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Hosszú évszázadokon keresztül a közü gyeket a dolgozók nélkül, nyugodtan mondhatjuk
a dolgozók hátrányára intézték. A lakosság egy
kis része - a vagyonos osztály - választotta
a képviselőket. Ezek határoztak azután a közterhek mérvéről, törvényeket, rendeleteket alkottak, melyeket csatlósaik a vagyonos osztály
érdekeinek megfelelően
hajtottak
végre. A
dolgozó népnek nem volt más szerepe, mint
zúgolódás nélkül dolgozni, fizetni és viselni a
súlyos pénzügyi és sokszor véráldozattal járó
kötelezettségeket.
Minden kötelességteljesítés jogok nélkül
történt.
- z az a apöt -alTa vezetett, hogy a közterhek óriási részét a dolgozók viselték anélkül, hogy az ügyek intézésébe beleszólhattak
volna.
Hasonlóan alakult a helyzet az üzemekben. A munkás hosszú munkaidőt dolgozott
alacsony munkabérért és munkásvédelem nélkül. Az üzem vezetésébe nem szólhatott bele,
bármi is történt;
némán kellett elviselnie
minden munkaadói intézkedést és az ezzel
kapcsolatos szenvedéseket.
Az üzemekben tehát ugyanolyan volt a
helyzet, mint a közületekben. Régi törekvése
ezért a dolgozóknak, hogy a közügyek, a község, a megye, az ország ügyeinek intézésében
részt vehessenek.
A felszabadulás után ez az állapot lényegesen megváltozott - politikai jogokhoz jutottak a dolgozók is. Ennek a változásnak
meg is vannak az eredményei: kezd kialakulni
a gazdasági demokrácia, van üzemi bizalmi;
titkosan választott üzemi bizottság; vannak
üzemi
megbeszélések,
melyeken
az üzem
ügyes-bajos dolgai asztalra kerülnek. Ezeken
mindegyik megbízottnak van hozzászólási és
inditványozási joga; joga van az üzemben történteket szóvátenni, az üzem vezetésére vonatkozóan javaslattal élni, vagy azokat inditvány
formájában előterjeszteni. A munkaidő törvényesen van megállapítva, a munkabéreket pedig kellektiv szerződésekben
rögzítik le a
szakszervezetek. Ezek a szerződések döntő befolyást gyakorolnak a munkásság életszinvona-
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lának emelésére és igazságos munkabérének
biztosítására.
Ezek a szociális vívmányok javítják a
munkásság életkörülményeit,
védelmezik gazdasági érdekeiket és építik a munkásvédelmet.
Ezekhez a jogokhoz a felszabadulás által
jutott a munkásság és ezek biztosítják részére
a termelt javak igazságosabb elosztását is. Az
igazságos elosztás azonban
csak megfelelő
mennyiségü létfenntartási javak esetében lehetséges. Ehhez azonban az szükséges, hogy
a magyar munkásság úgy a mezőgazdaságban,
mint a gyál'akban lelkiismeretes en teljesítse
köteless~ét.
nnkánkat a Jegnagyobb odaadással végezzük el,hogy-"Úgy mennyiségileg,
mint minőségileg a legtöbb et, a legjobbat termelhessük.
A megtörtént változást a jogok birtokában
tekintsük a munkásság boldogabb jövője zálogának. Ezeket a jogokat azonban csak úgy
tudjuk megtartani,
ha termelésünket
munkánkkal olyan fokra emeljük, hogy a dolgozók közül senki ne nélkülözzön.
A kapitalista termelési rend a munkafegyelmet kényszereszközökkel, .csendőrrel és
börtönnel tartotta fenn. Igy kényszerítette a
dolgozókat végső erejük megfeszitésével a javak termelésére. Amig a dolgozók nyom9rogtak, addig az uralmon levők hihetetlen összegeket pocsékoltak el háborura és egyes kapitalisták meggazdagodására.
Ma munkánk eredményéből azzal, hogy
a közügyek intézésébe beleszólásunk van, felesleges kiadások nem történnek. Munkánk
eredményét nem költik el fegyverkezésre, hábOl'ura, - hanem munkásvédelmet,
szociálpolitikát valósítanak meg belőle.
További célunk: a munkásság életszinvonalának
emelése és szükségleteinek
minél
tökéletesebb kielégitése. Ezért a célért érdemes
fegyelemmel, odaadással és jókedvvel dolgozni.
A háboru okozta pusztitás és a romok tökéletes eltakarításáig azonban még sok áldozatot
kell hoznunk. Ezeket az áldozatokat azonban
vállalnunk kell, mert csak így válik lehetövé
az, hogya demokratikus Magyarország a dolgozók országa legyen.

/
CIKTA ÜZEMI HIRADÓ

1947. május 20.

Gyárunk

felemelkedésének

Ii e o m
á

Most, amikor az ország már
idestova kilábalt a háboru és
a gazdasági összeomlás állapotából, teljes nagyságában jelenik
meg előttünk az új és immár
reálisan megvalósítható
feladat:
ujjáépíteni az országot, a korszerű fejlődés utjára lépni, hogy
jobb, emberibb életet tudjunk
biztosítani a magyar népnek.
Az országnak ez a gazdasági,
szociális és kulturális ujjáépítése csak egységesen irányított
munkával, csak hosszabb lejáratu, az államhatalom által végrehajtott
terv keretei között
lehetséges. Az infláció alatt erre
gondolni sem lehetet, holott az
országnak már akkor szüksége
lett volna a gazdasági élet tervszerű irányítására. A tervgazdálkodás gondolata a stabilizáció
után került előtérbe.
A két munkáspárt külön-külön kidolgozta a 3 éves terv
alapelveit.
Mindkét terv előirányozza a terv 3 évében elérni kivánt termelést, ismerteti
a célkitűzés megvalósításának
eszközeit. A terv célja a gazdasági erők összhangba hozatala
és azok fejlesztése arra a célra,
hogy megfelelő erőkifejtés esetén maximális legyen az életszinvonal emelkedése a jövcdelernnek igazságosabb megosztása
mellett, röviden: Magyarországot túljuttatni
az 1(,138. évi
szinten. A terv nem egy párt,
egy társadalmi réteg, vagy foglalkozási ág -'ügye, hanem az
ország összes dolgozóinak közös
terve. Itt minden egyes 1éezletkérdés és csoportérdek alá van
rendelve az egyetlen nagy és
közös célnak.
Vállalatunk, mint az ország
legnagyobb
mechanikai
cipőJ gyára, természetesen hekapcsolódik a 3 éves terv sikcréuek
biztosírásába. Ezért cégünk igazgatósága az üzemi bizottsággal
együttesen összeállította az üzem
helyreállítását
és fejlesztését
célzó 3 éves tenet. Az előirányzatok és az egész 3 éves terv
reális alapokon nyugszik és azt
szeretnénk, -hogya
tényleges
eredmény az elöirányzati programot jóval meghaladja.
3 éves tervünk elkészitésénél
irányitó szempont volt, hogy
elsősorban a gyártást 'fokozó

épitmények létesüljenek és azután az ezzel összefüggő, de más
oldalról kihatással biró szociális létesitmények.
Igy tehát az
üzem fejlesztésével párhuzamosan kivánjuk fejleszteni szociális és munkásjóléti
intézményeinket. Egészséges,hygienikus
családi házakat és internátusokal épitünk munkatársaink
részére; kibővitjük vizvezeték és
csatornahálózatunkat
stb., stb.
A 3 éves terv ben foglaltak
egy minimális programot képeznek, amit a vállalat és annak
dolgozói
mindenképen
meg
akarnak valósitani. Bár az összeállitott 3 éves terv a vállalat
teljes anyagi megfeszitését kivánja, mégis reális alapokon
nyugszik és kitartó munkával
megvalósítható.
Ha visszaemlékszünk
a felszabadulás utáni időre és összehasonlítjuk cégünk akkori helyzetét a mostanival, megállapithatjuk, hogy minden tekintetben olyan örvendetes változás
állott be, amire nem régen még
nem is számitottunk. Azt, hogy
ilyen eredményt értünk el, csak
annak köszönhetjük,
hogy a
gyár munkássága jó munkát
végzett. Ezért mertünk annak
a reményünknek kifejezést adni,
hogy 3 éves tervünk vég~e~es
eredménye
jóval
meghaladja
majd az előirányzati programot.

1.
194.7-ben a háboru alatt sulvosan megrongálódott
1. és ll.
számu kettős csarnok lesz helyreállitva. Ezekben a csarnokokban lesznek elhelyezve a gumigyár, asztales műhelyek, raktárak stb. Ugyanitt kapnak helyet
az ezekhez a műhelyekhez kapcsoiódő irodák, mosdók,
ruhatárak.
Ugyancsak ebben az évben
nyel' majd befejezést a féligkész
kétemeletes internátus, amelyben az üzemben
dolgozó 18
éven aluli alkalmazottak
és
szakiskolás fiuk lesznek elhelyezve. A földszinten tanulóés társalgóhelyiségek, az emeleteken tágas lakó szobák lesznek.
Ezenkivül be lesz fejezve még
6 drh. négycsaládos kislakóház
is, valamint elkészül 1800 mz
beton utburkolat
és 340 fm
j

é

v e s terve.

főcsatorna.
Egyik legjelentősebb
programpontja hároméves tervünk
ezévi szakaszának. a gazdaságunkban lévő kastély és park
rendbehozatala munkás és gyermeküdülő céljaira. A vállalat
igazgatósága és az üzemi bizottság nagyon helyesen cselekedett,
amikor a kastély ily irányu
igénybevételéről határozott.
II.
1948-ban kerül sor a papírgyár befejező
munkálataira,
ahol is a cipőgyártásból
fennmaradó bőrhul1adéknak kéreglemezzé való feldolgozását végző
üzem nyer majd elhelyezést.
A gyártelep saját áramszolgáltatásának, valamint a gyártáshoz szükséges gőz termelésére és az üzemi épületek téli
fűtésének
ellátására tervezett
kazán és gőzturbina, valamint
gépház a további program az
1948-a8 esztendőre.
Üzemünk vezetősége az üzemi
bizottsággal egyetértve munkatársaink sportnevelését is igen
fontos kérdésnek tartja és ezért
már az ujjáépitési terv második
évében egy teljesen modern
sporttelepet létesít.
Ugyanebben az évben kerül
majd tető alá még 15 drb. kis
négycsaládos lakóház is. .Betonuthálózatunk
2700 mz bővül.
Ill.
A hároméves terv záróévében
a szociális intézmények egész
sora létesül majd: 2 drb. legén)-lakás épület 18 éven felüli
nőtlen, illetve hajadon alkalmazottaink részére, nemerikint
külön-külön épületben történő
elhelyezéesel.
Az elemi, illetőleg általános iskola, valamint a
fiu- és leányszakiskolák
elhelyezésére egy háromemeletes
iskolaépület készül. A szaktárgyak tanitására: fizika-, kémia-,
zene-, rajz és tornateremmel,
tantestületi szobákkal és szertárakkal.
Elkészül
még ezenkivül 5
drb. kis négycsaládos és 1 drb.
hatcsaládos lakóház is, valamint
2 drb. autógarage az üzem és
üzemi utazó alkalmazottak gépkocsijai részére.
Ebben az évben lesznek a
korábban és a 3 éves terv folyamán készült betonutak kör-
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forgalmu

úthálózattá

kiegé-

szitve,

Az építkezésekkel együtt természetesen maga az üzem is
kibővitésre kerül és töhh újahh
műhely meginditása van ten be
véve, .hogy a hároméves terv
intenciőjáuak megfelelöcn elérhessük a ten el6képesség fejl()désé 1., a termelési
eredmén)
gyarapodását
ol)
mértékben,
hog) az a békeszinv onalna

feleljen meg.
gy ahog) az ország egész
társadalma a tervtúl várja az
életszinv onal nag) arán yu felIendülé .•ét, ug) várj uk mi is
tőle vállalatunk
életképességének mcgcr{)södését é~ á lal1(lósitását,

Iindenkinek
kötelessé ac tehat, ho/!. odaa ljon a terv ~lllelIé
és minrl 'Il képességévei vegyen
részt annak végrehajtásában.

,

Az orszag első munkaiskol/ua.
A Cikta r. t. martfűi g) ártelepének vezetősége 194,1.nyarán elérkezettnpk látta az időt.
hog)~ eg) ~égeLI~en elhatározott
tervet val ora váltsa : megszervezni egy tanulóotthonnal
egybekötött szakiskolát, ahol az
alföld és az ország távolabbi
részeinek dolgozni és tanulni
szerető ifjusága a legmodernebb
és legszociálisabb körülmények
között készülhet fel a gyakorlati életpályára.
Ebből a célból a vállalat akkori vezetősége a Kultusz miniszter kiküldöttjével
összeült,
hogy
, szlet áben is megtárg_.alja a szakiskola felállításának kérdését. A megbeszélések
alapján Haraszti Pál ősszeállította az iskola szervezeti szabálvzatát és a V. K. "\1. rövidesen' engedél) ezte a szakiskola
megnyitását. 1944. szeptemberében az iskola megnyitotta
kapnit. a lelkes kezdetű munka
azonban okt. elején megtorpant,
mert a háhoru szele elérte a
tiszaparti gyártejepet is. A gyárat katonai parancsra ki kellett
üríteni S október 8-án megindult a munkásszázadokba
osztott gyári alkalmazottak
sokasága Ersekujvár felé. A szakiskola tanulóinak csak egy kis
töredéke ment velük, a többi
visszatért szüleihez s igy a szép
reményekkel
indult
oktatást
egy idŐre félbe kellett szakitani.
1945. év azonban meghozta
az egész országnak a várva-várt
felszabadulást.
A g) ár ismét
visszatérhetett Martffu·e. Az iskola a hadműveletek
során elszenvedett károk miatt szomoru
képet mutatott. A tanuló otthon ,
f-lszerelése szinte teljesen megscmmisült, a gYHri műhelyek :
nagyrészc
romokban
hevert.
Mindent ujból kellett kezdeni.

,legsenllni~ült az iskola irattára
is s vele eg) ütt az iskol, engedél) okmám a, va amint szervezeti szabálx zata,
A gyár vezetősége
1945.
augusztusában
az illetékes minisztériu 1 kiküldött jének jel ]létében bnét é -tekczletre gyiilt
össze, amel) e 1 megállapítottálc
az iskola újbóli
felállításának
ssükségessézét.
z igazgatót teendók ellátását al ismé t Haraszti
Pált bízták meg, aki nyomban
hozzáfogott az iskola ujjáezervezéséhez.

1945. szeptem heréhen végre
megnyltliatta kapuit a szakiskola s azóta a foh ó tanévben
már II. osztállval hőviilve, ujjászervezett tanári karral zavartalanul fol tatja működését.
z or 'zághall e~é zen eg) edülálló
iskolatipust
képvisel
ez a szakiskola. melvet itt a
g árban munkaiskola
~él'ell emle{!et mindenki.
alóhan
a
munka iskolája ez, mert feladata
elsősorban
az ifjuság
munkára nevelé se. A cél : művelt és képzett
szalanun kást;
testben és lélekben egészséges
férfi és nő. értelmes és öntudatos munkatársak,
demokratikus gondolkozásu állampolgárok nevelése. ~1inden ennek a
cel nak a szolgálatában áll. A
nevelés leglényegesebb' része a
közös munka a gyárban, ahol
a fiatalság szakképzett vezetés
alatt sajátítja el az üzemi munka
helyes ütemét. dunkáról, munkára haladnak, amig csak ti) céletes szakismeretekre nem tesznek szert. A szellemi továbbképzést szolgálja a délutáni iskolai elméleti
oktatás,
ahol
szakképzett pedagógusok, mérnökők és gyári szakemberek
irányítása mellett nyernek be:-
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vezetést az általános és szakműveltséget
nyujtó
ismeretek
elemeihe, Igy folyik ez három
é, ell át, amiko na tanulóink
műv elt és képzett szakmunkások . válnak. a ikre a vállalatnál kieg) ensulyozott élet és
biztos jövő vár.
z iskola teljesen ing) cnes,
a szulóktől senuni ellenszolgáltatást nem kél' a vállalat,
\. tanuló - a műhelyhen
égzett mu ikáj kért fizetést kapnak, amel) hől szernélyi kiadásaikat f dezni tudják. Igy már
fia alon ránevelódnek arra, hogy
az élethen csak saját kezükre
és akaratakra támaszkodjanak.
Kipróhálhatják és kifejleszthetik képességeiket
s csak tőlük
Higg, ho~y az isko ában szerzett
tudást és tapasztalatot menn) ire
tudják saját boldogulásuk érdekében felhasználni.
A vállalat
minden esetre megadja nekik
a leheróséget.
Gondoskodik a tanulók egészséges elhelyezé ér()l is. ~Iodern
tauulóotthonok
állnak rendelkezésükro, ahol szabadidej iiket
el öltht tik.
Az is o a növendékei állandó
orvosi felügyelet
alatt állnak,
H~ iiZe,mi étkP7.dPben, pf'dir bősezes Co rendszeres vétkezésben
rész sülnek.
á

A kornolv munkát és tanulást szervesen kiegésziti a hétvégi sportrlélutá n, amikor a
hatalmas sportpálya éb sportintézmény rendelkezésükre
áll.
~Iilldenki ked, ére űzheti kedvenc s ortját. A szabadidőt önképzőkörí előadások kal, ujságok
és szakfol vóiratok olvasásával,
színháza','
mozik,
kulturelőadások látogatásával töltik ki.
A fiatalság hüszke is a munkaiakolára és büszke öntudattal
viseli a vállalat által rendelkezésűkre bocsájtott munkaiskoIás egyenruhát,
hitet tévén a
dolgozó magyar ifjuság szebb
és boldogabb jövője mellett.
.Az, igy nevelt és vezetett ifjuság képezi majd a gyár és
ezen keresztül egyben az egész
ország igazi erejét, mert a Cikta
nem "munkásokat"
nevel, hanem értelmes, öntudatos, demokratikus gondolkozásu, dolgozó magyar ifjuságot, akik
büszkén vállalják majd a szebb,
boldogabb
s emberibb életet
nyujtó Magyarország felépítését.
B. G.
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ELÁRUSÍTÓINIíNAlí:

1. A vevőnek mindig igaza van.
2. Az udvariasság
a kereskedő
eredményes
munkájának alapja.
3. A természetes
mosoly mindenkit megnyer.
4. Az elégedett vevő a legjobb és legolcsóbb reklám.
5. Csak becsületes munkával biztosíthatod jövőd et.
6. Ne kényszeritsd a vevőre saját nézeteidet.
7. A túlhajtott szolgálatkészség
ártalmas.
8. A beképzeli'ség
bizalmatlanságot
szül.
9. Az elégedetlen
vevő a legrosszabb
reklám.
10. A kapzsiság és becstelenség a bukás előhírnökei.

AZ

ELADÁS

IS

Az elmult háboms évek eltolódott
gazdasági
viszonyai
miatt a kereslet a rendelkezésre
álló árukészlettel szemben óriásira nőtt. Ebben az időben
az eladás már nem volt művészet, mint ahogy arról azelőtt
beszéltek. Igazi kereskedői hivatásérzet kellett ahhoz, hogy
a kereskedők ne feledkezzenek
meg magukról és a ve, ővel a
a békebeli hangnemLen beszéljenek _
~~---'OL..
'Ezzel kapcsolatosan örömmel
kell megállapítanunk, hogy üzletvezetőink és üzletfeleink nem
használták ki a rendkivüli idők
viszonyait a vevő róvására, aminek ékes bizonyítéka, hogy vevőkörünk most, amikor már
kiegyensulyozott
gazdasági viszonyok között élünk, továbbra
is hű maradt hozzánk.
A háborus gazdasági viszonyok alapjában véve változtak
meg. Demokráciánk
értéká ló,
jó pénzt teremtett. Egyre több
áru kerül forgalomba - fokozódik a kinálat.
Az eladás a keresk delem
mozgató ereje - ez viszont a
kereskedő rátermettségétő', készséges kiszolgálásától, hivatásérzetétől függ. Udvariasan, kedélyesen kell a vevőt fogadni és
"kiszolgálni. Mindez együttvéve
emberismeretet
jelent - ami
már egymagábavéve is művészet.
A jó emberismerettel
rendelkező kereskedő az üzletbelépő

A szegényember
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vevőre nézve tudja már, hogy
milyen cipőt lehet neki majd
eladni.
A forgalom növelésének másik legfontosabb
tényezője a
reklám, A reklámra fordított
összeg a legjövedelmezőbb befektetés egy kereskedő számára,
mert a forgalomból, illetve jutalékból sokszorosan visszatérül.
A legelőnyösebb rel lám eszköz
az izléses, megkapó, gyakran
változó kirakat, amel 'ről azt
szokták mondani, hogy az üzlet a kereskedő tükörképe. Ezek
szemelőtt tartásával igen fontos,
hogy a kirakat legalább e~yszer
hetenként át legyen rendezve.
Egy nem túlzsufolt, de mégis
minden raktáron levő cikket
magában foglaló kirakatból
a
vevő megfelelő áttekintést nyer a
készletról és könnyebben szánja
rá magát a vásárlásra. Igen fontos, hogy a vevő már az üzletbelépés előtt megfelelően táj ékozva legyen áraink ról , ezért
azokat egységes számokkal, tussal, vagy festékkel
(sohasem
ceruzával, vagy tintával) tűntesstik fel az árcimkéken.
Eddig csak a kereskedő belső
tulajdonságaival,
valamint
az
üzlete külalakjával
foglalkoztunk. Amilyen tisztának, izlésesnek és megnyerőnek kell az
üzletnek lennie kivül is meg
belül is, éppen olyan kifogástalannak kell lennie az üzletvezetőnek úgy lelkileg, mint

külsőleg. Ne felejtsük el, ..hogy
"ruha teszi az embert." Ünök,
üzletvezető munkatársaink
bizonyára ruházata
után ítélik
meg a belépő vevőt, nos nem
gondolják,
hogy <?k is ilyen
szemmel néznek Ünökre?
A
jó megjelenés, az izléses külső
fokozza a vevő bizalmát Onök
iránt.
Ha üzletvezetőink
ezeket az
apró jótanácsokat mind megfogadják, rövid időn belül örömmel fogják tapasztalni forgalmuk és ezáltal jutalékuk
növekedését.
Sz.-M.
Üzemi Hiradónkban
megjelenő közlemények
ugyanazon
kötelező hatállyal birnak mint
körleveleink,
ezért kérjük üzletvezető munkatársainkat
és
üzletfeleinket, hogy cikkeinket
kisérjék figyelemmel.
.
Kirakataink
egységesítése
szempontjából, ezek rendezéséhez szükséges dekorációs papírt,
árcimkéket
stb. központilag
fogjuk beszerezni és kiküldeni.
Tekintettel arra, hogy minden egyes esetben a cikkek
szerinti "Raktári
kimutatás"
alapján expediálunk,
elengedhetetlenül fontos, hogy minden
egyes üzlet, minden
héten
küldje be a "Kimutatást".
A hetenként beküldendő üzleti elszámolás gerince a "pénztári és raktári elszámolás." A
cikkek szerinti raktári kimutatás (leltár) a gyártás további
irányitása és az expedició helyes
szétosztása szempontjából
bír
nagy fontossággal.
A kimutatásokban
melléklet
nélkül elszámolt összeget nem
ismerünk el, ezért kérjük üzletvezetőinket, hogy saját érdekükben csakis mellékletekkel
kellőképpen fel szerelt kim utatásokat küldjenek be.
A reklamációk
átvételénél
ne mulasszák el munkatársaink
a vevővel közölni, hogy annak
elintézése minden egyes esetben kb. 14 napig tart.

fillérje éppen olyan értékes,
mint a gazdag ember forint ja.
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Martfűről.

Ismét egy agilis munka társunk vált ki a szabadsá~~lvező
ernberek sorából. Deák Míklös
a 702-es osztály rettenthetetlen
főnöke a szabadság tengerén
való hosszas hánykolódás után
a "Házasság" kikötőjében partot ért, Mi nem vagyunk 1'0SSZmájuak ---.:...
sőt - és ezért sok
szereneset és boldogságot kivánunk neki és nejének, Pudner
Mál'Íának.
Apropos l Boldogság? Deák
munkatársunk most majd megtudja mi a boldogság - de azt
hisszük ma L késő!?
Az alma nem esik messze a
fájátói és nem csak a jó, hanem a 1'0SPZ példa is ragadós.
Budavári László munkatársunk,
követve főnöke példáját, hoszszas töprengés után arra az álláspontra helyezkedett,
hogy
"pál'osan szép az élet". A Danku
Ilonával kőtött
házasságához
ugyanazokat a jókívánságokat
csatoljuk, mint fentebb.
Azonban a sms akarata kifürké~zhetetlen.
A természet
mindjárt gondoskodik is az elesettek legalább részleges pótlásáról, mert már meg is született a legifjabb martfűi szabad
polgár. Komáromi Jóska neje
Benyus Eszter egészséges f i ugye r m e k nek
adott életet.
Gratulálunk.
Megalakult telepünkön a helyi tűzoltócsoport. A "spricnisek" - ahogy őket a telepen
hamar elkeresztelték - tisztikarában és tagjai között csupa
kipróbált csővezetőket találunk.
Reméljük, hogy nem lesz komolyabb feladatuk, mint évenként - május 1-én - a Szakiskolások tábortüzét
idejében
eloltani. A martfűi közvélemény
nézetét tolmácsoljuk,
amikor
azt mondjuk, hogy már ez évben nagy szükség lett volna ily
irányú tevékenységükl'e.
A rossz nyelvek szerint a
gyári ellenőrző órában nincsen
szallag. Nos ez nem igaz, mert
..
".
"... IgenIS van... , arrunt azt
a gyári bejárat "igazgatósága"

mondotta. De milyen? - kérdjük mi. Láttunk ugyanis olyan
munkatársat,
aki fordítva helyezte be ellenől'ző lapját az
órába, olyat aki fizetési zacskóját kisérelte meg lebélyegezni;
- talán olyan is akad, aki étkezési jegyét helyezi az órába
- mondván...
"ugy is mindegy, sem ezen, sem azon nem
látszik meg az idő, viszont
"ütni" muszáj, mert így kivánja
ezt az előírás, no meg a Csontos és Bálint úr, nemkevésbé
a Misa bácsi. Nem hisszük,
hogy ezen nem lehetne segíteni?!
Az egyre növekvő alkalmazotti
létszám mellett nagy szükség
is volna e hiba orvoslására,

Köztudomásu, hogy nagy erőfeszítések nélkül, testi fáradságot kimélve, végre valahára elkészült a röplabda pálya. Ezzel
kapcsolatban hallottuk - lehet,
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hogy csak a rossz nyelvek szerint - hogy az elkészítésénél
több logarléc, vizszintező és
mérőszallag fogyott el, mint a
háromemeletes gyárépület megépítése alkalmával. Nem csoda,
hisz az építész- és gépészmérnökön kivül a kalkulánson
kezdve egészen a jól megtermett alchimistánkig mindenki
akadékoskodott
a méréseknél.
,.Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor,
De szabadok vagyunk 1"
(Petőfi)

*
"Ha nem vagyunk. is egyvéleményűek, magyarok maradunk azért mégis mindnyájan, mit soha nem kellene
felednünk."
(Széchenyi István)

Szegénységben -

gazdagon!

Enyém az apák fáradt homloka,
ahová országutat vés a
gond,
enyém az anyák sóhajos
szent szája,
ezüstös hajuk fáradt
glóriája.
Enyém a kezük,
mikor simogatnak
s mikor mint fáradt virág
ölbe lankad,
Enyém
.a hétszer tőrrel járt szivük,
enyém az el-elélt életek meséje,
a most pattanó bimbó
tiszta vágya,
en) ém az ifjuság szent akarása
és enyém a bűnök
sötét orgiája,
a bűnösöknek jobb és tisztább vágya,
(ó, ugy adnám belé
az életem)
. , , én így járok
ittasan. tűzben égve,
a virágos fa
a dermedt, szörnyű télben.
Én így járok,
örök szerelmesem,
ó, vegyétek,
nektek nyilt életem.
Fazakas Erzsébet.
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A Szociál Demokrata
Rovatvezetö:

Párt közleményei.

SOTTO JÓZSEF.

A martfúi Sz. D. P. eddigi eredményei.

A Szociáldemokrata
Párt
mar t f i ezervezete nevében
örömmel üdvözöljük a "Cikta
Ozemi Híradó" megjelenését és
reméljük, hogy ezen keresztül
sokkal szorosabb kapcsolatot
tarthatunk fenn munkatársainkkal, mint eddig. Szeretnénk, ha
ez az üzemi híradó nemcsak a
munkatársainkkal
való szorosabb kapcsolatot, hanem üzemünk és ezáltal az ország ujjáépítését, a mindig tökéletesebb
munkát és valamennyiünk baráti, félreért ése ktől mentes,
őszinte együttműködését is elősegitené.
Helyi pártszervezetünk 1946.
juliusában alakult meg kb.' 50
taggal. Kezdetben a pártélet nehézkesen indult, mivel a pártszervezet tagjainak és vezetőinek nem volt megfelelő lehetőségük és kiképzésük komolyabb pártélet szervezésére. Eleinte, de különösen a párt megalakulása előtt igen komoly nehézségekkel kellett megküzdenünk, mivel a dolgozók, mind
a fizikai munkások,
mind pedig az értelmiség legnagyobb
része teljes közömbösséget és
érdektelenséget
mutatott mindennemü pártélettel szemben.
Megalakulásunk óta azonban
lényeges változás történt. A
szellemi és fizikai dolgozók
igen szép számmal csatlakoztak
hozzánk és ma már konwly
pártéletet élünk. Tagjaink száma
megtöbbszöröződött,
ami világosan mutatja, hogya dclgozók
nagyrésze már kizökkent eddigi
közömbösségéből és komoly érdeklődést kezd tanusítani a dolgozók szellemi és anyagi életének fellenditése és a modern
szocializmus iránt.
Pártunk, amint hozzájutott a
párthelyiséghez, komoly munkához látott. Megkezdtük oktató
és felvilágosító tevékenységünket és a szemináriumi előadásokat, mert tudjuk, hogy ugy
sikerül a dolgozók anyagi és
szellemi színvonalát felemelni,
ha képzett és tanult párttagjaink vannak.
Mindenkit a barátság és szeretet jegyében
hivunk
sorainkba, de ez természetesen nem
jelenti azt, hogy ugyanígy önként teszük nyakunkat ellenű

ségeink kése alá. Ezt nem teszszük, mert ha kell, az erősza k
eszközét is igénybe vesszük colt
elnyomóink
és ellenségeinkkel
szemben! Ma még erre szükség van, mert még igen sokan
vannak a mult rendszeréből,
akik a legdemokratikusabb jelszavakkal és a legdemokratikut

sabb mez leple alatt próbálják
kikezdeni a demokráciát, a tCI·melő munkát és az ujjáépitést.
Az ilyenek ellen könyörtelen
harcot kell hirdetni, legyenek
azok bárhol, bármilyen pártnak
a takarója alatt.
Minden dolgozőnak
fozadalmat kell tennie, hogya
III unkásegység az ország ujjáépítése
és a szocializmus megvalósítása
érdekében minden erejét latba
veti.
Pártvezető'iég.

Magyar Kommunista Párt Martfűi Csoportja.
Harc az ujjáépitésért!
Elvtársak!
Emlékezzünk
a
vértanukról, akik életüket adták a magyar szabadságért, a
dolgozók és az egész nemzet
ügyéért.
Az ő feláldozásuk nélkül nem
tudnánk felépiteni a mi nagy
pártunkat, azt a pártot, amely
olyan jelentős szerepet visz hazánk ujjáépitésében.
Sohasem
feledjük el őket, akik életükkel és vérükkel pecsételték meg
a Magyar Kornmunista
Párt
célkitüzéseit; sem azokat a tízezreket, akik minden ,üldöztetés és börtön dacára 25 esztendőn keresztül magasra tartották a Kommunista Párt vörös lobogóját.
Meg kell emlékeznem azokról is, akik leverték a magyar
nemzet kezéről a fasiszta bilincseket: a nagy Szovjet Unióról, valamint Amerika, Anglia
és a többi szabadságszerető
népekről, akik hozzájárultak
a
fasiszta harbársáz szétzuzásához.
A mi sikerein<knek az a titka,
hogy harcunkat kezdettől fogva
a nemzeti erők összefogásának
jcgyében vívtuk meg.
utolsó
tíz esztendő története, de különösen az utolsó hónapoké
beigazolta, hogy ez a vonal
minden tekintetben helves volt.
Ennek köszönhető, hogy népünk anémet megszállás és a
háborús
pusztitás dacára aránylag olyan gyorsan a felemelkedés utjára léphetett; lerakhatta
az új, demokratikus
Magyarország alapjait, létrehozhatta az
Idiglenes Nemzeti gyűlést, az
Ideiglenes Nemzeti Kormányt,
megkötötte
a fegyverszünetet
és útját egyengette annak, hogy
hazánk újra visszatérhessen a
sza bad nemzetek családjába.
Ugyancsak ennek a hel yes, a
nemzet összes demokratikus ere-

Az
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jét egyesítő politikának köszönhető, hogy sikerült a fiatal magyar demokráciának megoldani
az utolsó század legvajudóbb,
legfájóbb kérdését, a földnélküli parasztság földhözjuttatását. A Magyar Kommunista Párt
joggal büszke arra, hogy ebben
a korszakalkotó munkában
az
élen járt és el van tökélve,
hogy minden erejét arra ősszpontosítja,
hogy a földhözjuttatottak gyökeret is verjenek
és belőlük jómódu, művelt kisgazdák legyenek.
Az elmult hőnapo]; eseményei beigazolták, mennyire szüksél;t's a marxista. leninnista elmé1ettől vezetett Kommunista
Párt. Ha a Magyar Kommunista
Párt és a demokratikus rendőrség nem lett volna e ég éber
és nem leplezte volna le idejélen az összeesküvőket,
azok
Görögország sorsara juttarták
volna a fiatal magyar demokráciát.

Ezek azok a tények, amivel
alátámasztom azon meggyőződésem. hog) nemcsak a dolgozó osztálynak, hanem az egész
nemzetnek elengedhetetlen
szüksége van az crős és céltudatos Kommunista Pártra.
Pártpolitikánk
vonalának
alapja a nemzeti erők összefogása. Ezen az összefogásen
belül elsősorban a másik nagy
munkáspárttal,
a Szociáldemokrata Párttal tal tjuk fenn a
legszorosa b kapcsolatokat. Ez
azonban nem zarja ki azt, sőt
szükségessé
teszi, hogy a demokrácia többi pártjaival
is
szoros és baráti együttműködésben maradjunk és együttesen építsük tovább a fiatal,
demokratikus magyar államot.
(Folyt. köv.)

,
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A gumI.•
. Tekintettel
arra, hogy rövidesen üzembe helyezzük gumigyárunkat és megindul a gumitalpu vászoncipők
(tenniszcipők) gyártása, időszerűnek
tartjuk, hogyavilágipar
ezen
egyik legfontosabb nyersanyaga
keletkezésének
történetét
ismertessük.
Európa ezzel a tengerentúli
nyersanyaggal,
a délamerikai
őserdők termék évei közel kétszáz évvel ezelőtt ismerkedett
meg. Ezt az uj csodát, melyet
Peru és Brazilia öserdei indiánjai régóta ismertek és használtak, egy francia kutató expedició hozta Európába.
A gumifa a kutyatejfélék
rokona, nedve olyan, mint a
mi útszéli gizgazunké. A gumifán ejtett seb tejfölszerü nedvet ad. A benszülött indiánok
a nedvet nádcsövön agyaggal
kikent kosarakba gyüjtik, félmázsás kupacokba gyúrják és
lassu tüzön megolvaszják. Ez a
gumipogácsa, a nyer san y ag,
~ely az~tán. hosszas eljáráson
A gumi legfontosabb termőterülete negyven
éve a Brit
Maláji-föld élj az itt elterülő
gumi ült etvények természetesen
kiküszöbölték már a nádcsövön
való "guminedvceapoláet
és korszerű, modern eljárással gyüjtik
a gumit. Ez az eljárás és maga
a gumi finomitása
azonban
lényegileg semmit sem különbözik az őserdei indiánok módszerének elvétöl, csupán technikailag mulja felül azt.
A gumi eleinte csak mint
különlegesség szerepelt, később
azonban főleg a francia nagyforradalom idejétől már közszükségleti és háborus célokra
is felhasználták. A gumi azonban lassan hóditott.
Magyarországon
az l860-as
években még gunydalokkal csufolják az ujdonságot, melyet a
nyelvujitás "ruggyanta"
névre
magyarositott.
De hiszen ez
minden
ujitás
és találmány
sorsa. Először guny és nevetség tárgya, aztán a vetélkedésé,
a divaté, a végén az emberiség
jótevője, a kultúra és a civilizáció emelöje, Ha rágondolunk arra, hogy a gumi nélkül
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A gumilábbeli története és fejlődése.
Még a legtökéletesebben elkészitett bőrcipőnek sem veszszük hasznát ott, ahol vizmentes lábbelire van szűkség.
Az első gumilábbelit az Amazon folyómenti benszülött indiánok készitették kizárólag saját
céljaikra és pedig oly képpen,
hogy agyagból készült cipőformákat egy ottani fának a nedvébe mártogatták, meIy a Ievegőn megszikkadt. Ezt az. eljárást többször
megismételték,
tűz felett
is száritották és
igy érték el a kivánt vastagságot; a belső agyagformát ezután szétverték és igy kapták
meg a gumilábbeli formáját.
Az első gumicipők l823-ban
kerültek piacra Bostonban. Azt
az 500 pár gumicipőt melyet a
braziliai indiánok a fenti eljárással készitettek,
egy-kettőre
szétkapkodták a jó bostoni polgárok. A braziliai gumigyárak
európai képviselőinél még ma
is láthatók
ilyen gumicipők,
melyeket a braziliai para-kaucsuk reklámaként mutogatnak.
A gumilábbeli
történelmi
kön vében fel' e ezték iné azt
is, hogy egy C. ales nevezetű,
élelmes
amerikai
kereskedő
több ezer pár gumi cipőt adott
el Bostonban, melyeket az ő
általa szállitott kaptafákra készitettek a fenntebb
emlitett
braziliai benszülöttek.

Európában l830-ban kerültek
az első gumicipők piacra, melyeket egy Hancog nevezetű kereskedő készittetett kaucsuktej,
kréta, gyapjuszál és szén keverékből (a szenet ebben a keverékben a gumi barnára festése
céljából alkalmazták).
Még l883-ban is nagyon kezdetleges állapotban volt a gumicipők gyártása. Ebből az időböl
jegyezték föl, hogy J. M. Hood
Amerikában készült bőrcipőket
kűldött Braziliába, hogy azokat
ott guminedvbe mártva vizhatlanná tegyék.
Az első vulkanizált gumicipők l890-ben készültek el.
A gumilábbelik gyártása eredetileg főleg Amerikában, Kanadában és Oroszországban (főleg a háboruban) volt összpontositva, ugy hogyagumilábbeli
gyártást ezen országok specialitásának mondhatjuk.
Mindezt összegezve :negállapithatjuk, hogyagumilábbeli
na~ gazdasági és technikai fejlődés küszöbén áll.
Ez a fiatal iparág, amely
nem ogy csa
el en tu o
állani a .gazdasági válságoknak,
hanem még tért IS tudott hóditani, elsőrangu szervezettségének köszönheti azt a kimagasló helyet, melyet a világgazdaságban elfoglal.

nem született
volna meg a
legutóbbi rövidke két évszázad
alatt a kábel, a telefon, a távírás, az elektrotechnika,
a modern sebészet, az automobil és
a repülőgép,
akkor nyilvánvalóvá válik ezen cikknek elsörendü fontossága.
Hogy a cipőiparban milyen
fontossággal
bir a gumi, azt
a mai nyersanyaghiányos világban mind nagyon jól tudjuk.
Em 1é kez z n k csak vissza,
mennyi
gondtól
szabadított
meg bennünket
és mennnyi
nehézségen segített át minket
a gumitalp és a gumisarok.
A háboru alatt a gumi elsőrendű fontossázu
nyersanyag
volt és amikor Japán a legjobb
gumi termő vidékeket elfoglalta,
a szövetséges hatalmak fokozatosan rendezkedtek be a guminak műuton
való gyártására.

Ezen a téren főleg Amerika
vezetett, de igy: cselekedett
Oroszország, meg a többi szővetséges hatalmak is. A műgumi
azonban természetesen kevésbé
jó, mint a természetes és minőségileg a nyers gumi alatt marad. A műgumiból készült kerekek nagy sebességet és megrázkódtatásokat
kevésbé viselnek el. Az ipari felhasználásban a természetes gumi hajlékonyabb, nyujthatóbb,
szakitásra ellenállóbb, mint a műgumi. A műgumi viszont nagyobb elektromos ellenállóképességel és kopással szembeni
ellenállással rendelkezik.
Az őserdei indián gumijának
gazdaságtörténeti regényét a kultura a hóditó háboruk fejezetei
jelzik. Reméljük, hogy a jövőben az emberi haladás fokmérője lesz a gumitermelés is.

ü
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== SPORT
18 9yőzelem,
3 eldöntetlen és 3 vereség ez a Cikta-sportolók
május havi
mérlege. Nem erről az igazán
kitünőnek
mondható
arányszámról akarunk most beszélni,
hanem nézzük meg az érem
másik oldalát is. 18 -1- 3 -1- 3
24. 24 mérkőzést küzdöttek
végig sportolóink
~gy hónap
- 30 nap - alatt. Ekes bizonyítéka ez annak, hogy úgy
vezetőink, mint alkalmazottaink
tudatában vannak az "ép testben ép lélek" örök igazságnak.
Örömmel kell megállapítanunk,
hogy munkásságunk nem vonja
ki magát az egyetemes társadalmi sportból és egyre intenzívebben veszi ki részét sportszakosztályaink
munkájából.
Megállapításaink szerint sportolóink száma az alkalmazotti
létszámhoz viszonyítva olyan
kedvező
arányszámot mutat,
amivel csak kevés üzem tud
Magyarországon eldicsekedni.

=
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E hónapban a legjelentősebb
sikert kétségtelenül kézilabdázóink érték el, mert a Szarvasi
MADISz csapata ell en elért
13 : 6 arányu nagyszerű győze]mükkel megszerezték a CIKTAnak a felszabadulás utáni első
bajnokságot. Dehreceni Béla és
László, Fazekas István, Jobbágy
József, A. Kovács Sándor, K.
Nagy János, Oláh György, Szikszai István, Szlankó András és
János, Szőke Imre, Tóth János,
Trencsényi ~Benedek és Vass
Imre voltak azok, akik a bajnoki mérkőzéseken győzelemre
vitték a CIKTA szineit,
Reméljük, hogya'
kerületi
bajnoksághoz - az "országos
vidéki bajnok" büszke címét
is megszerzik, mert a résztvevők játékerejének
számbavetésével erre esélyük van.

*

Lahdarugóink
sem panaszkodhatnak, mert két legerósebb
ellenfelüket az ÜHőt és a Szolnoki Papírgyárat verték meg biztosan 2: O, illetve 1: O arányban és így jelenleg 1 ponttal
vezetnek a bajnoksághan. A
Papírgyár elleni mérkőzésen az
egész csapat nagyon jól, helyenként egészen ragyogóan játszott
és ha nincs Görög sérülése,
fölényüket gólokkal is jobban

CIKTA ÜZEMI HIRADÓ
tudták volna kifejezni. - Ezen
a mérkőzésen
született meg
egyéhkéntcsapatunk l00-ik gólja
is - ezt Somodi szerezte.

*

Ökölvívóink két mérkőzést
honyolítottak le az elmult hónapban. Sportegyesületünk legfiatalahb szakosztálya nagyszerű
fej lődését jelenti az a tény,
hogy az Európa-bajnok Miriszlai és magyar bajnok ~ihályival kiálló Szolnoki MAV csapatátől a minimális 10: 8 arányu verességet szenvedte csak
el. Legutóbb pedig_ a vidéki
bajnok Dehreceni Vasutas csapatával mérkőzött 10: 10 arányban eldöntetlenül.

*

A Csepel kézilabda csapata,
amely az La bajnokság élcsapatai
közé tartozik, vendégszerepelt
nálunk
Pünkösdkor.
Az öt
olympiai kerettaggal rendelkező
egyesület játéka nagyon sok
érdekes tapasztalatot jelentett
részünkre és reméljük, hogy
ezeket csapatunk a közeljövőben meginduló vidéki bajnoki
küzdelmek során már kellőképpen hasznosítani fogja tudni.
A Csépeliek 15: 4 arányu győ-

L OND

zelme nem fedi ugyan hűen a
két csapat játékerejét,
de a
mutatott
játék alapján ilyen
arányban is megérdemelt volt.
Csapatunk csak az első negyedórában volt méltó ellenfele a
vendégeknek (ekkor még 3: 4
volt az eredmény) utána érthetetlenül visszaesett és tervszerűtlen játékával szánalmas benyomást keltett.

*-

KüIföldre - Csehszlovákiáha
készülnek lahdarugóink, kézilahdázóink és ökölvívóink. Érsekujvárban,
Batovanyhan és
Zlínben mérkóznének
az ottani
BATA sportegyesületek
csapataival. A fenti egyesületek fogadják is sportolóinkat, erről
már értesítést is küldöttek.
Most már csak az illetékes hatóságok engedélye szükséges,
hogya portya meg is valósuljon.
Clkta Üzend Híradó.
A'7. Üzemi Bizottság ruegbtzásáből
szerkeszti a Szerkesztö
Bizottság
Kiss János, Tenyeri Ferenc, Mihályi László
Deák Pál, Néder Kálmán, Bugyi Gé"3,
Ruják Endre.
Felelős
Cikta

kiadó:

Elekes Léselő.

Rt. házinyomdája,

l\brtfű.
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A világ minden sportemhere most ezt a szimbolumot
jelentő szót látja állandóan ma~a előtt. Közeledik a londoni
olympia; a háhoru okozta lelki durvaságok itt-ott a sportpályákon is jelentkeznek még. Időszerű tehát, hogy az olympiai
tízparancsolatot felelevenítsük:
Mint versenvző :
1. A sport iránti szeretetből versenyzel ?
2. A csapatod és egyesületed győzelméért játszol-e és nem
csupán a magad dicsőségére?
3. Vitatkozás és bírálat nélkül engedelmeskedsz-e csapatkapitányodnak ?
4. Vakon eIfogadod-e a játékvezető határozatait?
5. A nyerésben szerény vagy-e, s a vesztésben sem méltatlankodsz ?
6. Inkább veszitesz, semhogy csalással juss győzelemhez?
Ha igen úgy a legjobb úton haladsz, hogy igazi sportember
váljék belőled.
Mint néző:
7. Nem tapsolsz az ellenfél szép játékának.?
8. Fütyűlsz és lármázol, ha a játékvezető határozatával
nem értesz egyet?
9. Akkor is kivánod csapatod győzelmét, ha az egyáltalán
nem érdemli meg.
10. Belekötsz azokba, akik az ellenfél csapatának tapsolnak?
Ha így cselekszel, nem vagy jó sportember. Igyekezz azzá
lenni.
A szabályok tiszteletbentartása a sportember első erénye.
Fontos feladatod, hogy elsőnek saját magadat fegyelmezd.
Szabad, játékos küzdelem nélkül elvész a sportverseny szépsége. A lovagias szellem adja a sport erkölcsi szépségét.

