatóságok rendelettel szabályozták
a cipőorr hosszát. A hosszabb
orr magasabb rangnak felelt
meg.
hogy a csizma a XV. században
jött divatba -- főleg a franciáknálhogy a sarok csak a XVII. század elején kezdett igazán dio
vatba jönni, amikor a francia
udvar kifinomult
izlésével főleg a női viseletben - a
mai cipő tökéletes alakját teremti meg.
hogy a félcipő főleg a XVIII.
században
honosodott
meg.
Széles alacsony sarka volt és
férnesattal díszítették.
hogy a moderu cipész et meg·
alapítója a XIX. század kösepén Knöfel Róbert volt.
hogyamudern
cipők kisaitésénck alapja még ma is a
Knöfel-féle
derékszögrendszer.
Ha történtek is formai változások, lényegében mégis az ő
rendszere !lz irányadó a cipők
szerkesztésében.

~1~~7.~d~e~c~em=b~e~.r~~~
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Mit hozott a Mikulás?

Arccal a szakiskola felé ...
A szakiskolások
1947.
5-én 8 órai kezdettel

NAGY

XII.

MIKULÁS-ESTEl

rendeznek.
rettei vár

Mindenkit szea Rendezőség.

olvashattuk Mikulás napján egy
ölnyi nagyságu plakátról.
Mindenkit szeretettel várnak:
- milyen szép, hogy mindenkit meghívtak és várnak, még.
hozzá szeretettel.
De - valahol valami hiba
történt: nem vártak, pláne nem
szeretettel, - vagy talán a rendezőknek halvány... nem, ezt
nem feltételezzük.
Talán csak
megfeledkeztek, hogy Ök meghívták a nag y é r d e m ű-t és
azt várni kell, méghozzá szeretettel... Csak feledékenység lehet semmi rosszakarat ismerjük a "rendező
gárdát".
Az egyik főrendező hölgy ott
szorgoskodik a szép sorban félállitott asztalok között, ahol
szakiskolásaink
tantaluszi
kínokat szenvedve merednek az
előttük
levő pompás
szendvicsekre,
Szemet üdítő látvány - Hőfehérke és a törpék ...
.Minden a legnagyobb rend• •
, k
.IUIIze
•••
Mar t.l!,"

HALLOTTUK,
hogy addig is, amíg az új kút
vizét nem vezetik be a hálózatba, a tiszapartiszabadfürdő (?)
vízellátását kivánják biztosítani
a feltörő vízzel; az edzett fürd()zők nagyobb boldogságára.
hogy a kútfúrók amikor feltört
a víz, pálinkával locsolgatták
a torkukat.
Ugyannyira, hogy
az egyik tagot agyrázkódással
kellett a szolnoki közkórházba
beszállítani.
hogy a martfűi sertések érezvén az ünnepek közeledtét étvágytalanságukkal
hívják fel
gazdáik. figyelmét ar~a,. hogy
közeledik a nagy tor Ideje.
hogy a martfűi sportemberek
nem
értek el
sikereket
a
"Toto"-n. Ezen felbuzdulva
a
laikusok
kezdtek
lelkesen a,
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ben történik. A vendégek példásan viselkednek, tétován lépkednek kettőt jobbra, kettőt
balra. (Csárdás, de finom~n
zene nélkül, hogy ne zavarja
a szakiskolásokat.)
A továbbiakban
filmszerűen
peregnek a képek. (Az igazgató
erélyes intézkedésére.) Felbomlik a kínos rend,
székhuzogatás , asztal cipelés - Hofehérke
,
- meglepetten néz a csat~terre.
- Mi történt? - Semmi csak
a közönség végre leülhetet a
székekre.
A színpadon kigyultak a lámpák és felvonultak
a szellemi
pankrátorok. Máni~ku~ gyö!1Yörűséggel - valami demolllk~s
kényszer hatása alatt, e~y VIrtuóz kínrímverseny
kezdőd.k,
érzelmi nyavajgásokkal
és sokszor izléstelen
laposságokkal,
élénk bizonyitékául,
hogy látszólag a versíráshoz kell a legkevesebb mesterségbeli tudás,
hiszen Zakróczy Feri is űzi ezt
a sportot.
"Kedves Szakisk la" ha méltányoljuk
is az igyekezetet,
még akkor is csa~ a követke~ő
osztályzatot adhatjuk :
Igyekezet 1, Rendesés 5, Külalak 5, Tartalom 5.
Rudi

tippeléshez.
hogy az új szabadságrend
többek karácsonyi eljegyzését,
ilIetve házasságralépését valősitotta meg.
hogy a szabó kontra
cipész
munkaverseny tovább tart.
hogy az egyik hatcsaládos lakásból a délutáni és esti órákban zongoraszó hallatszik ki.
Ha valaki néhány percig figyelmesen hall~atja ezt a zongoraszőt, megállapíthatja, hogy egészen új és eredeti melódiákat
hall; tangó tói slowfoxon keresztül a swingig. Mértékadó
körök ugy vélik, valami szemérmes tehetség nagy dolgokon
töri a fejét.
hogy Dundi vállalatunk föszakácsa, akinek térfogata tökéletesen kimeríti a gömbölyded
fogalmát, , a "takarmá!1y~iány"
következteben,
egy ujfajta fasírtkészítési módszert dolgozott

kérdeztük munkarársainktól
és
gyermekeiktől
anagyszerűen
sikerült Mikulás-délután
után.
A válasz különböző
volt: a
gyermekek örömmel jelentették,
hogy az idén nem kaptak virgácsot, csak sok-sok finom nápolyit és cukorkát, míg egyes
felnőttek szégyenkezve vallották
be, hogy nekik bizony csak
sült tököt és burgonyát, esetleg
babaruhába öltöztetett kisegeret
hozott. De ők - valószinüleg
meg is érdemelték s igy
nincs helye a reklamálásnak !
A mamák nagy örömére
gyermekeik
a Mikulás-esten,
hála az óvónéni nagyszerű képességének, rátermettségének és
türelmének,
valósággal remekeltek a színpadon. Az előadás
alatt a nézők soraiban,. csupa
napfényes, mosolygó arcot láttunk és még a legkomolyahb
munkásférfi
arca is felderült
és beleélte magát abba a mesevilágba, amelyet -telepünk kedvencei, a jövendő kis "Ciktások" eléje varázsolták.
Nem sikerült
megállanitanunk, hogy vajjon a kedves
óvónénit megjutalmazta-e kellőképpen a Mikulás b~S~i 8zé~t
a fáradhatatlan munkaert, amit
a kis rakoncátlanok beranitásával végzett, ha nem, akkor vegye legszehb ajándéknak a szülők és valamennyiünk
elismerését a valóban nagyszerű teljesitményért.
Ugyanezt mondhatjuk az általános iskola ~allítónőiről,
akiknek
ugyane s 1k
nehéz munkájuk volt a nagyobb,
de önfejübb gyermeksereg betanításával.
A legszebb mikulási ajándékot azonban Szapu László munkatársunk kapta, akit felesége,
a jó Isten segitségével, .{'gy
egészséges
fiugyermekkel
ajándékozott meg. Nem csoda tehát,
hogy Szapu munkatársunk mostanában olyan magasan hordja
a fejét: ilyen ajándékot valóban senkinek sem hozott közülünk a Mikulás!
ki álmatlan éjszakáin. A kákabélű Ciktások gyomrának kell
majd eljárása' helyességét igazolni. (Ezt a körülményt
telepünk orvosának szives figyelmébe ajánljuk.)
.
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A Szociáldemokrata

Párt

közleményei.
Roootuesetö

Az üzemek dolgozóinak nevelése és oktatása
rendkívül
fontos, mert csak képzett és
intelligens munkásokkal
lehet
a fejlődést, a demokrácia megerősödését biztositani és tökéletes munkát végezni. •
Vizsgáljuk meg mozgalmunkat abb 61 a célből, hogy az oktatás tekintetében
minden követelménynek eleget tettünk-e?
Voltak elöadásaink,
amelyek
nem minden tekintetben
elégítettek ki, nem hatoltak a kél"
dések mélyére és f()leg nem
voltak mődszeresek.
Szemináriumaink közül csak
néhány felelt meg a rendszeres
oktatás
követelményeinek;
a
legtöbb esetben nem rendelkeztek álland6, törekvő és figyelmes hallgat6sággal, hanem
elvtársaink csak esetről esetre
vettek részt az előadásokon.
Nem voltak kitartó, szorgalmas
hallgat6ink,
ami pedig a leg',főbb feltétele a szociális okta.
tásnak és nevelésnek.
A szociáldemokrata
pártnak
az a főtörekvése, hogy mődszeres neveléssel és oktatással
új embertípusokat
neveljen,
akik felvilágosultságuk
és tudásuk révén megingathatatlan
harcosai leg-yenek a munkásmozgalomnak
és necsak
ök
maguk tanuljanak,· hanem tanithassanak
is. Ez a cél csak
úgy érhető el, ha mődszeres
oktatással és neveléssel val6ban
harci fegyverekkel
szereljük
fel a mozgalom közkatonáit és
vezetőit ..
Meg kell - tehát keresnünk
azokat az okokat, amelyek a
gyárban dolgoz6kat a módszeres oktatás keresztülvitelében
akadályozzák, vagy meg nem
értését előídézik. Mun ka társaink legnagyobb része nem élt
korábban munkásmozgalmi éle~et és nem rendelkezik azokkal

i
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az elófeltételekkel,
melyeket a
munkásoktatás és tanítás megkövetel és amelyek a munkásmozgalmi résztvevők magasabbrendűségét és kivál6ságát lehetövé teszik.
Véleményünk
szerint ennek
a kérdésnek kialakulását
telepünk helyzete nagy mértékben
segítette elő. A telep fekvésének szépsége és e~yéb adottságai tömegével nyujtják munkatársaink részére a könnyű szőrakozási Iehetöségeket, amelyek
elvonják munkatársaink figyelmét a munkásmozgalmi-. a párt
és szakszervezeti életben val6
okvetlenül szükséges részvételtől. Sokkal egyszerűbb és könynyebb különböző
sporteseményeket végigdrukkolni
és tap.
solni, azokat napokig megvitatni, mint egy mődszeres oktatást, előadást végighallgatni,
annak megértéséhez a vonatkoz6 szakkönyveket
átolvasni
és azok tanulságain elmélkedni,
[ondolkodni, új utakat keresni.
Tehát inkább a szőrakozásra,
mint a tanulásra vagyunk beállítva.
Senki ne értsen félre bennünket:
egy szavunk sincs a
sport és egyéb szórakozások
ellen, csak azt szeretnénk, ha
munkatársainknak
a munkás-
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mozgalom és m6dszeres tanulás
iránt is legalább olyan megértést, szorgalmat és odaadást tanusítanának, mint a különböz6
könnyebb sz6rakozások iránt:
Műkedvelö elöadásainkről
is
megkívánunk
emlékezni. Ezen
elöadásainkbau Is több komolyságot és tartalmat szeretnénk
látni; nem azonosíthatjuk magunkat mindenben,
különös en
az ut6bbi elöadások niv6jával.
Sok fiatal, értékes munkatársunk van irányításunkra bízva és
azt szeretnénk, hogy ez a fiatalság az előadásokban ne csak
kőnnyű szőrakozást keressen és
kapjon, hanem munkásmozgalmi és művészetí nevelésben is
részesüljön.
Meggyőződésünk,
hogy életünkből csak egy kisebb rész
esik a sz6rakozásra, nagyobb
részét az életfenntart6
kemény
munka és küzdelem tölti ki,
ezért valamit ezen ut6bbival
is kell törődni. Ez pedig csak
úgy érhető el, ha a könnyű
sz6rakozások
mellett az életre
előkészft6,
nevelöhatású
e16adásokat is tartunk. Ezzel m6dot
nyujtunk
a fiatal nemzedéknek az élet küzdelmeire val6
előkészületre, hogy majd alpikor a mindennapi
kenyérért
harcolnak, ne érje őket semmi
kellemetlen meglepetés.
Célszerű volna ezt a kérdést
az illetékesekkel
komolyan
megbeszélni, a felvetett problémán gondolkodni; szabadidőnk
kitöltésére pedig olyan értékes
előadások bevezetését megezervezni, amelyekre
a munkásmozgalom kulturális célkitűzéseinek és az új embertipus kialakítási törekvéseinek
van szüksége.

A CIK T A ()zemi Hiradó szerkesztőbizottsága és kiadói minden
kedves olvasójának kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerdús, boldog
Újévet kiván.
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A Magyar Kommunista Párt
Martfűi Csoportja.
Rovatvezető

Eljött a karácsony ünnepe.
Kigyulladtak a karácsonyfán a
gyertyák. Fiatalok és öregek,
gyermekek és felnőttek áhítattai állják körül a zöld fát,
amely világít és ragyog a szoba
félhomályában. A szeretet ajándékait adják át egymásnak, a
legszegényebb is megajándékozza hozzátartozóit, hogy megörvendeztesse őket. A karácsonyfa
fényei derűt és békét árasztanak, megnyugvást és boldogságot egy év kemény munkája
után.
De a karácsonyi csillagszőrők
messze sz6rják sugaraikat, fényt
dobnak szerte a nagyvilág ho-

H

Ö
I
SAROK

Az ipari felügyelő úr három
h6nappal ezelőtt felhívta figyelmünket arra, hogy az ipar.ügyi minisztérium rendezésében
különböző háziipari tanfolyamokat rendez a téli hónapok
alatt.
Martfúi asszonyaink és leányaink elsősorban a szabó-varr6
tanfolyam iránt tanúsítottak érdeklödést. A jelentkezők száma
olyan nagy volt, hogy a kiküldött oktatónó nem is tudta
valamennyit elvállalni. A tanfolyam végéig azonban sajnos
csak 14 résztvevő tartott ki.
Ezek viszont olyan lelkes és
szorgalmas "diákok"
voltak,
hogy - amint azt a tanfolyam
vezetője előre megj6solta iziveien elhalasztották volna a

: TENYERI
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mályos zugaiba. És homályba
húzódó sötétarcú emberek a
karácsonyi fény elől zavartan
takarják el arcukat. A karácsonyfa nyugalmat, békét, boldogságot árasztó fénye nem nekik szól. Ök másfajta fényre
vágynak : A robban6 srapnellek
és bombák, a felgyujtott városok fényére.
1947 karácsonyán a békére
vágyó emberiség nem adhatja
át magát a szent ünnep boldog
nyugalmának, a karácsonyi ének
áhitatát háborús uszítók hangja
zavarja meg. Az anya riadtan
nézi a karácsonyi ajándékokkal vidáman játszadozó gyer-

mekét: vajjon nem egy minden eddiginél rettenetesebb háború számára neveli-e? Az amerikai milliomosoknak nem elég
az arany és a dollár, amit ezen
a háborún kerestek. Az arany
olthatatlan szomja nem hagyja
nyugodni őket. Új háborúra,
még több dollárra vágynak.
De a békére, nyugodt, boldog
életre vágyó emberiség erősebbnek bizonyul náluk. A föld népeit, a munkálkodó, boldogabb
jövőjét építő emberiséget a szeretet karácsonyi szelleme hatja
áto A háborús bujtogatók viszsza fognak riadni a népek elszánt nagyszerű békeakarata
előtt, amely biztos vereséggel
fenyegeti őket.
A világ népei kéz a kézben
állják körül a sugárzó karácsonyfát, amely szeretetet és
békét igér mindannyiok
számára. Egymásba kulcsolt kezeiket nem engedik elszakítani és
ajkaikról
egy nagy kórusban
száll az ég felé a kivánság:
"Békesség a földön a jóakaratú
embereknek."

re ztek mikulási örömet.
Vasárnap, december 7-én a
Rövid beszémelé
tanfolyam résztvevői tea-estet
rendeztek s ez alkalommal mona szabó-varró
dottak köszönetet a valóban
tanfolyamról. kedves tanitónéninek, akit ugyszólván teljesen befogadtak maguk közé és amint mondották
szinte furcsa, hogy eltávozott s
Szerkeszti: CZAPÁR HÁHDORHÉ.
nem áll előttük krétával és
centiméterrel a kezében, hogy
tanfolyamzáró kiállítást további
ujabb szabásmintákat tanítson.
két hónappal, csak hogy tudá- Megköszönték a vállalat vezetőségének támogatását is, amely
sukat a szabás és varrás terén
oroszlánrészese volt a tanfotovább fejleszthessék.
lyam sikeres megrendezésének.
A hallgatók által készitett
ruhákat a tanfolyam befejezté- Ezután teázgatás és· zenesz6
vel kiállitáson mutatták be a közben búcsúztak a kéth6napi
kellemes estéktél.
közönségnek. Aki a club-házban
Még csak azt szeretném megrendezett kiállítást
megtekintette láthatta és bizonyára el- jegyezni, hogy az ötórai teára
csodálatosképpen sokkal ponismerte, hogya
nagyobbrészt
teljesen kezdő-résztvevők ko- tosabban érkeztek meg a tanmoly munkát produkáltak. A- folyam hallgat6i, mint az ugyancsak öt 6rakor kezdődő oktakiállított ruhadarabokon
kívül
a szociális osztály részére is tásokra. Találóan mondotta tehát az egyik kedves vendégünk,
varrtak számos gyermekruhát,
férfiinget és női ruhát, amely. hogyatanfolyamot
a végén
hez az anyagot a vállalat ve- kellett volna megk'ezdeni s úgy
folytatni, akkor bizonyára minzetősége bocsátotta rendelkezésre s amelyekkel egyik mun- den este megtelt volna a tankatársunk
gyermekeinek
sze- terem.
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A kézilabda szak osztály után
után most már labdarugóink is
nyugovóra tértek, fölakasztották bőrszeges cipőikct a fogasra,
hogy egy mozgalmas
idény
után elkezdjék megérdemelt téli
pihenőjüket. Az idény tavaszi
mérkőzéseiről, az első külföldi
portyáról
már
beszámoltunk
lapunk korábbi számaiban, rnost
az ősszi bajnokság esem ('ll) eiről adunk átfoglaló képet:
Első ssap~~unk, a ~l,?g; ar rLa~~Szövetség Közép Keruletének ceglédi 1. h, osztályában indult, ahol 1-1 csapat küzd
a bajnoki címért. A halszerenesés kimenetelü Papírgyár elleni
mérkőzéstől eltekintve.
csapatunk jól szerepelt, hiszen a 13
bajnoki mérkőzéshől
] l megnyertünk,
1 mérk ózés eldöntetlenül végződiitt, míg 1 mérközést elvesztettün k. A fenti
eredmén) ek alapjáu a 118jn hi
táblázat
második hclv fre kerültünk 23 ponttal 48: 13 t..;ÓJaránnyal és Így esup:'n egy
pont választ el hcnnü . ,\.et a
vezető Papírgyár csapatától.
Ez
a ponthátrány nem szabad, hogy
elkeserítse egyetlen egy szurkolónkat sem, hiszen ez könynyen behozható a ta, aszi forduló mérkőzésein.
A csapat ősszteljesítmórn
;'1'e
vonatkozóan a tárg) ilagos szemlélő kénytelen
megállapítani,
hogy az a tavaszivaj szemheu
, némi kivánnivalót
ha!!\ maza
után; ugy a '\ édelem, minta
csatársor a tavaszival os-zehasonlítva sok kellemetlen
percet okozott híveinek, amit a
fentebb ismertetett góbrtmy is
szemléltetően bizonyit.
Mindezek dacára a csapat helyenként olyan játékkal rukkolt
ki, ami méltán jogosit fel bennünket arra a reményre, hogy
jövőre már tényleg, olyan csa-'
patteljesitményben gyönyörködhetünk, amilyent a játékosok
darugó
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Salgótarjántól
Szegedig majd
minden számottevő helyen, ahol
az ökölvívást
űzik, megfordultak. Az ez évben lebonyolított
19 mérkőzésükből 8 győzelmesen, 5 döntetlenül, 6 pedig vereséggel ért végett. A legszebb
győzelmet a Ceglédiek
ellen
érték el, amikor is a hét mérkőzés közül hatot kiütéssei,
egyet pedig pontozással nyerképességei után itélve méltán
tek meg. N agykőrösön a
elvárhatunk.
Horváth
István,
városi egyéni
bajnokságokon
(a népszerű Csibi bá) az UJ ,öt versenyzőnk
3 második és
edző munkája előnyös színben
2 harmadikhelyet
szerzett meg.
~u~atkozik
meg a csapat jáA
szakosztály
vezetősége
a
tekan.
versenyzők serkentésére pontA bajnoki mérkőzések alatt
csapatai nk összesen
62 gólt versenyt Írt ki, amelyik április
1-ig tart; a győztes értékes dírugtak. A góllövő lista élén
jazásban részesül. A pontverBozó áll 14 góllal. A sorrend
utánna a kővetkező : Szubó 10, seny jelenlegi állása a követSomodi 9, Waclaler 8. Pár 6, kező : Vékony 25, Halla 21,
Gul}ás és Juhász 19, Cseres 14,
Mancza és Kovács 3-3, Nyiga
2 valamint
Hernek,
Vorga, Jakab 13, Csató és Mihályi 1.
12-12, Kovács 9, Mihályi L.
Cali, Ba log, Szvetlik.
Tasnádi
8 pont stb.
és Chiminecz 1-1 gólaJ.
Ezuttal második csapatunk
szakosztálynak jelenleg 20
is lényegesen rosszabbul szere- edzés ben lévő öklözője van,
pelt, mert a játékosok
edzés akik megérdemelnék, hogy egy
hiánya és főleg nemtörődömkomoly felkészültségű edző oksége miatt, többször vesztesen
~assa 6ket, hacsak átmenetileg
volt kénytelen elhagyni a pá- is, Ennek rendkívül értékes kilyát és így nem valószínű; hogy hatása lenne a versenyzök tua tavaly szerzett elsőséget eb- dásának fejlesztésére,
hiszen
ben a bajnoki évben js meg egynéhányan
közülük,
mint
tudja majd tartani.
például Gulyás, Vékony, Jakab
A szakosztáy vezeté-ébeu vál- Juhász
igazi komoly tehetsé:
tozás állott be, mert Deák Pál gek, akik számottevőbb
erededdigi szakosztály elnök uj Le- mények elérésére is hivatottak.
osztás következtében eltávozott
Reméljük, hogy ökölvívóink
Martfűről.
A labda rugók és
nem bizakodnak
el az eddigi
szurkolők fájdalommal vették
komoly
sikereken
(mint azt
.tudonrásul
"Pali bácsi" távozását, akinek hervadhatatlan ér- egyikük tette), vezetőik az eddemei vannak a szakosztály és digi odaadással fognak továbbra
is III unkálkodni, és akkor még
a martfűi sportélet Iellenditése
figyelemreméltóbb eredményekterén. Helyét Laszkm'szk}
ról számolhatunk
majd be.
István vette áto
Búnvui

Sűndor

nehéz idénybefejezésról beszélni, mégis időszerűnek tartj uk, hogy legfiatalabb szakosztályunk
működéséről egy rövid beszámolót adjunk. A szakosztály működését
három lelkes sport- és munkatársnnk Biró János, Marczinkech László és Mihovils József
irányítják.
Sportegyesületüuk
szakosztályai közül az ökölvivók műkÖdésének a hatósu~ara
a legszerteágazóbb, hiszen Székesfehérvártól
Békéscsabáig és
Ökölvjvóinknál

/

Az élet nagy tanulsága, hogy
hittel és bátorsággal a legnag) obb nehézségeket
is
legyőzheti az ember. Viszont ha kételkedik - elveszett azonnal.
(Goethe)
Cikta ÜzeIDi

Hiradó.

Az Üzemi Bizottság megbízásából
szerkeszti a Szerkesztő
Bizottság
Kiss János, Tenyeri Ferenc, Mihályi László
ifj. Mikovics
Dezső,
Néder Kálmán,
Bugyi Géza, Ruják Endre.
Cikta

Rt. házinyomd6ja,

Martfíí,

