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Bevezetés.  

Munkámban Békéscsaba város ipari helyzetével, kialakításéval s 
fejlődésével, továbbá a felszabadulás uttini ipari fejlődéssel 
foglalkozom, mely végbement Békéscsabán a szocialista ipar ki-
alakuláséig. 

193o-ban, a Horthy rendszer lo. évében kiadott saono réfia fog-
lalkozik Békéscsaba város történelmi és kulturális adataival, 
s ezen belül az iparral, mely mindössze tiz oldalt tesz ki, s 

nq tartalmaz adatokat sem a munkáslétszám alakulásáról, sem 
a te*aelésről. 

Végzett kutatásaim adatai képet adnak Békéscsaba ipari helyze-
téről, a munktielétszám alakulásáról, s ösazehasonlitást kaphw. 
tunk a felszabadulás előtti helyzetről, továbbá a felszabadulás 
után eltelt aásfíl évtized fejlődéséről. Feldolgozásomben rész-
letesen kitérek lékéeesaba jelentősebb üzemeinek történetére,an-
nak kialakulására és fejlődésére.  

Munkámat öt főrészre csoportositottemt 

1./ Békéscsaba ipari jellegii fejlődésének áttekintése a felsza-
badulásig. 

2./ Békéscsaba u j jáépitése a felszabadulás után. 
31/ gékÁscsaba jelentősebb szocialista üzemeinek története. 
4./ $8késcsaba szocialista ipara. 
NI  ♦ felszabadult békéscsabai munkássá; életéből. 



1.1 Békéscsaba ipari fejlődésének áttekintése a felszabadulásig. 

Békés megye és benne Békéscsaba a török uralom megszünte után, a 

XVIII. század elején elvadult, néptelen állapotban került kincs-

tári adományként a Haruckern család birtokéba. A terület ujrate-

lepit.ése a huezas évektől nagy ütemben folyt, i mezőgazdasági 

milvel'e a jobbémazdálkodás feltételei között előrehaladt. Ez 
azonban meghatározta a terület gazdasági fejlődésének egyoldalu 

agrár jellegét. A  Habsburg uralomtól való függés, az egész or•-
aság gyarmati jellegü kiaknázása Békés megyére éppen ugy, mint 

a török uralom alól felszabadult többi területekre különüskép- 

pen rányomta bélyegét. A menye ipari fejlődése rendkivül lassan, 

céhes keretek között folyt és sok évtizednek kellett eltelnie, 

amig az első valódi gyár megjelent a megye területén. 

Békéscsaba ujjátelepitése 1717 -ben kezdődött meg, amikor né-
hány felvidéki megyéből szlovák földmuvelők érkeztek az egykori 
Csaba település helyére. A földmüveléssel és állattenyésztéssel 
foglalkozó jobbágylakosság kezdetben iparosok hijén élt és csak 

a harmincas években jelent meg  néhány nélkülözhetetlen iparágat 
ü ző ölet erernber. 

Igy pl. as 1735-ös békéaszentandr'si felkelés idején már műkö-
dött ec kovécsmühely a faluban. A kerékgyártók, molnárok száma 
lassacskán megnövekedett. A szúcéges iparágak mesteremberei 

nagy kedvezményeket kértek /háztelkeket, lakóházak, műhelyek 

felépitését, igaerőt a szárazmalmokhoz/, hogy megtelepedjenek. 

A XVIII. század második felében a lakosság számának gyors növe-

kedésével as iparosok is megszaporodtak. Csaba kézmüvesei kez- 
d etben más városok céheinek voltak tagjai, majd megalakultak az 

iparilag fejlettebb Gyula céheinek csabai fiókjai is. 

Végre, 1817. március 11-én I.P'erenc által aláirt privilégiumot 

kaptak a békéscsabai iparosok önálló céhek létrehozására. Ennek 

nyomán sorra alakultak a  fontosabb  iparágak céhei: a csizmadiák, 

timárok, szi jgyártük, szűcsök, kovácsok, s külön, vagy rokon-
szakmákkal együtt hozták létre céhszervezeteiket. Legkésőbb, 
183o-ban a szabó- szűrszabó- gombkötő céh alakult meg. Jellemző, 
hogy a ruházatot elóállitá ipar csak ilyan későn vert erősebb 

gyökeret. A parasztlakosság hosezu időn keresztül maga állitotta 



elő ogyszey,  ,  ruházati cikkait e csuk a XIX. század 	évti- 

zedeiben kezdett áttérni a tél.;.. ,00ztá öltözékre. , whakószi.
t8 ipar fellendülése összefügg a honorétiorok szár4fta .r ö-
vekedésével is, akik i ányelték a szabó és sutaipar termékeit.  

A hagyvenes években - az időközben 25.boo lélekszámra nőtt óri-
ásfaluban - mér jelentősebb szá*u céhiparos miködott. A céhek  

létszám szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja:  

Céhek  neve: tagjainak száma:  

Csizmadia céh 	............ . 66 fő  

Timár és szíjgyártó céh . ......sA,r.....• 25 "  

Szűcs céh 	•.•..•.........e #+► Aw. +. ~► +MSAS 	ss 36 ..  

8ováes,kerékgyértő ás lakatos o'h •..+..  74 "  
Molnár, asztalos ás pintér céh  ....A.•... 49 "  
Szabó, szűrszabó, gombkötő céh  .. •.. •..w► 

34 	r.  

Békéscsabán tehát néhány évvel az 1848-as forradalom 6s szabad-
ságharc előtt 6 céh müködött 284 taggal. 1 •/  

A oáheket eltörlő 1872. évi VIII.tc• végre ajtisa után meg..  
csatán is megalakult az ipartársulat. Több mindössze 45, majd  

1872. év végére 63 taggal és egyelőre csak  asztalos,  ács, aol-
nár ás bognár szakosztállyal. Az  1884.6vi XVII.tc. értelmében  
Ctabán is regkezdődött az egységes ipartestület megalakitáeának  

alőkószitése. 1885. junius 21-én 789 iparos egyesült az Ipar-
testületben. A tagok létszáma a századfordulóig 66o ds 78o kő-
zett ingadozott. 1896-ban pl. a Békéscsabai Ipartestület 710  
taggal miiködött. B testület volt a kisebb mesterek órdekképvi-
ssleti szerve, melynek keretén belül szakoktatással, iparfej-
leeztési kérdésekkel, tanoncok szerződtetésével, önképzéssel és  
betegsegélyezéssel foglalkoztak. 2./  

Ezek az adatok fejlett kézmüiparra mutatnak, de egyben azt is  
jelzik, hogy Békéscsábén a századfordulóig, sőt sok termelési  
ágban később is az önálló kisiparosi tevékenység szűk, sok te-
kintetben retrográd viszonyai közt többé-kevésbé pangó  éllam 

potban vegetált az ipar 6s csak  csekély mértéltben volt képes  



megtörni a város gazdaságának egyoldalu és elmaradott agrárjel-
legét. 

iinde' nem jelenti, hogy Békéscsabát teljesen elk }.- iie a czá-

zed második felében, de különösen 1867 után megindult -bár sok 

feudális maradvánnyal gátolt- kapitalista Ipari fellendülés. 
1858 októberében megnyilt a budapest-aradi vasutvonal szolnok-

aradi szakasza és ezzel Békéscsaba közlekedési-forgalmi helyze-

te gyökeresen megváltozott. 1871-ben átadtak a forgalomnak az 
alföld-fiumei vasutvonal békéscsatba-szegedi szakaszát is. 3 '/ 

A modern gyáripar elsó csirája már korábban létrejött Békéscsa-

bán. 185o. óv február 3-án a város vezetősége kedvező feltéte-

leket biztsitott egy  gőzmalom létrehozására. Ennek nyomán 
1853-ben felépült az ekkor működő 6o száraz- és szálaalom mellé 

az Első Békéscsabai Gőzmalom. Jellemző az elmaradott viszonyok-

ara, hogy ez a szerény knpecitásu alélmücska hosezu éveken át 
cask tengődött. 1867 után amikor ausztriai, majd később fokoza-
tosan angliai és franciaországi piacokra indult  mg  a finomliszt 
kiszállitésa, e malom gyors ütemben fejlődött. A 90-es övekben 
már évenként kb. 180.000 q buzát őrölt meg és kb. loo.000 q. 

lisztet szállitott külföldi piacokra. 1895-ben csupán Angliába 

és Franciaországba mintegy 25o vagon lisztet szállitott ki, s 

közvetlenül az első világiiáboru előtt a régi külföldi véaárlök 

mellett jelentős exportja volt a monarchián belül Csehországba, 

nyugaton pedig Hollandiába is. 44  

A malomipar tehát az első iparág, amely kinő a kisipari keretek 

közül ós jelentős tőkés vállalkozásként fejlődik. Az Első Békés-

csabai Gőzmalom mellé már 1888-ban megalakul Kovács Mihály gős-

malma, majd 1894-ben kicsiny kapacitásu sza•raznalomból gázmalommá 

alakul a Flamm Miksánó és Piai válladat. Ez utóbbi malmok sea 
szorultak  kizárólag belföldi piacra, Ausztria mellett Csehország-
ba, Guliciaba, sőt Trieszt közbeeső állomással nyugati országok-

ba is exportáltak. 

Később indult meg, de viszonylag gyorsan fejlődött a tégla- ős 

cserépgyártó gyáripar. 1891-ben létrejön a Csabai Gőztéglagyár 



Társaságo• Sukk- Wagner és Tsai  iát. 1,08 -ban követi Bohm  ~~► 

ddetéglagyéra. Es  utóbbi üzem tv3a jdonosa ekkor mkt 	erssáÍg  

több Lelyén jelentős kapacitésu tk;lagyárakkal rendelkesett.  

A környék agrár jellegének megfelelően -de !e jellem.zó az eoósz  
ország ipari fejlődésére- elsősorban helyi terményeket én nyers-

anyagokat feldolgozó gyá►ripar vert eldssőr gyökeret Békéscsabán  

erre mutat az a körülmény is, hogy 1911-ben a Békés megyei Alta,  
iános Takarékpénztár Rt. megalaroitotta a Békée;cgabe,l Sertéshiz-

laló Rt-t, amely élősertés kivitelre, majd később félig feldol-  
gozott sertéel4ru exportálására is berendezkedett. j',  

Az 1911-es esztendő jelentős dátum a békése®abai gyéripar fe jlő-  
dé$óbexz,mert ekkor alakult a Hubertus Kiitdtt- és Szöv'r3ttAru Gyár  

RT.  is, megvetve az alapját a város A;azdeeségi életében később  

annyira fontos textiliparnak.  

Bár a felsorolt tőkés iparári vállalkozások arinylaig kis kappaci- 

tésu üzemek, együttvéve sir a  megye  leYu ontosabb ipari  kbzpont-

jávé. avatják Békóscsabát. lyre utal a Békésmegyei Közlöny 1913.  

• uz 4-i adata. A lap sikraszáll a Munkásbiztoaitó Pénztár  
Q~v3.ár31 Békéscsabára történő áthelyezéséért a következő indok-
kal: " A pénztári tagok száma legnagyobb természetesen Bókéscsa-
bén volt. Gyula valósággal eltörpül Csaba mellett, hiszen Gyu-

lát Orosháza, ebit még Gyoma is megelőzi sa ellenőrzött ipari ü,  
zeniek és az azokban alkalmazott munkások száma tekintetében.  

✓ r cask ez a .letagadhatatlan tény is amellett szól, boa a Ke-
rületi Piamtirt át WI helyezni Caabára e, mert annak legtermé-
szetesebb központja csak esz a város lehet* A vármegyében ősz-
sreaen 365 ellenőrzött üzem van, amelyből 94 Csabára esik. /Ja-
varészben természetesen kisipari üzemek.-Saját megjegyzésem./  
Gyulán az ilyen üzemek száma mindössze  2o, ez üzemekben össze-
sen 2692 /megyei adat/ munkás dolgozott. Csabán 697, Gyulán csak  
253. Csebén dolgozik tehát a megyebeli összes inunkások 1/4 ró ,  

eze."  6./  

Az elsó vilégháboru kitörésekor a legnagyobb munkáelátszá.zzut a  
Bohn Gőztéglagyk .r foglalkoztatja, bér teraiisetesen Liény jellesg- 



gel. Főidényben 4-5oo munkás dolgozott itt, e a gyár egy t6 61a 1a 
és Öt cserép-préssel működött. A Sukk- Wagner gőztéglagyár mun-
káslétszáma ugyanebben az időben loo-15o fő. A terelós many-
nyisége ekkor a Bohn gyárban kb. évi 2 millió tégla és 6.4 mil-
lió cserépi a Sukk gyár e mennyiségnek csak kb. 1/3-át termelte, 
azonban jobb minőségben, mint versenytársa. A Bohn gyár évi ter-
melési értéke megközelitette a másfél millió koronát. 7 ' 1  

A Tjlfigháborus szükségletek Békéscsabán elsősorban a malomipart 
leletditették fel. Az Elsó Bókésesaba.i Gőzmalom, amely Rosenthal 
Marton személyében vérbeli tőkés vállalkozó gazdát ka aott, lé-
nyegóben a háboru idejin fejlődött az orr:zág egyik legnagyobb 
malomvállalatává. 
Annak e1íenéz' , %y 1915-ben Óriási tűs áss pu ztitotta el gé-
peinek és berendezésének nagy  részét, hatalmas állami szubven-
ciókkal igen gyorsan rekonstruálták és kibővitettúk oly módon, 
hogy 1916-ban más a napi 15 vagonos őrlési kapacitast is elórt0" 

Korántaea gyakorolt ilyen kedvező  hatást az imperialista háboru 
az alig  megszületett békésesabai textiliparra. Igy p1. a selyem- 
fonoda 1916-ban  megszüntette mi,ikiic:ó.ét és  helyiségeiben had.ikttrk- 
héze.t rendeztek be. 9 ' /  

A kisipar nagyjában régi pozicióit tartotta. 1913-ban 768 ipa-
ros dolgozott 5.56 tanonccal. A háboru végéig némileg növekedett 
as iparengedéllyel rendelkezők szérm. 1918-ban 814 iparost tar-
tottak nyilván. 10./ 

A gyári munkások munka-, bér- és életviszonyaira vonatkozósan ke-
vés adattal rendelkezünk, A téglagyári munkások fizetése a vi-
lághdboru kitörésekor heti 12-13 korona volt, a munkaidő hivata-
losan lo óra, de főszezonban ennél hosszabb ideig dolgoztak a 
munkások. 1914 nyarán, a nagy bevonulások idején a tó ;lag ári 
férfimunkAsok 8o 'A-a frontszolgálatra indult. Helyettük lénye-
gesen alacsonyabb munkabórrel nőket alkalmaztak a raegeröltető 
munkában. Ez a körülmény kezdetben a termelés naarányu csök-
kenésére vezetett, később azonban a betanitott nőmunkások munka-
intenzitását növelve, ujra megemelték a termelós mennyisógét. 



A háboru idején a hadiszükségletre termelő  tizezek  tulajdonosai  
- }3ókí#scsubtin elsősorban a i;őstnalmok - milliós haszonra tettek 
szert é: "kutor.aí érdekből" sokoldalu á11:::3i kedvezgé.g;;rben része- 
sültek. 11./ 

Az elmondottaké l kitünik, hogy Békéscsaba az elsó világhóboru ki-
törésekor már a megye legjelentősebb ipari centrumává fejlődőt;:. 
A távolabbi vidék ipari központjaival, Nagyváraddal, Araddal, 
Temesvárral azonuan nerc vehette fel  a versenyt. E jelentős ipari 
égy, közlekelési centrumok versenyét megérezte Békéscsaba égisz 
fejlődése. A  trianoni határok megvonása sa kótcé gteleuűl megnövelte 
Békéscsaba ipari és kereskedelmi  vonzókörét és egészbenvéve ked-
vező hatást gy'akv.rült az immár közel 45.000 lakost számláló vé-
ro3 fejlődésére. Jelentős területek,  amelyek korábban a piaci 
forgalom tekintetében Arad és Na yvé:rad felé orientélódtak,most 
Békócst;;bában találták meg az uj áazdaségi központot. Elsősorban 
Békéscsaba lett a mező azd; sági t :rLékek felvásárlója ós közve-
titője, másreszt iparcikkekben közvetlen ellátója a távolabbi 

/ környiknek. 1" 

Mindenekelőtt ezzel fdgg  össze, hoy 13ékéecsabán a két világhá-
b,ru között az ipar g yarapodása viszonylag nagyobb lendületet 
vett ás a gyéripar fe jlődésónek ütere meghaladta mind az országos 
átlagot, mind pedig a távolabbi vidék nagyobb központjainak ipa-
ri növekedését. 
Kedvező körülhányt jelentett a tőkés vállalkozások számára, hogy 
Békéscsabának és környékének nagyszámu agrárpreletcr ? keSSAga 
szinte korlátlanul szolgáltatta a kizsákményülhatú olcsó  munka-
erőt. 

Az első vilác,háboru uts:n kii.tönösesn a textilipar fellendülése ás 
növekedése  szwbetünő. Már 192o-bs.:i megalapitúák a  Rokka Kötszö-
vőgys r Rt-t, $ ugyanekkor  az egykori selyentY'ono<ia helyiségében 
is felszerelik a &ercur Szövödét. A legtöbb ipari vállalkoz6.s 
bankalapitvány, a finánctőke hegemóniája korlátlanná válik,igy 
pl. A Ae.gyar  Általános Hitelbank, a Bókóscsabai Takarékpénz-
tár tőkéi a legkúlönbözőbb vállalkozásokban működnek közre 
akár t4églagyárte`:sról, akár kötöttáru termelésről van sze. Bank- 



alapitás a hunzas évek elején megindult Excelsior Harisnyagyár  
Pt. is.  

E vállalkozások kihasználták a világhéboru katonai-ipari rablé-
sainak a forrás;t is. lGy pl. a német és az osztrák-magyar csa-
patok 1916.-os romániai "organizálásaiból" szá..rmazó, az ország  

különböző heh-éri elfekvő gépeket és felszereléseket is,  amelye-
ket a háboru befejezése után nagyobb szúmban javittattak ki és  
helyeztek üzembe.  13/  

Az  ellenforradalmi  rendszer ideiglenes konszolidálódása idején,  
1925-ben Békéscsabán 31 ipari ifisemet tartottak nyilván.  

Izem megnevezése: 	munkáslétszkm:  

1.1 Yercur Szövőgyár Rt.  
Rokka.  Kötszövőgyár Rt.  

3./ Hubertus 	" 	Rt.  

185 fő  
288 "  
388 rf  

4./ Mkoelsior Textilművek Rt.  
54 Lipták György  TextilbAvek Rt.  
b./ Békéscsabai 8zövögyar itt.  

30  

55 
~38 

..  

"  

"  

7./ Bohn M. ős Tsa. Gőztd 	ri ,r  50o "  

8./ sukk- Gagner ós Tsai. 	"  203 "  
3./ Első Alföldi Mérleg ás Gépgyár  24 "  

let/ Alföldi  Sertéshizlaló üt.  lo "  
U./ Békéscsabai 8ertéshielal' at•  14 "  

124 Belanka Mihály batons**  62 "  

13.1 Börönd és Dobozgyár  15 "  

14./ Glóbus Betonmavek Rt.  55 " 

15./ Heise Miksa Butorgyára  41 "  

16./ rtéthy Gyóycukorka Gyára  2o "  

17./ Rosenbaum Gyula Betongyára  8 
" 

 

184 Sajben Pál lakatos és lemezárugyár  5"  
19./ Tátra Csokoládé és CukorkaHr  11  

2o./ Werner .de és Tsa. Betonárugyár  r7  !  ~ f 

21./ Unió Betonmavek itt.  25  "  

22./ Zlehoczki György és Fia kocsigyára  2o"  
23./ Corvine Nyomda  12 "  



24./ Gesmey Nyomda 
25./ Hollbnder Nyomda 
26./ K:örö svidék Rt. Nyomda 
27./ Tevan Nyomda 
28./ Rosenthal Malom Rt. 
29./ Kovács Mihály Gőzmalom

Erzsébet Gőzmalom 
31./ Braun Gőzmalom 

3 fő 

	

4 	
►► 

18 " 

	

23 	►► 

161 " 

85 " 

12 " 

	

6 	►, 14./ 

A táblázatból kitunik, bogy száznál több .munkast foglalkoztató ii-
zem mindössze 7 volt és lo üzem dolgozott huaznál több munkással. 
Ezeknek a gyár tasak azonban nagyrészt külön hajtóenergiát szolgál-
tató berendezései éc közös meghajtásu munkagépei voltak. 
A l•gna6uybb munkáslétszámmal továbbra is a Bohra té lap yér termelt 
de  ujra harigsulypsnunk kell a téglagyártás idény jollegét. Beltúnö 
eges iparáfiak konjunkturális, rövid életü fellendülése is. Igy pl. 
egyszerre három oetonárugyér inditotta mog milködását közel 15o dol-
gozóval. Az 1929-33-as gazdasági válság azután szinte teljesen e1- 
söpörte ezt az iparágat. :+heg kell jegyeznünk, hogy a valóságban na-
gyobb számu munkás dolgozott Oleg a nagyobb üzemekben, mint ameny-
nyit a hivatalos kimutatások feltüntetnek, mert sok fiatalkorut 

takarékossági okokból - bejelentés nélkül foglalkoztattak  rend-
kivül alacsony munkabérekért. A békéscsabai iparban, különösen a 
tégla- ős textilwá.akban igen sok volt a uő dol ; ozá is. 

Az ipari munkásság 1924-ben két ős félezres létszámával lényegesen 
meghaladta az önálló kisiparosok 6s t€snonca :i s számét, amely együt-

tesen alig haladta meg a 2000 főt. Ha átlagban. 4 főre becsüljük 
egy munkáscsalád létszámát /a szokásos 5-től eltekinthetünk,mert 
sok volt a nő munkás/ kb. lo.000-re tehet jak az ipari munkásság-
hoz tartozók vzém; . t. hz azt jelenti, hogy  a vasuti munkásokkal, 
iparos segédekkel, tanoncokkal a város lakosságának kb. 1/4-e i-
pari dolt,;ozó munkás. A Horthy-korszakban Béköscsabán az ipari 
proletariátus harcai - a hatalmon lévők legfőbb gondjaként - már 
rányomják bAlyegUket a város társadalmi életőre. 15'/ 

Az 1929-33-As válság pusztitóan hatott békésscsaba ipari tercaelé- 
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WWI 141+ Ak iohn gykr g1,. 1931 ás 1934 litüabtt tel  jesee  1~1a~►1l►~•  ,  .; ~ 
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* termelést, a munkásokat szélnek  eresztette As mindössze 20  . 	f 

havidi jast, j gépkezelőt és 15 segédmunkást dolgortatott.  

A 'Globus Betoniirugyárat elsöpörte a válság, de a többi üzemekben  
óriási mértékti 16tnz6mncsökkentéssel "hidalt^,k MZt" a nehézsó..  

geket.  

1934-től kezdve lassu, majd a háboru kitörésének közeledtével na-  
gyobb Otemben fejlódik ismét az ipar. 1937-ben az ipari dolvzók  
létszámet memeeetk eléri, de idig is halad  ja az 1924-es létszémot.  

Az üzemek, gyártelepek szé.mm ebber az évben  ipari főcsoportonként  
a következőképpen etkult a  

Vas 	én 	fém r.z   .... . . . . . 4/4",  .. . . .  3 
Vi2.larnosenerr,ia telep 	...,,......... 1  
Kő  és föld, egyeLipar .....«••••••. 3 

 

BOr, sörte, szőre  toll ..... ••..•.. 1  
Fonó éta  szövő •,.•w•......••....•*.. 7  
Ruhaipar .... • • •.t 0....... •...... •.. 2  
Élelmiszer 	Oi►os01 oak  . 0•••••40  6 
Vegyészeti i.pep •••....e40••41•4k.•.••  1 
Sokszorositó ós műipar ........••.•  ~ 

összesen  4,,, •  24  

Az üzemek száma tehót 1324-hez képest csökkent, azonban az eges  
üzemek jelentős koncentrációs folyamat révén átlagban jc#val több  
munkást fogl'akoztatnak. A munkáslétszám alakulására ezidőszerint  

csak ipari főcsoportok szerinti adatok állnak rendelkezésre:  

Kő, föld, agyagipar ...•.......... /idényjellogü/  
Fonó, szövőipar ......,........... 1531 fő  
Élelmezés ó3 élvezeti cikk ipar.  •. 257 "  
Erbb Ipam ....................• 1226 "  

öeszesert• • 	3o14 fő 	16./  



trdemes áttekinteni a munkáslétszám növekedését,  ös®zeYiadonlitva  
F3ékóeceaba gyáripari fejlődésének hárvt !©ntos es ~tende jét /1913,  
1924, 1937 / a munkáelétazás alakulása szempontjából.  

B'kóscsabán 1913-ban 697 fő  dolgozott a gyáriparban. 1924-re a fog-
lalkoztatott munkások száma 2519 főre növekedett. A két időpont  

kázótt tehát a munkáslétszám csaknem négyszeresére növekedett.  
1937-re a gazdasági válság öveinek mélypof t ja után ismét növekedett  
va1sriint az ipari  munld.ázok száma, meghaladva a 3.000 főt.  

As összehaaonlitásból kiderül, hogy a város ka ;. it..li:ta ipara a  
bethleni konszolidáció első éveiben ugrássizerüen növekedett, de  
azután e fejlődés a gazdasági válság éveiben nemcsak teljesen meg-
tört, hanem az egész ipar katasztrófális helyzetbe került. Igy a  

vált°tTot követő néhány esztendő csak nehezen tudta helyreállitani  
és valamelyest megnövelni az 1924 évihez képest a runkáslótszámot.  
Hzémitksba kell vennilnk azonban, hogy  a bekövetkezett koncentráció  
egyes üzemek /pl. Hubertue Z5tezövőgyár/ géppark f ának részlegez  

felujitása termelési értékekben a 37-es állapotot kedvezőbbnek mu-
tatja, mint a munkáslét:. : m alakulása.  

1937-ben a békéscsabai ü.semek nagyrészt visszaszerezték korábbi  
külföldi piacaikat, sőt a Gömbös kormáim időszakában oekövetkezett  
erőteljes politikai és Gazdasági orientáció a fasiszta. Bémetország  
ir .uyf.b an uj piaci lehetőségeket is biztositott. Békéscsaba két  
bórhizlaldája pl. jelentékenyen megnövelte az élősertés kivitelét  
Ausztria mellett Németországba is. A Hubertus Kittszövőgyár cik-
keit rendszeresen exportálja Angliába és az wiol domíniumokba.  
A malmok közül főleg a nagy kapacitásu kosenthal--ma1   om rendelkezik  
külföldi piacok' al, nagy mennyiségii lisztet szállit ki Ausztriába,  
Csehezlovákiába és Hollandiába. A baromfifeldolgozó telep /Schnei-
der !guácz cég/ ezekben az ,!vekben rendszeresen rézállit vágott  
baromfit Ausztriába, Angliá ba és 01aszors:zágba.  

Ami az ipari dolerozúk munka- és bérviszonyait  illeti, a 2o-as és  

3o-as övekről megál l.an ithat,juk  ,;sogy  a munkuid  ő általában é s lo  
ídén7munkénál 10-12 -.ra k5zFtt mozgctt é.;  a a.unitabiz• szohayeru érte  
el egy  munkáscsalád  hivatalosan megállapitott létminimumát. A 2o-  
as évek elején az infláció sujtotta a dolgozókat. A pénz 1926-os  



stabilisáció ja  alkalmat  adott a tőkéseknek, hogy  minél tö•.b he-

lyen As alkalom^:al megröviditsék a bAr étszámitásoknál a munká- 

sokat. A pengő bevezetésekor pl. a Rokka Kötszövőgyárban a már 
teljes órtékü termelő munkát végző tancncok órabórót 8 fillérben 
állapitották meg. Egy i.f junurkásnak te`lft 3.5 órát krllE ±.t dol- 
ebzuia 1 kg kenyér áráért. 

1937. táján a téglagyári aunkúwok legmagasabb nspeSambére 3 Pergő . 
M nó dolgozóké 2.4o, a tiatalkoruaké 2 pengő volt napi lo órai 
munka után. F; bérek a  ren ikivuli raegeröltetó munk''rt 30.24, il-
letve. 2o filléres órabórnak feleltek rang. A cserépválogatásnál 
foglalkoztatott nők és gyermekek azouoan 12 filléres órabérért 
végezték munkájukat. Az itt aba1nazutt dolgozók tehát egy  olcsó 
cipó érát 8•-lo nap alatt keresték mtg,• iozzá kell ten unk a  bc,gy 
mind a té ;lagyárakb ns  mind  periig az élelmiszeripar kulönbözö A-
gaiban az idény jelfegti munka  nagy  keresetkieséssel sujtotta a 
munkásokat. A rendkivul gyatra egószséga ;yi ellátás természete-
sen erre az időre nem volt ei vényes , sőt a vállalatok vezetői 
még; a fisetetlen ünnepnapokon, vagy egy-két napos hiányzéc ese-
tén is azonnal kivonták a munkásokat a biztositéabbl. 17./ 

A nyom4rusa k os életfeltételek, a munkanólkáliség gyakra ösztö-
nözték a békéscsabai munkasokat is megmozdulá.bokra, sztrájkokra 
E harcokban döntő szerepet  játszottak az illegalitásban muködő 
csabai kommunisták. 

A második vilátháboru ismét haditermelésbe vonta  a  legtöbb 
csabai iparágat is. Kűlönásen az élelmiszeriparnak nőttek meg 
a feladatai, hiszen az egymást követő kormanyok az ország sor-
sút a hitleri és az olass taeizmua háborujáhaz kötve. r riási 
menny►iségii élelmiszert exportáltak elsősorban laámetorezá'ba. Kü-
lön sen a gőzmalmok kapucit'.eat növelték. Valamennyi békéscsabai 
malom szinte éjjel-nappal  őrölt e  hogy a magyar fasiszta vezetés 
kötelezettségeinek segítsen elüget tenni. A tOctilipar is jelen-
tót háborus megrendelézekelikapott, bá.r a nyersara aghiAny időn. 

ként nehézz z;eket okozott a termelő munkában. 

Egyelőre csak nagyon hiányos adatok állnak rendelkezésre arra 



heatái dolgozók  
Kötők, felvetók,  
füzbk 
azabésxz,varrö,  
vasalo ,ursózO  
azálazó ,ad jusz-  
táló  

35oo-400m  g 

2,00-30oo K  

2000-►250o K  

lóvo-2Goo K  
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vonatkozóan, how milysamibrtéku volt az ipari foglalkoatatott- 
sog, továbbá, hogy a t•x*elés volu;uvase az egyes ipare aktban ha -  
ran növekedett. Uladaameetre eecal'aee alap$n hozit ►vet5logesen  

megállapithat6, hogy as üse nek aunkéalét.izárt heghaladta az 1937  
évit és ezzel egyben el is érte a Horthy- korszak osucseredményét.  
az a növekedős azonban nem volt nagyaránya, hiszen a konjunk.fura  
r.e.a orrintett valauezi yi iparagat.  

A há.borus sat#ksségletekra történő termelés módot ail0 ►tt a tőkések-  
izek, hogy °'nem$eti érdekekre" való hivatkozással megfelelő ellen-  
szolgáltatás nélkul núvaljék a munka iutexrzitásrxt és a munkaidőt.  

lur.ak tudható be, hogy bár a héboru folyamén a munkabérek névle-  

SOO  értéke valamelysat növekedett, a realbárek a vlóssigbmo ► csök-  
kentek' hiszen kezdetben las3su, d,e v~ielőbb egyre gyoriulé lxúlací-  
6s folyamat verte fel az ésaiiat (se ea3kkerstette a pénz váiáx'lcr-  
er;; j ét.  

A  baromfife1dolgeS6 telepei pl. a legciagyoüb ilzetések 1941-42- 
ben seta htaladt'k heg, csak a legritkább esetben a ao pengőt, de  
sokan voltak, akiknek a heti kerevete alig emelkedett a lo pengő  
t31Ú, holott a :aunkaid6 -szezonmunka lévén- lo-12 órát vett igény--
be. A té lagyára.&ban és a bare fifeldolgozb telepen októbertől  
é frilisig csak a dolgozók 5-t$ -a dolgozhatott karbantartóként.lb•%  

A munkabérek alakulására érdemes egybevetni a Horthy-korszak egy-  
más  után következő évcsoportjainak atlagos iuucikabóret a textil-
ipar különböző szakmaiban:  

órabérek 	1923-1926. 1927-1936• 1937-1938i 1942• 1 943 •  

3o-32  41 45 

40011.01.0110111101■  

52 fill.  

23-25  33--37 39-41 45 "  

16-21  31-33  37-41 41 "  

16-18  21-23 25-29 33 "  
19./  
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A kimutatásból megállapitható, hogy a bérek alacsony szinten mo-

zogtak és hullámzásuk, illetve emelkedésük a háboru éveiben csu-

pán a névleges értéket, nem pedig a tényleges vásárlóerőt érin-

tette. 

Közismert tény, hogy a felaszabadulás előtti Magyarországon az  
élelmiszerek ára az iparcikkek árához képest alacsony volt. & s k 

ellenére 1943-ban egy jól fizetett festödei dolgoz nak 1 kg.  ser-

tészsir áráért kb. 8 ör t kellett dolgoznia. A szálakó, ad. jusz-

táló munkésnők óránként nem egészen 2 tolás Arát keresték meg. 

A békóscsabai ipart és ipari munkásságot ilyen viszonyok között 

érte a felszabadulás 1944 okt ó >erében. 

- • - 
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2./ Békéscsaba ujjáépitése a felszabadulás után. 

A felszabadulás után az ujjáépités igen gazdag, sokrótü, nehéz 
munkáját Békéscsabán az Ípitőipari Munkások Termelő- Anyagbeszer-
ző és hrtékesit6 Szövetkezet végezte és végzi, melyért sok elis-
merőst és dicséretet kapott  megérdemelten.  

A Szövetkezet 1945. május h6 3-án  alakult  me. Müködését nehéz 
körülmények között kezdte meg, mert sem gazdasági alapja, sem 
felszerelése, sem szerszámja, sem anyaga nem  volt. Felszerelé-
sét a szövetkezeti tagság ugy biztositotta, ho,,,y saját szerszá-
maikat, felszereléseket vitték magukkal és ezzel fogtak hozzá az 
ujjéépitéshez. Az  1944 szeptemberi angol-amerikai bombázás,majd 
a város felszabadulása utáni hét esetben történt német bombázás 
az állomás környékét, az erzsébethelyi részeket, s a város köz-
pontja felé vezető utat erősen megrongálta. Az állomra mellett 
lévő Vasuti 3zá116t, ,e a MAV lakchá.zak egyrészét a földdel egyen-
lővé tették, ahol közel Soo ember veezitett• életét. A Szövetke-
zet hozzáfosott az okozott károk ivayreálliteséhoz s m v az 1945-
ös évben az akkori viszonyokhoz képest nagyobb munkát is vállal-
tak, mint pl. a Közraktár lemombúzott részének helyreállitáaát, 
s a jelenlegi Tatarozó ós a,  itó Vállalat központi irodahelyiségé-
nek befejezését. A Békéscsabai Mezőgazdasági Iskola tangazdasá-
gában istállót ós sertésólat épitettek. 

Az:pitömunkások Szövetkezete ópitette 1 f 5-ben Békéscsaba város 

felszabadulás' emlékművét. 
f szövetkezet dolgozói Zésztvettek a város kulőnböző részein le-
bom;ázott házak uj jéépitési munkálataiban. 
Az első években a Szövetkezet munkáslétszáma mindenkor az elvég-
zendő munkához igazodott, igy  volt időszak, amikor 4o-45 fővel 
dolgozott, de már 1948-ben lo3 fő volt az állandó tagok létszáma. 

Az 1948.március 26-én bekövetkezett államositás után Nemzeti 
Vállalat lett, s ettől kezdve gyors ütemben nagyobbodott és erő-
södött. Az eredetileg csak kőműves és asztalos munkák elvégzé-
sére képes vállalat hamarosan kibővült mintegy 4o dolgozóból él-
16 lakatos üzemmel, ácsteleppel, vasbeton,-,y- rtú teleppel, zo1ó, 
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festő, szigetelő, bádogos és vizvezetékszerelő, stb. részlegekkel. 

Békéscsabai  fslszabadulibii wlékati.  

Az 1949 és 195o. évben a vállalat Békés mire  legnagyobb vállala-
ta volt,2.400 munkavállalóval dolgozott az egész Tiszéntul terü-
letén, lakótól berettyóujfaluig. Az épitményeket teljes egészében 
eikészitette ugy, hogy az épület kulcsait a vállalat adta át az 
épittetőnek. A vállalat tehát generálkivitelező vállalat volt, 
azonban az 1951.májusában bekövetkezett trösztösités folytán a 
fentebb eelitett ugynevezett vertikális iizemeket a rendelkezések 
alapján 1,apcsolták, s igy a vállalatból több önállo vállalat 
létesül . Ez természetesen magával hozta azt is,  hogy  4 váá a1* 
ujból csupán kőmáves és ács szakmunkásokkal rendelkezett,  i 1► 
azám= csökkent. 

19Al. májusitól a vállalat közvetlen felügyeleti szerve a szege-
di  65.sz. Épitőípari Tröszt es a vállalat uj neve:  É.M. 65/4. 
Állami *pitóipari Vállalat. 2o./ 



..17- 

Ha  végigtekintünk a vállalati tervteljesitézen és az 1948-ban 
elért tervtél jes .it4zst loo %-nak ves: •zuk, az ehhez viszonyitott 
termelés évenként a következő képet mutatja: 

1948-barn loo 96 1951-ben 120 % 
1949-ben 816 X 1952-ben 1251 % 
195o-ben 1196 % 1953-ban. 976 

1954-ben 694 % 

Továbbnézve a vállalati  tervteljesitést l9 5. évit loo %-nak vé-

ve a termelés %-ban kifejezve a következő: 

1955-ben 	loo 	1957-ben 	135.9 % 
1956..ban 	1o3.5 % 	1958-ban 	215.7 A 

1959-ben y+-3.6 % 

Munkásállomány létszáma évenként az alábbiak szerint alakult az 
állwaositás után: 21 ' / 

1948-ban 161 t'8 1954-ben 55o fő  
1949-ben 11o2 " 1955-ben 559 " 
1950-ben 1155 " 1956-ban 754 " 
1951-ben 998 " 1957-ben. 481 r'  
1952-ben 926 " 1958-ban  683 " 

1953-ban 68o " 1959-ben 959 " 

A versenymozgalom a következő képet mutatja: 

A versenyben dolgozók sz'zaléka az összes létszámhoz viszonyitva: 

22./ 

1951. 	1952. 	1953. 	1954. 

78 96 	76.7 A 	73.2 96 	b6.5 * 

Bár az utóbbi esztendőkben a versenyben lévők százaléka csökkent, 
de hangsulyozni kell, hogy a dolgozok a munkautalványok alapján 

jól értékelhető vállalásokat tettek á® jobb minőségi munkát végez- 
tek. 
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Sztahanovisták szénvas 	1951-ben 8 fá 
1922-ben 24 " 
1953-ban  a 3 

Az ujitómozgaloi ia1 elért eredményeks 

1951--ben az u jitással megtakaritott összeg 	39.000.- Ft 
1952-ben  " 	St 	It 	 "t 	 8%. 000... If  

1953-ban " 	» 	t" 	"" 	156.000.-* r" 

1`/54-ben " 	" 	"" 	 "" 	202.000... if  

# Viű.lkAa.t 1)2-ben  a III. negyedévi tervtulte3,jesithssel elérte 
OS "AZ.űzam" cimat, majd a IV. negyedévi tervteeljesitás alapján 
továbbra is megtartotta az  "Aliizeat.e+Dlme1G és elnyerte a  SZOT és a 
Minisztertaaáca Vánd.o.rsAmalajiamit 	hwllyeazésótt , illetve elis- 
merő oklevelét. 

1955. január 1-én megszdnt a 65.sz. Szegedi tpitóipari Tröszt. 
A békéscsabai vállalathoz a 65/2.sz. orosházi vállalatot ős a 
65/8.az• szegedi vállalatnak városunkban lévő asztalos ős cement-
ipari tisemót kapcsolték. Az egyesitett minisztériumi ápitőiparl, 
vállalat  nave: PAE. Békésrne t7 ei a.11ami kpitőipari Vállalat lO1it.a34  

A vállalat fontosabb termelési adatai 195>-59. óv végéig a  követ. 
kezők: 

;;aját ópítőipari termelés l000 Ft-banS 

1955. 1954, 19574 19946 1959. 

344410 35.379 141.4E32 7,471, 10.4444 

Apitftari munkások átlagos állom Iftesimat 

Mi* 	1957.   19346 290% . 

481 
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(SgEzes munkások átlagos állományi létszáma:  

1955. 	1956. 	1257. 	1958. 	1952.  

743 	93o 	625 	821 	1212  

Osszes munkások és alkalmazottak átlagos állomLnyi 1$taaáma:  

1o29 	1264 	834 	loo3 	1438  

gpitőipari munkások bíralap  ja l000 Ft-ban:  

1955• 	1956 • 	31957t, ,21254 • 	1+~5~• 

6o87 	9575 	705 101, 17316  

Oaszes munkások béralapja  boo Ft-bamit  

1955. 	.1956. 	1954 ~  . 1958• 	1959.  

8508 	115,0 	1o650 	14o16 	21764  

Teljes béralap l000 Ft--basa:  

'pitőipari  'munkások átlagos havi keresete /Ft/  

1955  • 1956. WV UPS  12:1s  . 

907 	1o58 	1380 	1389 	14%,  

Egy égit 3ipari munkásra jutó saját épitíőipari teruielí s /Ft/  

1955. 	19561_ 	1957. 	1958. 1959.  

61.154 46.922 96.595 114.677 11•467 	24./  

1944-46-ig a vállalat főleg helyace+lllitási munkálatokat végzett,  
majd ezután az ujjépitéss szakasza k6vetkf;zett, a vároe képének  
megváltoztatása, uj dzemek épitése, mint p 1. aRuhaare  a Párt--  
ház, az Irodaház épitése, lakóháztömbök ópit6ee és kelönbázb vál- 



Az ujjáépités során felitültrthitz. 
  

A SEabadság-téri uj lekblaAzak Uzletekkel.  

.2o MOD 

lalatok bnvit6se vároei. vonatkozásban. Fokozatosan kialskult az 
épitéc szocial.f.eta jelleze, e az utobbi óvek beruházásai is a 
szocialista élotforma követalml3nyeit elógiti ki. 

Az tolls ]lékéemegyei 4itőipari Vállalat beruh4z8.s folytán köz- 
ponti telepe 1959-6o—ban  tovább ép;:1t n több d ,emréaszel bővült. 
Igy az előártó csarnok kib6vitbso, Detonelőkészitő, vasszerelő—
csarnok, garázs és 25o férőhelyes munkásszállás. 25•! 

Képek az uiiképités során felépült épitgényokú(31: 
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Az $pitőipari Válialat keretében felépült lakások adatfai. 19.A-

tól 1958-ig békéscsabai vcnatkoz6sban:  

Békbsaaabán felépült u,i lakások  t  

Átadott  
uj  
lakésok  
összesen  

 

& b D 8 1 

 

 

et+obá.s lakások anima  

 

   

~ 	2 	3 és több  

1954 • 
1955 •  
1956.  

1957. 
1958. 

11 
98 

210 

85 
248 

5 
4o 
122 

58 
169 

6  

52  
82  

27  
79  

IND 

6  

6  
— 

összesen: 652  394 246 12  

	

==...====== =======  = --sa    =saszax  

	r...rMw11.0•rs  

ebb  

villany 	vízvezeték gáz tiirdószobás kft p.fiitéses  

felszerelt lakások  

11  

98 
210 

72 
128  

54  
122  

38  
— 

- 

- 

- 

- 

5 
 

3  

63  

88  
51  

21  

— 

- 

- 

~ 

3  

54  
166  
38  
- 

519 214 - 226 - 261 26,/  
.S 	  ===__=___===_=======___= 	5 .̂.:_== ► .^t=3=S.►S===5====SSS===  



3■ 1 ,`iókéscaataa jelentősebb szocialista i;zemeinek története.  

A felszabadulás után nemzetgazdaaségunk hely_. eállit:eénak viszony-
lagos Kyors ' te^se megteremtette  a gazdasí i előfeltóteleit annak,  

hogy Béké csabán is kibontakozhasssbk a szocialista ipar,  melyet  
r érzékeltettem az uj jáÁpitós .keretében az :pitőipari Vállalat-

nál, s a továbbiakban az ipari üze aek kialakulását, szocialista  

iparr' való li.fe jlődését kivánom bemutatni.  

4 	majd az áltamorsi?,asok iEirze:tové t,ett , sk, noc;y k3ó-  

kóeo>aaba ali"8141 gyárv>rros:sá fejlődjék. A Horthy-koraszakaeta a  

szomszédos Gyula  városát erőszakosai fejlesztették Békéscsaba  

rovAaára, mtvel a We.zlkcheim és Almássy grófok földbirtokai és  

kastélyai Gyul.áa voltak ős egyben megyeszékhely az uralkodó ossz-  

tály önöss érdekeitől vezettetve, bár Gyula ipara ennek ellenére  
sem fejlődött. Békéscsabán a terjlódés viasent nagyubbrnérvür„ek bi-
zonyult, Et7,orlban a wi;;yi2ari Umemek 	aégá.s kevs volt.  

Békéscsaba i;?ari jel1egü fejlődésének áttekintése 	részben  
őrzőkeltettem az ipari sutkés sáj létszámát, aely alig haladta  

meg a felszabadulás előtti 3 egret. miben az időben a lakosság  
Ihtszáma 49.374  fő volt,  s az iparral fe4alkokú lakosság száma,  
illetve az ipari snunká.aok száma igen csekély. 'ajdnem kétszere-

sére emelkedett az ipari_ dolgozok a za na 1949-ben, amikor is Bé-

késcsaba lakosainak száma 42.263 fő / Békéscsaba várostól kivált  

Kátsoprony, Telekgerendás ás környéke, melyeket a yulai, i11,  1~ 
békési járt hoz csatoltaak/, s ihar_i  dolgozóinak száma 1949..ben  
6.513 fő. Ez  a szám 1959--ben 11.17o-re  emelkedett,  ekkor Békéscsa-
ba lakosainak a záma 49.488 fő, igy Békéscsaba ipari dohozóinak  
száma a város lakos aágán k 22 IWAt teszi ki. Békéscsaba város  
belterülete 1522 ha. ebből  lakóterület l.o7o ha. 74).4 X ipari  
terület 225 ha  144%, ami jelentős. 4•/  
Munké80eztályur it városunkban számszorüleg hatalmas  fejlődésen  
ment keresztül • Az ellenforraualom óta is Pártunk helyes ,agde.  
s ~ ;,politikájának eredményeként a szocialista üzen ak iar:lujitáaa ra  

és a beruházásokra forditott összegek állandóan növekedtek.  
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A szociális ég kosrl:unális beruházások összege:  

1957-ben 	37,883.000.- Ft.  

1958-ban 	47  ,835. 000. - "  

1959.-ben 	1o3.231.000.- "  

A beruházások ösazea;iuek jelentős része termelő beruházásokra  
lett forditva.  

A dol€;ozvk é.tlagkeresetes  

Minisztériumi iparban  

Állarai Helyi iparban  

Szövetkezeti iparban  

1.289.- Ft.  
1.485... " 
1.419.- "  

  

Czoc.szektorbcn Atl. 	1.t108.- Ft.  28./  

A Horthy-.koraiak alatt  a munkabér a 3o-as években p1. a Rokka  

Kötszövő Rt.-nál átlag órabérben számitva 2o fillér volt, e a  
Bedó rendszer kiszipolyozta a mul1x.t:.sakat. A nehezebb fisikai raun-

káórt még 1938-ban  az órabór nem  volt több 36-41 fillbrnál.  

Téglagyári munkásként dolgoztam 1938-ban igen jó órabérnek tar-

tottuk a 36 filléres órabórt abban az időben a hehéz fizikai  

munkáért.  

Az 193o-ban kiadott " Békéscsaba Történelmi ás Kulturális mono-

gráfia" c. munkában az ak r.or uralkodu osztály képviselői Bókes-
csaba ipari fejlődésével kapcsolatosan a következőket jegyzik a ►eg s  

.. " ... Bar kékéscsabén is, miként ráz országban jelene; nehéz  

válsággal kell a%egkazúeni mind az iparnak, mind a kereskedelem--

nek, bár külünüsen a nyomott terméllyrak ős Allatárak mellett  
a gazdak:izönsaéd le: omlása kávetkeztóben már-már reménytelennek  

látják a helyzetet iparosaink ás kereskedőink ..." - 29•/  

Ez a hang, mely igen pesszimista, oseudUlt ki  a kapitalistat.íl  
és, sl.ekértolói <tvl, s  nem szólva ipari munkásainkrol, akik éki-

bérórt, vad inségmunkával tengették életeket. A minimális meg-

élhetés sem volt biztositva. 30 évvel ezelőtt.  
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A Horthy-korszak tcte3én pr.obláuus volt az ipari aunkásság elhe-

lyezkedésé a munkanélküiisél; folytán és vidékről ali g néhány  

munkás járt be, s^ok is fGY.eFyou a téglagyárba és a barou:.fitel-  

dolco zö villalathoz néhány honapou idénymunkára. Jelenleg a kör-

nyékbeli k8zsékböl. , "t::ezöbe i óu,y , Békés, Cbor-vá.s, Gyula, Uros-  

háza, stb. iutúbbi ket;Lő városi, továbbá Csanáda.psk.céról :: a kör,-  
t,yező tanya.vil.t. ;bél jtT•ria.k be dolgozni ipari uzeaeínkbe , ahol is  

nem fenyegeti most már dolgozóinkat a mun..anélk;iliség réme, sőt  

IléhJ-nly vállalatunk szakmunkáahiánnyal küzd.  

A felszabadulással eltUnt,ek a vitézek, gr(if'ok és bárók, tőkések  

ée bankárok, kik uQgyed évszázadon kereaztU1 szipolyozták az ik-  
zempk dolgozóit. liékéeasabén mindenütt egy megujhodott, átfor-  

mái.ődo*t munkásosztályt, s ra:uaatosua 1'e314413 szocialista üzemeket  

t+elélunlc. A gyár, a hatalom a munkásosztály kezében vart, a belát-  
hrs .tatlan távlatok zyiluu:k meg BélOsesaba üzemi dolgozói előtt a  

Magyar  Szocialista Munkáspárt és a Forradalmi- Auzaká.s- Paraszt  
Yormásay vezetér'; vcl. A tovabbiaknau ezt a fejlődést szeretr ►ém ér-

zékeltetni, bogy hozyan és miképpen alakultak ki a modern szoci-

alista n.aut.is'.e:;,ek uj gápel{.:K.el, a legkorsze.rübb t+achnológiéval ,  

s uj, szocialista arkölcai: ei:iberek.kcel.  

l3ékó stssabai ltuhagyár.  

A Auizagya.r époletóbezz eredetileg a békéscsab$i. " Hubertus BHOtt-  
3r,övőára _Y=fr'+ müisödött , me1.y c.t 1iI:l-oen Deutsch Mows és Deutsch  

Iván ~yulai nagykereskedők alap itott:a t̀;:. Az uzern gépparkját harm-

milt,  elavult gépekből á1litíották össze, s először a sikkötő,  

msjd a szőnyegszövő bépt.:mitt helyezték uzewbe. Kezdetben 50-6o fő  
munkást,  faglull.t.zt„attak ós amikor  ~ db lánckötöAépet -ugyanccak  

használtat-  szereztek be, azokhoz Hémetcrswágból hozattuk meste-
reket.  

A kapunyitás utL'In néhány évvel agyá,r részvén.ytirgaüioggá alakult  
át, de a ka2its .l'sta rendszer visszatérő válságai többször csőd-

be juttattric a tercLlést, s íg/ lett  többek között 04 44 inam is  
az :.31asz--laarar 3ank órdekeltsége. A pangás időszakát azonban  
mindig tuléltP a 6.3 ~-° r,  ts a fellendülás periódusúban fejlődött,  



bővült uj gépekkel' 1j épületekkel. Uj űzemróazt épitettek a  
szenyegszóvőde s aá*Ara, amelyben több mint 2oo fővel gyártották  
a hiresee vált "torontáli" szőnyegeket.  

1923-ban épült egy kétemeletes ífzemréez, itt helyezték el a ha-  
riRnyakötn, ].ánekötiS 68 motorikus sikkötő gépeket, valamint a  
fonal.raktt.rt, a második emeletére pedig a konf'ekciö részleg kce-  
rült .  

192Y-ben bővitették a kézi +aikkötc3dét és itt készitették a finom  
;°ye. ,r,.,ju , div6.tos kötöttárukat ós kötött ke:sAyr,iket.  

1)39-ben  épitették iel a cérnázó üze:'z:r•67,zt, melynek uj, kwrszer;z  
cérnázó gépein effext 48 kéziru+ukc, fonalakat gyártottak. A festő  
gozCi114, iáe►ának 1942-ben uj k.a~a.J.Lazot léteaitettek, majd 194 3--ban  
a sajat; villamosenergia ellat,ás úiztositáaára egy  uj gázmotort  
és gerieraturt &pitettek be.  

1)44. november l-ón neaet bombások rouüált€k meg az ,üzemet. A  
gyárkéményt találat órte, ezért le  kellett  dönteni, majd uj jáépi-
teni. A légnyomás az összese ablaktáblákat kitörte, a ennek kivet-

keztében a munkagépek többeek e berozsdásodott. A keletkezett  ká-
rokat a dolgozók  hamasosan helyrehozták, a termelóa'ket a f' ls a-
baditö Szovjet Hadaere,t ezolgélatéba állitották.  

1948. márciusában bekövetkezett állaoositáskor a dolgozók maguk  
vették át az úze :: vezetését és  Ir`ü y.it: sáí., s a. több mint Soo  
munkés megbecsülést szerzett az ütemnek  Jo nuukájával.  

Az u3  jáApitett rtuiQegyér.  

1944. október b.a Békásesaba város feleza.be.dulksa a Hubertus gyár  
munkásai melimAra is meghozta a résen vá.rt szabridsfi-;ot.  

A szovjet Vörds--Kadsereg kezdeményezésére a dolgozók rendbehozták  
a htborTus kArok.at és október 11-én megkezdték a termelő munkát.  



sokkal  ezután meE•:.l sku.] t az zemi .'ux,k:óstana cs, melynek  tag.  
jai között szerepeltek: Yrinojezki e:rAyás, =tilt atyásn.:é, AIIcsin  
Pál elvtársak.. A fdunkkestar;.í.ce vezette ag;, úLat 194 5 tavaszáig  az  
első '`zee:i Bizottság rxet;a.l,:kulAsáig. Ebben az időben a zavaros  

enPrciael_l.ttás nehe$it©tte amunh.f:.t, e előfo:.dult, hogy transz-
missiós kézi meghajtással kellett termelnie a L,.épG.k:.,Lr;r..  

Az el.s5 theri Bizottságnak az i.ctókcszbe,n vissz .y.4zivargott gyértulaj-
donosokkal szemben  meg  kellett véde:ni a munkások jogait, s az ak-
kori viciz.onyok.iaoz képest keclu ezuir.y oket harcol.tah ki a munká.enág  

számra,  mQ3_ Jet miadenkor tf+.mogat t;ak az Womb= dolgozó kommu.-  
ristfik. n következő évek r~.,urxkras ellenőrzés aee11etti, a kayittil.ista  
terme1.ée jegyében folytak egészen az áileanossltéti3lg,r assl3,7rel ezt  

az =i enmet is vóelee;esen a drlt;ozv nép vetLe birtokába.  

A hároméves terv első  időszaka  mé6 a tőkés gazdálkodás ide jóre  
esett. Az A11a®.osités utAr_ kiderült, hogy a vállalatnak s em a  
géppark,ja, sem gyártmányösszetétele nos  alkalmas a szocialista i-  
pari tesrrAeliere. A aakféle gép és a sok  féle gyártmány nem  tette  
lehetővé a gezd.a:aénoe nag„yinari tesr..mel.est, ezért kormányzatunk  

1949• októberében az i.tzesm megszüntetését rendelte el. Az üzem  
gépeit az  orrúe;; különböző kötszövő g,yára.t köz;tt osztottak seét  
a r,y'er:'s.k gépparkjának meaYeleidea, 	;aeüíg a 3ékóscsabai  
nt;i ttá rvgyár :izemében nyertek elriel„-ve$áöto  

Az első ötéves terv előké82aatetekor aMag;{rar Dolgozók Partja  

:.9ék seceabai Vá: ~.^osi Bizottsága elhatározta nagyobb kapacitésu kon.-  
fekció üzem létrehozását. Igy kezdődött meg 19494 év őszén a volt  
Hubertus gyz:r telepén az átalakitási As r.áópitósi, valau,int nrivi-  
téa3. munkálat. Az épitkezéai ég szerelési munkákkal egyidőben  
me,,kezdték a dolgozók  szervezését  is, sslahut János, a vállalat  
első igazgatójának zrá,xiyitásával.  

195o. január elején az akkor már nudu,peaton n:;k:ddő Ruhagyárakba  
a nagyüzemi konfekcionéli.e munkájának inAr,iemeréee céljából 16  
dolgozó  ment tapasz ialatoserére3.  
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195o. február 1-én a jelenlegi I.sz. varroda egyik szalagján iiia-  
nepól; es keretek kiir.ött meuindult a tarmeló mun i- a. 	t-. zt 4 eletn-  
t 4t ;, c , hogy városunkban As magyinkbeo megkezdte t e r :~ 1  A  sét az  

e1.s6 6t4ves terv eln8 satUlótte: a"Békésesa' »l_ Ruhagyár"  a  már  

teljes t3zociali.8 tFi IlagjfLlSem.  

BékAecsabai Ruhagyár  é~ iilete•  

A  Bikisosabai Ruhagyár termelése fényes bizonyitéka einnar az 8n-  
zetic3ri segitxsiguek, amit a $zavjrituniú hazAnklcal az.e:Aben L,yakorol,  
ugyeu.tia a L'ermelő;ecu ►kí,}oz tel.je:3eua t1j asovjwt vasrogSpsket kaptak  

az ürae.m dolsoNó{ . A r5gi. "itub^rtus" gyár épdlete, amely minden  
v»natkosisban  magán  viselte a tnkée ga.zd.álkodiS jellegzetességeit,  
teacséssetsssn nem lrelelhet-eLL 	a szocialista uagyiíaepti  gazu4l- 
kodlke cA1  f  ainak, 	tehét a t; ermF1.8 ;épekern és az iia~emi üeren-.  
dez.4sel:en tul grit6sz:eti.. AtHiakit:':sra ós az Illéehá$i u tcai fr9n-  
ton kétcmelctes uaczobbitásrMt Volt szdsf4g, valamint: a hiánjzó  
szo ciali3ta berre3ndezésekra is. Az iizem &i:al.akit::eával és b ü vitá-  
eétrel, a vilVo,, eg6szsá;;e:s, megfelelő fütő és szellőztető be- 
rendezésekkel o1litot-t mw.lkahelyekem 	ss{íyipúltek az öltözők  
és mosdók, a zuhanyozók, az orvosi renciolb, pihunőezobK ós tiz,  

étkezde. As  4lzes berwhk:4z'.:3minak. kpratAn úe1::1 tehat c;onciusko(,inak  
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a dolgozókról áa bizonyitják azt a tételt, Loa-  a szocialista á- 
pit8munl:ában 1ecfSbb órt6k. az 4-n.ber• 

A szociális ós termel8bereiic:e zbsdkre n.épgazdaeSgunk egyut í.esen 
6 ,279.000.- Ft-ot for•dit.ott. 

Az üzembehelyez6skor mindössze  7o fő dolgos, de az 19jo. év 
végién a létszAm Boo főre emelkedett, majd 1951.ben elérte as i000 
főt. 1954 végére ezren felüli 16tt zámmal Bókás *eg✓ye legnagyobb 
üzeraá vá vált . 

A Ruhagyár ZY•az.varrodájának ®$alap ja►. 

A vLlialat as elmult üt év időssikában termelési terWit a küvet- 
kez8képpen tei jesit ette s 	' 

195o. 	1951.. 	19,11. 	1953% 	1954 • 

1o4.8 , loo.$ % 1.4.1 % 1e1,8 % 1o2.8 % 

A vállalat az első Ötóvos tervét 1954. december 6-án fejezte be 

ós az óv végéig 1.3 -al tul is tei jesitotte azt. A Ruhag;,, ár 

tervfeladata 19 o-ben a nbpgazdasé urakban megnövekedett munkás- 
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ság munkaruhával való ellátása volt. Ez a feladat a további óvat 

fol,yemmka szüksé6let s: :rint bővált ós módosult. 1951-től  kezdve 

k71lörinle munkaruhák 	különféle fnhérnemUk képeztek a vállalat 

termelési feladatat. 

Villamos-vágógép a Ruhaa*rban. 

A vállalat ; hvártmányain€sk a.lakulA sa a 

195o. 	1951• 	1952 • 	1953 • 	1954.   

Fehernemü: 	- 1,13o.740o 1,580.000 	726.f.00 1,5o4.2oo 

lttasakaruha: 486.2oo 1,,129.2oo 1,196.600 1 ,226.5oo 581.5oo 

A jó mfuöségú és  bő vÁlasztéku knzszíikst3cleti cikkek termolbaóbeu 
a vall€t lat #ól megállta helyét és 1954+-be;a az I. negyedévi 92.3 

első oesGtályu tru részar.t nyt az év utolsó  negyedére 98.8 A..ra e- 

mel.te, e igy  kiérdemelte a fogyasztók elismerését. 



A villalat 	terveit mindenkor a termelékenységi terv  

teljesítésével tudta aEr.L biztositeni. A termel6kenys6r,i terv  

teljesitA  se :  

1950• 	1951. 	1952. 1953,0 1954.  

1o6•9 % 100..3 	lo0.1 wp lo'.4 11; 102.9 Is  

Az egyes évok g,yartmác:ycinszetételében munY.aigénpsaá -6 sar.espoázt-  
j6bó1 lón.,; Qges eltérések vannak, ezért a terselékenyeég; ovveke-  
dését 1950-hez viszonyitani nem lehet, azonban a tenti' téblá$at  
igazolja, hogy a termeléiseu,rsiz emelk•Aett. Eat az iraelkedéöt  
a terraelbs stisza.ki fe jloszt4séne3► ós azRrvQzettsáG9ndk fokozása  
biztositotta , amilyet a villalat a k3vetkező kiemelkedő int3ake-  
dáse:a v3drQha jt;ásá.vol árt  el:  

1951-ben valsitottu meg a vállaltat a kétrészes munkaruhák gyár--  
tbsGnúZ az uz,;;  :.,.vezett, xoá,plett gyórcbst, vaí._yis a zubbonynak és  
a nadrágnak egy folyamatban  való grrártQsttt. Ez a rnüeszaki intézke-
dés és ennek atefivalbsul4aa először orazlagoe vonatkozásban a  Bó- 
kéacAabai Rabagybrban tőrtént mos.  

1952-ben teljesen Att6rto : a zártciklusa ;y6rtaara, igy a termé-
kek átfutási ideje ós a befejezetlen termelés Tannyieáge nagy -
mártákber ea5kkant. Ugyanez tette lehet6v4 az ?3nó11ó mdhely.  
számozT`.e rends7Prének bevezetését is.  

1j13..ban fokozo{ tvlr; 4asrt6kbQn et1.kol:.:::azta a vó2lalat a szovjet  
munkamódszereket, többek közbtt a Kovel jov féle munkafényképezést.  
mely riagyaértlikben ce~ikker•tetts a vccűtc.időket. Ebben az  8v- 
beua valósult mpg a doi~.o$ók kosderrtón,yewé::áre 41s kivitelezésére  
a csur;ztatatL szala4rendezer'.1 te::sclé cről a í'utószalagszerd gyitr-  
túsra való áttérée np. ia •r.Am e:cyik varrodájában. jpben.  

1954-ben karült sor a szovjet többszekciós gyártás bevezetésére  

As ez is hazzá j6rult böbbek,irözött ahhoz, hoa az eredeti  ter-
vek változatlanul heyAstva1 t;ttarLetett a vállalat e. hl;r;;m mú-  
szakc6 tcrzelátsről s kft maszakos üzerieltetésre. k ket u.:Aszukra  
vul~ attórós a müezaki fe: jlFttsé<r mellett a dolgozokrul vmló fo-  
kozott gondoskodást is jelentette.  
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A ruhésati ipar ugynevezett an,ya.gisinTts *peeks  s ez ránryol«a 
bbiyegát a véllala►t önkőltsbcére is ,  hiszen  az aayagkőltség lt— 
log  a termelési irték teszi ki. Az aa;ye ►bta:sarékosiAgba ►u 
A  rbgbeosxtt.:s rendsz4réuek bavezetáa3yel drv el a vállalat igen 
jeleutRs eredméayeket, :lert ;1. 1952—ben aéa G volt a .ls.ra.. 
déltk6pzVés, 195h végire 	csak o.5 %. Id,y az évek Po2,7;a:eáu kö— 
zel 104.noo ►a. pamutszávet ao,;yrag4t takaritotV:k  

A villalat Ybssitiiaytiból. 
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EGY ÉVTIZED 

gyártmányai 
1. Kétrészes munkaruha 

2. Beszkárt (BSZKRT) ingzubbony 

3. Férfi traktorvezető nadrág 

4. Férfi szerelőruha 

5. Női munkaköpeny 

6. Női szerelőruha 

7. MTH leányka szoknya 

8. Női pongyola 

9. Férfi pizsama 

10. Férfi lemberyack (ingzubbony) 

11. Férfi rövid és hosszú alsó 

12. Rejtett villámzáras ing 

13. Hosszúujjú sima ing 

14. Apacsgalléros rövidujjú ing 

15-16. Kétzsebes végiggombos ing 

17. Puplin paszpolos pizsama 

18. Sálgalléros férfi hálóing 

19. Fazonos férfi hálóing 

20. Sálgalléros férfi köntös 

21. Osztályonfelüli keresztcsíkos 

duplakézelős ing 

22. Sportkézelős kétzsebes ing 

(ingköpper) 

23. Osztályonfelüli ékbetétes sport-

kézelős ing 

24. Apacsgalléros, rövidujjú ing 

(gyfirhetetlen anyagból) 

25-26. Olaszfazonú rövidujjú ing 

27. Fiú olaszfazoné ing 

28. Fié hálóing 

29. Fié apacsgalléros ing 

30. Béby pizsama 
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A termelést szolgáló és az önköltséget csökkentő intézkedések  

végrehajtásával érte el a vállalat, hogy az 	Öt év idősza- 

kéban a termelés értékének 5.8 -át mint akkumelasiót bocsátotta  

a népgazdasá. rendelkezésére, s igy hozzájárult as simult években  
a közszükségleti cikkek Arleszállitésának lehetőségéhez, s ezzel  

elősegitette a dohozók életazinvonalénak emelését.  

A termelési tervek tulteljesitése, a minőség javulása ós az ön-

költség csökkenése tette lehetővé, hogy a vállalat jelentős Öss-
szegeket biztositson juttatás formájában dolbozui számára,me1yskst  

az alábbi táblázat szemlóltetően mutat:  

.iutal- 	Kultu- Dolgozók Bőlcsöde  e 
	s*sá$ J~ `1 	 " rális segélye- és  napközi- 

zése 	otthon  

kiadások  Mao. 3.004: forintban  

195o. 
1951. 
1952. 
1953. 
1954. 

18  
38 
33 
66 
138 

lo  
54 
44 

52  
97 

15 
64 
51 
5o  
95  

15  
64  
51  
56 

93 

19  

36  
65 
62 
52 

-  

124  

239  
374  

5 év  alatt:  293 257 275 279 204 737  
ssc-c 	=================-" —= = .....  	 =xsasas=asseaa=rszs=s:—= =--_.•,.••.. 
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Fenti közvetett juttatások együttesen 2,045.000.- Ft-ot tesznek, ki.  
Ami az öt óv alatt átlaglétszámot véve alapul, dolgozónként több  

mint 2.000.- Ft-ot jelent a közvetlen kereseteil tulmenóen.  

A Békóscsabai Ruhagyár Ötéves munkájának eredrényeibál megálla-

pitható, bo,y helyes volt Békéscsabán létrehozni ezt a szocialis-

ta nagyüzemet. A Párt ál1 endü iránymutatils, ellenőrzése és 6on-

doskodáasa tette lehetővé az dzem  eredményeitaar 195o tavaszán  
megalakult az üzemi pártszervezet, mely kisei;tett-e aktiva háló-

zatát, majd az üzemi pártcsoportokat, később alapszervezeteket.  

Az üzemi pártszervezet és a kommunista dolgozók állottak mindig  
a tervek tel. jesitóséért folytatott harc élére. A versel.ymozgalom  



már az 195o. évben kibontakozott, e a vál.lalat ez év III. negyed- 
évi eredményei alapján elnyerte az "Allisem" ciinet. 

Az 1951. és az l9» . évek idején az mezem a változott gyártmány-
összetétel, tov bbÁ ez akkor még erősen éaceshető munk.aerőváador . 

lés kővétkeztében, bár tervét teljesitette, m'geei, tudott a leg-
jobbak közé felzárkózni. 
1953-ban, amikor a munkásállomány stabilizálódott, ós az üzemi 
Szakszervezeti Bizottság komoly t&masza lett a pértezervezetnek 
és a vállalat vezetőségének, különösképpen a ve*senyazervezás-
ben e • vállalat ujból " Íltizen" lett, sajt as  1W4. ivi ZlLme-
gyedivi eredutén y ek után harmadszor  is kiérde*Mlte az lailzm ' 
cimet. Az ötéves terv idején kifejlődött Sztahanovistammozgalem 
eredményeként 1954. áV. negyedévében 141 dolgozó tartotta a Szta-
hanovista szintet 71 oklevéllel. kít.zntetett Sztahanovistával. 

"Kiváló Dolgozó" kitüntetésben részesUlt 33 dolgozó, A "Könnyu-
ipar Kiváló Dolgozója" kitúntetóst 17-en  nyerték  el. Farkasinez-
ky Gyula lakatos művezető pedig mint kiváló ujitó, aki sokszor 
adott értékes segitséget a M jua 1. Termelőszövetkezetnek, m m. 
kája elismeréseként kormány kitünt+etiaben részesült, "Munka. 
érdemérvet" kapott. 

A hé romszori Alüsenség harcosai  azok a dolgozók voltak, akik a 
vállalat megalakításától kezdve megszakit ►s i 1kiil londdletesen 
végsild munkájukat, e e törzsgárda tagjai 4sit tőt számlál, ami 
biztosi t.ék a tervek jövőbeni tel jesitésére ia, 

Hazánk felszabadulásának lo. évforduló j ara megszervezett verseny 
nagy lendületet adott ez üzem dolgozóinak. A vállalat a  legjobb  
szalagot  megvendégelte is jutalomtárgyakat adott a legjobb dol-
gozcknak. A Varsói VIT tiszteletére inditott versenyben az Ifju 
szalag lett a győztes. Tagjai háromnapos balatoni kiránduláson 
vettek részt jutalmul, e ebben az évben a SIta:lanovisttk száma 
156 főre emelkedett. 

1956 elején az előző évről áthuzódott gyártaknyok, s a kemény 
tél zavarta a termelést, azonban az üzemi pémtbizotteág ujjává. 
lasztásának tiszteletére megszervezett kommunista műszakok meg- 
hozták az eredményt. Teljesitették tervú.ket, sőt a felszabadulás 
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ünnepree és  Május 1-re  kibontakozott verseny eredmbn2; eként ne-
gyedszer is elnyerték az "tltizem" cimet. 

jt 1956. oktbberj ealeztorradalmi események következményeként ok-
tóber 27-én a fenyegetések ész különböző követelések nyomaséra a 
gyár üzemeltetését megszüntették. A hangosskodÓk követelték az 
Din  csapatok bevonulását, a halottak napjának nemzeti ünneppé 
való nyilvs nitésát , valamint azt, hogy a normákat 25 %-al lazit-
srák. Ilyen körülmények között a novembert. tervet 9.10 %-ra, a 
decemberit 21.3 ;;--ra tel jeeitettók. A vállalat becsületes dolgo- 
zói helyesen látták, hogy ilyen körzlmények kötött a leshelyesebb 
az alapbérezés és ezt a módszert elsőként alkalmazták városunkban 
az iparban. November-december hónapban a várnak 4,393.000.- Ft 
tényleges vesztesége volt. 1. 1.aagyedévban még minden vona-
lon lazaság mutatkozott.A kor1'tozisok itt tabruár 1016 k'tszer 
6 Órás műszakban, február mól kétszer 8 óré.ss müsszakban daloz-
tak, e a bért a kormányrendelet értelmében csak a végzett munka 
arányában fizették ki. A revizionista nézetek /tervre nincs szük-
ség! / lassanként összezsugorodtak és •lőtérbe került a tervezem--
lélet. As tizemben megalakult  BUMP szervezet tagjai elsőként áll-
tak ki  a termelés megezilárditása mellett, s eredményként a ter-
melős, s egyben a dolf oz6k keresete 12.e,-al növekedett az előző 
évhez víszonyitva. 

1958-ban ötödször lett M Villalat " lüzeae. ]6s alkaloiaal a vál-
lalat 12 dolgozója kapd  Sag a "K inuyúipsar flvé.lo Dolgozója" ki-
tühtetéet. Ez évben osztott a vállalat először nyereségrészese-
déat, ami 6 napnak, ill.  6 napi keresetnek felelt meg. 
Az anyagellátás nehézsségekee tatkőzött és az ebből adódü sok át-
*llá:s erősen visszavetette a termelést. A III-IV. negyedévben 
beinditott vasárnapi m szakok sem tudtak kellő mértkben segite-
ni ósi igy az éves tervteljessités 96.8 %-oe volt. 

1959-ben a vállalat megbizást kapott osztályon feluji ingek  le-
gyártására , sa a kongresszusi versenyre 2 millió forintos válla-
lást 'sett, ®elvet 4 13oo.000.- Ft-ra teljesitott. As 1959•óvi 
népgazdasági tervet sár december  2341140 tel jesttettÁk. 



Vállalati teljes  
termelés  

változat- 1955.  
lan Aron 	évi  

/l000 Ft/ %-ban  

v  Teol jes  
Wralap  
boo  

iet-ball 

1955. 197•95o  

1956. 3114. 767  
1957. 177.425  
1958. 191.647  

1959. 250.501  

loo.o 

73.1 
89.6 
96.8 

126.5 
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A  Ruhagyár munkáját 1955..1959-ig tsz alábbi adatok is szemlélte-

tik:  

Ipari Ipari  mun-
kások  k~sok é s  
alkalma.-  

I$ ~ 	Zottak  
Ltt~a ros illomanyi 

l~tBzeta /f3/  

Ipuri mun-
kások .1t-  
lagos na-  
vi kere-  
sete Ft-  
ban  

882  
821  
897  
946  

1.2844  

1.o95 
1.o29 
1.o96 
1.144 
1.511 

12.118  
12.329  

15.295  
16.552  
2o.511  

ffe  
94411  

1.4•114.  
1.11~3 
1.059 30./  

A Békéscsabai Ruhagyár szocialista rendünk léteeitaérye, az első  

ötéves terv alkotása. Bölcsődével és napköziotthonaal rendelkezik,  

mely 114 gyermeknek nyujt elhelyezést. Az üdúltetósben résztvevők  

szára évente 14o-10 1'6. Az üse*i könyvtár 7.293 kötettel rendel-
kezik és 353 állandó ©lvasóvs],. 141 igacolt sportoló sportol őt  
szakosztályban. Az üzeni sportkör kezdeményezősére a ruhaiparban  

elsőnek inditották be az üzemi tornát.  

A szakmunkás utánpótlás biztosítására 231.000.- Ft-os beruházás-

sal tanműhelyt épitsttek, ahol 3o fiatal lány dolgozik. A Ruha-.  
gyár fennállása óta naatmetrtelikben fejlődik mind technikai  t•lsze-
relésben, mind minőségi termelésben. Ezt a fejlődést a szocialis-

ta társadalmi rend viszonyai között érr4ette el. Dolgozói a Békés-

csabai Textilipari Technikum est i  tagozatán képezik magukat közel  
negyvenen elméleti és szakmai síkon, hogy megfeleljenek a szoci-

alista iparositás mind előbbremutató követelményeinek. 31 'f  

Békéscsabai ESttsttárug,yár.  

A vállalat jogelődfa a "Rokka K tszÜvőgyár" mint Mt . 192o. julius  
23-án megtartott közgyüléeén alakult meg 7,000.000.- korára a-

lap-tőkével. Alapítói: a Ma gyar Általános Hitel Bank, Magyar Pa-

mutipar, Békéscsabai Takarékpénztár, Réthy Béla gyogyszerász ,  



Wer°ner Frigyes és Ede  tüzífa na6yks.eskedök, Weisz és Jrnovitz  
szövet és bélés nagykereskedők és 'Tag  áayi 13ándc.r nagykereskedő,  
akik egyformán 1-1 millió korongival vettek részt asz alakulásban.  
Az értelmi szerzője az akkori Aagyar 0amutipar elnöke, vezérigaz-
gatója Szurday Róbert, kinek tudomására jutott, hogy auk kiselej-
tezett textilgép van egy szegedi ócskavas kereskedónól, amit  a  
németek az •lsó vilá háboru végén Romániából zsákmányoltak. Ugyan-
csak tudomást szerzett arról, body Béké.scsab. a van egy gyár léte. 
si tésére alkalmas épülettömb, melyet átalakitáesal megfelelő ~i-
ze:mé épithetnek ki.  

Megindultak a tárgyalások, az épületet rendbehozták, Szegedről  
az Ócska gépeket átszállították, s a bécsi Félix Léderor céggel 
megállapodtak a szerelést illetően. Á bécsi cég, b,amar.,san  kiküld-• 
te mérnökét ős egy szerelőjét, akik a czabai dolgozókkal együtt 
hozzáláttak a gépek rendbehozáaéhoz, mely 18 hónapot vett igény-
be. Ezután indulhatott meg az üzem 	kapacitással.  
Meginduláskor 40 db nikkötő, 4 db körkötő, 5o db körhurkoló és  
25 db lánckötőgép: el rendelkeztek, továbbá megfelelő konfekció  

ős feetődével, saját áramfejlesztő és gőztermelő berendezéssel.  

Első gyártmányok voltakt az aL1 or na ; ,r keresletr:eI: mutatkozó pa.  
rneztkabá:tok:, mellények, lá.bszárvódcők, trikóáruk, bellinerkendők,  
vatelin ős amelyem sálak és sapkák.  

Mivel a kötszövő szakma abban az időben nálunk gyermekcipőben  
jer, igy az első néhány esztendőben német és cseh mestereket  
szerződtettek,  akiknek feladata volt a hozzájuk beosztott dolgo-
zükat megfelelő szakmunkássá képezni. A dolgozók között több  
érettségivel rendelkező volt. Arra törekedtek, hoa a szsi mft  
jól elsajátitsák. Ez azonban nem volt zök enőmerttes, mert c. mos-
terek féltve őrizték szakmájuk egyes rÓszeiLek titkát. Sok eset-
ben  az egyes fogásokat, pl. a mintázást, as gépbeálliti;s munkame-
neteit észrevétlenül kellett "ellopni". A k ilföldi mesterek fog-
lalkoztatása 1925-26-ban  fokozatosan megszánt, amikor  Ear az ifi-
zem dolgozói elsajátitották a szakma szükséges ismeretét. 

A vállalat fokozatosan fejlesztette gépparkját, emelte munkáslét-
számát, bővitette cikkprofilját. A géppark emelése a létszám  
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emelését is magávsil iozta. áx indulú 23o-a$ fő időközönként majd 

kétszeresére emelkedett, s ezen felul étla;;bun 25-3o főt otthoni 

munkával /sálrojtozás, combinéhimzés, stb./ is foglalkoztattak. 

1939-ben megvették  a békéscsabai Excelsior Harisnyagyárat, amikor-

is gépparkjuk tovább emelkedett. A sokféle gép sok féle termék 
gyártását tette lehetővé, a ez egyszersmind a választék legszé-

lesebb skáláját jelentette. Az akkori kereskedelmi vezetés meg-

követelte, ho ; y évenként két kollekcioval jelentkezzenek a tyárak, 

mivel egy-egy kollekció ll•o-l;o darabbél Lllott. Igy 25o-3oo 

gyártmányt kellett ecetenként kimintázni f  ho,y abból a regfelelő-

nek talált 14o-15o-et kiválaszthaasek. 

A vállalat termelvényeit mindenkor Jul  el tudta helyezni, erre 

a célra külön utazó-gárda állott rendelkezésre, akik területre 
felosztva aga országot járták és vették tel a rendeléttktt o  gajd 
továbbitotték gyt rti ara. 

A vállalat 1.926 végén Budapesten rendezte be központi irodáját. 
Ettől az időtől kezdve ott folyt az admininztraciü és a kereske-

delmi tevékenység, mely sok esetben előnyös volt, tekiní,ettel 

arra, hogy a nagyfogyasztók zöme Búnapesten lakott, a agy, atiyag-
baszerzés i3 könnyebbé válha'ott. 

194o-ben és 1943-ban uj üzemrészek épültek a réí;i váll .l:Áthoz és 
megépült az iroda-épület is. 

A masodik világháboru nem  kimálte meg a gyárat. 1944. november l-
ón a fasiszta német bombázó repülőkő telékek, melyek boacbatámadást 
intéztek Békéscsaba város ellen, s ekkor hét találatot kapott a 
gyártelep is, mely  nagy  károkat okozott a termelő gépekben. A 
felszabadult dolgozók dicséretére legyen mondva, a munka nem állt 
meg egy pillanatra sem. A Szovjet paraicsnokság irényitAsával a 
termelés tovább folyt. A felszabadultstól kezdve fél éven keresz-
t i.l a  szovjet  csapatok részére szállitották termelvényeiket. 

Több mint egy éven át folyt a gépek rendbehozása és az uj helyi-
ségekbe történő felszoreléae. Ez idő alatt egyébként is anyag- 
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hiánnyal kúzdöttek, termelések i,;en alacsony volt, csak arra volt  
elegendő, hogy dolgozeikat a "kalóriás munkabérből" jobean tudják  

kielégiteni, s igy az inflácies időkeen aránylag éhezés nélkül  

tudták munkájukat végezni. Az államositÉ_ss után elhintek a válla-

lat életéből a tőkések és bank(rok, akik 2t3 övig szipolyozták az  
üzen. dolgnzőit. A vállalat közvetlen kezeltire B4késcsabáára tevő-
dött, megszűnt a központi /budapesti/ irá_nyitás. P z összes admi-
nisztrációs munkák és a kereskedelmi tevékenységek a helyczinen  
folytatódtak, s az első vállalatvezető Leitmanr; latvár  :é  volt var-

rodai dolgozó lett. A vállalut a "Hubertus és Rokka Rt." nevet  
viselte, majd 1949-ben "Békéscsabai Rokla Kötszövőgyár nemzeti  
Vállalat", később"B6káso abai Kötöttárugyár"-ra változtatta ne-

vét. 1949. év végén u vállalt igazgatója Kovács ál elvt ~.rs , a  
pí rt régi kíorúbált harcosa lett, ki :iW o1c óv an ),:re :.t,u1 küzmeg-
eló6edésre vezette a vállalatot, maii. Békéscsaba vros tanács-

elnöke  lett,  kit a város minden dolgozója uaí ' szeretettel övez.  
Az $ müköd&vo ide j(n szebbnél u.ebb eredruibnytk el érév ével fejlő-
dött a vállalat 75o dolgozót ioglalkoztate nagtazemme. Bantée-
re méltó, hogy as évek során igen jó kolli ktiva korc=csolúdott  

öeesze a váll alatvezetés, a part, az ;:..L• és 	összes dolgozón  

között, ami a később íLuvrtetendc eredsények eli:réséhe . vezetett.  

Rbrek a kmllektivr,nak köszönhető az it, bogy  az 1556.  októberi  
e2.lexforrudaln.i. események  során semmiféle káros ki.].onu+és nos  
volt tapaszt  alLa:t  ö az iizezben.  

Ha a termelést nézz '.4k, s ösezehasoulitjuk as 1949 évi. 262 ton-
náról 1957 évben b44.7 tonnára ugrotta darabtrutemelést nézve  
1,o82.ouo darabról 4,159.ouo darabra emelkedett, b 	..aindezeket  

veszehu.aonlit juk az 1936 előtti időkkel, érzékelhetjük a fejlő-

dést, mert pl. 1929-ben lo5 tonna, 1935--bun  183 tun. .a , 194o-ben  
226 tonna termelést értek el, holott minden akkori gépparkjuk  
erősen üzemeltetve volt.  

A munkrls;létsz,`.m alakulása is érzékelteti a fejlődést mi;:szaki U-
rea, mert. wig a termelés mennyisége me.jdr. ►ek két és fálezeres:3re  
e;ne2'rtedc :.- t, add:ib  a zunkásiétezáan mindössze 44 %»a.l. szaHoroáott.  

Meg  kell emliteni, hogy az utóbbi évemben nagyobb sulyt helyeznek  



a szakmunkás utlánpdtláara, s  évenként 2o-25 ipari tanulót szer-
ződtetnek. itégi dolgozóik uag,y része a békéscsabai Textilipari  
Tochnik°u,n esti tagozatán folytatja  tanulmAnyait.  

A Kötbttárugyér ró é illetések egy rbeae.  

A bérek alakulé.#ur, hiven tükrözi viseza $ jólét emEl:tcd65ót ,mert  

aal.r a létezér 	:-el, addl. ,- a *.+ér 24 3 %»al emelkedett, e oasze-  
haaon)  i tva az 193o-1934-.es idővel, amikor a munke  idő lo-12 óra  
volt, az ttlaL órabór pedig 2o fillér, s a fizetett munkaszüneti  
nap  nem volt, a ha egy munkást rajtakaptak cigaret:ázáson a  

~ oitöa--hajcaárok" "amerikázásért" 5 pongőre oúntetták, mi k3zel  
egy heti Sizetóz+bt jelentette a Qolgozáa.ak. ,pz a nult a régi dol-
gozóknak eaf r csak ross ; ernZ 4k .A sei .radt.  

A géppark felujitáeéra a Szovjetuniótól több uj és korezeríi gé-  
pet kapiott a vállalat, mely meglcőnta r,~itet.ty a muoh.a,folyawatot és  
smelts  it  termelékesa,;,=skget.  

Az elmult 15 év fejlődése látszik  az egész üzemen, s  az  üzem dol-.  
gozéin ór kialakult egy teljesex_ madern t  szocialista nagyüzem uj  
gépek' : el,  a a  le,gkorezerű.bb technikita kialakulóban van az ud  
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szocialista  erkölcsű munkástipus. 32./ 

A Kötöttárugyár Szovjetuniótól kapott orEozó ja.  

A Kt:töttá.xyunyár termelési eredményeit, a munkáslétszám Rlakulá-  
sí:t , a munkások á.tlagkeresetói az alf:iubi tábl t zo t.on ó.rEQkelhet jü,k z  

A Kötöttérugyár termelési eredményeit  

Pt>11  u':  td. te? jeo  
e.
-

...._,.._..._ 
Y tosat•. 1955.  
lar. árou év  
/loot)  Ft/ f4-ban  

7  j  a.ri  
Ipari 	mizz►k ábok  

munkások ás s.1ka1--  

Atlagos állotnAnyi  
létszáma /fő/  

Ipari  
Tol jee munkások  
báruiap átlagos  

havi  
/lono Ft/ kere- 

sete  
•■■•••••wa■•■■•••■•...,•_ .~ 

1955. 42.132 loo.o  584 741 3.633 913  
1956. 34.o35 80.8  593 749 9.229 975  
1957. 38.813 92.1  638 791 10.872 1.o97  
1958. 45.491 1o8.-  657 t3o4 11.968 1.186  
1959. 52.834 125.4  716  866 13.297 1.243  

33./  
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Pamutszövő Ipari Vállalat Békéí csabai Gyára.  

A gyár alapitA9énak ideje 19o7. Eredetileg selyemfonodának  ép~►1t, 
amaly 1916-4; raiiködött, amikor 'ra&dikorhAzzá alakították At. 1919-  
ben a romAn megszállás alatt a roruAu ha.t;Jsábok parancsára lesze-
relték és a. Opeket kazénr.al eg,►útt ttománíába $2.állitották. 1921-  
ben a Selyemforodák Haszonbérlete Rt.  az államtól az épületet st.ö--  
vöi„y6 .r ré, z,ére ki G; relte. 1)1-pen alib  néhány g,5ppel inúult Beg  
az üzem. 1922-ben közel száz géppel dolgo zott a :;závede a főépiilet  
emeleti termében. 1923 jranu.árjá:nan az alsó teremoEan is megindult  
a termelés.  1924-ben fclépitettók a Békéni-ut felüli III.azövéide  

épületének 2/3--ad részét, ehovA 95 db. szövögepet n.:l). eztek el.  

M3g ebbon az évben a aár mer?,lévö feetZ• dót kor:.uesrda;tt,óg, s  
ugyanakkor  2 db. bolyhoao gépet is beáliit;ottiak a flar~cal8suk boly-

hozására. +.:gyaucr>ak abbe.) az évbea ópitettók a körplit felöli ol-  

dalon a raktár egy részét, a jelenlegi é..rut;io7t.ito és kj.hészitó  
épületét. 1925-ben kibővitett‘.k a  mai nagysacárs; a tsékéroi-ut fe-

löli III. t4züvőí;erm;e3t, rwové csak 1926-ban helyeztek el u jrabb 48  
s7,iivőeépet. 1931-ben a: orokséri TextY.lipari qt. vet', 	az ri-  

zeruet, E ettől  az időtől kezdve me6szi.íut a 1'_nomtruL: g,ye:rtása.  

A LU.Lyhoi.L1t, valamint a xestciuét leszerelték és Sorokeérra szálli-

tuvtr".ck. 1939-bei4 a III. szöví;r,eremben e"Lhelzez8tt szóvőgépeket  
autusant.u--is6vevézltc, készülékkel szerelték feni. 1944-ben anyat;hi-  
Any  miatt a III* sabvőd.ét leállitották.  

Békéscsabai Pamutszövő Vállalat egy+ része.  
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/945-ben a  felszabadulás után fokozatosan egy müszcalkról kettőre,  
a ajd háros aaszakra tért  At az UseW 1,94,4948-ig szovjet bérmun-
kát vállaltak, majd később is  szovjet  is  nyugeti exportra t:yár-  
tattek.  

194$ ban az hllemositás után Békéscsabai Pamutszövő nevet vett  
fel !t vállalat, s ettől agy: időtől kezdve az Uses  rohsseos fejlődős-
nek indult. 1949-ben te%épűlt as uj kazánhá*, beépitett stabil  
kazánnal. latült ebben as évben a gyár egy villaépületet bérelt  ifi► 

napköziotthon céljára, ahol késő >b, 195o-ben a bőlcsáűét is el  
helyezte. •zewi konyha is létesült, tovább á női és férci  fi rdő.. 
öltöző. Az alsó és teisö terem szövődéiben Jakobinor nedvesitőt  
szereltek fel, ami a t'li hónapokban nem csak nedvssit#a 	x 
fütés céljára is szolgát.. Ez azonban nem volt korszeird és 1951-
ben 11 db. lépnedvesitő berendezést, majd 1922-ben a III.szövödé--
bein 3 db klimax-berendezést szereltek fel ós helyeztek üzembe.  
1949-tea  kezdve fokozatosan az elhanyagolt mühelyeket kibővitették  
áe sseresti1lgépekkai eserelték. . fel, Helyhez külön hegesztő ühely  
kapcsolódik. 195o-ben ssárazkikészitőt, nedvesítő - csiszoló és  
hajtó sipeket kaptak,, sajd később a kikóssitűt leépitették s 't-
adták az óbudai Kikészitő Gyárnak.  

1952••ben jött litre  as üzesi tüsoltúság rnc;Gfele3.ő xelszerdlia ►sel,  
valamint  a fonairektár bővstéasére u j raktr~.;répület épült, s hason•-  
lóképpen  a segédaaz7ae,ra.ktárt is kibővitettók.  

Megalakult a ME4 és megfelelő fonal és szövetvizs áló z uszerekk el  

ZaW el. Az iizA;et biztositása érdekében uj motorok is transz-
te*#telrok b 	iti®a vált szükségessé is telipitettók as 1xj4k+t►s.  
szexti transzformitor-házat is.  

1953-ben a felső terem  92 gépót egyes motormeEhají:&sra sk,eroltók  
át. A rossz vilá.gitts szükségessé tette annak moderniaiá,ligat és  
Sig ugyanabban az évben fénycső világitásra tértek á** As them a  
dolgozók egészségvédelméaek biztobitása órdekében korszerűen fel-
szerelt orvosi rendelőt rendezett be, ruo jü sportpályát éspedig  

kézilabda ős röplabda kispÁlyát bocsátottak a dolgozók rendelkezé-
sére.  
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1953-►ban további bővitést végeztek, a gépeken ujitott#k s  hogy  a- 
Zo'r; ;jobb kihasználását, termelékenységét növeljék.  As !Berm roses  
vizelláttasáY.oz sikerült egy  artdzivizet ad.ó kut furásával segi- 
teniök , mely percenként 25 liter vizet ad. Fn'Zek folytatásakép- 
pen  1951f-ben az  .zea teljes  vizhAlózatlnak korsz prüsitóse is mas- 
V.i 1- tónt egy 15 m3 viztárolómodence felépitésével. 

1955-ben a teherforgalom könnyebb tus zavartalanabb l bonyoli 3a 

végett a  raktárak előtt egészon a tüzoltöszertárig betonutat 
tettek, s ugyanebben az évben az :.izemat téglakeritósael vették 
körii1. Ás uzemmenet biztositása érdekívben egy tartalék kazán be- 

hajtottak végre 1956--balt. 

1957. IV.  negyedévében ujbúl kapott az zen egy száraz-kikéazizót. 
147yancstak ebben a negyedévben alakitottúk át a III. szövődét egy 
motoros meghajtásra, s ezzel te elavult transmissiós meghajtás 
a III. szövődéből teljesen elhint. 

Az államosi tás ut fin az Alföldi Pamutipar Igazgatóséfi, :Hint  köz-
vetlen felű ;y eteti szerv hatáskörébe tartozott, később a vállalat 
a Pamutszövőipari Tröszt, majd 1954. szentemberében a Pamutszövő-
ipari Vállalat telephelyévé vált. 

A vállalat fejlődését legszembetiinőbben a létszám és t e rmelési 
adatok alakulásán keresztit vissu6lhatjuk meg. 1945 előtt a  III.  
azövőde egy müszakbau, aig a  I. 68 II. szövóde két miiszskban dol-
gozott. 1945 utan az Tizem fokozatosan fejl6dött, s már  1948-ban 
az állományi létszán 4 25 fő, 1954-ben  579 fő, 1959- :.4n 613 fü a 
teljes állományi látszás. 

A vállalat eredményes munkáját bizonyit ja, hogy az 1952. óv első 
háromnegyed évében "Ilizem" volt. 

1956 és 1957 óv csonka óv volt, s arc ellenforradalom óreztette 
hatását a teraclósben, de nagyobb visszaesés ne.n, kisvetkezett be  

A vállalatra vonatkozó termelési adatok, valamint a munkáslétszám 
alakulása tükröződik 1955-től 1959-ig bez rolag a tuloldalon 
feltűntetett t€:blázatban: 



Vállalati teljes  

v 
 

termel 0s, 
 ;55.6v  

lan áron ; -óban  
/l000 Ft/  

	

Ipari 	Ipari 	 ~ 

munkások  munkások Tel
~
~ ..s  

és alkal- béralap  
maz tttta~k , 

	

 
a 	

/l000 
~~os omá.nyi Ft/ 

Ipari  
z'unkások  
átlagos  
havi ke-
resete  

411.51 .._.. 
1955.  35.669  loo.o  458  458 563  6.318 684  

1956.  27.7oo  77.7  454  551  6.568 931  

1957.  34 .376  96.4  517  617  8.621 1.o97  

1958.  39.137  lo9.7  5o4  6o5  8.97o 1434  
1959.  42.251  118.5  514  613  9.172 1477  

3~! 

Békéscsabai Forgácsoló Ozerszámsydr.  
	.r..........,.. 

$alánk iparának fejlesztése égy, a me7:ógazdeság gépesitimének kc_  
vetkeztében országosan mutatkozó szerszámhiány lekflzdáae célfá-

ból Népgazdasági Tanács 1951. május lo. napján kelt 166/8/1951.sz.  

határozatával Á/1 tipusu vállalatként "Békéscsabai Forgácsoló  

Szerszámgyár" elnevezéssel alai)itotta ezt az üze:Let. Ebbeau az  i-
dőben sok fontos szeraaÁnot kellett külföldről behozni, enn'1..  

fogva fenti határozat as ifizem profilját 7MSnetfurák, menetmetszők,  

dörzsárak, marók, csigafurók és egyéb filcforgácsoló szerszámokban  

állepitotta meg.  

A vállalat elhelyezését az 0.T. a Mezőeri-ut mellett jelölte  

ki ás a gyér rnegépitóséhez szükséges előmunkálatokat még 1951.  

n aran megkezdték. Az ópitendő gyér dolgozóinak zömét ki kellett  

képezni, -hiszen ekkor mé y nagy vasipari szakmunka hián;,j volt,- 

ezért a Vandháti-uton lévő volt régi vá ;óhidon átképzős ta:wi lelyt  
létesitettek. As uj átképzős üzembe örömmel mentek a város és a  
környező helyek dolgozói. A gyár 1951. Junius 5--ével kezdte meg  
müködésót és december 15-'n mér 95 étképzős /57 férri, ?8 nő/  
tette le a vasipari szakmunkás vizsgát. A znüezakí szakkáderek t  
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$ohów és Gépipadi Miuisztórium helyezte át az uj vállalathoz más  
gépipari gyárakból.  

A~ elfteovekt6l slteíröleg a Van:ihéti ut 14 es. alatt liteaitett,  
&tképzós taneihely vette át az wlapitendó 'Or  felaciatain.ak el-  
vnygzését, smi.íit a lótesitend$ üzem 	kezdte meg sixkötié-  
abt. A gépaknek a volt vbgóhidon vaalo elhelyezése nem  felelt meg  
lantlesn tekintetben a követelményeknek, még,is l951. ektóbex. W, 1-  
vel megke4d.6Ott a termelés annak ellenére, boa  a  torgécsoló szer-
számok készreegyértéaéhos ezüleségee edzőberendezés nem állt repy  
e1e12ezéare éM azt csak  1952. II. negyedévében va ►1Gsult meg. Ebbin  
az időben fiz edzési m.vele.atoket a Budapesti Forgáesoluba,n végez-
Wk.  

Az elftzem munkájának megkezdésekor csak néhány róbi góp érkezett  
nits gyáraktól, ahol azok feleslegesek voltak, ha.szutlhatusági ba.-  
lapotuk is i~,en  csekély  volt. As Uses,  hogy legalább ró8zbeu seg-  
felelhe.3ee3n a követelményeknek, ® a kiszabott feladatokat végre  

tudja  hajtani, feltétlenül szükséges volt as épületek étalak,ft ia ► ,  
felujitása, uj helyisé,;ek 	é,zitőmuwYi1t 1953-ban fe jasód-  

tek be.  

A Forgácsoló  8sereaér ,é gyár  bejárati része.  

Az dzem,, ltetáshez szükséges külföldi cólgépek beszerzése megtör-
tént. Az edzámahely 1952. II. negyedévében meLkazdte makádését.  
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A hazai  gyárakban elöillitott szar::izámLOpek 1,)2-.)en, a kulonle- 
ges célt szolgáló : .,erszámgépek 1953-b:;.n, a ta:urckszorszánok 
gyártásához szükséges speciális import  ;;épek 1Lb4-.ben érkeztek 
meg,  s folyamatban van a preciziós öntéshez sz;vcságes laborató-
rium felszerelése ís. 

Kormányunk a beruházásokban eszkázöltrendelkezáseível a Mezőme-
yeri-uton történt épitkezést megszüntette és az előüzennek teljes 

értókü üzemmé való kifejlesztését irts elő. 

Az  üzem termelési tervét 1951-ben 119 %-ra, 1952-ben 119.1 %-ra, 
1953-ban lob %-ra tei jesitette. A gyár 1953. IV.  negyedévében ól-
iizem lett, s a  m,Jazaki tervezés továbbfejlesztésével ős uj tech-
nológiai eljárások bevezetésével a kiváló eredményeket tartani 
tudták ugr, horz egymás után három izben érték el az élűzera ci aet, 
ezzel a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját kapták meg  el-
ismerésül. 

A Forgáceolb 8zerszámaép yár  I.sz.modern terme. 

Az átképzős tanmühely 12o fővel indult meg, 95 szakmunkás étkép-
zőssel, a többi müszakí és adminisztrativ dolLo zo, kiket magának 
az üzemnek kellett kinevelni, mivel sem a megyében, sem a kör-
nyéken nagyobb vasüzem non  volt, ahonnan a munkaerőt részben biz- 
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toeitani lehetett volna.  As  htkilpsfa tanttl?ma skM► tet►íbbképz$ 
miivezetői, áiswpéceer, ALO-s tanfolya:..okat ssei'vvsstlk„ ahol ki-

képezték a szükséges .mübzaki szakkádereket. 

Iparunknak, igy a hékéscsabai. b'orgáosolG szerszámgyárnak is alap- 

vető és központi feladata a termelés állandu n6vekedésének bizto-
sitása. Végső fokon ez jelenti az altu3.anos élcatbzinvonal emelke-
dését, ez az utja a szociolizmuss és a kommunizmus telépiteásónek. 

termelés alakulásának ele::zzét;e aW  V. bbi emelkedést elősegI.tő 

tényezők feltárása csak ugy valósitható meg, ha figyeleeftel ki- 
sérjük azokat a jelenségeket, amelyek a termelés alakulására ha- 
tással vannak. A vállalat vezetősége  é.11andoan elemezte a  du l,,o- 
zók munkateraelékenyeógét, négpediG el3órsorban a legjobb  613 a  

leggyengébb eredményeket. Az élari jarók munkamódszereit népszerii- 
sitetták, a lemaradóknak ssigitséget nyujtottak. Az ujitási 
galom kísz6lesitésével uj tfahnolc5gi►al eljárásokat, ésazerüsit+b-- 
seket vezettek be. A munka jó  megszervezésével ós a napi munka- 

idő jó kihasználé.sOval elérte a vállalat, hogy a termelési érték 
állandóan emelkedett. 

Az el'zt eredmények mozgató rugója a Párt, annak sogitsógével 
jól ae$azervezett munkaversenyek voltak. As  üzemi háromszög a 
munkaverseny mozgalomnak helyes ir.nyt adott, mei,teretette mind-
azokat az előfeltételeket, amelyek a felajánlesok teljesité ,éhez 
sz.ikségesek voltak. A szocialista munkaversennyel kapcsolatos 
tudnivalökat röpgyűléseken, termelési értekezleteken részletesen 
megtárgyalták. Ezeken a gyiilóseken ujabb és ujabb vállalások 
ezdlettek, illetve a fizikai dol6ozok vállalásait a müszaki és 
adminisztrativ dol ozOk vállalásaival összehaagolbák,"komplex 
brigádok" alakultak. 

A dolgozók kivalo munkáját igazolja a háromszor elnvert "álüzem" 
csini, melyhez máltón kapcaolodik az adminisztrativok kiemelkedő 
tel jesitményre, igy pl. a minisztóriumí fökönyvelősógek munka-
versenyében 1953-ban a második, 1954-ben podia az első helyet 
harcolták ki. A vállalatnak 38 fizikai hunkés okleveles 3ztaha-
novistá ja, 9 mU zaki dolgozó szintén okleveles sztahanovista lett, 



ezcn' .  iv;:1 22 fizikai !)s G Ri;,szaki "Kiváló Do1Gozó jF." van ax ü-
zemnek. 

A Forgácsoló SzerszA.ngépgyár a hazai Szükséglet ellátása mellett 
Törökország én  Egyiptom is vásárolja értékes szerszámgépeit. 36 •/ 

A gy6r fontosabb termelési adatait a következő kimutatés foglal-
ja össze személtetőent 

Vállalati teljes 
tv 	tr elée 

Ipari 
Ipari 	munkások 	Teljes 

Ipari 
munkások 

változat- 1955. munkások 	és alkal- bóralap átlagos 
lan áron év mazottak havi ke- 
/boo Ft/ '%-éban átlagos áll.amár:yf /l000 resete 

létszáma /fő/ Pt/ Ft-ban 
=NW 	 

1955. 9.435 loo.o 195 273 3• 821  1.o66 

1956. 6.968 73.9 191 272  3.996 1.1o7 
1957 • 8.926 94. 6 186 253 4.169 1.3o7 
1958. 10.484 111.1 185 248 4.452 1.390 
1959 • 16.467 174.5 218 263 5 .o81 1.419 

37./ 

Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat. 

A vállalat rövid történetét két .részben ismertetem, az első rész-
ben a felszabadulásig, a második részben a vállalat fejlődését 
szocialista vállalattá való átalakuláL á.ig. 

I. 

1923. őszén Kiskunhalasról Békéscsabára jött éF., itt telepedett 
le  Blum Lajos és felesége öchneider Ilona. Kiskunhalason uyan-
ie jólmenő :,zleLnek bizonyult e  baromfi és to jé.s felvás&rlása ós 
ennals tovéöbértékesitése. Békés megye területe ilyen szempontból 
teljesen kiadknázatlanul hevert, igen jó üzletnek igárkezett az 
ország ezen területe. Blum Lajos és felesége a Vasut utcán /mai 
Sztálin ut/ béreltek egy górét csirke raktárnak, valamint az ott 
lévő hátsó épületet az esetleves elvégzendő munkák részére. 
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akc;zclték tevákenységUket. ;.;aj ?:.t tükój;iket baromfi és toY o fel-  

v,gHérldsra forditoW.k. VetÚek ei.s;y par lovat ós  egy str ~ ._fkocsit  
és azzal jf rták a környező falvakat,  tanygitat. A felváeérolt be ,-  
rotr.fit délután és este 2-3  asszony megkop/Asztotta, a beososagolt  
!:rut Kiskunhalasra t7vábbitották. i ►g;,ranost tették i to  jéssil is,  
azt is testvér telepüknek, Kiskunhalasnak adták át.  

1324  • ász6re az r:i :.  ,5 bó:elt helyiség kevésnek bizonyult, kibórel-  

tók a Szigliceti utca ? - sz. alatti házat és oda költöztek át.  

As egy stráfkocsi most  mh,  kevésnek bizonyult, ezzel nem tudták  

leb.,nvolitaai a f elvl.sá.rlv.: t, esbrt bérfuvarosokat vettek  

be a  Wirnyékteli felvásárlásra. 	épitettek egy kis jóggYárat ,  
ez azonban nem biztositotta ű csomagoláshoz szükséges  jeget, e  
a hiányzó mennyiséget a Werner cégtől és OrorhN..,zárbl pr;tolták.  

7k.kor a feldolgozást már 1$0-5o főnyi  sz,em.élyzet végezte és a pi-  

aci felvásárlásokon j•-6 személy dolgozott a tulajdonosokon kivül.  
A  sovány árut élve tp ►vábbitották, a kövér árut kosarakban, jegel-

ve,  de méE mindig Kiskunhalasra.  

1926-bar: mer a :3zigliceti utcai telep is kevés lett, ekkor meg-
vásárolták Békéscsaba vasuton tuli részén, az ugynevezett "Ja-

mina" városrészben egy Belankkt revü tul.ajd.onostól az ott lévő  

majolika gyárat, mely fekvősénél fogva alkalmasnak látszott a to-

vábbi terjeszkedésre. Itt a réLi épületeket lebontott, elk:zd-

ték. az épitkezéseicet : ányaí nevexetu mérnökkel. Legelőször fel-

épült er;  3  vagonos hütőház 1928 tavaszéra. A hütőhAs két teremből  
Alit  jéggyfrral ós egy kis kompreszt;r.•ral. A' ópíllett felső ré-
szén két teremben hizlaldát állitottak fel. Az uj cég neve:  

Schneider Ign.ácz Utódai / ►chrieider Igaász ugyanis Blurm Lajos apó-

sa, feleségének Schneider  Ilona apja, akiKiskunhalason folytatott  
hasonló tők tevékenységet, s előzőleg ide küldtók az árukat, s  

az itt létrehozott cégnél is bizonyos tőke befektetése volt "utó-

dainél".l  

T etől ez időtől kezdve már az export  nem  Kiskunhalasról meg, ha-
nem Békéscsabáról is, mert m r megfelelő tárolóhel.yek vsu aak.Itt  
rakják vag nba az árut Anglia, Németország !-Ausztria,  rvá ~jc,t1 
laszorszéZ és er,yóo külföldiállamok felé. AS  uj áig neve lassan  
ismertté vélik külföldön. A külföldi cégekkel koroly kereskedel-

mi kapcsolatokat létesitenek és vezérképviseletíik lesz Londonban.  
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Majdnem minden  országban van bizományosuk, akik  as árut külföldön 
átveszik és elhelyezik. Az 616 arut személyesen kiszérl.k a v+l1.1a.. 

lat  emberei OlassZorsságba, Qsebszlova:k14ba, Spanyalors4:6ba és 
Németországba is. Az exportra nem alkalmas árut  .budapester, :dye- 

ziY el. 

1931-ben ujabb telket vs1s3Arolnrak és hizlaldákat is épitenck a 

l.akshstf,l az O:roshézi-utig terjedő részben,  őssszel. aegkezdik a 

hizlalést is. Ebben  az  időben mér két teherautót is vásárolnak. 

A dol. ;ozG létszstes el6bb 15ofőre, maid 5oo-7oo  főre szaporodik, 

természetesen a tav<,ssi,i ás 	szezonmunka, alatt. A hislald.á.k 
felé,uit,ése után as; e meleti hiltóhé.z ter;t.Pi falsrabatl.ulttak, as is 
tArolásra szolgál, A tulajdonos tovűbi tc:?:f-;rautokat  vásárol  ifs  , 
a sszemóly6épkocsi ia reudeikezésUkre 

1933..ban tovább bővitik a hütőházat, feltpitik a malmot, a gara-

tot,  az istállókat, sz asztalosmühelyt ás sz osztályozó szint is. 

1934-ben az addig viz alatt álld részt feltöltik, s ide górét ós 
gabona magtárt épitenek áss a volt Bányai féle telek felőli részen 

további hizlalda 601. A górékat egy  év utáni áthel:/ezik a Jelen-
legi napk©ziotthon udvarába. 

A vállalat vezetéséhez ekkor seeitaé';et kapnak  a  tulajdonosok 
Lázár István és Goldberg István tokásak személyében, akik rokon-
s gban voltak a tulajdonosokkal. 

A hűtőhaz épitóse tovább folytatódik 19,4ben ós 19364an feje-
ződik be. Nyolc h tőke.rnaarval bővitett'k. beszereztek két nagy  
ammdniákos hűtőkompresszort ás egy gőzkazánt, amelyíet a hízlalás-
ra szánt eleség főzéséhez használtak. 1934-35-ben elkr: .:. zült az 
l,parvÉ any, érmek ssegitségével a rckodás most m4r a tel pen bel il 
történik, valamint megbpitettók a vi :vezetéket 9.s. Ugyancak 
193$-ben áthelyezték a hislaldét és helyébe tojáaraktérat, toll-
üzemet épitettex, majd szintén ebben ez évben :elépitették a viz-
tornyot .í .s. A munkéslétszéri idénymunka alatt elérte úr. l000 főt 
is, mely sszükiéf;es is volt, tekintve, hogy a felvésórlüs rag y 
mennyisségben folyt ess a kopasztéti rtaé ; kózz.el történt. 



A bé3r(9rasebei baromfi jó hire kiilföldön is elismertté vált. A  

frissen csomagolt, jelgelt áru, amelyet vagy vad oroan,ve »  teher-
után é j je] is  ssá.11itottak os reg el mar a cécsi piacokon került  
értékeaitósre.  

Igy fejlődött a telc=,. 1938-4, sMl.kor is az akkori politikai i-  
*nyzat értelmében /zeidókérd6e, faji ül.dilzés/ a tule.jdonosokt61  
s "Hangya" vette it a telepet, s a vállalat uj cilse "Schneider  

TE:nácz utódai Hangya bérletében" lett.  

A Hangya csupttn megbízottakat tartott a vállalatnál, aga jd 1945-

ig teled erez->.teit 	ki. A vállalat kereskedelmi kacsoi ua.i  

ebben az időben nem  olyan jÓk, mint a ~chneider cég kapcsolatai.  

KiilföldZin kevesebb árut tudnak most elhelyezni és uz é13--áru  

széllitá: áról caaknen teljesen le is mord a Aangya. Kalföldön uj  

piacokat kell keresnie, s a piacok föle ; nyugat felé alakulnak ki.  
/Ausztria, Németország, Tasz,., ;/. A v .fialatnak főleg taro-
lásra kell berendezkednie , mert Arumenn is ge az előző időszak-

hoz viazonyitva nem csökken. 1938--39--ben a vállalat ujabb tevé-

kenyeé ae1 kis rletezik, gyümölcs pulpozásr'al /tartÓsitott gsrü--  

mölaepép/, v-dami lt zöldfőzelékek /zöldpaprika, zöldbab/ felvá-  
aárléséval, ezzel is törekedvén arra, hogy a v: llalat idény azerií-

aégát megszJntease.  

A h<tbo.ru alatt a parasztoktól beszolgáltatott, vagy rekvirált  

baromfikat dolgozták fel, raktározták ós a vállalat a há"ooru  
alatt mint hadiüzem mdkód.ött.  

Ir~ 

1944-ben a felszabadulés utt:n a vállalat Szovjet t'elüg;yr1st  

latt kezdi meg müködósét é8 folytatja addig, aig a régi tulajdo-
nosok vi.:Aza nem rerdinck és o 3r; ne m kapják  a vállalatot.  

A vi.assikerül.t tőkések- látva,  hoy a piacokon nem lehet elhelyez-  
ni cask versenyképes hm-ukat, tud.*,78, hogy kEilföld?5ia a tcchniL a  
fejlődése követkest bcsr3 ez  az i->ai• is erősen gépesit;ve van- gópe-.  
aiterri kezdik a feldolgozást. Az WA-búl hozat:rük kopasztó gé-

peket. Békóscaabára két kisebb tipusu, Kiskunhalasra nag}-óbb ti-  
pueu kopaeztá gépet. A gyors fagyasztás biztosit;á.ss érdekében  



rvé jc--bvl gyorsfar'.,yasztó Gépeket szereznek be, iGy a felei,.olgo-  

zá.is korszesrilsitésével mar  gyorshUtótt  árut  tudnak biztaNitani a  
Világpiacon. 1 ktilfőldi árdel.alta:3;;ek moat stir ttjból bistossitva  
vs3nr.ak. Az uj gépekkal, az  uj feldolgoz&si  technikával  dol,;oztak  
e;;észeu az államositásais. 	 - 

A t5kés gazdá.11►.oc:aö i(isijóa:: a v.:llalut profilja: 	tojás,  

vad ú>s gyüm'ilca felválárlása, felciolGozása án é•1:,áket;itáse mind  

a alföldi, mind a kíilfóldi pii.cokon. Ezenkivül toll fe1.dolk,ozs-  

sal, és értélcasitésse:l io foglalkortak.  :,  felszabadulás előtt  

semmiféle szociális gorzdoskoJás;ban x:en volt xéfi,t,ük a te'la (101-  

gozui,nailc. He a tőkés  érdeke ug,y kivwnta, a mtznl+.zf.raokr.xes►k 16-18 ó--  

wilt  kellett  dolgozniok. A Yeigza.badulás után a tőkés csak  az  

€3gerti Bizottság kemény harca  után enyhitett a dolgozók sa,nys9,"-  

ru helyze'4:ézt; i'csh.11ilif3ttá.k a kolir:ktiv koxsyht:t és a napközi-

otthont, 	fyir-utcai kulturotthoLt.  

194o.  március  27-►4n Allamositották a vállalatot, a stegvál.tozott  
a helyzet. A vállalat a dolgozok fezébe került. I+.tit1S1 ax id$►t61  
ke:Alvt; a hexromfi-ipar  forradalmi változásokon neat kereszt#1.  

1yaruatoa gépeslté8eel és a za:'^r sale ;lévg csirke kopasztó gép tr3ké-  

letesi.tés::évsl állsand8an i.övelték a vállalat ka.pacits;sa :: éo a ter-

melékenységet.  

A$ A1'la.a:sositá.s3 óta  a vállalat tci'ob szervezésen meat kereazta.  
1Cdzvetl.;uW1 az á.1.:3.auzUaitatts3 walk,  "Uishtieit,'ter Unties Utódai"  

mositott vLlZal.at néven ms.ik6dött, aajd lg;o. szertesaatber 3o-ig  

nacomfiértékessitő AIeszwti Vállalat" n:=ven. A további >r4ervezéa  

t`a.ytán. a "7:isgántux,i 'rseromfi.ipari Egyesül.ás" középlAu ii  ~x.Sif  
tó emery  a16 volt rendol.vE, e ekkor a  vállalat  kezerlé:Aből ki-
került a be;,4 iijt.és és  azt az F>gyesül;ils a beGyüjtési kirs+xicielts5é-  
;Lek révén végette. l9>2. április I.-t81 önálló elszámolási egy-  

stiág lett a  vállalat és ugysailyen önálló elszámolási eg,,~séE lett  
a "Baromfi, `Z'ojks 3eF,yüjtő Vállalat", valamint a "hau•o>zfi,Z'u jás  

Célfuvarozási Vállalat" is. A közvetlen irs:nyitó szerv  mind. a  
három vá.1:La.l: : t részére az 	M1.r..icztr•iLm lett.  

'9 

A vállalat a felszabuciult;s után fokozatosan ewelte terwelését.  
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1946 61rst loo 	'-nak v ve a tormeis az  szerint alalr:ult>f  

1946-ban loo  1950-ben 307 *  
1947-bell 106 %  1951.-ben 22o %  
1943-ban 141 fl 1952-ben  326 %  
1949-ben 245 %  1953-ban 141 %  

1954-ben 3oo *  

;iliutan a vállalat a mezőgazdaságtói kapja n,yersanya ;at, évi  terv-
teljesitéeét erősen befolyásolja a mezőgazdasági termelés.  

Igy magyare,zható, hogy  az, 19 e. évi rossz termés miatt 1951-ben,  

az 1952. évi roa:iz termós miatt 1953-ban lényegesei, csökkent a  
villalat termelése.  

Az üzem kimagasló eredmon rt ért el és nagy arényean fejlődött a  

termelékenység vonalón. Az egy fizikai árára eső termelés érték-

zutató tel  jes it4_ e a kSvetkez5 volt, 1946. óvat loo ; --n k véve:  

1946- _,an loo A  1webori  274.9 %  
194 7-tidn llo. i3 A  1951-ben  328. i  %  
1946-ban 166.6 %  1952-ben  411 . 9 %  
1949-ben 167.5 *  1953-ban  757. 3 %  

1954-ben 348. ? %  

A termelés es  a  termclékQnyság u6ró.as2erü emelkedésének a foko-
zott g6pusit.és az eretis:iilnye. Amig a •t;úkéy idejében ceak  a csir-  
ly:áC és a trut.ot kooas;ztoLtók géppel -azt is seek a felszsat:u.dt:l.áss  

ut:'i:n- addig az álls:.srso3itá,s óta minden barunsi i fi,jta kopasztf-sa  

segit:s6ggel törtónik.  

Megváltoztatták ős tormeltikaarebb6 tettók a tojás Yelciolgoztsát  

is. Ujitr.cssal vált,oLta.ttakk as igen nehéz és ,wok Selejttel jArb  

kövér bafoírsfi kopaszt6.ssán. Az ujitGs lónyege az, xwgy+ a libát  

és akacsir:.t kopasztás előtt 2-3 percig gőzölik, 	a tullaza-  

ta meglazul év könnyen kopaszthatóvá válik. Ezzel a módszerrel  
csaknem kótES2eracsére ; ~vtL a kövére-áru feldúlgoza;s6.r.crxk tarmelá-  

kanyaége.  
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liókéscsabai Baroatifeldolgozó Vállalat ftiboJárata. 

A  vállalat  gőzda kormast6 t•r.  



Az ujiténi mozgaloMban is szép eredményeket értek el. la50-j4--ig  

53o db. u jité.si javaslatot terjesztettek be a dolgozók. Ezek kö-  
zül több orszá.4-os jelentőségü ujitAs is szerepel, mint pl. a kö-

vér áru kopasztás előtti gőzölése, a tojás szalagszeru  feldolgo- 
*Asa,  asoW.n,y-  kopasztó gép tökéletesitése, a láda bar;iiurézkon  
végrehajtott ujitésok, stb. Ha az ujit$sok bevezetését cbak a  
Sékéecsabal Baromfifeldolgozó Yalla.latra vonatkoztatjuk *  alkal-

mazásukkal 195U• évtől kezdve a következő eredményeket érte el a  

vállalati  

1950-ben 313. 366.- Ft.  

1951-ben loo .912.-  

1952-beu 463.55o.- "  

195 :--4eua► 97940160. *'  
1954-ben  71e0110i■ "  

A felszabadulás után lérryfte3s beruházásokkal növelték a vállalat  
kapacitását, a dolgozók szociális és kulturális ellatot.ts,l;át.  

1949.•ben 765 ezer Ft beruhá.záai költséggel megépitet ►íe a vállalat  

a modern, t636us, viligod, csempézett libako:pasatbt• Xl javitották  
a hiltöház paraSliását és  igy növelték a fagyasstési te  t~c•ol~r~i 

'rapr.citáaxt. Fel.szereltók a vállalat laborutóriumt:t és uj hiitódé-  

oepkel szerelték be.  

1950-ben  55 ezer Ft-ot fordit: ttak gépi beruházAsra, s unaacsak  
55 ezer Ft-ot az épületek javitására.  

1,51-ben 174 ezer ?t beruházási költséggel » . j hutőgépet szerestek  

be, s me ,valősitották a ágőzös kövér oarorafi kopasztását.  

1952-ben 977 ezer Ft beruházást f orttitottak az elektrStiJtá.lá,ara,  

u.~j elt5hiitő Ápitésér.  e és a  sovány  kopa.eztőterem bővitélére.  

19j3--uan 1,394 ezer Ft értékbon kompresszorokat és kolicktiv e.  
béc:lőfelszerel6st szereztek be, valamint °MVOS  p#ndelClt lbt+lai»  
tettek.  

1954-ben 3o1 c;Ler Ft-órt kurazerü kulturtermet, 296 ezer Ft-ért  
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öltözőhelyiséget és fürdőt ópitettek, 566 ezer Ft-ért korszerú-

eitettÓk a konyhát, 126 Ft-ot munkavédelmi beruházásra fordi-

tottak. 

A hatalmas összegü beruházások és az itt folyó munka a .Békés-

csabai Baromfifeldolgozó vállalatot korszerü nagyúzemmé tették. 

1957-ben  felépitették a bafomfihulladék eredményes felhasználása 
érdekében az l5oo férőhelyes moslékos sertéshizlaldát az álliam-

tól kapott 6o kh szántóterületen. Itt csirke előnevelésre alkal-

ies telepet létesitettek, hogy ezzel is biztositsák az alapsc;yag-

bai' egy részét. 

A dolgozók egészségvédelme érdekében uj fürdőket, modern zuhanyo-

hó helyiségeket rendeztek be, valamint felépitették a városban is 

{lismert ebédlőhelyiségüket, melynek konyháját 4 holdon fekvő 
konyhakertészetiek látja el. A dolgozók kulturális igényelnek kí-
elégitósére a vo_t Bányai féle épület mellett felépítették kul-
turotthonukat szinpaddal, könyvtárteremmel, zeneteremmel, billi-
árdteremmel és egyéb szórakozási helyekkel. 

Az állaaeitáe után a vállalat életében több átszervezés volt, 
a vásárlási tevékenységet az ipartól leválasztották, majd ujra 
visszaadták. 1957. julíusától kezdve eredeti tevékenységi körét 
folytatja, sálelv az évek tapasztalata alapján is a leghelyesebb-
nek bizonyult: a felvásárlás és a feldolgozás együttesen. 

A két tevékenység egymással szorosan dassetigg, széttagolni és 
egymástól elválasztani nem lehet. Külön-külön az önköltség jelen-
tős emelkedését eredményezte. A vállalat neve: "Békéscsabai Ba.. 
romfifeldolgozó Vállalat" . 

A felvásárlást jelenleg 16 teherautóval végzik Békés megye négy 
járásában és R jdu-- Bihar  megye  négy Járásában. Minőségi árukat, 
melyeket a vállalat mint export cikkeket szállit, a világ minden 
táján ismerik. 

Az állategészségügyi helyzet  biztositr':sa érúek^ben állandó állat-
orvossal és állatorvosi szaksegéddel rendelkeznek. Az üzemi hygi- 
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énia érdekében 	 világos, Webillre csempé- 
zett,  j61 szellőzött  helyieégakben, fehér köpenyegekben dolgoznak,  
s munkakörülményeik 8sszehasonlithatatlanul jobbak, mint a régi, 
a tőkés idejében rendelkezésükre &llo helyiségekben volt. 

A vállalat kétszeres " álüzem" a dolgozóinak 10-15 %...a  élmunkás , 
kiváló dolgosi. 36 ' /  

A vállalat főbb termelési adatai a  következők:  

Vállalati teljes 
terhe és  

változat- 1955.6v 
lan áron 	,,-ában 
/l000 Ft/ 

'Sri 	Ipari 	Teellés Ipari 
fisok munkások bél".. munká- 

ós alkat- alap 	sok ét- 
mazottak /l000 Ft/ Lagos 

havi Maira állományi 	 kerese- 
te /f8/ 	 t e lit . 

t933. 
1956. 

1957. 
1958. 

1959. 

77414, 1ofo.e 268 349 4 .039 909 
65 .627 454 265 339 4.298 998 
58.224  734 197 3o1 4.664 1.216 
78.o36 1,14 234 376 6.000 l.2o7 
94.967 123.$ 246 333 5.211 1.252  

39•/ 

Megjegyzendő, hol az itt feltüntetett munkások lótszti:ia az átla-
gos állományi létszámot tükrözi, mivel mér előzőleg kitértem ar-
ra, hogy tavasszal és Ősszel a szezonmunkák és szállitások idején 
a munkáslétszám eléri, sőt tulhalad ja az l000 főt is. Továbbá a 
munkáslétszám csökkenésének magyarázata, hogy a legkülönbözőbb 
korszerű gépeket szereztek be az utobbi lo év folyamán és igy 
nagy munkaerő szabadul,.fel, s az üzem tel jeasitménye is sokkal 
nagyobb lett. 
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Békéscsabai '';erté8t•nTésztg és  Hizlaló vltli.t3,a#•  

A vállalat elődje a Békéscsabai Sertéshizlaló és Husipari Rt. volt,  

melyet m4 ;; 1911-ben az első  világháboru előtt alapítottak, alapi-
tőja a Békésmegyei Által nos Takarékpénztár Rt. Ennek a telepe  

képezi a mai legnagyobb üzemegységet és erre támaszkodva élcült fel  

a többi üzemegysóg, mely a környékbeli volt hizlaldákat egyesitet-

te.  

A telep  a aá odik viLigháboru és az ezt követő idők rontélásaitbl  

mentesült, s Békéscsaba felszabadulása után a szovjet hadsereg  

vette kezelésbe ős Ussmeltette. A Szovjet Hadsereg a telep 1945.  

juniusában adta viasza a  volt  tulajdonosoknak. likkor a  telep fele-
részén a Baktokémiai Szérmmtermelő Szövetkezet  milködött, amely ké-

sőbb beleolvadt a Phylaxia 411amí Oltóanyagtermelő Intézetbe. A  
telep másik felén már a felszabadulás után 4.000 db. sertóst hiz-

laltak.  

1945. év folyamán a szérumtermelő telep  a hizlalda egyharmad rószó-
re szorult vissza ős a hizlalás 16.000 db-ra erelkLdett. A dolo-

zók érdekeit az t.zemi Bizot,tsá ; képviselte a tulajdonosokkal, a  

tőkésekkel szemben. Ebben az időben a szociális léte.,itmónyek nem  
feleltek  meg a kivi:walaaknsk, az étkező egészen priraitiv volt /kö-

ves, földes, kis ablaku helyiség, kecskelábu, leteritetleu, pisz-

kos  asztalok/ ős eb juttatásokból is csak annyit  kaptak a dol-

gozók, amennyit a szó legszorosabb értelmében raaGuknak kivereked-

tek.  

A termelési eredmények alacsony szinten mozogtak. A takarm nórté-

kesitós tengeri darára átezárnitva 16-19 ; köZ:itt valt: kozott. ' 'pit-
kezések és beruházások nem voltak.  

1946. év folyamán a termelés iuennyisége változatlan. A  tőkések a  
pénzromlás adta lehetősége}:et kihasznált ak /hus, zsi.r, szalonna, 
csabai kolbász, stb./ Mindezeken az infláció időszakában min-
dent lehetett szerezni. Egy nagy emeletes, jelenleg is meglévő  



vágóhid és huateldolgozó épületet ópitettek. A forint megteremtÁ-
séig a dolgozók teljesen értéktelen pen6öket kaptak / kil:,számra/ 
ós a vállalat a dolgozók erélyes fellépésére adott önköltségi á-
ron hetenként 2 kg. zsiradékot és sertéshunt a dolgozt,knak. Ez a 

juttatás magasan felülmialta f egyéb pénzkeresetet, ami egymagá-
ban is mutatja azt, hogy milyen alacsony volt a fizetős v,Lsa. rló-. 
értékó. 

A vállalatot 146. március y -án államositották, s a Földmuvelés-
ügyi Minisztérium Husiperi Igazgatóságának telúg ecete alá került. 
így működött egészen 1946. december 1-ig, amikor is az üzemet a 
budapesti székhellyel biro KCLL1ART vette át, amely hozz csatolta 
a jelenlegi; 1T.számu, akkoriban romokban lévő telepet is. 

Ettől az időponttól kezdve emelkedett a termelés ós a hizlalás 
mind belföldi ezUksgletre, mind exportra, mind szórum termelésre. 
Időközben az eléggé elhanyagolt telep, valamint a hozzácsatolt 
I,i.számu telep uj jóópitése igy; megindult. A dolgozok részére zuha-
nyozó, konyha, ebédlő épült. A kollektiv szerződésben biztositot-
ták a vódőruh&zat 68 s'éb juttató&okot, amiket a Uol ;oz6k 	e.- 
dóktalanul megkaptak: Kulturális csoport alakult énekkarral, aain• 
játszó csoporttal, sport szakosztállyal. 

A központi irényitás nehézségei fokozatosan jelentkeztek. •i+l, 
kormányzatunk az orszá r;oe villalatot vidéki székhellyel bilté I*bb 
nemzeti vállalatra szervezte €:t. Igy alakult aft  1920.juU*s loft 
a Bókóscsubai Sertéshizlaló Nemzeti Vállalat két b6kéecsabal te.. 
leppel, mezőtusi, tötkomlosi, kiszombori ás kecskesúéti, valamint 
gyulai tele7ekkel. Mivel a vidéki telepek csupán kisebb fórő-
hellyel rendelkezte , s azoknak dzer^e=ltetése a gazdasá. ;oe:.>ág rovó.« 
aára sent, cél.~ zeril felhasználásra átadták az Allatforgaimi Válla--
latnak. A békéscsabai ZI•sz. telepen nacyarányu épitkezécek tör-
tretek egy millió forintos beruházással, aminek k'vetkeztábezi a 
telep sertésbefogadáképessó ,e is lo.000 db-ra emelkedett. A bére-
zésben áttértek a teljesitmény rendszerre /ráhizlalás, elhullás/, 
ig„, a dolgozók közvetlenül érdekeltek lettek a termelésben. A vál-
lalat vezetést 	mi szaki irányite3.s€t i' 	1, uj szakképzett ká- 



derek vették  át. 

14112. év e133 feliben fej ,2t ék .:e a bt;ké_.nsabai II.:?a. te1E2en  

az uj konyha, ebó0.1ő, fándő Ss munkée: zállás épit áaót. A hizla-  
lés, amely már teljesen i2arszer:i jelleget öltött, ujabb köve-  
tel.7Lónyeket támasztott a vM:;14t elé,a siildőgz4kslet t'edezósé-  
rt?► bistoe bázist kellett létesiteni. k;nnek következtóben a iie-  
aljtéai Minisztérium 1952. Julius hó 1-vel a Békéscsabai Sertós-  

h3.gla16 lferiteti Vállalatot 61 alussert,ésterrelelö Nemzeti  ~~ilala-  
tot összeolvasztotta ós tagositó$ révén 2.264 kh 9zó.ntöföldhöz  
juttatta 48 igy megvetette alapját aii.lak, ho,,°y a serteshizl.alt':sj.  

!.izoanAg süldösz knó,;3etót 5o "-:Jail sajAtrx46a lássa el. A két vAl-  

lalat ö3 nzNolvadú$a biztositotta a fejlődés Gyorsabb Aemát ós  

az 1952. elvben a  vállalat a követelményeknek loo (/‘-osau eleget  

tudott tenni.  

A Sertéchizlaló Vállalat főbejárati  része.  

Az 1953--an évben a fejlődés negkiváuta saintegy ,000AOO.- Ft érték-
ben, ho gy  a telepek termelési adotts<` gait beruházásokkal fejlesz-
szók. A békéscsabai I.sz. telepen mélyfurásu kutat, a II.sz.te-
leoen viztornynt, a gyomai telepen méljurá©u kutat és süldő-
azéllásokat, s a gyomai ós orosházi telepeken fiaztató széllé.-
soket '%s munkásszállásokat épitettek.  
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Az 1953. év termelési és szociális beruházási jótékonyan érez- 
tették hatásukat és a termelékenysóg,az elért termelési erednó- 
uyek kapcsán a vállalat elnyerte a MiYiíazté riuú. és a SZOI' vándor- 
zászlaját és az "tliizeae" II.: elyizé9ét. 

1953. őszén további nagyarányu fejlődést mutat a vállalat, ugya:.-
is hozzácsatolták a ázöllőspusztai Állami Gazdaság Ravasz tarajai 
telepét, valamint a Zsadányi Állagi Gazdaságot teljes egészében, 
majd  a vállalat fel gyeleti hatáskörébe voi,taküFicsóri .' Ilamí Gas-
dasá,ot. A kezdeti nehézségek után sikerult az átvett gazdaságo-
kat a vállalat ügyrendjébe beópiteni ugy, hogy az 19>o--es évben 
már mint epysAges, szervezett vállalat mükddbatett. Az állami 
gazdaságok, illetve azok telepeinek hozzácsatolásával a vállalat 
fbldteriilete 5.56o kh-ra nőtt, ugyanakkor természetesei. a sertés-
állomány is emelkedett. 

békéscaabai 6ertéahislaló egy részének látképe.  

1954-ben a termelés elő : egitésóre a fel' t ues hatóság az tlelmiszer-

ipari 	5,3oo ezer forint beruházási keretet adott, 

amelyből nagyaránya szociális és munkavédelmi beruházásokat léte- 
si.tet ek, többek. közctt Gyo& -i., Ravasz-t,ar; j u, Zsadányban, s a Bé-
kí icsa.bai II.sz. telepen xuni,Asszállásokat. Békéecaabá 3 db. két-
szobás lakást, ragtárakat, üzemikonyhát, a gyomai és orosházi tele-
peken pedig viztornyot ópitettek. 
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A mezőgazdaság fejlesztésére központi gép jevitómühelJt, gépszine--

ket, valamint kisvasutat 16tesitettek. A zsadáa$i telepet bek5t5.  
uttal kapcsok be a közúti forgalomba. t komoly beruházálok,va~-
lamiut az 1553. évi jó eredmények alapul sLokáltak az 1954.révi  

tervteljesitávhez. A vállalat 1954-ben a Minisztérium ébnjáró  

vállalataihoz tartozott, az orszáz 26 vállalata közül az elsó  

hígrom helyezést érte el.  

Ha visszapillantunk az elmult idószpikra, megállnpitn.et juk,hogy a  

békéscsabai .sertéstenyésztő és Hizlaló Vállalat 1944-től hatalmas  

fejlődésen ment keresztül, amit nem lehet elképzelni a Párt és a  
Kormány segitsége nélkül. 1944-194í-ig, ami; a tőkések kezben  

volt a termelés, a szociális gondoskoa&s, a muszaki fejlesztés  

szinte egyhelyben topogott, s igy a  termelés sem  növekedett.  A  

fordulat éve a vállalat életében is korcol: változást hozott és el-

inditotta a szocialista fej1&i:1s utján, minek következtóben 195it-

ber ► ,pár Békés megye nagyüzemei közé sorolható, hus és zair ter--

melésével nagyban hozzájárul a dolgozók életszinvonalának emelé-

séhez.  

A vállalat fontosabb eredményeit 6$ termelési adatait az alábbi  
táulázat t,krözis  

1956. 1957. 1958.  

Hizóba állit,ott sert6sesk azámaa 19.259 34. 223 33.6o5  
Az  államnak átadott sertések " : 	31.174 29.F168 27.855  
Réhizlalt suly / q / 	 19.32o 2o.373 21.713  
Egy  állat ea  napi sulygyarapo-  
dé.ea 	/kg/  	  o.42 o.41 o.41  

Takarményértékesitési As... 	 26.- 27.3 28.7  

1 kg. ráhizlalt suly önktsó;;e /Ft/ 7.71 9.69 13.14  

1959. január hó 1-el a Minisztertanács határozata folytán, mint  
önálló vállalat felszámolt, s a mozógazdasi gi rész?.eleit a  1 öld-

müveslésügyi tinisztériumhoz tartozó állami gazdaság okhoz olvad-

tak be, mig a békAscaabal üzemegységek az f'lelmezósügyi Miniszté-
riumhoz tartozó Országos Sertéshizlaló Vállalat-ba olvadtak be  

budapesti központtal, s a békéscsabai űzemegysógek, mint telephe-

lyek tartoznak hozzájuk. 4o./ 
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Bókóscvabai István  

ABékéscsaba! Ietvén alom történetét felszabadulás előtti é8  

felszabe.ciulás utáni id8ezekra bontva iemertetemt  

I. 

AL 1850-es években, amikor Csabán m6g csak kenyérlisztet lehetett  

kani, a kelács ós t észtgeútéaher. sz4ikséges finom lisztet 8z asz-.  

azouy okbak kellett a kenyérlisztből kiazitélni - s bar a közs©g  

területén abban az icióber. mintegy 6o száraz és szélmalrsae volt  -  
a tanács egy szitáló szerkezettel in ellátott gőzmalom l4tesité.  

aét határozta el. Erről a képviselőtestuleti jegyzőkönyvekben  
a következők olvashatók:  

" 	a bölcs tanács az ajánlatot 10,0+ február 3.•txt  
a vállalat nagyszerüsége év fontosságéhoz képest máltó  

higgacúeéggal. megvitatta, ,amen rx.,iben annak hova előbbi  
1é+,;Aeitésbt a város java, e érdcke mulhatatl.aú.ul meg..  

kiváuja ► a jelen voltak uagy többeége által egész kész- 

séggel elfogadta". " Xijelcsz:.totvén, húize a kötendő álteer-  

zóc3éa Áltoll  netalán nére :nucst szenvedő malmosok  ar~rlu~- 
Gos kázmenterii;óse eleve is biztositottr.ak kijelentetik..  

. r.....,► .... ó:3 tiz 3vig zzen engedélyez a város másnak  
uj malmot épiteni, de lo %-nél több vámot nem szedhet,  

és két év alatt tauctozi.k a malmot szitával felszerelni,  

bogy "mont" 1iessimit iss tudjon készitesai"... 41./  

A malom épitéaó .re az ajánlatot egy hamburgi 	Fain Aatal  
nevü gépész adta, aki a gőzmalmot nbgy kőre 1853-ban. felépitet;.a.  
Ez az évszám  fogadható el a jelenlegi  üzem helyón felópült Első  
Bóz>ó$csahai Gősma1am alapitási évónek , amiről  az eg,ykaru tanácsi  
jegyzőkönyvek áw As+éin Lajos: Csaba tdrtAnete c. kézirásos mi:v6..  
nek 03zroncslb,iája is tunuakodik.  
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A néu köves gázmalom kis aéphéza az utc.tra nézett, s a  fekvő  
g6zgóp tolat,t;,~u rudja ugyancsak az egykoru feljegyzés szerint  
" egy iivega jtó u;; ilásán kibökdösődött az utcára, e mellette a  
cőz is  ki-ki csapdosott". 42•/  

186o--ban a malmot 1patein Lipót, 3ioon, 'uric bo La jas  veszik meg,  
majd  rövid üzemeltekés után 1865-ben  a varosnak ajánljék fel meg-
vételre. Miután a város az 1866.,es reudkivili aszályos esztendő  
matt a vételbe n a ment  bele,  a malmot Oeutuch Bernt pesti ke-
resedő veszi map  

1872-ben Ep st ein Lajos özvegyével  a malmot Rosenthal Orton fem.  

laí szappanos ős gyertyaöntő mester veszi át, aki a eaappan.gy8m  
rat is  áthozta Csabára, de azzal csakhamar felhagyott és inkább  
a  malmot fc jl3sztette. Az egyébként visszaöntéses malom muködé-  

az Aradi Kereskedelmi és I parkamera jelentése azt irja,  
hogy 1893-üari 9.638 to  lisztet adott el. As  Iparkamara 1895. évi.  
jelentése sr;erir.t l80. o0o q busat őrölt sag a  slalom  és örlemé-  
nyeiből mintgzj 25.000  q finbslt liestet Aaglsé►ba és FranciaorFZág-  
óa s7.állitatt, a többit Ausztriában és be.,.ftilciön adta  el.  

3Jbea az i:i.áben az álső Békóscsabaí Gőzmalom a Yácskai GF3znal.o®  
után vidéki viszonylatban az ország második malma volt . 4 3 ' /  

A.  vioszcaön,técee malom 1912-ig az akkori viszonyoknak megfelelően  
modern, félig automatikus, öt vagonos maloímaa fejlődött. örlemá-  
nyes.ne3k s Wá7litáaa az 19o1-bean i:aab#su rsegbl,iú.t óe 19o5-ben a  
malom telepére is beveaett gazdasági vasuton türtéríik. 1913-ban  
a malom kapacitását több  mint kétszereelrvel fe,iNtelik és egy 12  
vr.aGono  s, teljesen uj, automatikus malmot épitenek a régi malom  
kíbgvitAsével. A bgvitéa ► ut&n a malom cége az 1914. Julius 6-i  
alakuló közg;ülóaen 81só &ikéscaaba.i. Gőzmalom itesenthal Márton  
cégről Első Flákésosabai Gőzmalom, Rosenthal Uértoaa Rt.alakult ft.  
A felépült uj melmot 1915. március havában a koptatóban jelent-  
kezett lisztpor robbanás következtében tüzvész pueztit jta el.  

A majdnem  két hétig tartó tüzvészban a malom gépeinek tulnyomó  
része =ae;gser,>mioalt, vat; mogron ;;A1Gdott, főfalainak egy része  
beomlott. A malom ujjáépitése még abban áz évben megkezdődött és  
december hónapra elkészült egy négy vagonos, hadiörl+isre saran- 



dezett kis malom. A Rószvéuyt€maság a 15 vagonos malom ¢s a  

'5o vagonon aily épitósót 1916. ban fejezi be.  

As 19o7-ben beszerelt 65o I4E-8 Erato Brünner Triplex gószgép a  
15 vagonos malom meghajtáséra non VOlt Olegerrdő  * if, a tilt9skáxr  sri~ 

att aaugy is javitandó Mrőgóp fordulatszáma h l,ett felemel..  

ve t  est Altai a lóeró 800-ra emelkedett.  

A felemelt kapacité.s miatt ssulyósbodott a malom ga.b4na és  t3rle -  
ttsén~r Bzé,lli,téssi problémája is . A keskeny nyomtávu vasutUn al-  
ka].m.evsott asámolyes megoldással a gabona és az őrlemények csak  

egy  kis réeLe volt szall:ltha.tc:, nagyobb része még mindég azek4r-  
fuvarral, s; lyol.ben, majd 1911-ben vásíukwlt és a  környéken még  

aboeu az időben ritkaság-számba menő 2 db teherautóval szállit-  
ják ez állotn:-sra az árlemáuye l,et. A :~~zállltási nehézségek eny.•  
hitá,sbz°e egy - ts malmot és a békéscsabai va3eutállomást összekötő.  
normal n;yo;Btávu iparv :gáriy épitése csak 192ow-bags  fejeződik be.  
1)21-ben a vdsuti kocsik lóva.l vs1.ö vontatásának ..ikaszöbálésére  

~q

ar~ .:~:~+.

`

zvéz~.~°tNa.i~ .~~g e,~ motoros vontatót ós e~ gí~z~ic~ ssdon,,,•t sze- 

rez vyz  

1925. €svbeu amalorst tároliai kapacitása e6y vasbetancell,ás, 2oo  
vagonos, valamint egy 15a ► vagonos beYogadGkópPsssr3gÜ pálmaosa.alo-  
pas, illetve gorrieafúdómess modern ha,jopadlvs lisztraktárral  bóvül,t. 
Azt,  amit eddi ,L a konjunkturális lehetőségek blztu sitotttek, a  

malom tőkáe urai a minél  nagyobb profit elázéss érdekóben, tel-  
jesen kihasználták. Tudták, how a tuln ~.~ rete2ett magyar mss~tosi,pa►rt  
miatt és a nc:gy malom órdekeltsá,-,Ak k:,zjtt  folyó versengésből  
csak ugg  kerülhetnek  kí g;grüztesera , ha a k;ri jurlkturális lehetősé-
geket teljesen kiaknázva, iize®ú.ket állandóan bővitik, az  export-
lehetőségeket minél jobban kihasznal ják. Rhtxez járult az euró: ->a.-  
szert.e kastsmert magyar saa-lotá,pel►7e Só hirneve, s igy a rsazou k:i2.-  
f8lcii vevői között ott találjuk aSkar3.c3in€iv áll sasoka.t, Angliát,  

FranciaorszA t:ct, Ausztritt, esexLszlovbkiát, ala,escorszgot, sőt  
és Egyiptomot is. A malom termeléne -bár örleményeinek  

nagy részét külföldön értókesiteLte-a kúlí'öldi piacoktól függően  



állandóan ingadozott. E miatt az egyénként három müszakos üzemet 
sokszor hosszu hónapokra leállították. Ilyenkor a dolgozok nagy-

részét elbocsátották ás a tartalékseregként munkanélkülivé vált 

dolgozók csak akkor kerülhettek vissza csökkentett bár mellett, 

ha ezt az tizem tőkéseinek teke megkivánta. 
A malom molnársága elveszt 	filléreit csak hosszu ás keserves 

bérharcok áréin tudta átmenetileg visszaszerezni ás a folyamat 
megint előlről kezdődött, a malmot ismét leállitották, a dolgo-

zókat, de kÜlön csen a bérharcban kitűnt dolgozókat elbocsá-
tották, vagy legjobb esetben bókésscsabára a miskolci, vagy deb-
receni telepre helyezték át. Amikor egy ilyen bérharcot megfélem• 

litássekkel a Részvénytársaságnak sikerélt letörnie, Rostás Andor 

a Részvénytársaság egyik cégvezetője a fillérjeiket követelő dol- 
gozókat a központnak küldött jelentésében "kommunista söpredéktó" 
minute.  1938-ban a #allen dolgozói, önképzőkör látesitáe* „ljá-
bél a  tag**  kivül,m r erre a célra alkalmas helyiséget akartak 
bérelni, s9 ehhez a budapesti központ támogatását kérték. A cég-
vezető a kérelmet ugyan továbbitotta a központ fel', de saját vé-
leményeként közölte, hogy a telepen kívüli önképzőkör létesité-
sót a  maga  részéről nem javasol, 	mert igy a munkássssg esetleges 
"mozgolódásét" nem figyelheti meg, de  egyébként is a  malom  tét 
dolgozóinak "kultura helyett pálinka kell". 

1938w-tól a melon 11104000ft a háborus termelésre tért át ész most 
m z örleményeit #iása kizárólagosanu csak a tasiszta Némator*$ 
ba vagy a melós Allarokba szállitotta. s htáborus termelés meg-
követelte a malom kapacitásának felemelését és a 15 vagonos bazar» 
malom mellé egy 2 - 2.5 vagonos - később kukorica örlósre átsze-
relt - rozsmalmot építettek. 

Az 1925.1944. év közötti időben, tehát majdnem 2o éven keresztül 
a malom fejlesztése érdekében az előzőekben említett és kizáróla-
gosan csak háborus célokat szolgáló 2.5 vagonos kapacitás bővité-
sén kivül semmi sem történt. A malom tulajdonképpeni fejlődése, 
müszaki szinvonalának emelése csak a felszabadulás után követke-
zett be. 
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II. 

A hazánkat felszabaditó Szovjet Hadsereg Békéscsabáról 1944.októ-
ber 6-én üzte ki a fasiszta Moilszállókat és csaEtlösait. Az Tízemet 
ért kisebb sérülésiek helyraiLl&tá$i, után,két nap  mulya a malom a 
felszabaditott területek éhajtó népnek is az előrenyomuló Szovjet 
Hadsereg kenyérrel való ellátásának biztositása érdekében megkezd-
te üzemeltetését. 

1946. év tavaszán a szovjet parancsnokság a malmot a dolgozóknak 
adja $t. As elmenekült tőkések ujból akcióba lépnek és megpró-
bálják elveszett poziciójuk visszaszerzését ős a malom termelésének 
saját érdekieknek megfelelő irányitását. A Szakszervezeti Bizott-
ság a  Magyar  Kommunista Párt vezetésével minden mesterkedést si-
keresen visszavár mindaddig, amig a 35oo/1948.sz. kormányrende-
lettel az üzem ölére vállalatvezetőt rendel ki. 

fitost már az államositással megnyílt az üzem fejlődésének lehető-
sége és mindjárt az államositást követő évben,vagyis 1949-ben  
az üzent 75o.000.- Ft-ot forditott beruházásokra ős gépeinek kor-
Szer:sitásére. ebből az összegből átépitették az egyik kazánt 
korszemi, láncrostilyos kazánra. 

A felszabadulást követő idő termelÁsétaz államositásig még min-
dig a tőkős termelés jellemzi, viszont 1949-.ben a termelés meny-
nyisé;e háromszorosan haladja meg az államcsit&g előtti termelés 
mennyiségét. 

1950-ben  több uj géppel gyarapszik az üzem, e átépitésre kerül 
a meglazult gépalap. A III. negyedév kivételével, amikor a malom 
folyamatosan őrölt, a termelés három műszakban folyt. Ebben az 
esztendőben négy izben került az ápilet homlokzatára az ".fü-
zem" kit:intetés. 

1951-ben három műszakos üzemelés mellett a termelés tovább emel- 
kedik ós az I. negyedévi eredmények alap, n a malom ismét tlüze.m 
lett. Sor került a több esztendeje net , avitott telepi kőburkolat 
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teljes átépitésére, illetve átrakására és több, főleg energetikai 
müszerek beszerzésére. 

Békéscsabai István Malom. 

1952-ben több mint 1 millió forint beruházási ós felujitási ke-
retből az őrlőüzem több gépének, főleg tirőrök és daragépek ki-
cserélésén kívül megépült a folyamatos üzemeltetéshez feltétlenül 
szükséges  második kazán. Közel loo ezer forintos költséggel uj 
női ás férfi fürdőt és öltözőt kap a vállalat. 

Különös, hogy az 1953. évben a malom - amikor még senki sem tud-
ta és nem is sejtette, hogy ezen a helyen, ahol most is áll az 
üzem, loo évvel ezelőtt lett üzembehelyezve és mintha csak meg 
akarta volna ünnepelni a centenáriumi esztendőt - éppen fennál-
lásának loo. évében éri el a legnagyobb évi 6.000 vagonos ter-
melést. Ez a nagyszerü üzem az ország második malma, minden kül-
sőségek nélkiil ünnepelt. Ebben az évben 1/4 millió forinttal tá-
vült a vállalat gépparkja. 

1954 . év ismét fordulópont az üzem életében. Közel 1 millió fo-
rintos beruházási és felujitási keretből  sok elavult gép kerül 
kicserélésre krszerii gépekkel, az ország egyetlen puffasztó 
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üzemének kapacitésa - az e xport igények kielégitése miatt - két-
szeresére emelkedett, s az eddig kézzel végzett kazénfútés, illet-
ve szénbehényás nehéz fizikai munkájának kiküszöbölősére futómacs-
ka beiktatásával automatizálva lett. 

A tömegszervezetek elhelyezésére,az územ kulturális igényeinek ki-
elégitésére melegedő és várakozó helyiségekkel felépült az uj be--

járati épület. A diszpécser szolgálat-az egyes üzemrészek közötti 

érintkezősek- r ep*önnyitésére a pósta egy 5o állomásos automata 
telefonközpontot szerelt be ős ezzel az üzem minden része és he-

lyisége telefonön . zeköttetóst kapott. A termelés csak 1.3 %-al 
maradt el az előző évi csueatermelőstől, ami a karbantartási idő 
előző évéhez viszonyitott meghosszabbitf.sa miatt következett be. 
Az energiafelhasználásnál az erőtelep az ország széntüzelésű mal-
mai közül a legjobb fajlagos energiafelhasználást mondhatja ma-
gáénak. A III. ás a IV. negyedévben teljesitve az élüzemi szinte-

ket, a II. tálévi eredmények alapján a vállalat elnyeri a Mi-

nisztertan.áce és a SZOT vftdorzászlaját. A malom müszaki helyze-

ti as évek óta egy hónapra leröviditett karbantartisi idő követ-

keztében nem volt kielégitő, e miatt az 1955. évben a nagy kar-

bantartást igénylő gépeket kijavitották és a koptatót átszereltók, 

s a kartantartási időt meghosszabbitották. A karbanr artázsi idő 
meghosszabbitásának eredményeképpen a termelés volumenje az előző 
évekhez viszonyitva némi csökkenést mutatott. A kiesett termelés 
pótlására a müszaki dolgozók kezdeményezésére az eddig űsemen ki.. 

vül álló hengerek igénybevételével megépül az ugynevezett "kis-
malom", ami által lehetőség nyilt a csupán töretést végző roze-
malom kikapcsolására. Az ipar beruházási és felujitási keretéből 
as üzem ebben az évben 5oo.000 forint beruházási és 3oo.000 fo-
rint felujitási keretben részesült. Ebből került megvalóaitásra 
többek között egy kerékpár-szin épitése, kövezetátrak .:s,ko'ptató 
étépités, burkolat-kövezős, iparvágAny,- gyárkémény magasitáe-, 
deritővizes akna és szennyvizderitő tervezése, s az üzemet év az 
Piővizcsatornét Összekötő csatorna épitése, továbbá 35 db. öl-
tözőszekrény beszerzése. 

Az Tize* as 1955. I. negyedévi eredmények alapján nyolcadszor és 
a IV. negyedévi eredmények alapján kilencedezer teljesitette az 
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élüzemi feltételeket `e kapta meg az "tliizem" oimet. 

Melely fejlődés  tapasztalható a munkaverseny  kiszélesitésében is. 
ügnek eredménye esucaasodik abban, hogy  az üzemet a felszaba-
dulási munkaversenyben  elért eredMbnyek elítsmerésséoil. a Miniszter-
tanács ós a SZOT dicsérő oklevéllel tüntette ki. 

A sztahanovista mozgalom uj alapokra helyezésétől 1955. é F végé-
ig a vállalat össze, dolgozóinak 4o 5--a teijessitette az előirt 
feltételeket és jurta meg a  különböző fokozata oklevelet 1  jel-
vényt, t, illetve kitüntetést és az ezzel járó pénzjutalmat. A vál-
lalat dolgozói között ebben az  időben  van: 

13 fő cimzetes sztahanovista 
okleveles 
kiváló dol ,ozó 
szakma kiváló dol ozöja 
kiváló műszaki dolgozó 
szakma kiváló műszaki d.ol c;ozó ja 

Pentisk1n kivül 7 !8 kapta meg sMinissezter által adományozott 
kiváló  dolgozó kitixntetésst és 2 t1 részesült kormánykitüntetésben. 

A vállalat a sztahanovista mozgalom uj alapokra helyezésétől 90 
ezer forintot forditott a munkába kitint dolgozók megjutalmazá-
sára. 

Az üzem a hozzátartozó fő és melléképületekkel a Korház utca, az 
ővizosatorna és a Békéscsabai Városi Közkorház által határolt 

2o.000 rs2 területen fekszik, a vassutállomg sstól 4 km távolságra. 
Ebből beópitett terület 8.000 m2. Miután az ifizem a Közkórház 
közvetlen közelében van, a két objektumnak terjeszkedési lehető-
s3ée egyáltalán nincs ős bármelyik területi igénnyel járó bővi-
tés alak a másik terhére történhet. 

A malom profiljába tartozik: gabonanemiiek őrlése, tengeri morzso-

lása, gabona és tengeri ssz ritás, liszt kiszerolós, továbbá az 

országban egyedülállóan burison ős puffarina gyártás. 

20 " 

22 " 

24 " 

2 " 

2 " 
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A malom kapacitásában az 1916. évi átszerelés ota gépigénnyel 
ró lényegen kapacitás emelős nem  történt. Annál jelentősebb az a 
kapacitás-bővités, amely a gépek jobb kihasználáséból, a technoló-
giai eljárások megváltoztatásából, a felszabadulás után, de külö-
nösen az utóbbi években következett be. ezek eredménye, hogy az 
1946. - 1947. évi 81 q/órára eső őrlés az 1955. évben 86 tdórára 
emelkedett. 

A karbantartási időtől függően -maximális k'pacitáakihasználás 
mellett- az évi nyersáru szükséglet: 

6.000 vagon buza 

2o " 	hántolt buza 

2o " 	tarhonya 

Nyersáruból esz év alatt gyártott késztermékek mennyisége: 

468.000 q kenyér és finom liszt 
138.000 " takirnLny cikk 

1.600 " I.o. burison 
1.600 " I.o. puffarina 

A késztermékek gyártásán felöl az üzeG jelentékeny szolgáltató 
jellege tevékenységet folytat.  Ezek  éves átlagban véve a kdvet-
kezők : 

28.000 q májusi morzsoltra átszá:nitott tengeri 
dorzsoláa és  szántás 

2o.000 q buzaszáritás 
4E3.000 q lisztkiszerelés 

A. gyártott örlemények és takarménycikkek tulnyomó része a fővá-
rosba, környező állarai gazdaságokba és hizlaldákba kerdi vasuton 
velo ezéllitással. Mivel a nyersaru mintegy tio ';t.-a, az örlemé-
nyek, takarni nvcikkek és puffasztási teret,-kek kb. 85 -a vasuti 
szálligással kerül rendeltetési helyre, az uzemnek jelentós 
iparvágány forgalma van. Fi ,yelerbevéve az erőtelep évi ezer va-
gonos szénszükségletét, a nyersanyag ;ai és késztermékekkel egyutt 
egy év alatt kb. 1,800.000 q kerül vasuton való be és kiszálli- 
tésra. 44. 



A malom dolgozóinak száma 1959. r en 461 fő munkás. Ez az átlag  
létszámot jelenti, mert a szezonmunkr:icban nagyobb örletósi idő-

szakokban a munkáslótszám ennek a kötszeresét is eléri, sőt tul-

haladja. A munkások átlag havi keresete 1955-ben  897. -  Pt volt,  
1959-ben 1.3.3o.- Ft. 45•/  

`z állaaosit ~` s óta a malom dolL,ozíii köz:il több 	lett  

különböző vállalatokhoz igazgatónak, vagy mús vezető kédirnek  
kíe.melve, továbbá a pértbiZottsá;;okhoz, tanácsokhoz, honvédség-

hez és más küzépirányitá szervhez.  

A malom jelenleg a Bókésmegyei Malomipari Vállalathoz tartozik,  

s ez a szocialista üzemnk Békéscsaba egyik büszkeröge, mely tőbb  

mint egy évszázados ínultra tekint vissza.  

Békéscuabal, #löstitalati ►  

A Békéscsabai Téglagyár a volt Bohn és Sukk gyárakból alakult, a  
a  felszabadulást; mint kelön-kulön részvénytársaság működött, gon-
dosan vigyázva arra, hogy a termelésre vonatkozó belső titkok a  

szomszéd rós$vénytáraasá ;hoz At ne sziv ~.rog jon. /TéUla, cserép  

agyag keverési aranya, összetétele, sw:ritáai, ó,,etési eljár/:sok  

stb./ Az 193o-as évek gazdasági válsá ának idején a téglasyárak  

dolgoz' i még a szezonmunka alatt is csökkentett bőrrel, inség.-
munkin tengették életüket, - mivel agyár 193'-ig leállt és csak  

a meglévő árukat adthk el  és karbantartó munkálatok folytak  - s  
helyzetükön csak a második vilá háborut megelőző években tudtak  

segiteni fokozott tulórázássai. A hboru csak kisebb károkat o-
kozott a téglagyárakban, igy a dol,ozük a felezoadulás utn azon-

nal ho zzáfogbattak az Uzembehel tezée munkájához, melynek eredménye-

ként inán 1945-ben termelt a gytr.  

A felszabadulás utáni években a gyi r a ! el7reállitási munkálatok  

részére termelt.  
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iúorm(n;,rzatunk 1949-ben  elhatÁronte Békés megyében lévő, a méG  
kihasználatlan téglagyárak üzembehelyezését, s e munka elvé t,zésé-  
vel a Békéscsabai Téglagyárat bista med. Ekkor történt mag u  
Bohn és Eukk té k,lagyárak egyesité8e a többi vidéki téglagyárak-

kal és a Békési Té k;lagyárak Nemzeti Vállalat cimet kapta.  
trihIrtek  kapcsán helyezték üzembe a gyulai, az orosriazi , a batton,yai,  
a békési, a dévavé.nyai, az eleki, a f3:izeegra+rtnati a gyomai 68 a  

k:irüsladányi. tk;lagy#lrak.at.  

195o. október 1-4n ujabb átszervezéssel a vidéki téglagy€trak  

egyesülésbe tömörültek Békéscsaba központtal és azóta mint kü-

lön vállalatok fol tatfák tevékenység ket. Végeredményben ezek-
nek a vidéki tégla yárakuak az uj jáépitóse, a téglagyártás mc g-

in:iitása az egyes gyáraknak gépi berendezésekkel és megfe1olő  
szakemberekkel való ellátása a Békéses ibai Téglagyár érdeme volt,  

amely  ma is az ország egyik legnagyobb tódlagyáraként ismeretes.  

öéké,aosaai Tézslav ár főbejárata.  

A Békéecsabai T'églaa.yér a felaaabadulástol , különösen az l950-es  
évekig számos ké  ~ ert adott a ssaminit, akik az orvzád minden  

rét>zébeu kitiántaek tel  jesitményei.lk®1.  

Az 1944-től 195o-ig terjedő években a dolgozúk életszínvonalának  
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emelése céljából igen jelentős ..zocidtlie beruházásokat eszközöl.  
tek. IgJ : a dolgozók jó élelmiszerelló.tánteea eajAt üzlethelyi-
séget léteeitettek, amelyet soke:zor vidéki vox.,yalu].t tseszerzás-  
ael tudtak ceak ellátni  msg4e1e14 4ruval. á;zt a hI~ad.etlege8 üz..  
lethelyis66et 1951rben vítltoiata  tel  a gyár belterületén  lil~esí- 
tett viske -reskedelami Vállalat Népboltja, amely az időközben  
kifejlődútt kereskedelmi hálózat révén már minden tekintetben ki-  

a dolgozók szükségleteit. 1 94 7-ben létrehozták az üzemi  
bölcsödét és a napkáziott'r.ont:. A kezdetben kiesi éB szűk helyi-
ségeket, valamint a hláuyos berendezó3t álleiudüari bóvitattétltt -i  
ma mér 2o személyes bglcaside ás e5 .yzemélyeg xaa.pköziotthonban he-  
1yezhetik el a dolgozók gyermekeiket. U6ya.uceak a dolgozok körül-
ményeit javitja  az fo db. zuhanyozóval felszerelt  uzemi fürdö, s  
az állandóan fc: jlőd .ő,közel :)o személyt oefogadó munkásszállás.  

Ha a vállalat beruházásait nézzük, az 1 950-es évektől a kgntr-  
kPzó jelentősebb létesitmén,yeke  t kell rnegemlitenúnk s  

1951-ben uj száritösg.in épitése, uj Artézi kut furása, a k1eftvi-  
sut villamositása, a kisérleti laba ratbritts létrehoséea+ ammb#ew►  

lakások helyreállitása, üzemi hangoshiradb beszerelése.  

1952-ben befejezték  a müszá.ritó épité;:ét, bővitették az  iparvasut-  
hélózatot, uj étkezdét létesitetter, a Herkules telepi dolgozóik  
rbszér'e6  

1953*4iII az  emi dolgozók kulturális i ~ányeínek kielégitósére  

kormzerü, modern kulturotthont épitettek, majd 1 957-ben korszerü  
uj konyhát és étkezdét, továbbk a filmvetitógép beszerzésével  le-  
hetővéi tették,  hogy a legjobb filmek et az územ területéi, vetit-  
hetik dolgozóik részére.  

Jelentős beruházással 	11I  * omeréptermelő helyiságeket, ,ax  
u6.7nevezett présházakat neonvtlágitással, s ko±szeri3 szállit$--  
bereriderc4ssel.  

Megépitatték a sportpályát és létrehozták az Uzemorvosi ret.lielőt.  
A dold.:zdk étkEatetéase, illetve annak megjavitá3a szempontjából  
fontos a 3oo db sertés befogadására alkalmas  hizlalda ingópitése ,  
mert  igy  üzemi konyhájukat saját nizlalésu aertóshussr ►l tudják  
ellátni.  
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Népgazdaságunk a Sztálin uton 48 lakiet bo4siiatt aa ellem ciol6ozú- 
irltil: rendelkezésére, s ezzel az uj Utesitmbna,f +l as WW1 szolgala-
ti lakásainak mama eli3rte a 13o-at. 

A Békéscsabai '."égla k;;;  . r az 19á 5 . évhez viszonyitva boo .os fejlő-
dést ért el. 

PrÁshá►mban történő szállitás. 

A téislagyar feslődésát esámokban az alábbi kimutatAs tükrözi: 

1946. 19410. 1948. 	1949. 

beszel  termelés km. 
tégla eg7ságben t 	 
Átlagos évi ősezlét 	 
szám: 	••• 	 
Teljes ter:uelás válto- 
zatlan áron: 	.... 
1 órára 
értánc   
Faj1.;os 
üálá.s .  

be 154.8 288.5 571.1 582.3 

loo 15o.9 213.2 325.9 339.6 

boo  15o•7 3o6 .1 570.4 586.- 

loo 94.9  147.7 167.5  198.9 

1400 1o2.3 71 .5 59.6 5o•3 



1931. 1952. 1953.  1954.  

8382.8 lloo.2 12o7.4  lo7o.7  

5o6.6 661.7 717.9  712.7  

1199.5  1287.6 1464.2  1276.5  

277.2 223.6 258.9  241.-  

43.9 5o.1 45.4  48.1  
46./  

 

193s. 

Őas:,zes termelés km.  
tégla egysé ~,;ben  s 	 

ltlagos évi öss2lét-  
E3 :Áta ;•••. .. .....• 	 

Teljes terselés val-  
tozat;lau Iron:  
1  órára eső termelési  
érték: ....•••  
Fa  jlugos bra felhasz-.  
xsólá s  s ....... ........ 

833.5 

484.4 

85;.6 

210.4 

914 

Tég1e y&r egy  r<iszének távlati Wipe.  

♦ villalat termelésének, munkáslétszámának ós béralap  jiinak  
f  e j l ó d ó  s  e s  

Villalati teljes  
v 	term9l  

vá2to zat- 1955.6v  
lar+ 4,  ron  
/l000 Ft/  

Ipari  

munkások  

rtlagos  
létszéni  

Ipari  
munkások Teljes  
és alksl- bóralap  
mazotte.k  /l000 a.11oa ~s~i 	Ft/  

/f6/  

Ipari mun-  
kások át-  
lt:go s ke-
resete  

Ft.  
9A.-ában  

1955.  31i757 loo.o  1.324  1.959 18.994  968  
1956.  32.363 lo1.9  1.446  1.717 22.875 

 
1.o82  

1957.  36.048 113.5  1.456  1•69a 27.801  1.318  
1958.  37.317 1170  1.397  1.379 26.888  1.398  

1959.  44 991 141.7  1.472  1432 29.095  1.45o  
47./  



Békési Nyomda. 

A véllale:t az államosite.a előtt Teatan  kouda is Kötyrvkiadó Válla+ 
lat néven mitködőtt. 19o2-ben alapitottek r,5 191 ..tál kezdve, arai-
kor a vezetést Tevan Andor vette ét, indult fejlődésnek. 
Cikkei: az országosan ismert Tevan könyvtL.r megjele:.t köveinki-. 
vül gyót,yszervegyészeti gyérak több szinü dobozai és zacskói, szi. 
nes, képes gyópszerismertetők, szines függő és jelző cimkák, ke.. 
reskedellzi nyomtatványok én Üzleti könyvtik voltak. 
1944-ben 6o tővel, lo nyomógéppel tol;jt a termolés. A régi épület 
ekkor mér zsufolt volt, a munkamenetet k67osaa betolydaolta,e en-
nek megszüntetőse érdekében a régi óp 11et lebontásával magkezdő-
dött az ópitkezée. 

1945. mércius 1.4n az orosz katonai parancs vokség engedélyével a 
termelés ujra megindult. Háborus veszteség csak az aYagraktárban 
és egy nyomógép elveaztésáben mutatkozott. A szervezéseik utia, 
április lo-én lo dolgozóval megkezdődött az územben a munka. Ebben 
az időben az áramszolgáltates szüneteltetése es zavarai miatt a 
termelés gépekkel, kézi e$$ lábhajtással fvlt. 

 

l 

 

Békési Nso .mda teé /late. 



1946-tól 1949-4g az üzem igyekezett kihasználni az uj épület-
adta lehetősé;;eket és az étkező, a kulturterem, a mosdó, a kis-
könyvtár, konyhafel=,zerel*%sek, asztalok, padok, stb. jelzik a 
fejlődést. A létszám ebben as  id5ben 63 fő volt. Ekkor kerdlt ki-
adásra két nagysikerű könyv: Heltai. Gáspár: Aesopus-a /II.kiadés/ 
és Anatole France: Nycrsforgato Jakab mesói. 

1949. május 15-6n a vállalatot állzamositottik, s mint }3ókési iyoia-
da m:,iködött tovább, magába olvasztva a KörösVidbk Nyumd 't, s a 
dohozók létszáma ez év vó „ére 1o3-ra emelkedett. 
195o. évben részben épitkezéssel, részben bérlettel uj kulturte-
rem és étkező, papirraktár, s lap előállitáaához az eddigi gyors-
sajtolok helyett rotációs gépek, két gyorssajto, stancológép, két 
tengelysajtó, két szedőgép, egy vágó ép, motorok, f,izőgép, egész-
ségvédelmi ventillátoruk mutatják a fe jlridést. 
Rádió, mikrofon és hangszaró, lemezjátszó és hantlemezek, szépiro-
dalmi és szakkönyvtári bevásárlások, vánd.;rkelengye, színpad, 
könyvszekrény, tüzhely, ping-pong, footbal és röplabda felszere-
lések szolgálták a kulturális és szociális emelkedést. 

1951-ben a géppark  egy automata-stancolóval és  egy  könyvkötészeti 
furógéppel szaporodott. A termelés majdnem teljes ebó.,zóoen a bu- 
dapesti gyógyszergyárak szükségleteinek k.ielógitésére irányult. 
A gyógyszerdobozokban mutatkozó nagyfoku szükséglet kielégitósére 
1952-ben ujabb cta.ncológépet szereztek be, s az üzem €:ttórt a két- 
mi:sza.kos termelésre. 1953-ban  ujabb tégelysajtot, automata gyors-
sajtót helyeztek üzembe, növelték a szállitókocsik számt, az árrum- 
in6aciozá.sok hatásának megesuutetésére a szeci.ö6épekhoz trar:sztar- 
mátort szc;reltettek. Létesitettek gép jwvito iuuhelyt esztergapad-
dal, furó és kciazördgéppel, hegesztővel ós  a szúkséges felszere-
léssel. Az egészségvddelem órdekéUen blomolvasztökaYarát és  a sze-
dőgépekhez álomgőz--elszivót ópitettek. Eulturális felszerelésük 

zonboráv&1, taragó,harsionikáva:I., énekkari ruhákkal, könyvekkel  és 
hanAeme2ekke1 gys.ra.podlott. 

1954-ben a modernizálás és a termelés növelése érdekében db 
tégelysajtét, egy félautomata végOgépet, két ventillátort, egy 
sztaha:usvista regált, egy nagy automatikusan müködn trar,szt'ormá.- 
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tort és fázisjavitó kondenzátort, galvanizáló berendezést,  zin-

vizsgáló b:rendezé5t,két szedőgépet, két modern automata gyorssaj-

tót, s egyéb fel . zerelé' i tárgyakat szereztek be. p :let és gép  

felujitásra 290.00o Ft-ot forditot;,ak.  

A Békési Nyomda dolgozóinak magasnyomtatás technikájával előálli-

tott ezines cimkói bs gyógyszeres dobozai, valama.int többszinti  

export nyomtatványainak elismert minősége hirdeti szerte a vilá-

gon a maGyar szocialista ipar termékeinek kiváló minősógét.A vál-

lalatot az 1954.1. negyedévben élüzem cizm'el és vándorzászlóval  

tüntették ki. 48 ' /  

A, i'21a1a$se vonatkozó fontosabb adatok a következők t  

Vállalati teljes 	Ipari 	Ipari mun- Teljes  Ipari  
tv 	te*lés 	munkások 9j 	

leások és 	bóralap munkisc 

változat-  15. év 	 alkalmazol- /l000Ft/ 	ago '  
lan áron ~--ban 	 tak 	 havi lee 
/l000Ft/ 	átlagos állományi 	resete  

létszáma 	Ft-tan   

1955. 4.828 loo 111 14+8 1.692 915  

1956. 4.6o3 95.3 117 157 1.985 1.o19  

1957. 6.37o 131.9 1/i5 177 2.722 1.2o7  

1958. 8.673 183.8 197 232 3.345 1.145  

1959. 8.833 183 224 270 3.836 1.221  

49./  
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~ Szövetkezeti par  

A szocialista szektor egyik része az ipar vonalán az ipari szö-

vetkezetek, melybe Békéscsabán közvetlenül a felzabadulás után  

tömörült: az ipari munkásság, valamint a kisiparosok egy része.  

1:,,,[, Békéscsabai Ci }ész fii; z•  

1~ Bőripari Munkások Szakszervezet: 1945.május l-re cipészszövet-

kezet megalakulására hivta össze a közgyülést.lzen a közgyülósen  

do bőripari delg,. zó jelent meg, a  4o dolgozó kívánta a szövetkezet  
megalakitáeát,, s a közgyűlés hatéro lttilag kimondja a szövetkezet  

me;alakulását.A dolgozók belépési nyilatkozatokat irnak alá és sze-  

mélyenként loo P-s  üzletrészt jegyeztek.Ezzel megteremtették a  

szükséges gazdasági alapot.  

A tagok társadalmi munkával kitakaritották a volt Adria cipógyár  

üzemét, s 19e5.junius 1.-én meginditották a termelést.iövid időn  

belül több százlábbelit készítettek el a hel;i szükséglet ki`láti-

tésóre.eleinte nagy nehézségekkel kellett, megküzdeniök, hiszen fö-
városunk romokban hevert, s igy az anyagbeszerzés akadályokba  üt-
közÜtt.lIég tetőzte a nehézségeket az infláció is.  

1948-ban  megalakult Budapesten az OKI4:;L.,hogy gazdaságilag és po-
litikailag irányitsa és ellenőrizze a Kisipari Szövetkezeti mozgal-

met.  

1949.februérjábar4 a Báripari Munkások >zövetkezete egyesült a Láb-

belikászitő Kr z-el, s azóta a Békéscsabai Cipész Kisipari Szövetkeze  
cimen folytatja gazdasági müködését.1949-ben a szövetkezet 14.444  
Ft tiszta nyereséget ért el.  

1950-ben kózmüzipari termelésre tértek át, s a termelvényeket szál- 

U, .téz=i szerz&déssel a kereskedelemnek irányitották.Ez az év gazdasá  
gilag nagyobb eredményt hozott, mert a tiszta nyereség 44.492 Ft-t  

tett ki.Ezt az összeet a szövetkezet megerősitésére tartalékolta.  

1951 n a lakos ág igényeinek kieló;ítésére bővitettók javitúhá-

lózatukat, megnyitották a Luther -utcai ós az Orosházi-uti javit'..-

ró zleget.A létszám mér akkor 79 főre emelkedett.Gazdaságilag ez  

az esztendő 	ner; obb sikereket h,z-ott, mert nyeres gük 323000  
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F t-ot tett ki, s igy első izben adtak tagjainak n,yerségrászece-

dé*t. 
Az 1952. esztendőben további erősödés állt be az Üzemi pértszer-

vezet megalkulása , s elvi irányit : ::a mellett.Javitóhálózatukat 

még ujabb részlegekkel bővitették, s évi nyereséglik 38000o1*t 

tett ki, s igy tagságuk másodizben részesült osztalékban. 

19 '23-ban a kiadott kormányprogram alapján a szövetkezet mindin-

kább a helyi szükséglet kielégitésére tért át. Ez év juni' sóban 

fuzionált a szövetkezet a Helyi Börhulladékfeldolgozó ::zövetkezet4 

tel mely főleg bórhulladékból gyártott aktatáskákat. Ebben az 
évben tagságuk létszáma 115 főre emelkedett. 

1954-ben a szövetkezet a kormányprogramnak megfelelően az önkölt-

ségcsökkentésre tért át, és a hulladék, valamint a helyi anyagok 

gazdaságos kihasználásával gazdasági eret-tényét növelte. ben . 

az éveben 233000 Ft-ot fizettek ki osztalékként a nyereségből 

a tagságnak. 

1955-ben Ünnepelte a szövetkezet fennállásénak 10 éves évfordu-
lóját.Ebben az évben gazdaságilag még sokkal jobban erősödött 
a szövetkezet, főleg a város központjában lévő méretes részleg 
ért el szép eredményt. F;vi nyereségeik 423000Ft-ot tett ki, ebről 
szintén komoly összeget fizetek ki tagjaiknak nyereségrészese-

dés cinién. 

Az 1956-os esztendő is szép reményeikel kecsegtette a szövetke-

zetet és komoly gazdasági eredményeket értek el az ellenf .. rrada-

lom bekövetkeztéig.Az évi nyereséget erősen megtépázta az ellen-
forradalom, mert a szövetkezetre erőszakolt sztrájk gazdaságilag 

is éreztette eredeőnyrontá hatáuát.idég igy ie,erősen meg, épázva 

nyereséget ért a  a ezövetkezet,121929 Ft értékben. 

1957-ben a szövetkezet minden dolgozója igyekezett az ellenfor-

radalom által okozott hibákat és nehézségeket kijavitani.A ki-

tartó s szivoc munka nem maradt eredménytelenül, mert a szővet-

kezet ebben az esztendőben 498000Ft tiszta nyereséget ért el, 
amelyből tagjaik 3 heti fizetésnek altfelelő osztalékot kaptak. 
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16.o00 " M  

196-ban "  

1947-ben "  
194 8.-t>un "  

.8 2.  

1945--ben rzöv.tagok s ara! 40 Yó, teraA.és 5.60o piac cipő  

1949-ben a szövetkezet egyesült az 1948-ban megalakult Cipész  
K!L Sz-el, a taglét azám 90 főre emelkedett, évi termelés k 117.000  

pár cipő.  

1950.  
Szövetkezeti tagok asst 	95  98  
iNertelés darabban.......t18.960  896o 9Z00 

4avitó  ~ ~ 
404Yl,ti B d6sa 4l ;,i  ab.  i  1R ... . i t 	•- 4000 60(0. 

aret ré : zle6 terMelliS+M $  

A szövetkezet fontosabb adatai as  ellenforradalom után:  

1951. 	A952. 	1953. 	1954.   

136 	136  

9912  11156  
8 	8  
6500 227o7  

- 	 - 	1500 	5904  
50./  

Terr+eldk  
Termelők és nem  

átlagosállományi  
létszáma  

Teljes  
~r 

 
termelés  
boo Ft  

w 	  

Tersel8k 	Termelők  
l~rtelők 

 
ős nem 	átlagos havi  

ők 	 termel~ k~rgse~te Ft 
Mlil~tlli~0 

b 'ral ap  fj  a  
/'10o0 1`t/  

1957. 4930  103  117 1.411  1.882  

1958. 4688  113  129  1.644  1•511.  
1959. 5381  108  136  1. 585  1481  

2•~{ gékbscsabai Faipari K8z,  

A szövetkezet 1948. junius 8.-án alakult met;, s  mindössze 4 tagot  
számlált névszerint: Kocziha Mihály, 	János, Filipinyi  
Lu.jo.< és Machl.ik András.Az indulás minden  vagyon  és tőke nélkül  
tőa.rtéxit, ugyszólváx3. még ,javitéara való anyaguk 	Volt.  

1)48.novemberében sár 15 t ; }a1 dolgozott a szövetkezet és az  
1948.évi mérleget 50.00O Ft nyeregié el z' rták.  

1949.ntércius 1.4.'n kettévált az ifise®, mivel a szövetkezet b.  Si-
piczki féle üzemet csak bérelte, 	a gépekért bérdijat fizettek,  



essimé1ók Termelők  
és nem »  
t sc~ lők  ' átlagos ~~lomá-

n.yi 1  tszáma  

Termelők Termelők  
Its  nem -  
termelők  _ 

b Á r a l a p ~a  
l000 1,  

Teljes  
:v termelés  

1000 Ft  

Termelők  
átlagos  
havi ke-  
re-ete Ft  

1957. 114541  

	

1958* 8.604 	78  

	

1959. 13.647 	84  

1.407  
1.587  

1.671  

1.759  
1.987  

2.1o6  

1651  
1696  
1658  

89  
99  

116  

71 

as  imeast illamí kezelésbe vették,  ős e',:kor a tt=gséubú1 6 fő  
WPM. 	negiszervezték a Magasépitök Asztalosiizemát.  

A Faipari Sz vetkezetnek el  kellett  hagyni a  helyiséget, s a  

városi ttgnées a Bartók Béla uton a volt Csotó vendéglőt ut; lta  

Ici  részükre, ahol a szövetkezetet ujbál kellett szervezni ré-
szint a tageég részint gép 68 felszerelés szempontjából.  

1958--baj' azonban amikor t szövetkezet 10 éves Fennállását Un-

nepelte, 8+0 fő termslie 14 fő nem terelő és 10 fő tanuló, va-
gyis lo4 fő volt az összlétszám.  

A termelés jelenleg 8 helyen folyik a város különböző pontjain  
és ma közel 1.:Y)00%) Ft vagyonnal rendelkeznek.  

A Faipari K8z #03lődését az alábúi adatok sz :mléletesen ti. krö--

ziks  

1948. 12,1`. . 1950. 101. . 1952.  153.. 1954.   

létszám: 	15 17 21 28 54 7o 8o  

'i ervtel j. z 100% 
inakisok  

146i 136 , µ 1174 118/0 lo3,~ 119;W  

#t1. émi  
Itosreeetss 33oo 6600 8000 9700 117oo 12oöo 14 600  

52•/  

53./  
A szövetkezetben 8 részlegben folyik a termelés mégpedig:  
4 asztalos, 2 mázoló, 1 kárpitos , és 1 üvegcalszoló.A faeszter-
gályosok az I.sz. asztalos részlegben nyertek elhelezést.A szőm  
vetkezet főképen a következő cikkek előállitáaával foglalkosik:  



fényezett 6e festett hálószobabutor, egyéb fényezett lakásbutoV,  

festett lakásbutor, kárpitozott butorok, kisebb mértékben végez  

butormázolási munkálatokat, asztalos ás kárpitos favitásokat és  

faesztergályos játékárut.  

A Békéscsabai Faipari Kisipari szövetkezet döntő mértékben a la-

kosság igényeinek kielégitésére terel, s árui kis részben köz-

vetlenül, nagy részben pedig, a Butorórtékesitő Vállalat révén jut-

na)- a do1k ozók.  

3./ Fodrász és Fényképész KSz.  

A Fodrász és Pényképéez Klz. 1951. április ho 1-én kezdte meg  

müködóeét 4o taggal. A 4o tagból 29 férfi és 11 női fodrász volt.  
ás a taglétszám 1951. év végére ujabb belépőkkel 66 főre emelie-

dett. A szövetkezetnek már az elnő évi mdködése eredményes volt,  

ant biztositotta a szövetkezet további fejlődését, erősödését, a  
kivül ~~llúk nagyobb érdeklődését. A szövetkezet vezetősége célul  
t•ü te ki, hogy a kezdetben meglévő kis fodrász üzlethelyiségeket  

meg4;z<,nteti ős ösnzevoneassu1 uj, tágas, a magas i ényeket is ki-

elégitő vizvezetókes üzleteket létesit, amit erejéhez mérten meg  

is vslósitott.  

Nagy gondot forditottak a ;épek és felszerelések beszerzésére és  
azok felujitására, illetve karbantartsára.  

1953. julius 1.-vel a Fodrász &:)z. összeolvadt a 19 taglétszé:au  
Fényképész KSz-el ás annak üvegező, képkeretező részlegével.  

A Fényképész Ksz. 14 taggal 1952. szeptember 20-ári alakult meg  
eg-y modern&.l felépített és berendezett ru terem:Lel, labüratóri- 
u ' al, valamint  egy  5 taglétszámu üvegező- képkeretező r iszle .,gel.  

Az egyesülés után a szövetkezet taglétszüma 85 főre emelkedett.  
Tekintettel arra, hogy a Fényképész KSz. a megvalósitutt épit-

kezst és a beruházásokat hitelből fedezte, a fuzió után a két  
szövetkezetnek kellett a hitel visszafizetéseket viselnie, e  
miatt az üzletek naGyobb korazerúsitése és a beruhrl7.áeok végre- 
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ha. jttne. egyidare szünetelt. 

A szövetkezet erbsaigét ós a  vezetőség  jó munkáját bizonyitja, 

hogy az ellenforradalom idején a szövetkezetből csak két tu,g lé-
pett ki és villtott iparigazolványt. A tagok a nehéz hónapokban 

is dolgoztuk és nem  engedték,  hogy a szövetkezet szétessen. A 

szövetkezet vezetősé ,e az uténpotlás biztositáaéra általában 4-

7 tanulót képez a Ezakm bz.n. 

Bodráez 	 Fézyrkbpéez :EC1z. eg,q-egy  részleg..  

A 8o szövetkezeti tag jó munkéjóva1 

hetéze mellett t5áb mint fél-rilliu 
szövetkezothek lehet tulajdonosa, s 

rinto u f e1ú1 van.  

elérte, hoy bizt, s megél. 

forint  vagyon_Ial rendelkező 

az évi forgalma 2 millió fo- 

KSz. loo.000 forintos beruluázssal modern fényképészeti, 



2oo.000 forintos beruházással pedig női fodrészezalont rende-
zett be 1956-ban, 1958-ban közel 15o.000 forintos beruházással 
férfi fodrászati szalont. 

A todrt:szok kiváló szakmai tudásukat az évenként megrendezett 
városi versenyen mutatják be a dol;_ozúknak, de az országos ver-
senyeken is szép eredményeket érnek .1, igy Horváth György 1954» 
ben a férfi fodrászat országos j-vőztese lett. A Fodrász ás Fán . 
kép'sz KSz. tagsF:ga továbbra is nő, a a kisiparosok is belátják, 
hogy a fejlődés egyetlen utja a szövetkezet. 54 ' i  

44/ Naipari KSz. 
• 	

 

A Fémipari KSz. 1951.augusztus 17-án alakult meg 17 kisiparos 
aláiráeával, azonban a termelés megkezdésekor, 1951, 41010ber 1- 
6n csak 5 tő kezdett dolgozni. Gépi felazereléeiik$ 1 ib Saster-
gaped, 1 darab oszloposfurá , valamint fémcsiszoló.- nikkelező be-
rendezés volt. Négy mdhely állt rendelkezésükre, azonban a meg-
rendelők még  ekkor nagyon idegenkedtek a szövetkezettől, igy a 
dolGozók bére csak 3 - 400 forint között mozgott közel fél éven 
ezt. Az öt alapitó ás dolgozó tag név szerint s Szépluki Sándor, 
Krajcsovics *Ave,  Krajcsovics 361a, K/rpáti fi bély ás Sárosi 
Ferenc  erasion kitartó ág áldozatkész rernká  jéask volt  köszönhető, 
hogy 19J2. év kora tavaszán már 14 főre emelkedett a létazám k. 
íunkalehetőségük is megnövekedett, mivel nem csak kerékpár á8 
varrügép javitáeokat és nikkelezéseket vállaltak, hanem kibővült 
motorok, gépek, lakatos munkák és vérlegek javitáaára is.  Gép-
pork uk emelkedett 2 db esztergapaddali  1 db henaerturóg'ppel, 
2 db oszlopoafuróval, m:helyeik száma pedig né gyről hétre sza-
porodott. Az egy főre eső kereset lloo-l2oo Ft lett. A lakosság 
és a közületek szám a végeztek javithsi munkálatokat, majd ké-
sőbb a közületek s m; ra is gyálAottak hi*nycikkeket s füstcsöve-
ket, drátfo%atct, kerékpáralkatr a >zeket és bádogi. os háztart,.si 
cikkeket !  sz 'lelmozásügyi 11inisztérium réa'óre különböző dará-
lókat. 
1953-ra 6o főre  emelkedett a termelőlótszámuk, s 16 muhely ós 
6 részleg állt rendelkezésükre. Skkor már igen szép kivitelben 



1957.  1.7o1  23  
1958.  2.041,  30  35  
1959.  2. 7o4  35 51  

682  

753  

7o? 873  

2. o4o  
1.697  

1.68)  
56./  
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készitettek zománcozott vizeskannát, tüzhelyokei,kályhákat, majd  

kbfsbbb esempetüzrxely eket is.  

Az ellenforradalom idején voltak hangadók, akiknek aknamunkája  

révén megindult a bomlási folyamat és már ugy látszott, hogy a  
i z. megszűnik, azonibaan. az Öt alapitó tag nem engedte széthor-
dani a szocialista vegyonte A lakatosok külön KSz.-t alakít attak  
Békéscsabai Lakatos 	. néven. A meglévő vagyont a két ISz.  

között hivatal*s toraiban szétosztották és * Fémipari MI*  450  
ezer forint értákii vagyonnal folytatta tovább munkát t,amely  ~M 
lenleg 65o ezer forintra euelkedett.  

1959-ben taglétszámuk 3o fő vo t, 7 ipari t riulóval, 5 nem-ter-
melő munkában lévő dolgozóval, 10 *ühellyel„ ► esztergapaddal,  

témacsiszoló- nikkelező berendezéssel dolgoznak. A nyeres ,5g fel-
osztásakor egy főre 1.800.- Ft. osztalók jutott, több mint e gy  
havi átlagkereset. 55 •/  

A !Étipari gaz. fontosabb adatait  

felés 	 6s 
Termelők 
bs aoot  

3.000 Ft _...w.w 	terma].ék  
átlagos állományi  
létssám /fó/  

TeraarlíSk Termelők  
its  nem   
termelők  

b éralapja  
/l000 !N/  

Termelők  
átlagos  
havi ke-
resete  

Ft.  

5./  33éké scsabai LM*1100 Ms.  
w .  

A szövetkezet 1956. december 1-én alakult 9 tag;  ;a1 és 1 fő admi-
aisztrátowral. la  a szövetkezet a mást ealitett Fémipari K3 -bői  
vált ki.  Az alakulés alkalmával a szövetkezet tiszta va Torra  
137.000 forint volt, ami 1958-ra közel 3oo.000 forintra emelke. 
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lett. A megalakulás idején a szövetkezet termelő létszáma 9 tag-
ről, 5 ipari tanulúról és 1 adminisztrátorról 32 főre emelkedett. 

Az állóeszközök értéke 31.000.- Ft-ról 163.000.- Ft-ra, az anya-
gok értéke pedig 32.000.- Ft-ról 246.000.- Ft-ra emelkedett. 

A szövetkezet lakatos, k lyhás ér géplakatos szakimán belül a 
kővetkező főbb cikkek gyártásával foglalkozik: különböző méretü 
hordozható csempekályha, zománcozott ős cserepézett tüzhelyek, 
üzemi tüzhelyek, vaskapuk, keritések, kályhacsövek és drútfona-
tok, aseaMkannák , famegmunkáló gépek, valamint vizhuzómotorok 
javitáaa, ssivattyuk ős darálók készitése, lemezvágógép és e-
gyób lakatosiparban hasznAlatos gépek készitése. 

Békémceabai Lakatos KBz. üzlete. 

1957. év folyamún a lakosságnak az össztermelés több mint 75 X-
At szállitotti;k, ezeknek egyrészét természetesen a nagykereske-
delmi vállalatokon keresztül. 
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A fejlődés ütemére jelleriző,ho + még 1957. január hónapban 3 db,  
november hónapban már 41 db, jelenleg havonta átlag 6o db horr-
dozhatá csempekályha készül a sz 3vetkezetben. Haj:{oUó fejlődés  

autatkoAk a füstcső gyártásánál is, pl. 1957. janurájában, t  
•ssr forint értékben, 1958. decemberében 145 ezer fos ,nt érték. 
ben  kószitettek különböző iuóretü füstcsöveket. A azővetkezet  aü-
szaki vezetőcége a KI ZÜV-vel és natykereskedelem'el egyetártás-
ben általiban a kereskedelemben hiánycikkónt mutatkozd teraákek  
Igyfttéselval fo t;;lalkozik /füstcső, drótfonat, hordozható kályha,  
i*Olgfiirégzek, szeneskannák, stb./ 574  

A Lakatos iáz. jelentősebb adatai megalakulásától s  

Termelés 	Termelők 	Termelők Tera.1ák  
Termelők 3s nem Termelők és nem 	átlagos  

/l000 Ft/ 	termelők 	termelők  havi kr., ►  

resets  
i~ +tasalliaa /iő/ 

	yi b b r  a l a p j a Ft.  

1957. 1.319 lo 13 273 356 2.275  
1958. 2.863 21 26 466 6o2 1.849  
1959 . 3.950 32 49 640 8o2 1.667  

58 .1  

6./ Textilfeldolgozó Kisipari Szövetkezet.  

A. felszabadul€s utdif; $ákéscsab n a le®Mlaők között alakult  mg  
1945. május hó 1-én a Bőripari lunkésok zövetkezete 48 fővel.  

A szövetkezet alapító elnöke Hureán János békéscsabai szike volt a  
s a szövetkezet tagjai a Martincsek gyár régi, kizsákmányolt dol-
r ozói voltak. A kezdeti nehézségek leküzdése után a város kis-
i?arosai egyre gyakrabban kezdtek érdeklődni a szövetkezeti mun-.  
ka iránt. Elóbb tímárok is d.ol,;Qztak az uj szövetkezetben, majd  
azok kiváltak. *endeződött a szervezés kérdése is, s 1952#.ben  
mintegy 4o szabó csatlakozott 4s választotta a szövetkezeti for.  
mé:t. 

 
Ekkor a létszá.m .mar elérte a 7o főt. Uj nevet vesz felt  

;ékáacsabai Szücs- Szabó Szövetkezet.  
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1951-ben mintegy 4o szabó csatlakozott •pint már eulitettem az 
előzőekben is- és választota a szövetkezeti iormiA. A szövet-
kezet a város különböző helyein tart femm műhelyeket, központ-
j :t a Sztélin ut lo.sz. alá helyezi a régi Gyulai-uti helyicóg-
ből, s bérel a Csaba-utcában is mihelyt. A szabók munkája sic:g-
kivénja a méretes osztályok feláliitását a rendelésre készülő 
ruhákhoz. Ehhez "szalonok", utcai frontra néző, kirakottal reu-

delkező helyiségek szükségesek. =p alakitják meg a szövetke-
zet vezetői a női mérték, majd a té3,  Mértékosztályt. Az elsőt 
a Sztálin ut 6, a másikat a Sztálin ut lo. sz. alatt. Később a 
Kiss Ernő utcában és Erzsébethelyen is alakul méretes osztály. 
1952-ben felállit jók a Szt István téren a szövetkezeti boltot. 

ia1tatős 6v a szövetkezet életében 1953 is. A városnak régi 
srltja vau a gépihurkoló iparnak. Ebben az időben is közel 3o fő 
dolgozik a gépihurkoló szövetkezetben. A szövetkezeti eszme 
azonban olyan erős, hogy a szövetkezet tagjai helyesnek látják, 
ha a rokonszukmíhoz tartozó szövetkezetek is egyesülnek. 
1953. alsó félévének lezárása utón, Julius 1-én kimondják az 
egyesel6st, s a Békéscsabai Szüce-. Szabó ós Gépihurko1ó szövet-
kezetek összeolvadnak és együttesen dolGoznak tovább Textilfel-
dolgozó Kisipari Szövetkezet néven. 

Textilfeldolgozó KSz. egy rézlege. 
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A létszita rohamosan emelkedik. Az egyesült nzövetkezet létszáma  
már 	fő körül  van.  rkkor már az elnökön kívsil műezaki vezető  
is segiti a termelés - méghozzá eléggé szerteágazta termelés -  
irán;,ité.sit. A szövetkezet vezető  könyvelőt is kap. Kiépül a  
termelés menete bs kíbpül az  adminisztrációs munka is. A másfél  
száz ember  mi:n.ká jtnak: ., az anyagnak, a készárunak ós az értékeaí-  
tósne.k az ügyeit intézni, s  eredményeit rógzite:ai kell.  

1 nagyszáau kc3zö ssé, elszámoli.et kiván.  

A hosezu, több éves tanulóképzés kieeia uté.n,1952-től kisipari  
tanulót  ie szerződtethet a .,zövetkezet. Jelenleg 16 ipari  tanu-
ló igyekszik  elsajáti.tra,xii a szakmát. Lényeges lépés volt ez  is  
a szövetkezeti utánpótlás folytonosaa6a érdekében.  

/ szövetkezet  ma mar tul van fennálásának 15. évfordulóján. As  
a1 pits tagok közül  négyen most is a szövetkezet  tagjai. Zgy  

Hureaan Janos a szüce szövetkezet alapító elnöke, Szabó Mihály  
csúcs , Unyatyinszki Mátyás szüce, Andó pélné kalkulátor.  

1956-ban, az ellenforradalom idején a szövetkezet nem bomlott 
fel. Megtartotta szilárdságát, egyetlen tag; sem lépett ki, nem  
hordták ,szét a szövetkezet vagyonát. 594  

E szövetkezet Békés megye legnagyobb szövetkezete, amit az  
alábbi adatok is tarözneks  

Termelés  
boo Ft.  

Termelők  
Termelők is nem  

.  __ ,,#reS`m01.ők  
átlagon  i►llomr:r~yi 
Xétazá,a /fő/  

Termelők  
Termelők  8 nem  

t ermekők  
üéralap jaf  

l000 Ft  

Termelők  
átlagos  
havi  
keresete  

Ft.  

1957.  16.24o  122  136  2.149  2.490 1.439  
1958.  16.463  135  152  2.282  2.646 1.443  
1959.  14.894  142  174  2.290  2.637  1.375  

6o./  
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7./ Szőnyegszövő Háziipari Termelő Szövetkezet /Szőnyegház/. 

Egy 15 főből állá csoport, kiknek nagy része a multban is két-
kezü dolgozó volt, 1951. május elején elhatérozta, hogy a jövő-
ben közösen dolgoznak, s megalakították a Békéscsabai Szőnyeg-
szövő Háziipari Szövetkezetet. 

Fiz a 15 dolgozó akkor még sziate minden támogatás nélkül kezd-
te munkáját a régi Fikker kocsma helyiségében. 
A szövetkezés előnyeit még nem tapasztalták, de biztak annak e-
lőnyeiben, s időt, fáradságot nem kunélve hozták rendbe a szük 
helyiséget és a saját maguk által összeállitott régi szövőszé-
keken kezdték meg a munkát. Szőttek rongyot, gyapjut, filcet, 
s mindent ami jött. Az idejük jó része anyag és piackutatással 
telt el, s a belföldi piacra termeltek, tervvel és terv nélkül, 
szabályosan és szabálytalanul a fennmaradás érdekében. 

A párt és a tanács látva az egyre izmosodó szövetkezetet, min-
den támogatást megadott részére ugy, hogy  1951. végén már 28-
an dolgoztak, s mér exportra is termeltek. Ebben az évben 15oo 
m2 torontáli gyapju szőnyeget szőttek, 1o6.600.- Ft. munkaért 
fizettek ki, a globális termelési volumen 35o/méter Ft volt és 
ll.loo Ft osztalékot osztottak fel a tagok maguk között a gazda-
sági év végén. A következő esztendőben  a dolgozók mindjobban 
magukénak érezték a szövetkezetet, s helyes kezdeményezéseikkel, 
jó munkájukkal elérték azt, hogy az ország egyik szőnyegszövő 
centruca lett. 

1953-ban már olyan erős volt a háziipar hazánkban, hogy kor-
mányzatunk egy országos szövetségbe tömöritette mind a háziipari 
szövetkezeteket, mind a népi iparművészeket. Ettől kezdve szin-
te ugrásszerü a fejlődés. Még ebben az évben takács részleggel 
és eg7 fonalfe5-,tödével bővülnek. 
A volt Fikker koc3ma helyise:;e szük lett és 1954. év tavaszán 
a Jókai-utcában Lévő egy emeletes átalakitott nagy raktárhelyi-
ségbe költöztek át, s az átalakitással, amibe komoly beruházá-
sokat eszközöltek, továbbá a termelőeszközökben is, s a szoci-
ális berendezéseken is az uj üzemrész korszerüvé vált. 
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1955-ben megalakult a perzsaszőnyeg szövő részleg, majd 1956.. 

ban a harisnyagyárak hulladékest feldolgozó ringliszövó részleg 

is. 
Munkájukat többször oklevéllel tüntették ki, sót 1955-ben a 
Budapesti Ipari Váséron oklevelet, majd  az 1953. évi Ipari Vá-

sáron bronzéremmel tiintettAk ki. Ez utóbbi igen értékes, mert 

az orsz€g szőnyegszövő szövetkezetei k::ziil egyedül a Békéscsabai 

Szőnyegszövőt érte ez az igen komoly elismerés. 

A Szőnyegház  főápíilety.  

Tagjainak nagyobbik része lakásán végzi a szövetkezeti munkát, 

tehát a szőnyegszövést. Törülközőt és egyéb takácsárut is szőnek. 

Tagjainak döntő többsége háztartásban dolgozó többgyermokss anya, 

vagy idősebb, csökkent munkaképességit nó. Ez  egyben a célja is 
a háziipari szövetkezetnek, hogy több száz háztartásban dobozó 

asszonynak a házimunka elvéF,zése mellett komoly kerestiforrást 

nyujt. 

Népgazdasági szinten pedig óriási jelentőségű a háziipar szerepe, 

mert a helyi anyagokat dolgozza fel /n&d, sás, füzvessző, stb./, 

vagy pedig ennek a szövetkezetnek az esetében olyan hulladók-

anyagot, melyet a gyáripar semmire sem tu« felhasználni. 
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A szövetkezet expiirt tevékenysége igen fejlett, mert gylsrtmánya-
inzv aintegy 75 '.-.a kiilföldre megy, s komoly valutát jelent nép-
gazdmOdgunknak. Torontáli gyapjuszónyeget, magyar perzsaszőnye-
get ó5 rin liszőnyeget exportálnak 21 államba, köztük néhány ten-
ge:entuli államba is. .:rderaes felsorolni mindazokat az államokat, 
ahova a Békóscsabai Szőnyegház szőnyeget szállit eladásra, mely 
Mutatja  a  magyar ipar jó hírnevét, valamint ennek keretiben a 
szocialista szövetkezeti ipar jó munkaiját, s keresletet arc aláb-
bi orszégokbas Szovjetunkó,Csehszlovákia, Svédország, Norvégia, 
Finnország, Nbmetorszag, Franciaország, Anglia, Olaszország, 
Svájc, Belgium, stb., valamint Egyiptomba, Kanadába, Uruguayba, 
Ábeassiniába és a keleti szőnyegek hazájába is szállit a szüvet-
tlsot« 

A szövetkezet fejlődését bízon;Jt ja, hogy a munká&létszám l9,l-
ben mindössze 15 fő volt, a legmagasabb létszámot 1958-ban  érte 
el, amikor is a munkáslétszám 975 fő volt. Jelenleg az átlagos 
munkáslétszáma 541 tő• Átlagos tel jesitménye torontáli mint'$ 
gyapjuszőnyegből 4o.000 m2 körül van, perzsaszőnyegből 3-5000 

m2 között, takácsáruból a termelése 1W-ben  elérte a 84.000 m2-
t, rin=?;liszőny#egból tel jesit:ménye 8-9000 m2 körül mozog. A dol-
gozók havi átlagkeresete eléri az 1.000.- Ft-ot. Globális ter-
melései volumene 12-15 millió forintot ér el. 

A szövetkezeti eszme hazánkban győzedelmeskedett, s ma már a 
Békéscsabai Szőnyegszövő Szövetkezet megerősödött, s a szocialis-
ta magyar iparnak világviszonlatban is jó hirnevet szerzett. 61./ 
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alatok.  

Ezekkel a vállalatokkal részleteiben nem kivések foglai.kozni,in-
k;bb annak profilját, valamint termelési eredményeit szeretném  

röviden bearatatni:  

I•/  Vasipari  Villalat.  

Lakatos, kélyhÁa, órás, irúgép, autó és karosszéria, transzfor-

mátor, villanymotorok és játókkészitb részlegekkel rendelkezik.  

Elsősorban a helyi szükségletet látja el ternaelvóná-eivel, rész-

ben köz:ileti és export munkát végez.  

A  vAllalat  tőbb termelési adatai a következők:  

r41lalat  i teljes  
Í ♦ 	ter é  

wKi.t oaat~~~5.év  
1an área  ~  
/l000 It/  

Ipari Ipari mun- 
munkások kások é a  alkulms.- 

otta c  

átlagos ál lományi  
létszám /VS/  

Teljes Ipari m.un-  
bér- kások At-
allay lagos hta-  
/l000 vi kerese-  

Ft/ te /Ft/  

1955.  lo.666 loo.o  198  287  3.558 14019I4  

1956.  9.297 87.2  164  243  3.527 1.00  

1957.  1o2.4  167  246  3.761  1.461  

1958.  11.4o7  1o6. 9  167  252  3.813 1.467  

1959.  13.322 124.9  187  282  4.2o6 1.484  

2./ vegyesipari Vállalat.  

Rendelkezik épület és butoraeztalo#, kovács, bognár, ketdár, gumi-  
javitcí, éivegasiszoló, műszerész és épitőrészleggel. Az épitörész-  
legber: 	Ass,  mázoló és szobafestő szakma vannak képvisel- 

ve. Az asztalos-részlegen beliil cagy getter /rönkvágó/ raük.zidte-  

tée:ével és a rhslyileg végzett munkájával a jelentkező .3zúksét,le-  
tek:et igyekszik kielé ;iteni.  
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A válllut főbb ads.t«it a következőkben szerrléltatena  

A 	Vállalat tel je l 	Munkások 	 unkások  
~ 

v  

	
btezmelés 	i4uk~isoi és alkal-  béralap  átlagos  

 ~
ottak 	havi ke 

 
- vkllozst- 1955. év  

1955. 3.o62 loo.o 58 78 854 986  
1956. 2.o83 68.o 50 76 975 1.213  
1957. 2.800 92.4 57 87 1.237 1.38o  
1958. 3.o17 98.5 61 92 1.284 1.343  
1959. 3.9o9 127.7 72 loo 1.568 1.4;i5  

3./ sütőipexl Ville,het • 

J vállalat büszkeae3ge a korszerűen berendezett Kenyérgyár, mely  
s Bsovjetunióból kapott modern tésztaosztó és formáló gépeket,  
mely gépek elsők voltak hazánkban, a azok segitlégével teljesen  
kiküszöbölődik a fizikai munka. A Kenyérgyár automatikus liszt-
adagoló géppel is dolgozik. A sütőipari vállalatnak a város  
különböző pontjain kisebb kapacit&su sütödéi és egy száraztó .zta  
részlege van.  

lan áron%-ában 	ftla os á13.onányi  boo Ft resete 

boo Ft 	l~t:=záma 	Ft ` 
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Vállalat a termelvényeit a vá:bs ter-.iletén a KiskereLkedellNi  

Vállalat utján hozza forgalomba.  

A száraztészta termelvényeit Békés megyén kiv:l is a kereskedelem  
ut;jáa hozza forgalomba, s ugyancsak a vállalat javitóz'szlege  
a Békén-megyei Sütőipari Vállalatokat is kiszolgálja.  

A vállalat terr:elvényeit /kenyér, kifli! saját lápkocsijaival  

a Békéscsabai Kereskedelmi Vállalat részlegeihez és intézmé-
nyeihez, valamint a környező kisebb községekbe is elszállítja.  

A vállalat főbb adatai a következők:  

T~,~,alati 

 

teljes  
~a1és  

válú~► s~►~1955 • év  lea 
eaa

rea  
It/  f""ában  

unkások 
 :711:talpMenhdeok 

 

t~unkások 8s 	
havi ke- 

	

{atla..,;os á11 	~000 Ft resete  

	

lótsx.dla ► 	Ft  

1955.   38.854  loo.o  2o7  . 294, 
 

4,144 1. 117  
1956. 37.214 95.8 208 3o2 4.11W4 1.18o  
1957. 34.251 88.2 188 289 4.92o 1.456  
1958 • 33.938 87.3 172. 27o 4.645 1.4f~1►  

1959. 34.444 88.6 470 256 4.584 3.479  

*./ Szőrme ós 8ézmiiipari  Vállalat. 

fics , szőnyegszövő, férfi ás női konfekció részlege van.  amp  
tekció részlegével kimondottan a hiánycikkek g értásá.val t U. 
lyi Gzüksbgletet lát je e1. 1 szőnyegszövő s  tN aMint **Miss mOes.  
legek is a.kereskedelesn k gyártják cikkeiket. A azüce vössleg  
exportra gyért bundákat, bekecseket, bőrkabátokat. Igen kere-
settek a vállalat szőrmeipari rósz/ t,ónek termelvényei orszégoa,  

de kiilvöldi vonatkozásban  is.  

1 cellalat főbb termelési adatait a következő oldalon iamerte-
tog t  



/ra/ 

1  135  
1•  169  

195?.  278  

1958.  286  

1.45o 1.516  18.996  
1.485 1.128  16.891  
2.137 987 9.731  
2•205 794  9.596  

aqsés 	vogytiostifois 	mad*  festés veg,ytis#titil  
/tírtt1/ 	/q!/ 	/tétel/  

1,4,210  
17428  
29.o21  
16.783  

v  

alap  

Vállalatiteljes  
teraeléE  

változat-1955 • év Ian Aron
- 

ron %,-ábsn  
átlagom állományi  

létszáma  

hunkások  
átla~;o c~ 

havi ke-
resete  

Ft  

Munkások  ~geok 
alkal.. Teljes  

ea_zottak 	b6r- 

 

loot) Ft  

19550 3.834  loo.o 51  67  838 658  

1956. 4.885  134.4 93  114  1.187 785  
195?. 2o.423  562. o 226  242  2.663 755  

1956. 10.699 
 

294.4 225  232  2.o79 1.288  

1959. 9,605  269.8 16o  172  1.696 1.263  

5•/ Pikra1at Vállalat.  

Fo{ila1]osik a vállalat profiljába tarto  z  ú minden munkák vö szé-  
s6vel /aosás, 	vegytisztit+ia, festés,r  gib./  de  nog  csak  
Bbkéáesaba k8siileteit bls lakosságit lit ja el, hanem a nagyében  
több hel;via6gben vannak tzletei s  ahol az árut összegyü jt#.k és  
onnan száll.it, j6k be a Wilmáscsabai központba megmunkálás végett.  

A lako+asAg és a közületek részére végzett munkálatok adatai a  
követbe.zak  a  

7akos#téc részire 	ábzületek r6az4rr40  
viszett 	

~~ 	 ,  .~,~...~ 	vOLU.,t.P  
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6./ Kertészeti- és Köztisztasági Vállalat.  

A vállalatnak virágkertészete van két ttl.eph+elyen, tovr;:bbá egy  

csemete és gyüaélastermesztb ré : zleF;e, továbbá utkövező és kós-  

tisztasági részlege. A virág-erelelvényeit a lakosság felé sem.  
ját kezelésben állí, boltban  hozza  forgalomba.  :c'a.rkirozásaal,  

vir4; jsin.ak na"yobb részét a vá3.rosttál. értékesiti.  

Bo IL_ 	a  riilaittitorktuiti eiimi* egithezs  

A  vállalat ellátja Békéscsaba városát és annak  lakosság** tar  
cseavstékkel, esetenként m6,s helyiségeknek is tud facsesstét  
szállitani. A fürdő csak a helyi szükségletet tudja ellátni,  

ugyancsak a kövező részt-g is a helyi ez ikeérplet biztositására  
szolcá .l.  

A  	YOla.lpt givilgiApatá.,a4ruak ljA--bsn :  

,?zoiRáltatás xa•gnevezéss 	ilannyiaégi qrTsbn 19y9. 6v ~- :ban  

Megfürdött személyek ssáaR  
állandó filydőben.......... 1.000 fő llo .4  
idény 1.  000 " 166.-.  

Flazéllitott ss•aét....... 1. 000 a3 lo7.1  
Bel-  és  kUlterjes park.  
gá)21doáiia.......s.........• 1.000  160.9  
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7./ Ingatlankezelő Vállalat.  

Saját hatéatkiirben a kezelésében lévő ingatlanok karbantartáa::val  

kifejezetten a  közt szolgálja. Alkalmazottainak  száma 114 fő.  

A vállalat adatai a kezelt épületekről;  

Rezelt épületek :bbői lr:k6ópüle- összes bér- Ebből  

v 	száma 	tek s9ma 	lemények 	lakás-  
a,Fíma 	b>'~rlemó 

1955 • 742 668 2.5oo 2.o62  

1956. 704 572 2.266 1.863  

1957. 679 558 2.34 3 1.923  
1958. 610 499 2.246 1.831  

Lakóház felujitás és karbantartás 1958 -ban:  

Kezelt épületek széisatt 	,.•s. 	 610  
Felujitott épületek mama: 	 .....••••• 	32  

Elvégzett javitási munkák sz'M ►t••••....2.o96  

Lakóház javitási munkálatokra lefizetett  

össze, /l000 Ft. /s 	 3.263  

A felsorolt vállalatok részben mint szolgáltató Ipari vállala-

tok, más része árutermelő ivari vállalat. Békéscsibén hasonló  
célt szolgálnak a meggyei tanácsi vállalatok, ;.ővebben ezekkel  
nem  foglalkozom, ilyen p1. a :ázikvizipari Vállalat, Bánya és  

itőanyagipari Vállalat,továbbá a Temetkezési Vállalat, s a  

Békésmegyei iiusipari Vállalat.  

Az utóbbinak emlitésre méltó békéscsabai vágóhidja, mely a  

megye több mint a felét látja el hussal. Jeget is gyárt, 1957-
ben közel 6o millió forint értékii árut termeltek, melynek zö-

mét, 2o.000 4  has  ós 6.5oo q. fehéráru tette. Az üzemet állan-

dóan korszerusitik, s igy a nagyüzemi termeléshez szükséges  
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eszközök közül 1ecu jsbbar korszerei ma,;as pályákat 68 bőrfejtő  

gépeket, gőzzel müködő zsírolvasztó berendezéseket helyeztek  

üzembe.  A  békéscsabai vágöhid kapacit sa: ?,o (v/ne? .  

A tézahoz nem tartozik közvetlenül, de  hogy képet kapjunk  a kis-
iparosokról, mege.mlitem, boa  a felszabadulás előtt 1680 kis-  
ir~aros volt nyilvántartva, 194 7--ben 1386, 1955--ben a szocialis-  
ta azektorok megalakulásával,az ipari  szövetkezetek fokozatos  

fejlődésével a kisiparosok létszáma ‚35-ra csökkent t  jelenleg  

az  1959. 4101 adatok aK2ap ján a 6f~b~ iparágakban  a ;nagé.n.kieipa- 
roeok saméme ► Békéscsabán 558.  
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6,/ likéscsaba szocialista ipara. 

áékéscsaba jelentöaabb szocialista üzemeinek története c. rz 3z- 
bill be lett iautati* Fókóscsaba minden  nagyobb úze:me , u ;yszól-
vin megalakulásétól 196o-ig. : ' zükséges azonban, hogy az elért 
eredményeket  összefoglaljam és a fejlődés fő tendendió.it lega-
lább vázlutoean megrajzoljam. 

A felszabadulás után a szovjet csapatok bevonulása Békéscsaba 
megbénult ipari életőre serkentben hatott. Számos üseas termelé-
sének megindit'sa egyaránt volt katonai érdek és a polgári la-
kosség érdeke. Igy a Hubertus gyár éppen. a Vörös Hadsereg kez-
deményezésére ás segitségóvel hozta rendbe tönkrement iizemré-
ezét és Mr 1944. október 11-én a:iegkezdts a tsvmelést. Ugyan_ 
aeak a Szovjet hadsereg támogatásával isditotta meg az üzemel-
tetőst a Sertéshizlalda és több csabai aialota, elsősorban a 
Rosenthal család tulajdonában lévő István Malom. Szovjet felü-
velet alatt termelt a Baromfifeldolgozó Vállalat, mely akkor 
Még a Schneider Ignáes ás Utódai  Eszem volt. A többi gyárban 
is  folytak  a  helyreillibia helyreilli 	 munkálatok. 

Nehezitette azonban a helyzetet a szén Ás nyersanyag-hiány. 
Erre számos utalást találunk a Vinarsarc ►k c. ujaág 1945. decem--
berí számában: "Inamét van villany, dolgoznak a malmok, egyenlő-
re  lo napra elegendő a szón". 63.l  Arrúl is szól a lap, hogy 
megindult a viszonylag élénkebb ipari tevékenység a béké ccaaba.i 
üzemekbent " A malmokban, a lakatos, asztalos, kerékgyártá,esz-
tergályos, bőr és kötszövő iparban ugyancsak megindult az üzem, 
dolgozik a oipőgyór és a harianyagAr. A jövő hét közepén mun-
kába kezdenek a szón reggyárak ép a jövő hét végén a ! erkur is, 
amely most kifogyott a nyersaayldből. A Rokka munkásai jelen-
leg a nyári szabadságukat töltik, a aaLlak le j r a után megindul 
az  územ ott is."  
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Ebben az időben élesen vetődött fel helyi vonatkozásban is a tő-
késekkel folytatott harc, továbbá az inflációval kapcsolatos bér 
és árproblém4.k. s harcok -helytelenül- sztrájkhoz is vezeLtek. 
A Viharsarok 1945. december 1-1 száma foglalkozik ezzel: "Több 
felelősséggel alkalmazzuk a sztrájk fegyverét!" A tovébbiakbax, 
is igy folytatja az ujság: " A békéscsabai halmok néhány napos 
bbrmozgslm :t a város közvéleménye nagy érdek.ladés:.el kisérte, 
az Üzemi bizottság ezeket mondot 4 a: a munkásság hónapokon ke- 
resztül szorgalmasan dolgozott é8 tti )bizben elállt béremelési i-
gán: « től, mert ugy vélte, hogy ezzel gátat vethet a pénzromlás-
nak. Imikor a munkások látták, hogy a bérek és az árak között a 
távolág egyre  nő, mozgo bérskálát követeltek, hogy a pénzrom-
láa létfenyegető terhét részben átháritsák a tőkére. A bank er-
re egyszeriien bejelentette, hogy nem tud fizetni, mire  a  munkás. 
sok abbahagyták a termelést. Végső elkeseredésükben nyultunk 
sz•t jk fegyveréhez és tudtuk, hogy a  munkát minél elvbe' fel kell 
venni... Több felvilágositó szó kell a munkásoknak, hogy min-
denki ismerje és világosan lássa a szemben álló arcvonalakat. 
h  em szabad, hor;y bárki figyelmen--kivúl he ,y ja a almok ,mu ;állá-
sár ak katasztrofális következményeit, mert a kev6sba öntudat's 
munkások kön. tiyen, akaratlanul is a dolgozók ellenségeinek a ke-
zéve játszhatnak. 	64.1 

A sztrájk azért ütött ki, mivel az István Malom munkássága két 
héten ét nem kapott munkabért állitólagos pénzhiány mi,=tt. ilyig. 
bán az volt a helyzet,hogy a Pesti Hazai Bank tőkéjével aM a 
nemzetgazdaság felépülősét szolgáló ipari termelőst, hanem a spe-
kutició " frontját erősitette ". 65.1  Az ujság vélemén y e sze-
rint a pénzügyi reakció a malomipari dolgozók bérmozualmának ki-
provokáláséval egy  csap: sra kát legyet akart utni. Egyrészt  
üzemi forgótőkéjét akarta felezabadltani a spekuláció jövedel-
mezőbb céljaira, másrészt éhhalálra akarta itélni a városok el-
látatlan dolgozóit. Ugyanezen számban bes .ám:)l az ujság arról 
is,  hh :*,y a téglayársk munkásai hasonló bérkövetelósekot támasz-
tottak tőkés munkaadójukkal szemben. 



Már ek;;or követeké * misek a gfá 	amositását isr 
A  Viharsarok l945•deeesber 15•.1 száma stről is tudositt 

fag egy deka gyapotot sem kaptunk, ne hanyagolják el c vi- 
déket, - mondják a szövőipari munkások, majd folytatják 

a részvénytársaság központi vezetésénél el tudnánk kép* lni 
különb megoldást 	kel lene az üzemet-vi; tbe 
egy *Maik üzemi bizotteégáunkás- magának a kormánynak kallene 
támogatnia a textilgyárak minden tri`,yét, 1#5; remélhető as, hogy 
nem felejtkeznének meg a vidékről." 
A malmokban folyó spektlációról rántja le a leplet a Viharsarok 
1945. december 19--1 szia, nlicor arról ir, hogy  Pl€ lam és a K oti i`r 
Malmok tulajdonosai azzal meglepő ajánlattal álltak elő, kije-
lentve, hogy hajlandók a leások követelésének via zamenólege-
Ben eleget tenni, ha a  malmok saját tulajdonukban maradnak és 
fi/t kerülnek községi kezelésbe. 66./ 

•  *beii  as  időben„ amikor a pénzromlás milypont ját 640 ol, ess 
üzemekben az árukat terményért árusitották, pl. a tégiq árban 
l000 táglét 1 q busáért adtak el, de cserélték a téglát zsirért 
hunért stb.Külön táblázatot állitottak össze a csereüzlet mergköny-
nyitésére.Az infláció nehézségeit az iapari munkásság és a bérből 
4141 alkalmazottak  érezték a legjebbeu. 

A Kisgazdapárt 1945. őszi választási győzelmén f elbáit .rodott rek-
ciönak Békéscsaba dolg3zál hatalmas tüntetéssel válaszoltak.Krről 
a Viharsarok 1946. január 26.-i száma igy irs "üékóscs ba dolgo-
zói tüntettek a köztárnaság s a földrefoza mellett és a munkésér. 
dekek azakotá16i 0114Meg emlékírrxtot nzyujtottak át a miniszter.  
elnöknek. R'ermésabtbeni flletmén; eket követel a munkásság a aza.. 
botáló reakcióval :szemben. Békéscsaba város vezetőssége e6yütt a 
Kommunista Párt vezetőségével a Hagybátonyi Szénbányával vette 
fel a kapcsolatot, hol a szenet biztositani tudják Békéscsaba 
ipari üzemei, valamint a villanytelep s z€ ..&ra. " 67.1 

A ter-alés helyreállt, a baromfifeldolgozó üzemben is mind erő- 
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teljesebben folyik  a munka. A Viharsarok 1946. március 16.-i 
számában Varga József, a Békéscsabai Baromfitelep üzemi bizott-
ság elnöke kifejti, hogy 1947-re Budapest mellett jelentős meny-
nyiségben fognak  külföldre exportálni. Gyógyszerért már lo vagon 
baromfit és tojást szállitottak Svájcba. Bár még nem indult meg 

a fő szezon, de máris 142 embert tudnak foglalkoztatni, a nyáron 
azonban több mint 3oo munkásnak igyekeznek munkalehetőséet bizta 
sitbni. 

Ebben az időben azonban még mindig jelentős a munkanélküliség, 
a munkalehetősé -jek csabai viszonylatban korlátozottak. A kommu- 
nista vezetők közmunkában próbálják foglalkoztatni a munkanélkü-
lieket, főképpen kubikos, romeltakaritási és sportpálya építési 
munkákat véeztetnek. Ez azonban mindössze 25o-3oo munkásnak ad 
foglalkoztatást. 68./ 

Egyes ipari üzemeknél as 1946-os év második felében lassan érez-
hetővé válik a termelés emelkedése s a termelékenység növekedése. 

Igy pl. a Bőripari fikások Szövetkezetében, ahol 1945. juniusé-
ban 15 pár cipőt gyártottak, 1946 ezen időszakában 25o párt ké-

szitenek havonként és 9o-loo.000.- forl*t értékű nyersanyaggal, 
Valamint készáruval rendelkeznek, de elegendő nyersanyaggal el-

látva még többet  is  tudnának termelni. A volt Dorn gépgyár ebben 
az időben 16 segéddel, 4 tanulóval, 4 gyakornokkal és 1 müveze-

tővel dolgozik. 69•  

A Schneider baromfitelepen már exportra termelnek, r 1946-ban 

Angliának, Svájcnak és Svédországnak s llitanak. Uz *i konyha, 
napköziotthon, fürdő és 5oo kötetes könyvtár dicséri az üzemi 
bizottság munkáját. A Baromfifeldolgozó Vállalat üzemi bizott-
sága a munkások számára 3o vagon Pát, 28o q szilvát, 3oo q ká-

posztát, buzát, sót, cukrot  és lábbelit szerez be./ Viharsarok 
1946. december 19./ 70 . 

A stabilizáció alján 1947-ben Békéscsaba ipari üzemei is meg-
kezdik a három éves t , :rv teljesítését. A tervgazdálkodás segiti 
a szocialista szektorok kialakitását helyi vonatkozásban is. A 
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döntő azonban az 1948. március 26.-én bekövetkezett éllamositás.  
Ennek értelriéöen a loo munkásnál többet foglalkoztató üzemek ál-
lami tulajdonba kerültek. Békéscsabán államositották a Hubertust,  
mely az öt-éves terv folyamán ruhagjárrá alakult, továubá a Kö-
töttárugyárat, a pamutszövőt, a Baromfifeldolgozó Vállalatot, a  

téglagyárakat, a set;éshizlaldákat és István malmot.Az Ötéves  

terv keretében, amint mér ts rgimltam, s a maglévő üzeme  közül 
minden vá!.lalatnél végeztek termelőkapacitást növelő beruházást.  
Békéscsabán -éppen ugy spint országosan- racionalizálási okokból  

szüksé , esség vélt több r._ kon profilu Tizem összevonása. Igy pl.  
az egykori Csabai Gőztéglagyár Társaság Sukk-Wagner és Tsai, va-
lamint Bonn M. és Tsai Rt. üzem egyesült Bék.ósc,sabai Téglagyár  

néven. A kis malmokat megszüntették, niuukásaikat a volt István  
malom vette át. Hasonlóképpen az Alföldi Sertéshizlaló és Husi-

part Rt., a Békéscsabai Sertéshizlaló és Husipari Rt.-vel a Bé-
késcsabai F: ertésten,Jésztő és Hizlaló Vápalattá egy elült. A meg-
lévő kisebb üzemeket a helyi ipari vállalat vette kezelésbe, il-
letve termelő szövetkezetekké alakultak. A hároméves, majd pe-
dig az ötéves terv végrehajtása során kialakult jelentősebb szo-
cialista vállalatok termelési, beruházási munkáslétszám alaku-
lási adatairól külön-külön szólottunk. 

Az 1956-e ellenforradalom rövid időre vi.-szavetette Békáscslaha  

szocialista iparát, de az ellenforradalom után a párt, a For-
radalmi Munkás-paraszt Kormány, valamint munkásosztályunk erő-
feszitése nyomán a második hároméves terv s-rán jelentős ered-
ményeket ért el Békéscsaba ipara is, 8 az ellenforradalom utáni  
hároméves terv még inkább megerősitette a szocialista iparválla-
lat-kat, jelentősen növelve a munkások bérét, javitva életfelté-

teleiket. 
Az alábbi Kimutatás az 196e-s állapotokat tükrözi: 

Minisztériumi ipai vállelatQlks  

Békéscsabai Téglag ér  

Békóscsabai Tér;lagyári  E~> 	  

Békéscsabai Forgácsoló :-'Zerszáa;; ár  
Békéscsabai Kötóttárug;;ár  

Békéscsabai Ruheg:iér   .. .. •  

munkások  é ✓ea.l-
kalmazottak  
száma: 

1.652  

458  

283  

866  

1.511  

átlagosa  
havi  
keresete:  

1.4Jo.-
1.529.-
1.419.-
1.243.-

1.059.-  
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Békési Nyomda....,...•. 	 27o 1221".  
Bé*éscsabai Baromfifeldolgozó Váá1.333 1252 '. 
Békésmegyei Malomipari 	Váll. 
Békéscsaba 	 .........,.. • . 713 1330 - ' 

Pamutszövő Vállalat........ 	 613 1177•.. 

Békéscsabai Sertéstenyssztő és 
Hizlaló Vállalat 	 176 1215 .- 

Tehát Békéscsabán 10 minisztériumi vállalat 6876 fó ipari dol-
gozót foglalkoztat, kiknek átlagos havi jövedelme 1289 Ft 

Állami helyiipari 	vállalatok: 

és alkal-
széna 

átlagos havi 
kereset 

munkások 
mazottak 

B ékóscsabai Vasipari Váll 	 282 1484'  
Békésmeg-yei Tanács Bánya. és Épitő--
ipari ES.Békéscsaba 	.... 	 504 
Békéscsabai Szörme és Kézmüipeii 
ri Vállalat 	...••••••••.... 

1498. 
 

- 

172 1263 .- 
Békéscsabai Vegyesipari Vállalat 104 1455.- 
Békésmegyei Husipari Váll.Bcsaba• 13o 1548 '- 
Békésmegyei Szikvizipari Válla-
lat 	Békéscsaba 	..... 37 1212'-  

Békésmegyei T-3nács l.sz.Sütőipa•- 
ri Véllalata Békéscsaba......... 256 1479'- 

Békéscsabaán tehát 7 állami helyiipari vállalat 1465 ipari 
dolgozét foglalkoztat, kiknek átlagos havi kEresete 1419.-Ft 

Szövetkezeti ipar 

Békéscsabai Lakatos KTSZ .. 	 49 1667.- 
Fémipari KTSZ 	 .... 51 168

p
3.- 

Békéscsabai Faipari KTSZ........ 116 1658.- 
Békéscsabai Textilfeldolgozó KTSZ 174 1375.- 
Békéscsabai Cipész KTSZ 136 1223.- 
Békéscsabai Szön: , eg és Tak? ca-
áru Háziipari Szövetkezet 835 909.- 
A szövetkezeti iparban dolgozók létszáma 1361 fó,átlagos havi 
jövedelmük 1419.-Ft 

Épitőipari Vállalat Békéscsaba 1438 15o5.- 



Ezek szerint Bál scsabén az iapari vállalatok aruima/néhány ki-
sebb tanácsi vállalat kivételével! a szövetkezeti iparral egyUUtt 

24 , amelyek 3 kivételével loo munkásnál többet foglalkoztatnak, 
három vt:1Lilat pedig l000-nél több munkással dolgo'.ik.Az ipari 

Uze r:.ek doiGozvinak száma száma az utolsó rendelkezésre álld ada-
tok szerint 11.17ofŐ, átlagos havi jövedelmük 1408.-Ft 7 l •! 

6s-zehasoulitést téve a gyáripari munkásság létszáma közötts 
n 

193?-beu..........«.....•........r ► .•••... 3.014 rő volt 

1959 év  viola  . «.... «............. • •.....11.170   
Eme lkedít s 	 fő 

1937-ben a  bérlistákat és az órabéveket figyelembe véve az 

é tlag heti keweeet .....•••••••.•.••••.• 	12. 3o pengő 
r; hétre átssámitva ••••••• 	111•••• 	49.4) 	" 
4 heti fizetés jelenleg átlagosan ..... 1.408. •-•• Ft 
Tehát a jelenlegi bérek kb. 2oo %-al nwobbak az 1937•bvin61•7114/  
Ha a le,;magasabb 1937-58. évi textilipari munkabéeket vassziik 
ös:,zeha5oulitteei alapnak. a következő eredaény re jutunk: 
órabár .,•...*.•••••••••••••••••••*••••  
eaz; napra .41, •«.•41••i*•*••.41,.0•.r•••••.•. 3.28 penge 
egy hétre 	 19.o8 
4 hétre ..r0414,s41,40...40••••••••10•40..•••.• 76.32 

Ezzel szemben 291914v végén átlag kereset a Kötöttáru cárban 
1.243.- Ft volt. i jelenlegi bér tehát kb. 140 %-al magasabb 
mint az 1937-38-isi Övi. A szocialista ipar fölénye kifejezésre 
jut ►Kehét a bárezáe szempontjából is. 

A külföldi piacok tekintetében sincs hátrányosabb helyzetben Bé-
késcsaba szocialista  ipara az 1937-38-as kapitalista iparénál. 
A Baromfiielöol;7ozó Vállalat Ausztriába, Angliába ás Svájcba 
szállit. A :.>ertásteuyésztő és Hizlaló Vállalat Nyugat-Németor-
szágba exportál, a Békési Ayomda Német-  és Franciaországba, vs 
laa int Angliába szállit nyastatvéiiyokat. A Szőnyegház szőnyegei 
eljutnak a világ minden tájára, igy a :szovjetunióba, Csehszlová-
kiába, Svédországba, Norvégiéba, Finnországba, Németországba, 

Frr nciaorszá Aba, Angliába, Olaszországba, Svájcba, Belgivaba,söt 

Egyiptomba, Kanadába, Uruguayba 65 Abessziniába. 754 
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Békéscsabán munkanélküliségről nem  szólhatunk, az ipari után-
pótlás a paraszti róLe,ekből, a. kisiparosság, valamint afelnö—  
vő if jussg köréből bisctositható. 1 textilipari vállalatoknál a  
női v^unk%erő lót. : záma 6o-7o X kásótt mozog.  Ez a körülmény nagy.  
ban elősQr;iti a nök foglalkoztatá,sát.  

Az első ötéves terv során létrejött Ruhagyár, Forgácsoló és Szer—  
saém;;ápg„rár, Békésmegyei Iiusidsri Vállalat Vágöhidja és a Kenyér—  
gyár után további távlati lber.vben a sörgyár, tésztagyár és tex—  
tl.lkombinát 	atereps1•  

Békéscsaba ipari nQunké.eeéga nem kizárólag helyben lakó doigozók—  
bó1 tevődik össze, ez összefügg a helyi erőtartalék kiharasariálá—  
sával. is Sokan járnak be a kbrnyea kőssigekölSl és virarQaokbál,  
igy elsősorban Békésrat,, iez8berénybóle ilsorvásrót. Oreshiséróle:  
Vépzt6ről, sezBSaegrerslil, Ujkig,yósrúl  f Csanádapácáről, Dobozrli3,e  
SLabadkigybsröl stb.  

Bár Békéscsabán a két vilighaboru között a korábbihoz viszonyit—
r►a olbg  jelentős  volt  ss i,psrl fejlődés,  
laa   

	a Valódi nagyüzemek 
 cskály v~1~• A snnké~~ #tőkés  

  
kizsá~~ít~~,y~clás minden  

nyomoru.ságát szenvedte, lbtbizonytalaaság, szenvedés volt az osz-
tályrésze. R  felszabadulás után  iparunk leküzdötte a riáboru okoz—  

ta rtmgálódá.sokat  o  Oppa-rk ja kibővült, uj &i árak létesültek, a  
dolgozók munkabérae. életasinvosala swat  emelkedett. Bbkjsaaaba  
most sir  egyik jelast+dr vid+ia bieSsa ssaolellsta ,  ipUrunkn,ait,f  is  
jriv8 fejlődése népgazdaságunk kl.é,püléaéval szerves ásszefi#ggéM.  
ben biztositottnak tekiLthető.  
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5. A felszabadult békésceabai munkásság életéből 

A békéscsabai ipari munkáseis nnete a 2elszabdulás után gyökere-
sen me ,voltozott, s elérte cél.jiit szocializmust épitő hazánkban, 
amikor a szoci31is.ta nagyipar, vagy akár a szövausezeti ipar ki-
fejlődésével a munkásság emberileg én gazdaságilag is megbecsült 

helyzetbe került órai azt, hogy a hatalom a munkáscég és paraszt-
ság kezében van, e elmultak azok a sötét érnyak, mely a muukanél-
kix,l.isbg réme volt. 

Itt szeretném bemutatni néhány munkásember életét röviden - ugy 

érzem, hogy munkáa NMI lenne teljes, ha erről emlitéat nea tennék. 

Geresi Fihély bécsi a B,ékésceabaj *#glagyér kapusa. 1884 október 

1•-éxt Somaich József báró ipatelki majorjában látta meg a napvi-
láot, az élet fényét, melyből neki 1944-ig a n;;-omorunág, sötét-
ség jutott. `jdesapja urasági cseléd volt 15 g <yermekkel.A cseléd. 

munka éjt i# nappallá tevő robotja 5o éves korára felőrölte O1 
erejét, a  as  apa nélkül maradt new család minden tagja vógig s+-
ta a multrendazer proletárjainak testet--lelket elsorvasztó utját. 
C,eresi Mihály volt kunász, cseléd, dol„ozott vasutépitéemél, majd 
I.upényban és Petrbssényban szénbényéban. 19o8 óta pe'lig ,r., elen 

leg is «• a Békéscsabai Téglagyár *tuskása, s a munkásl*kae lakó-
ja. Itt, álmodott eolrsset 6s sokat! Serest Mihály a multDa.a a 
lenről. Téglahordó volt, naponként 12-13 ezer t& lét hordott, a 
munkát talicskával v6>:ezték, s nem háromkerekű kocsival,; i nt ma, 
"de még a pernyét is nekünk kellett kivinnünk” - emlékezik kese-
rüen vissza - " a nem volt védőruhánk, mint ma, a pucér lábunk 
sajgott a naponkénti perzr;e1é tői." De volt ennél na6yobb fájdal-

munk is i szinte naponként rnegti . °tént, hogy a muLkáslak ,sokat kö-
rülvevő cserépkeritéshez 8-9 ezer selejtes cserepet kellett ki-

vinniink mu. ka után, méKpedig ingayen ! ezért aztán sztrájkoltunk. 

Az eredmény: mer;kaptuk az órabért a cseréphordásért, no meg mái; 
egy emléket - mutat > e jére Gerai bácsi - itt a fejemen a rend-

őrtiszt kardjának 5 cser-es vágása." 

A t'elszabadulás óta Gercsi Mihály bácsi a tégla ,yár kapusa, 

800. - r't fizetést kap, a  még az öregségi járadékot. Uj lakása 
van rádióval, kén elmos bereLdezéssel, a az üzem vezetőségének 



munkatársainak megbecsülése övezi az öreg munkást.. %zrrál az  uj  
életről álmodtam, ezért dolgoatan és ezí:rt harcoltam, mondja  

c3ogan Ge::cai bácsi. "  

A sorház egyik 1r 3 ja Iovtics .András tdelagyéri munl ás a kö vet-

kezőket mondja  életéről: " 1927-ben születtem, s 194o. óta mint  

kemencemunkás dolgoztam a y  i!.rb' n, mint édesapa. leiivel minden  

sztr? jkban résztvettes •* "számon is  tartottak" - .  
l9i o-ben , amikor_ Jung Mátyí e a hírhedt Lizenve tető munkáshajcsár  

lába elé a sL árvitt emeletérőt. "véletlenül" egy téri  ;lel leesett,  
mikor megtudta, hogy Kovács András kezéből, igy kiáltott fel:  

" 

 

zavarjátok haza ezt a kommunista fajzatot!" Ugylátszik azon-
ban, ho ,y a munkavezető együttérzett Kov acs Andréseal, igy to-

vábbra is ott dolgozhatott.  

A felszabadulás a  Gyárban érte. Tudta mit  kell csinálni. 1944.  

őszén a szovjet csapatok be; 6vet•le után katonának jelentkezett  

és 1946. májuséig czol6ált a vasutbiztosito alaki latxaál. Tiszti  
tanfolyamot vég x et t , t artelékos hadnagya néphadseregünknek.  
1952. óta. lakik  a jelenlegi előszüt'ábbl, két szoba, ko.ayha és  
fUtdószobébbl 6116 ősszkolpÍortos lakásban. 1956-ban is tudta,  
hol a helye. 1 lstSk& t je1e:Akezett a kt.rhatalmí a akut tu# ,, u-

téán.a.. a munkAIarségbe , ahol is fontos megbizatáet tölt be. g ut  
művezető, fizetése meghaladja a 2.,00.. ft ot."Szeretem és meg-
védem szocialista hazámat, vert én igasén tidee * sit  köszöntetek  
nekit mondja Kovacs András elvtárs.  

Pap  József a kiitött€iu6yó.r dolgozója a következőket mondja el  

éltttóri,l: " 1923-ban születtem, édesanyám nevs:lt f+:l, Ltii r,;,~~ Lri-- 

munká s volt. Iskoláztatásom nagyon keservesen ment  ,  mert  szárma-

zásom miatt sok kellemetlesneaégeh volt a helyi giy.,n ~: a,iuuoan az u-  

ralkodfi osztály gyermekeitől. A  harmadik gimné.aiurab5l kimarad-

tam  és 1938..tran sir  a Hube3vtus Kötszövőgyárban dolgoztam inas-.  
ként, 2.-  peu0 hstibérrel. Éleiten neaéz volt, s  a felszabadulás  
hozta meg aztÁavara a szebb életét de az emberibO meagbeacatilb+at.  
Jelenleg mint kiemelt  káder  a Békéscsabai Kötöttá.ruG,qár Pőtectr-  

nclógusa vEgyok, ha,vl 2.3co. -  FL fizetéssel + 7oo.- Ft. a ,.%ré-  

m1.w:,om negyed.évekér t . 	beosztsomrat, s életkörülménye.  

imet a Pá.rtr.►ak és a munkásosztálynak köszönhetem, mert a tőkés..  
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rendszer alatt ilyen beosztást nem érhettem volna el. A tőkés-
rendszer alatt elmulasztott iskolai tanulmányaimat folytatom a 
helyi Textiltechnikum második osztályában. 

Bácsfalvi tóária elvtársnő következőket mondja életéről. Szegény 
varrólényként dolgoztam, megszabott munkaidőnk nem volt, a kis-
iparban ugyszólván látástól-vakulásig kellett dolgozni, sokszor 
éjszakákat átdolgoztam, hogy egy-egy nagyságának készen legyen 
a többször visszadobott ruhája. Gyárba kerültem dolgozni, s az 
egyszerü varrólányból a Ruhagyár főtechnológusa lettem. Nagyon 
megrázott az ellenforradalom, s nő létemre a munkásőrség tagjai 
sorába léptem, hogyha kell, nő létemre fegyverrel is megvédjem 

szocialista vivmányainkat. Rácsfalvi Mária elvtársnő igen sze-

rény, munkatársait messzemenően segiti, s odaadó jó munkájáért 

Nisocialista Munkáért" kormariykitüntetést kapta. 

Igy formálódik ki fokról-fokra, egyre gazdagabban a felszaba-
dult Békéscsaba város ipari munkásainak szocialista  életkörül-
ménye, s a mult kilátástalanságát a jelen jobb és szebb élet-
körülménye váltotta fel, s a jövőbe vetett boldog bizalom remé- 
nye. 76./ 
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Z á r s z ó. 

A munkámban foglalt Békéscsaba szocialista  iparának kifejlődőse, 
mely arról tanuskodik, hogy munkásosztályunk Békéscsabán a fel-
szabadulás óta eltelt 15 évben megteremtette a szocialista i-
part, s Pártunk vezetésével fáradhatatlanul végs.i aunké t, e-
meli szocialista iizemeiaek termelékenyaégAt ész t' "lk a bé-
kére, atoly nélkülözhetetlen a szocialista fejlődéshez* A szoci-
alizmus betetőzéséhez és teljes gyózelmftez Leninnek a magyar 
munkásokhoz küldött eme üdvözlő szavai világitja be az utats 

" As egész világon a mmmkésoezt&1 
mindaz becsületes tagja a ti pár-
totokon áll. Minden hónap közelebb 
hozza a proletár világforradalmat. 
Legyetek szilárdak áss a győzelem 
a tiétek leszi w ??•l 
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