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Szerkesztette: Deák Gyula

A fotókat készítette: Demény Gyula
Emlékezünk - ünnepelünk

Közös negyed századunk küzdelmeil'ől, gondjairól, az együt
tesen megoldott feladatokról, emlékezetes sikereinkl'ől nehéz
lenne elfogulatlanul szólni, Huszonöt esztendő - szocialista
szövetkezeti mozgalmunk egészét, tÖl,ténetét tekintve - nem
kis idő,

Az ünnepi hangulatban, jubileumunk napján sem szabad
megfeledkeznünk azokról, akik utolsó napjaikig részt vettek
közös munkánkban, de ma már nem, lehetnek közöttünk,
azok1'ól, akik 25 évvel ezelőtt először tettek hitet a közös ügy
mellett, Most, amikor egy negyed századm emlékezünk, sze
'l'etetteL gondolunk nytLgdijasainkm, akik életiUc javát töltötték
velünk szorgoslcodva, Köszönetet kell mondanunk mindenkinek
- idősnek, középkoj'únak, fiatalnak, törzsgárdatagnak és pálya
kezdőnek - aki továbm is együtt halad velünk az immár két
és fél évtizedes úton,

Szövetkezetiink 1951-ben alakult, a szocialista építés első

éveiben, A szövetkezet lelkes és kezdetben igen szel'ény gá1'dája
ém'ől éVl'e gyampodott, erősödött, tel'melő munkájának ered
ménye az idő előrehaladtával egyre inkább igazolta a szövet
kezeti gondolat helyességét, A párt és az illetékes gazdasági,
szakmai szövetkezeti szervek támogatásával, segítségével a leg
nehezebb feladatokat is sikerült megoldani,

1954-ig egy szövetkezetben dolgoztunk a fodrászokkal és
fényképészekkel, az ő kilépésükkel vált szövetkezetünk tiszta
profilú szabóipari tel'melő kollektívává, A kisipari műhely esz
közeivel tenneini kezdő szövetkezet negyed század alatt - jó
néhány megpróbáltatáson, nehézségen, sikereken és lwdarcokon
át - korszerű gépekkel, szalagszerű termeléssel, két műszalv-
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ban há1'omszáz dolgozót foglalkoztató, exportra gyá?,tó ruha
ipari üzemmé fejlődött,

E?Te a huszonöt éV7'e emlékezünk, Ezt a 25 évet ünnepeljük.
En'ől a huszonöt éV7'ől - rólunk, e7'edményeinkről és küzdel
meinlc7'ől - szól ez a kis kiadvány, emléket állítva mindazok
nak, akiknek élete, története, tevékenysége eggyé fon'ott 25
éves fennállását ünneplő szövetkezetünk - az Endrődi Szabó
Ipari Szövetkezet - két és fél évtizedéveL

Mint a szövetkezet még egyetlen élő és dolgozó alapító tagja
ez alkalommal ezúton is - köszönve munkáját és segítségét
- köszöntöm szövetkezetünk valamennyi tagját, üzemünk
minden dolgozóját. Az előttünk álló nagy jelentőségű feladatok
megoldásához pedig kívánok mindenkinek erőt, jó egészséget!

Hornok László
az Endrődi Szabó Ipari Szövetkezet

elnöke

Történetünk színtere: ENDRÖD

$5
A község neve elsőso7'ban a gyászos emlékezetü 19~ már

cius 20-i csendőrsortűzhöz kötődve vált isme7'tté országsze7'te,
Azt talán már jóval kevesebben tudják, hogy Endrőd régi
középko7'i település, a török umlmat megelőzően saját iskolával
rendelkező község, Újkori története 1731-el kezdődik, amikoTis
az 1685-ben elpusztult falut újjá telepítik. Ettől kezdve azután
a falu - amelynek lakói formdalmi eszmét h07'dozó szegény
pamsztok és ag?'á?'proletárok - viszontagságokkal te7'hes úton
jut el addig, hogy a felszabadulás utáni statisztikák már a
nagyközségek között tartják számon.

Endrőd jó hírnevét ö7'egbítik ugyanakko7' neves szülöttei.
A nagyközség fia Hunya István, a magyar munkásmozgalom
jeles alakja. És innen indult út jám Rózsahegyi Kálmán, Kos
sutlt-díjas színművész, meg Tímár Máté, József Attila-díjas
író is,

A tÖ'l'ténelmi eseményeket nyomon követve külön is szólnunk
kell a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett változásokróL
Amilyen gyökeres átalakulást hozott a felszabadulás a falt!
életében csaknem olyan jelentős f07'dulat következett be a köz
ség Q?'ctüatának f07'málódásában, S itt és most nem is ana kell
elsősorban gondolni, hogy 1960-tól 1970-ig 9300-7'ól 8200-m
csökkent a lakóinak a száma, A döntő változást másfajta szá
mok jelzik, Amíg az 1960-as népszámlálás idején száz endrődi

ből még 59 dolgozott a mezőgazdaságban, 23 az ipa7'ban és
építőiparban, tíz évvel később már a mezőgazdaság alig 40
százalékát foglalkoztatja a keresőknek ezzel szemben a telepü
lés szövetkezeti ipara má?' a munlcavállalók 34 százalékának ad
kenyeret.
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K01'~,bb~n, ameddig End1'őd gazdasági életét a mezőgazdasági
te1'meloszovetkezetek tevékenysége hatá1'ozta meg 7-800 em
ber járt el 1'endsze1'esen a községből az o1'szág különböző 1'é
szeibe dolgozni. Most legfeljebb, ha kétszázan ta1'toznak az
ing~zók köz~.. A népesség fogyása pedig lényegében megállt.
Ez lS b~zony~tJa, hogy nagyot fm'dult itt a világ. A nagyközség
10-13 évvel ezelőtt még csak felsejlő másik a1'ca" időközben
vonásaiban hatá1'ozott formát öltött, megkem~nyedett. End1'őd
szövetkezeti ipa1'a megizmosodott.

Kilenc szabó, nyolc fodrász, két fényképész

így kezdődött

Az összefogás, a szövetkezés gondolata - akár az 1935-ös ese
ményekig visszamenőleg - nem volt idegen Endrőd nincs-telenjei,
szegényei, a kubikosok, a nehezen boldoguló iparosok körében. A
felszabadulást közvetlenül követő években az agrárproletárok, majd
a szövetl<ezetbe tömörülő cipészek példája nyomán a szabók is
mind sűrűbben gyűltek össze elemezni, fontolgatni lehetőségeiket.

Fekécs Lajos, Tóth András, Puskás Gábor, özv. Gyuricza Istvánné
és Hornak László szabó mesterek voltak azok, akik már korábban is
sürgették a szövetkezet megalakítását. A gazdasági helyzet I<özben
a falu fodrászait is mozgolódásra ösztönözte. Nádudvari Mihály és
Gyuricza Miklós ösztökélésére azután nyolcan közülük meg is jelen
tek azon az emlékezetes napon - 1951. április 30-án - aKIOSZ
akkori Vörös Hadsereg úti helyiségében, amikoris 30 kisiparosból
17-en a szövetkezés mellett döntöttek.

Így történt azután, hogy az alakuló gyülés határozata értelmében
1951 május 18-án kilenc szabóval és nyolc fodrásszal Bohrát Péter
házában hivatalosan is megkezdte müködését az "Endrődi Általános
Szolgáltatási Kisipari Termelő Szövetkezet".

Nyolc lábhajtásos varrógép, az otthonról elhozott hokedlik, négy
nagyasztal, három szekrény - néhány vég vászon, ez volt minden,
amivel a három fős méretes részleg és az öt fős konfekciós részleg
a termelést megkezdte. A fodrászok egyelőre saját üzletlikben ma
radtale Az adminisztráció dolgait Tóth András elnök illetve Homok
László titkár (ez akkor tulajdonképpen a mai elnöki tisztségnek
felelt meg) utasításai alapján Tímár Mária, a szövetkezet egyetlen
nő al'kalmazottja intézte. A leveleket, a kimutatásol<at a falu állat
orvosától kölcsönkért írógépen kopogta le. Az iroda fejlesztésére

7



a szövetkezet tagjai menet közben - a kezdő tőke megteremtésére
adott 500 forint mellett - további 50 forintot fizettek be fejenként.

Mai szemmel nézve az új szövetkezet első hónapjainak munkája
igazán nem volt mindennapi. A konfekció részleg megrendeléseit
a Békéscsabai Textilnagykereskedelmi Vállalattólkapta. Az anyagot
a szaból, készpénzért vásárolták - mikor mennyire tellett éppen 
s ha elkészült néhányszor tíz munkanadrág, munkaköpeny meg
csizmanadrág (az úgynevezett: bricsesz-nadrág) - már vitték is
Csabára s a kapott pénzből újból anyagot vásároltak Ha a heti két
szállításból befolyó pénz kevesebb lett a vártnál az előre leimért
anyagból a kereskedő visszavágta a ki nem fizetett részt. Munka
díjat 10 naponként osztottak egymás között -amikor éppen volt
miből.

És elérkezett az első mérlegzáró közgyűlés. A Kisipari Szövetke
zetek Békés megyei Szövetségének 1952. március 31-én kelt mérleg
jóváhagyó leveléből kiderült, hogy az endrődi szabók és fodrászok
az első nyolc hónap alatt fél millió forintos- árbevételt értek el.
Ezzel - idézve a levélből - "a szövetkezet 1951 évi működése 17208
forint felesleget (azaz nyereséget - a szerk.) eredményezett ...
a felesleg felosztásával kapcsolatban a következőket közöljük:

Tartalékalapra 6108 Ft
Szöv. jövo adó céltal'talékra 1700 Ft
Kisipari szöv. kölcsönalapra 3900 Ft
Részesedésre 3100 Ft
Jutalmazási és versenyalapra 500 Ft
Kultúr- és nevelési alapra 800 Ft
Szociális alapra 800 Ft
Sportalapra 300 Ft fordítandó
(A tagok egy hónapra jutó átlagmunkadíja ekkor 690 forint.)

Külön érdekesség, amit ekkor a megyei szervezet szakemberei
a gazdálkodás· szakmai színvonaláról megállapí,tanak A szövetkezet
vezetőinek figyeimét a pontosabb kalkulációra, a megfontoltabb
anyaggazdálkodásra, a költségek ésszerű csökkentésére és a körül
tekintőbb szervezésre irányítják. Az említett 690 forint tagonkénti
havi munkadíjat pedig túlságosan magasnak ítélik meg. Ezek után
nézzük a végkövetkeztetéS'1:: "A 100 Ft termelői munkadíjra eső
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anyagnélküli termelés értéke 196 forint, ami arra mutat, hogy
a szövetkezet kapacitását (azt a néhány lábhajotós varrógépet ! 
a szerk.) nem helyesen használta ki. A szövetkezet vezetősége a
tagsággal karöltve ezen a téren is tegye meg a megfelelő intézke
déseket" - szól az idézett levél.

A megállapítások jogosságát természetesen az 1951-es termelésről

szól'ó szöveges beszámoló is elismeri. Csak néhány részletet. " ...Vol
tak a szövetkezetünknek erős I,ezű vezetői, akik tudták, hogy mi
hárul rájul, azáltal, hogy őket a tagság a szövetkezet irányításával
bíz,ta meg. Viszont voltak olyanok is, akik könnyen átsiklottak
mindennapi problémáink fellett ... Hogy nem működött rosszul
a vezetőség, megmutatkozik abban is, amiben előrehaladást értünl,
el hiszen beruházásaink mellett évvégi részesedést is tudtunk adni
d~lgozóinknak (összesen 3100 forintot) ... ehhez hozzá járul az is,
hogy a tagság jól viszonylott kezdettől fogva szövetkezetünkhöz ...
a tagság és a vezetőség között is jó a viszony. .. a tagság egymás
l,özötti viszonyára szintén ez mondható ... van ugyan egy-két olyan
tagunk, aki a szövetkezeti eszmét még nem tudta egészen magáévá
tenni, de megvan a hajlandóság benne... vannak természetesen
olyan kartársaink is, akit példaképnek lehet állítan i ... ilyen Fekécs
Lajos kartárs is, aki szabási tudásával, leleményes anyagtakarékos
ságával és mind emellett a szövetkezethez való ragaszkodásával
nagy segítségünkre volt... vagy Tímár Lajos szöV. felelős kar
társunk ... Tóth András igazgató kartársunk ... JUihos Sándor kar
társunk, akik tudásuk legjavával szolgálták a szövetkezetünket ...
Fodrászaink részéről megemlíthetjük Nádudvari Mihály, Romhányi
István és Alt Károly kartársakat, akik a rájuk bízott üzleteket
példásan vezették ... a ,könyvelő kartársnő a szövetkezet ügyeit jól
vi tte. Könyveit naprakész állapotban tartotta... Fényképészeink
munkája is előrehaladást mutat ..."

Új dologgal találkozunk az utolsó idézett mondatban. Mielőtt

erről szólnánk vessünk még egy pillantást az első évről szóló két
dokumentumra. Az egyik az 1951. évi keresetek és nyereségrésze
sedés kimutatása, amely szerint a nyolc hónap alatt a legtöbben
4-5 ötezer forintot kerestek, a kifizetett legmagasabb nyereség
részesedés pedig 198 forint 94 fillér (a legalacsonyabb - a teljesített
napok alapján természetesen - 13 forint 68 fillér).
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áll a még egy éve sem működő szövetkezet rendelkezésére.

A másik dokumentum a mérleg összeállításához készült leltár
és vagyonkimutatás. Az 1951. december 31-i leltárban összesen 22
ezer forint ér,tékü anyag került be s itt olyan tételek szerepelnek,
mint ,,128 borotvaszappan á: 3,70; két csomag babahajtlí á: 7,-;
két csomag púder á: 3,60; 950 db. gomb á: 0,09; 314 darab drótcsat
á: 0,07; 53 orsócérna á: 7,13; 2,90 méter Cloth á: 47,84; 78,10 méter
molinó á: 18,03 vagy öt tucat 6,5x9-es síkfilm á: 31,60" és így tovább.
A vagyon kimutatás szerint pedig:

(Mindezt csak azért ecsetel tük ilyen hosszan, hogy kellő képpen
érzékelhetővé tegyük miképp kellett az Endrődi Szabók Szövetke
zetének az immár negyedszázados útra elindulnia.)

Visszatérve a fényképészekhez: ketten - férj és feleség - az első

év végén léptek be a szövetkezetbe, amely így újabb profillal bő

vülve kezdte meg az 1952-es esztendőt. Vagyis az 1952 első félévében
előállított csaknem félmillió forintos· termelési értékhez már a fény
képész Homok házaspár is hozzájárult. Ebből azt is megállapíthat
juk, hogy a szövetkezet, amely év végén már "Vegyes Kisipari
Termelőszövetkezet" néven szerepel, a második évben hat hónap
alatt produkál annyit, mint az első évben nyolc hónap alatt. Év
végére azután a teljes> tel'melés értéke meghaladta az egy millió
forintot, aminek több, mint a felét a szövetkezet konfeJ,ció részlege
állította elő, továbbra is a Békéscsabai Textilnagykereskedelmi
Vállalat megrendelései alapján.

A korábbi intelmeket megfogadva a vezetőség már ebben, az
évben nagyon sokat tett a gazdálkodás színvonalának javítására.
Sikerül,t mintegy 35 ezer forint értékű anyagot megtakarítaniuk,
miközben a termelés'i tervet 20,6 százalékkal túlteljesítették. A 100
forint munka bérre jutó termelés a korábbi 196 forinttal szemben
most az 500 forintot is meghaladta. Az éves átlagkeresetek túllép ték

Űzemi be1'endezés és tölsze1'elés
Jár6művek

Anyagok
Készá1'u
Pénzkészlet

67888,- Ft
350,- Ft

2591,- Ft
16796,- Ft

1 686,- Ft értékben

a 9 ezer forintot. A nyereség megközelítette a 17 ezer forintot ami
- figyelembe véve, hogy 1951-bennyolc hónap alatt, jóval kisebb
termelési érték mellett is ugyanakkora nyereséget ért el a szövet
l,ezet - különösebb megelégedésre még igazán nem adhatott okot.
Az 1952-es évről szóló szöveges beszámoló is így fogalmaz:

Aldmutatott eredményünk tagságunk lmpacitásának legfeljebb
80" százalékos kihasználását j~IZi ... előfordult, hogy munkát biz
tosítani nem tudunk ... Fodrász és fényképész részlegeink - kivéve
a tavaszi hónapokat - eléggé gyengén müködtek, aminek talán az is
oka, hogy községünkből évente mintegy 2-3 ezer ember távozik el
átmenetileg hosszabb időre idénymunkára . .. Szövetl,ezetünkben
a szocialista munkaverseny a kiesések miatt igen nehezen bonta
kozik ... a 26 dolgozó közül 75 százalék teljesített csak 100 száza
lékon felül, a lemaradók között van igaz öt idősebb tagunk is,
akiknek egészségi állapota gyenge ... "

Más: "Állóeszközeink értéke az év folyamán hatezer forinttal
emelkedett, amely elenyé3ző kisebb beruházásokból s főleg eddig
leltárba nem vett üzemi berendezések nyilvántartásba vételéből

adódik ... Gépeink használható állapotban vannak, azokon lényege
sebb javítást nem végeztünk ..."

" ... még az első negyedév folyamán szállítottunk a Békéscsabai
Textil Nagykereskedelmi Vállalatnak különféle - "Tallér" 
munkásnadl'ágokat, amelyre a felszámított állami támogatást a vál
lalat kifizetni nem volt hajlandó, míg erről illetékes miniszteri
jóváhagyást nem kaptunk ... a Helyi Ipari Minisztérium kérésünket
elutasította, fenti követelésünket a záráskor veszteségként l,ellett
elkönyvelni ..."

A csak példaként kiragadott nehézségek még az összes többivel
együtt sem állták útját a fejlődésnek. A szövetkezet 1953-ra I,inőtte

üzlet és üzemhelyiségeit és így 1954-benkénytelen volt átköltözni
az endrődi bankfiók Bajc3y-Zsilinszky utca 6. szám alatti épületébe.
Ekkor már mintegy félszáz embernek adott munkát az endrődi

Vegyes Kisipari Termelőszövetkezet. A tagok többségét most is
a szabók tették ld, aki·k a megrendelések alapján az eddigiek mellett
megkezdték a különböző "gazda-kabátok" és "mamóka-ruhák" ké
szítését is nagyobb tételben.
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A termelés színvonalának jellemzésére a korábbi adatsor helyett
tegyünk most említést két o!{1levélről. Az elsőt 1954. augusztus 19-én
állították ki, s így szól: Az End1'ődíVegyes KTSZ a KISZÖV vándor
zászlójáért folyó versenyben II. helyezést ért el 1954. II. negyedévi
munkájával. És a másik oklevél, amit 1954. november 6-án kelteztelc:
Endrődi Szabó KTSZ a KISZÖV vándorzászlójáért folyó ve1'senyben
"A megye legjobb szövetkezete" címet és a vándorzászlót nyerte
1954. III. negyedévi munkájával.

12

Tiszta profil - új részleggel

Szabók folytatták

Az előbbi fejezetben bemutatott ,két oklevél felett nem szabad
elsiklanunk. A figyelmes olvasó magyarázatra szoruló változást ál
lapíthat meg a ,két szövegezésből. Többről van szó ugyanis, mint
arról, hogy a Vegyes KTSZ neve Szabó KTSZ-re változott.

A jól ismert Nagy Imre féle kormányprogram hatására 1954
augusztusána'k végére a szabók magukra maradtak a szövetkezetben.
A fodrászok, a fényképészek, a lehetőségekkel élve önálló kisipa
rosokként tértek vissza műhelyeikbe. A közös tevékenységet a sza
bók folytattá1;: ott, ahol egyáltalán folytatni lehetett, illetve kezdték
újra, azt, amit a szükség úgy diktált.

Az immár tiszta profilúvá vált szövetkezetben létkérdéssé vált
a gyorsabb ütemű fejlődés feltételeinek megteremtése a tevékeny
ség bővítése. A vezetőség hosszas megfontolás után külön női kon
fekciórészleg létrehozását határozta el. Ez az első láts,zatra szinte
erőt meghaladó feladatnak tűnt. A huszonnyolc tag között ugyanis
mindössze egyetlen női szabó dolgozott.

A feladat nehézségét bizonyította, hogy jó l;:ét évbe tellett míg
a tervből valóság lett s 1956. végére a női 1wnfekció és méretes
részleg megkezdhette működését. Ebbe természetesen bele kell
számítani az 1956-03 politikai eseményeI;: termelést, termelés-szer
vezést fékező, gátló hatását is, hiszen ebben az évben az őszi hó
napokban főleg a közös vagyon védelmével, a szövetkezeti ered
mények megóvásával kapcsolatos küzdelmek kötötték le a tagság
erejét. A közösség helyt állt a viharban. Ennek köszönhető, hogy
az ötvenes évek második fele már a megerősödés jegyében telhetett
el az endrődi szabók szövetkezetében, még akkor is, ha ez az elért
termelési eredményekből nem is olvasható ki ilyen egyértelműen.
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A számok ugyanis a termdes [rontján stagnálásról vallanak ami
másfelől úgy is felfogható, hogy az erőgyűjtés éveiben a tel~elés
adott, állandó szinten kiegyensülyozódott. Tény az, hogy a szövet
kezet 18 fős új részleggel bővült, amelyet ugyancsak a békéscsabai
nagykereskedelmi vállalat látott el munkáVal!. És tény az is, hogy
ebben az időben a szövetkezet 60-70 tagja már 1100-1200 forintot
tudott megkeresni havi átlagban személyenként.

A KTSZ az öttagú vezetőség irányításával (amelynek élén to
vábbra is a megalakuláskor megválasztott Homok László állt _
~ szövetkezet jelenlegi elnöke, aki az egyetlen élő alapító tagja
IS egyben a l{ollektívának) és a Csuvár József vezette Ellenőrző
Bizottság segítségével rendre megoldotta termelési és politikai fel
adatait s már az ötvenes évek derekán ismét fél millió forinton
felüli termelési értéket ért el. Az ötvenes évek végére azután _
bár a megrendeléseket még mindig az 1951-ben behozott és az azóta
"összeszedett" lábhajtós gépeken teljesítették - a dolgozó tagok
létszáma csaknem 100-ra szaporodott.

Annak a történetnek, amit 1951-ben kilenc szabó és nyolc fodrász
- majd két fényképész - kezdett, indított s amit 1954-től már
csak a szabók folytattak, 1961-re lezárult az első szakasza. Ez a tíz
é~ volt egyébként éppen az az évtized, amikor Endrőd, de amegye,
sot az ország valamennyi szövetkezete az útkeresés nehézségeivel
birkózott. A következő évtized pedig, amely semmivel sem bizonyult
könnyebbnek az előzőnél, már a megtalált úton való előrehaladás
10 évenként került tÖt"ténetünkbe.

De ne vágjunk az események elébe!

14

Szövetnadrágok belföldre - sínadrágok
az NDK-ba

Hírnevet szereztek

A női Jconfekció részleg létrehozását annak idején alapvetően

gazdasági tényezők diktáltál{. Ugyanakkor az új részleg lehetőséget

teremtett arra is, hogy a szövetkezet hozzájáruljon Endrőd asszo
nyainak, lányainak foglalkoztatásához, ha kezdetben nem is nagy,
de áHandó és elfogadható keresetet biztosítva számukra.

Ez a fejlesztés érthető módon egyéb gondokat is hozott magáva!.

A régi üzemház ismét szűknek bizonyult, újabb lehetőségek után
kellett nézni. LegmegfelelőbbnekekkO!' a volt ipartestületi székház
látszott, amit a szövetkezet 700 ezer forintért (ez a vételár és az
átalakítás költségeinek együttes összege) vehetett végülis 1961-ben
birtokba. Itt teremtődtek meg a feltételei azután a műszal\i előre

haladásnak, a technikai fejlődésnek is. Az 1960-ig lefektetett alapok
- 1960-ban a több, mint 6 millió forintos termelési érték mellett
már csaknem fél millió forint a nyereség - biztos talajt adtak a
minőségi fejlesztéshez.

Az új üzemházba átköltöző hatvan szövetkezeti dolgozó - akik
nek ekkor még csak alig 25 százaléka a nő (ma 90%) - hamarosan
új technikával ismerkedik meg. A szövetkezet ugyanis megkezdi
a lábhajtós varrógépeket motoros gépekre lecserélni. Ezzel egyidő

ben tették meg az első lépéseket a szalagszerű termelési forma
kialaldtására és' az 1961-es fordulatot követő rövid fejlődés ered
ményeként 1964-re eltűnnek a kisipari műhelyt jellemző munka
módszer maradványai is. A szabászat az eddig alkalmazott verti
kális darabolókés helyett áttér a szalagfűrész használatára.

15



Növekszik a szabók szövetkezetének jó híre is, amit a megren
delők fokozódó érdek'lődésebizonyít. A sokat emlegetett békéscsabai
kereskedelmi vállalat mellett megjelenik a szí.nen a budapesti
szavARU Vállalat is és a tájjellegű cikkek mellett szövetnadrá
gokat, női ruhákat, női és gyermekkabátokat rendel meg az endrődi

ktsz-tőlnagyobb tételekben. A fellendülés első szakasza 1963-ig tar
tott. Ebben az évben ugyanis a szövetkezet értékesítési gondokkal
találta szembe magát. A termelésbe lépő nagy textilipari vállalatok
termékeildtel elárasztották az üzleteket s az endrődiek csak úgy
"menekülhettek meg", hogy minden energiájukat a piackutatásra
fordították. Szót érdemel, hogy addigi legnagyobb nyereségét éppen
ebben az emlékezetes esztendőben érte el a szövetkezet.

Az értékesítési nehézségek a következő években valamelyest ol
dottak, de jellemző, hogy 1967-ben már ismét az országot járták
a ruhákkal megrakott szállítójárművek, vevő után kutatva. Ebből

azután már komolyabb következtetéseket is le kellett vonnia a veze
tésnek. Ennek ismertetése előtt vizsgáljuk meg azonban tüzeteseb
ben az 1960-tól 1965-ig terjedő időszak gazdálkodását.

A Kisipari Szövetkezetek Békés megyei Szövetségének kiadásában
megjelent "Békés megyei Kisipari Szövetkezetek legfontosabb ada
tai" című statisztikából megállapíthatjuk, hogy az Endrődi Szabó
Szövetkezet termelése a kérdéses öt évben végig felfelé ívelő. Az
1965-öS' termelési érték (több, mint hét millió forint) csaknem 20
százalékkal haladta meg az 1960-asat. Elbből azonban az is kiderül,
hogy az emelkedő-irányzat ellenére a növekedés nem látványos,
tudniillik a megye ipari szövetkezetei a vizsgált idősza,kban átlago
san több, mint 45 százalékkal fokozták termelésüket.

Ki kell térnünk arra is, hogya szövetkezet termelési értéitéről

(árbevételéről) szólva egyre inkább a .konfekció-termelésre gondol
hatunk csak, hiszen a méretes javító, szolgáltató tevékenység évről

évre veszít súlyából. így, ez annak ellenére, hogy önmagához viszo
nyítva öt év alatt 200 százalékkal növeli árbevételeit, az össz árbe
vételhez való hozzájárulása nem éri el a három százalékot.

A fejlődést a szakmai színvonal emelkedése is jelzi. Amíg 1960
ban a 44 munkásból csak 30 volt a szakmunkás, ad:lig 1965-ben
a 70 munkásbó! mindössze kettő nem rendelkezett szakmunJtás
bizonyítvánnyal. Kedvezően alakul a rendelkezésre álló munkaidő
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löhasználása is, hiszen öt év alatt a dolgozók száma 31 százalékkal
emelkedik, ugyanakkor a teljesített munkaórák száma csaJmem 41

százaléltkal nő.

Az előbb már jelzett értékesítési gondok hatása a számokban
is jelentkezik. Az egy termelőre jutó árbevétel 1963-ig 7-10 szá
zalékkal nagyobb az 1960. évinél, ezzel szemben 1964-65-ben már
10 százalékkal alatta marad annak. Mindez egyébként az egy órára
jutó keresetekben is megmutatkozik, amely 1965-ben mindössze 96
százaléka az 1960-ban elértnek. A teljesített munkaórák számának
növekedésével ez a kedvezőtlen folyamat nem ennyire élesen érez
teti hatását az éves átlagkeresetekben, amelyek a dolgozónkénti
15 ezer forintot meghaladva három százaléldtal múlják felül az öt
évvel korábbi béreket.

Az eredményesség átmeneti visszaesése természetesen nem mond
ellent a vizsgált időszak műszaki fejlesztéséről elmondotta!mak. A
statiszti!(a szerint az öt év alatt 226 százalékkal gyarapodott a szö
vetkezet saját vagyona (1965-ben már megközelítette az egy millió
forintot), az állóeszközök nettó értéke pedig több, mint két és fél
szeresére nőtt a gépvásárlások és az új üzemépület birtokbavétele
révén. E tekintetben egyébként töretlen a fejlődés íve, nem mond
ható el ugyanez azonban a 100 forint állóeszközre jutó termelési
értékről és a belkereskedelemnek történő értékesítés sem alakul
a legkedvezőbben. Az 1962-es hat és félmillió forinttal szemben
1965-ben csak öt millió 700 ezer forint értékben vásárol a belkeres
kedelem a szövetkezettől.

Az eddig elmondottak talán már kellŐ képpen alátámasztják, hogy
a szövetkezetnek, a szövetkezet vezetőinek a ](Qrábbiak mellett más
utakat is meg kellett nyitniuk a tovább lépéshez. Az 1960-tól 1965-ig
tartó lassú, de mégis csak egyenletes fejlődés jól érzékelhető szín
vonal emelkedést hozott a termelésben. A szalagszerű termelést az
üzemi méretek adta lehetőségek szerint növelték.

A varrógép-parkot minőségi cserével korszerűsítették és néhány
olyan speciál-gépet is si!(erült beszerezniük, amelyet ](Qrábban a
szövetkezet nélkülözni kényszel·ült. Lassan-lassan a nagy időigényű

kézimunká-t termelékenyebb gépimunka váltotta fel. Ezzel egyidőben
ésszerűsítették a termelés' szerkezetét, a termékösszetételt, amely

17



eleddig a bébi, a gyermek, a női és férfi alsó és felsőruházati kon
fekció széles skáláját ölelte fej.

Ezek az intézkedések és változtatások azzal az eredménnyel jártak
azután, hogya termékek között mind nagyobb súlyt .kaptak az ed
diginél esztétikusabb és magasabb minőségi szintet képviselő áruIc,
amelyek felhívták végül is a külföldi vevőic, megrendelők figyeImét
erre az endrődi szövetkezetre. Már a Békés megyei KISZÖV idézett
kiadványában is utalást találunk arra, hogy az Endrődi Szabó KTSZ
az exportra termelő szövetkezetek sorába lépett. íme: "A KISZÖV
IV. küldöttközgyűlése (1962) esztendejében export termeléssel csak
négy szövetkezet foglalkozott: az Orosházi Vas- és Fémipari, a
Szarvasi Vas- és Fémipari, a Gyulai Fa- és Fémbútoripari, illetve
a Mező·berényi Faipari KTSZ. Ezzel szemben tavaly már (1965)
kilenc exporttermelést foly ta tó szövetkezeWnk volt. A felsoroltak
mellé felzárkózott a Szarvasi Műanyagfeldolgozó és Játékkészítő,

a Körösvidéki Egyesült Cipész, a Szarvasi Mezőgazdasági és Faipari,
a Békéscsabai Faipari, valamint az Endrődi Szabó KTSZ.

És valóban a szövetkezet az 1960-as évek másodilc felétől tétele
sen bekapcsolódott az exporttermelésbe : a budapesti SZÖVARD
Vállalat közvetítésével a Német Demokratikus Köztársaságnak vég
zett bérmunkában megkezdte a gyermekpantallók és sínadrágok
készítését egyenként több tízezres tételben. Ezzel hamarosan jó hír
nevet szerzett magának a szakmában és első lépésben egészen 1970
ig munkaidő-alapjának mintegy 50 százalékát a bérmunlca végzé
sével használhatta ki. Ezzel együtt a megelőző értékesítési gondok is
megszűntek. A Icapacitás másik nagy hányadát továbbra is a bel
földi megrendelők igényeinek kielégítésére fordíthatta, a méretes
tevélcenység pedig az energiáknak alig 10 százalékát kötötte le.

A lendületet a gazdaságirányítás reformja tovább fokozta, 1969
ben már két műszakos szalagrendszerben termelt a szövetkezet.
A női munkaerő aránya közben 85 százalékra nőtt. A termelési
érték az adott évben már 15 millió forintra rúgott, s ettől kezdve
az endrődiek termékeinek 70-80 százaléka kerül külföldön érté
kesítésre.

Az új igény sarkallta a műszaki fejlesztés felgyorsítására a kol
lektívát. Két év alatt - 1969-70-ben - a régi, percenkénti 2500
fordulatszámú, lassújárású gépeiIcet 4800-as fordulatszámú, gyors-

18

varrógépekre, speciálgép-parkukat pedig a világszínvonalat jelentő

japtm gépekre cseréltélc Korszerűsítették a vasalási technológiát,
vasalógépet és gőzölő kézi vasalókat vásároltak. A géppark fejlesz
tése, a termelés átfogó és folyamatos szervezése, a technológia kor
szerűsítése összességében nagy arányban növelte meg a termelé
kenységet s tette versenyképessé a szövetkezet termékeit, munkáját
a világpiacon.

Az előbbiekben ugyan benne van már a szövetkezet harmadik
ötéves tervidőszal<i eredményei nek summázata, a további elemzés
azonban megköveteli az időszak utolsó két évének részletesebb vizs
gálatát, mivel az exportra-termelés kibontakozása, a hagyományos
termelést megszüntető fejlesztés, vagyis a negyedik ötéves terv
mega"lapozása az Endrődi Szabó Szövetkezetben 1969-70-ben
zajlott le.

Amit első helyen kell említenünk: fennállásának két évtizede alatt
- 1970-nel bezárólag - a legmagasabb termelés'i értélcet 1969-ben
érte el a szövetkezet. A 15 millió forintot meghaladó termeléshez
a konfel,eió több, mint 14 millióval járult hozzá, s ebben a tételben
mintegy 630 ezer forint értékben benne foglaltatik - amiről eddig
még nem szóltunk - a bedolgozók termelése is. A 15 millió forintos
termelési érték egyébként háromszorosa a 10 évvel korábban elért
értéknek és kétszerese a hatvanas esztendők második harmadá ban
előállított átlagos évi termelésneJc Eldcor a ·külföldne]c végzett bér
mun1ca - egy millió 100 ezer forint értékű "hozott" anyag feldol
gozássaI - még fél millió forintot sem tesz hozzá a teljes termelési
értékhez.

A ]cövetkező esztendő, 1969-hez viszonyítva óriási ugrást hoz a
bérmunkában. Egy év alatt a külföldi megrendelők négyszeresére
növelik a szövetkezetnek konfekcionálásra adott anyagok mennyi
ségét, értékét. A bérmunka hozzájárulása abevételekhez 300 szá
zalékkal emelkediIc, érthető, hogyabedolgozók is nagyobb szerephez
jutnak a korábbinál, főleg a belföldi, s közte a lakossági igények
teljesítésében. Az endrődi, a hunyai és gyomai bedolgozók száma
1970-ben 22 már és egy év alatt több, mint egy millió forint értékű

munlcát végeznek a szövetkezetnek.

A teljesség kedvéért kell szólnunk arról is, hogy 1970-ben a szabó
szövetkezet a lakossági igények teljesítésében nem tudta elérni
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a megelőző év színvonalát. Itt azonban nem az igények csökkené
sére kell gondolnunk, hanem azt kell figyelembe vennünk, hogy
az 1970-es árvíz idején vagyunk, amikor is az endrődi szövetkezet
"hatókörében" egyrészt a megrendelőket iskitelepítették, másrészt
magát a munkavégző részleget is, mint ahogy a körösladányi részleg
is kénytelen volt munkáját csaknem egy hónapra felfüggeszteni.
Teljesen más kérdés az, hogy a javítási tevékenység ebben az ipar
ágban a lakossági életszínvonal emelkedésének megfelelő ütemben
fejlődik vissza.

Még egy feltűnő dolog, anti ebben a két évben játszódik le: a
belkereskedelem egyetlen év alatt 10 százalékat veszít súlyából,
a l~ülkereskedelem ugyanennyit nyer, ha az árbevételeket az értéke
sítés irányai szerint vizsgáljuk. Ez jól mutatja, hogya szövetkezet
érdeklődése is egyre inkább a külföldi megrendelők felé fordul
amit indokol az is, hogy bár 1969-et megelőzően a belföld termé~ ,
keiknek mindig mi,ntegy 90 százalékát vásárol,ta meg, biztonságos
belföldi kereskedelmi kapcsolatokat mégsem sikerült az endrődi

szabóknak kiépíteniük (s ezért nemcsak őket érheti szó).

A szövetkezetben dolgozók száma a két évben csak mérsékelt
ütemben emelkedett, ebből pedig azt olvashatjuk ki, hogy az elért
termelési többlet nagyobb része a hatékonyság növekedéséből a
munka gépi felszereltségének fokozódásából s nem a termelők s,zá
mának növekedéséből származtatható. A stabilizálódás jegyei a ki
és belépők arányának alakulásában is megjelennek: 1970-ben az egy
évvel korábbi 62-vel szemben már csak 23-an hagyják el a szövet
kezetet. Tudnunk kell ehhez azonban, hogy az egy dolgozóra jutó
éves átlagkereset ekl<or már Öt ezer forinttal több, mint öt évvel
korábban. S nem közömbös az sem, hogyatúlórák száma több,
mint három ezerrel csökkent, holott a júniusi árvíz miatt kiesett
munkaórák helyett a túlóra igénybevétele ebben az esztendőben

ugyancsaK indokoltnak látszott.

Mivel a műszaki fejlesztésről, a gépvásárlásokról már szóltunk
a két év elemzését fejezzük be azzal a megállapítással, hogya szö
vetkezet gazdaságos működése minden kétséget kizáróan a kon
fekció termeléstől, annak eredményességétől függ, aminek igazo-
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lására elegendő annyit felhozni, hogy az 1970. évi egy millió 376
ezer forint nyereségből egy millió 336 ezer forintot a konfekció

"termelt ki".

• • •

Összegezve az Endrődi Szabó Szövetkezet történetének második
évtizedét megállapíthatjuk, hogy ez a 10 év a szocialista üzem ki
alalcításának, mege7'ősitésének 10 éve volt. A kisipa7'i mühely esz
közeit, berendezéseit a k07'Szerű, nagy tételeket előállító üzem gé
pei, az egyedi munkavégzést a szalagszeríi termelés nagy pontos
ságot i,génylő munka- és üzemszervezési megoldásai váltották feL
A hagyományos te1'melés utolsó jegyei is eltíintek, a szövetkezet

átté1't a két míiszakos üzem1'e.
Ami a számokat illeti: tizév alatt a te1'mel'és csaknem há7'om

szorosá1'a, a nye1'eség több, mint hÚ7"omszo7'osám" a dolgozók szá
ma éppen há1'omszo7'Osára nőtt, a dolgozók átlagke7'esete 30 szá
zalékot meghaladóan emelikedett, ugyanilyen 'iitemben gyarapod
tak az áUóeszközök és az end7'ődi szabók szövetkezete jobbám nő

ket foglalkoztató szocialista és tőkés exportm gyá1'tó mode1'n 1'uha

ipa1'i üzemmé fejlődött,

Ebben az átalakulásban kiHön hangsúlyt kap a hamwdik ötéves
te1'vidőszak második felle, az 1968-tól 1971-ig te1'jedő szakasz,
amelyben az itt leírt változások nagyobbik és döntő 7'észe játszó
dott le. Visszateki7~tve a teljes hiisz esztendőre, úgy fogalmazhat
nánk: Hi1'nevet szel'zett az a szövetkezet koUektivájának, dicsősé

get az alapítónak azzal, hogy a hatvanas évek elején még csak
erőt gyíijtő szövetkezetből' egy nagyon is élő és piacképes te1'mé
keket előállító üzemet "faragott', amely bát1'an vághatott neki a
negyedik ötéves te7'V felada,tainak az egY1'e gyorsabban változó
gazdasági feltételek közepette is.
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Szovjetuniótól - Svájcig, Líbiától - Finnországig

Növekvő dinamikával

A ·negyedik ötéves terv első évében az Endrődi Szabó Ipari Szö
vetkezetben bevezették a 44 órás munkahetet. Ekkor több, mint
kétszáz szövetkezeti dolgozó - az egyre szaporodó megrendelések
teljesítésére, a nagyértékű géppark minél jobb kihasználására 
már rendszeresen két műszakban dolgozik. Tovább bővült az ex
port is. A szocialista országok közül az NDK mellett a szövetkezet
megrendelőinek sorába lép a Szovjetunió és 1973-ig Csehszlovákia
is. Az előbbi kabátokat, az utóbbi ,női fehérneműt készíttet az end
rődiekkel. A tőkés vevők 1973-ban jelentkeztek először. Az NSZK
női ruhákra, blúzokra, nadrágokra és szolmyákra, Hollandia nad
rágokra, zekékre és szoknyál{ra, Svájc nadrágokra, szoknyákra és
női ruhákra adott (és ad) megrendelést. Franciaország a hozott
anyagból nadrágokat, Líbia nadrágokat és gyermekkabátokat,
Finnország síöltözéket kért (és kér) a fővállalkozó közvetítésével.

így aztán mondhatni, hogy a szövetkezet 1974 óta főleg női ru
hát, nadrágot és szoJmyát meg kabátot készít nyugati exportra,
gyermekkabátokat a Szovjetunióna!<. Kapacitásainak ez összessé
gében csaknem 80 százalékát l{öti le. Belföldre a DÉLTEX Válla
lat megrendeléseinek megfelelően munkaköpenyeket, női J{öténye
ket, otthonkákat és különféle nadrágokat gyártanak főleg a bedol
gozók igénybevételével és az 1975-ben kialakított "kismama-sza
lag" bevonásával.

Ezek a csak felsorolásszerűen jelzett eredmények ismét dinami
kus fejlődésről "árulkodnak". És valóban: a szövetkezetben 1974
re befejeződik a gépparJmak még 197D-ben megkezdett teljes fel
újítása, ]wrszerűsítése. Akár régen a lábhajtós varrógépek, úgy
tűnnek most el az utolsó "Csepel" gépek is az üzem ből, hogy vég-
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leg átadják helyüket az NDK gyártmányú "Textima" gyorsvarró
gépeknek és megszaporodik az olasz, illetve japán speciál-gépek
száma is. A szabók, új üzemükbe, amelyet az endrődi cipészektől

vásárolna:k meg 1975-ben, csak újgépe),et visznek. Mégpedig úgy,
hogy még ebben az évben a több, mint öt mHlió forint mellett, amit
az új üzemre költenek, csalmem másfél millió forintot fordítanak
gépvásárIásra.

A szövetkezet, amely 1974. április 4-én 1973-as munkájáért egy
évre átveszi a KISZÖV vándorzászlaját, 1975-től újabb dinamiku
sabb előrelépésre áll készen. Termelési értéke, nyeresége minden
eddigit felülmúlt, a felhasznált élőmunka és eszközök hatékony
ságát, termelékenységét egyetlen év alatt 10 százalékkal növelte
(ennél nagyobb sikert csak 1972-ben sikerült elérni, amikor a ha
tékonyság 40 százalél,kal emelkedett egy év alatt - csakhogy ak
kor az alacsonyabb színvonalhoz képest még könnyü volt ilyen
nagyot ugranL) A szövetkezeti üzemben foglalkoztatottak száma
eléri a 300-at, az egy dolgozóra jutó éves átlagkereset pedig meg
közelíti a 28 ezer forintot. A munkaerő-utánpótlásban sincsenek
I,ülönösebb gondok, aGyomán 1973-ban létesített szolgáltatóház
ban működő tanműhely évente 40-60 tanulót foglalkoztat. A két
endrődi, három gyomai, egy hunyai és egy körösladányi szövetke
zeti üzlet a lakosság nagy megelégedésére végzi tevékenységét a
helyi igények alapján.

Ezek után nézz'ük meg részleteiben a negyedik ötéves tervidő

szak éveit: melyik mi,t tett hozzá az eredményekhez?

1971

A teljes termelés értéke 27 százalékkal haladta meg az előző

évit ami első sorban az előállított konfekció termelés 48 százalé
kos növekedésének köszönhető, míg a méretes tevékenység tovább
szűkült. Az év különlegességét a tőkés bérmunka 20 százalékot
túllépő csökkenése és a szocialista export 67 százalékos emelkedése
jelenti. A belkereskedelmi értékesítés a belföldi megrendelések
egyenetlenségei miatt tovább csökken.
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A dolgozók száma 6, ezen belül a nők száma 22 százalékkal
emelkedik, a két arány feltűnő különbségéből a ki és belépések
számának viszonylagos növekedésére következtethetünk. Az éves
bérszínvonal emeli,edésének dinamikája elmarad a következő éve
ket jellemző fejlődéstől. A szabad szombatok bevezetésével csök
ken a ledolgozott órák száma, ugyanakkor a túlóraszám is: - ez
a magasabb termelési értékre tekintettel, mindenképpen az élő

munka hatékonyságának növekedésére utal.
A nyereség (egy millió 671 ezer forint) 21 százalékkal nagyobb

a megelőző évinél és 98 százalékát a konfekció állította elő. Mű

szaid fejlesztésre a szövetkezet ebben az évben - gyorsvarrógép,
lyukkötőgép, ujjbevarr6gép, hólozógép, szegőgép, szabászgép és
egy teher.gépkocsi vásárlásra - 443 ezer forintot fordított. Az álló
eszközök tényleges értéke 20 százalékkal nőtt megközelítve a két
millió forintot.

1972

A korábban kezdődött folyamatok ebben az évben erősödnek.

A belkereskedelem 700 ezer forinttal kevesebb értékű árut vásárol
a szövetkezettől most, mint egy évvel korábban, Ezzel szemben
a tőkés bérmunkában foglalt export-érték mintegy 330 százalék
kal emelkedett. Ezzel egyidőben - a kapacitások kialakultságál
figyelembe véve - a szocialista export csöl"kent. A teljes terme
lés a hagyományos' számítások szerint kisebb volt a megelőző esz
tendeinél, ám ha a bérmunkában feldolgozott anyagértéket is szá
mításba vesszük ez az előbbi állítás semmiképp nem állja meg
helyét. (A méretes tevékenység súlya tovább csökken.)

A létszám alakulását a szintentartás jellemezte, az elenyésző

munkaerőmozgás - 3 be, 2 kilépő - utal arra, hogy a dolgozók
megtalálják számításukat a szövetkezetben, ahol a folyamatos
munkávaL valló ellátottság a keresetekben is érezteti kedvező hatását.
Egy év alatt több, mint két ezer forinttal emelkedik az egy foglalko z
tatottra jutó évi átlagbér. A teljes jövedelmek éves átlaga ekkor
meghaladja a 25 ezer forintot. Ehhez megfelelő alapot a szövetke-
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zet történetének eddigi legnagyobb nyereséget nyújt. A mérleg
szerinti eredmény: 3 millió 728 ezer forint, amely több, mint két
szerese a megelőző évinek. így azután érthető, hogy az ebben az
évben indított "házi" szakmunkásképző tanfolyamra azonnal
22-en jelentkeznek.

Újabb kéttűs gépek, gyorsvarrógépek szerepelnek a vásárolt gé
pek sorában és a szövetkezet mintegy 280 ezer forint tulajdonrész
szel a gyomai Szolgáltatóház létesítésében is közremüködik (itt kap
helyet a tanműhely is). A beruházások értéke félmillió forint, az
állóeszközök nettó értéke 2 millió 300 ezer forintra eme1kedik.

1973

Ez az az év amelynek teljesítményével az Endrődi Szabóipari Szö
vetkezet elnyeri a KISZöV vándorzászlaját. Ha csak a termelési
értéket nézzük, akkor is óriási a változás. Egyetlen esztendő alatt
csa,knem 5 millió forinttal növekszik a teljes termelés. A mintegy
21 millió forint árbevételnek ebben az esztendőben háromnegyed
része szocialista exportból származik Ezzel egyidőben a től,és bér
munka súlya csökken és újabb százalékokat veszít a belkereskede
lem is. A javító-szolgáltató tevékenység szerepe nem változi Ic

Az úgynevezett sajátanyagos termelés döntővé válását a nyere
ség alakulása is tükrözi. A megelőző esztendeinél 400 ezer forint
tal nagyobb - 4 millió 123 ezer forint - nyereségnek több, mint
három ötödét a fenti tevékenységgel termelték ki. A bérmunl,a
ekkor 1 millió 200 ezer forint nyereséget hozott.

Mindez az előrehaladás természetesen nem képzelhető el fel
gyorsított műszaki fejlesztés nélkül. A gépvásárlásokra fordított
összegek megközelítik a 400 ezer forintot, 1973-ban ugyanis a szö
vetkezet további 20 gyorsvanógépet, egy gomblyukkötő, egy gőz

fejlesztő, egy cikk-cakkvarró és egy gombfelvanó gépet vásárol.
A teljesítmények értékét pedig csak fokozza az a tény, hogy

a foglalkoztatottak száma az aclott évben mindössze 10-12 dolgo
zóval emelkedik, az átlagjövede'lmek színvonala pedig 5,6 százalék
kal nő, megközelíti a 25 ezer forintot.
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1974

Nem I,evésbé sikeres és nem ,kevesebb változást hozó, mint az
1973-as év. A nyereség újabb 1 millió forinttal nő és összegében
átlépi a "büvös" öt milliót, annak ellenére, hogy a szövetkezet ter
melési értéke mintegy 700 ezer forinttal elmarad most az egy év
vel korábbitól. Ennek magyarázata a jelzett változásokban kere
sendő: az értékesítés arányai irányok szerint ugyanis 1974-ben új
fent átrendeződtek. Míg korábban a bérmunka az árbevételekhez
csak 12 százalékban járult hozzá, 1974-ben ez az arány 41 száza
lékig emelkedik. Ebből következik, hogy a saját anyagos export
döntő szerepe megszünik, részesedése az árbevételekben ettől füg
getlenül jelentős - 44 százalékos - marad. Csaknem fél millió
forinttal növeli vásárlásait a belker is.

A szövetkezet 1974. évi teljesítéséről teljesebb képet kapunk
ha a termelési érték mellett a hozott anyag értékét is figyelembe
vesszüJ" az utóbbi ugyanis az 1973. évi 6 millióval szemben ebben
az évben a 22 milliót is meghaladta, jelezve, hogy az endrődi sza
bók munkájának minősége a nemzetközi piacokon is kiállja a pró
bát. Ehhez az újabb 400 ezer forint értékben beszerzett gépek _
köztük 11 gyorvarró és speciálvanógép, szabászgép és présra
gasztó - is hozzájárultak.

Az egy dolgozóra jutó éves átlagjövedelem ebben az évben több,
mint 26 és fél ezer forint.

1975

Az eltelt negyed század legmagasabb termelési értékét (27 mil1ió
forint) és legnagyobb nyereségét (6 és fél millió fOl'int) hozza ez
az év, amikor a szövetl<ezet történetének negyedik üzemházában
- a Endrődi Cipész Szövetkezettől átvett épületbe költözik.
A termelési érték egyébként nyolc százaléJ<lml múlja felül a ter
vezetette. Az egy dolgozóra jutó évi átlagjövedelem meghaladja a 28
ezer forintot. A termékek 41 százalékát szocialista exportra szál
lítják, a tőkés bérmunka, amely a rendelkezésre álló munkaidő-
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* * *

Röviden: a IV, ötéves tel'V az Endl'ődi Szabó Ipal'i Szövetkezet
felemelkedésének öt éve, A nagyal'ányú fejlesztés - amit a szö
vetkezet még a tel'vidőszak elején kezd.ett - első szakaszának vé
géhez él't, Öt év alatt az űzem 300 embel't foglalkoztató k01'Szel'ű

kis l'uhaipari gyál'l'á alakult, A tel'melési él'ték csaknem 10 millió
forinttal, a nyel'eség öt millióval, az éves bél'ek átlaga hét ezel'
forinttal nőtt, A tel'melés fejlődésének éves üteme eVél'te a 10 szá
zalékot, Az Endl'ődi Szabó Ipari Szövetkezet Endl'őd nagyközség
és a Békés megyei szövetkezeti ipal'i jel.entős tel'meZő egységévé
vált, Itthon és külföldön - a szocialista piacokon éppúgy, mint a
nyiLga.ti vevők kÖl'ében - elismerést vívott ki, jó hil'nevet SZel'

zett termékeivel.
A negyed század egészét tekintve pedig ez az öt év önmagában

is önáWó egységet alkot - a korszerű szövetkezeti üzem kialaku
lásának időszaka ez - a.mely azonban a megelőző két évtized
eredményeit épp úgy magába építi, mint ahogy új fejezetet nyit

a szövetkezet történetében".

nek 40 százalékát ,köm le, az árbevételek 42 százalékát adja, A bel
kereskedelem szerepe az értékesítésben 10 százalékról 14-re nő,

A hatékonyság 1974-hez képest 10 százaléld{al emelkedett.
Az új üzemház megvétele és átalakítása több, mint öt millió

forintba, a géppark feltöltése, korszerűsítése, bővitése másfél millió
forintba került. Mindezzel azonban nemcsak fennállásánal{ 25 éves
évfordulóját ünnepeleheti méltóképpen a szövetl{ezet, hanem egy
ben végképp megvetette alapjait az ötöd.ik ötéves tervidőszaki

továbbfejlődésnek,



Politikai és társadalmi élet a szövetkezetben

Szövetkezetek - bizottságok

Az eddig ismertetett termelési, gazdasági sikerek, eredmények
a szövetkezet kollektívájának munJ<áját dicsérik. A kollel<tíván
azonban nemcsak a termelés 'irányítóit és a dolgozókat kell érte
ni, hiszen ezekben az eredményekben az is benne foglaltatik, hogy
a szövetkezet valamennyi politikai szerve és társadalmi szerveze
te, azok vezetősége mindent megtett a célok eléréséért, a felada
tok végrehajtásáért. A két és fél évtizedes történetben tehát a
szervezeteknek és bizottságoJmak is megvan a maguk - egyálta
lán nem elhanyagolható - szerepe.

A pártalapszervezet

1966-ban alakult meg hét taggal, akik közül a titkárnak válasz
tolt Fagyas Mátyásné volt az egyetlen nő. Jelenleg az alapszerve
zet 30 tagot számlál. A két pártcsoportban összesen 16 nő tevé
kenykedjlc Az alapszervezet a politikai munka mellett legfonto
sabbnak a dolgozók képzését tartja. Az agitációnak jelentős része
van a szövetkezetnél inditott szakmunkásl<épzés sikerében. Azóta
megkezdték a középvezetők rendszeres képzését és továbbkép
zését is.

Szervezett politikai oktatás színvonala évről évre emelkedik a
szövetkezetben. Jelenleg négyen járnak marxista J<özépiskolába
(12-en már befejezték) egy párttag esti egyetemre jár, hárman
pedig öthónapos pártiskolát végeztek.
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A KISZ-szervezet

1967-ben jött létre. Hatása túllépi a 37 ifjúkommunistát tömö
rítő szervezet kereteit, mivel a szövetkezet 300 dolgozójából 160
a 30 éven aluli. Legtöbbet a KISZ-en kívüliek politikai oktatásba
való bevonásával, a fiatalok szabadidős programjainak szervezé
sével, a szövetkezet termelésél. segítő társadalmi munkaakciókkal,
a község általános iskolájában szervezett varró-szald~ör és az út
törők patronálásával tesz a közösségi célok megvalósításáért.

A szövetkezeti Ifjúsági Parlament sikere, a pályakezdők támo
gatásával is kedvezően alakuló munkahelyi légkör sokban függ
a KISZ-esek munJ~ájától. A fiataloknak biztosított kedvezménye
ket, jogokat és elvárásokat ·az ifjúsági törvény szövetkezeti intéz
kedési terve foglalja össze (például: 5000 forint vissza nem térí
tendő kölcsön társasház építéséhez). A KISZ szervezésében 1975.
november 7-én ifjúsági szocialista brigád alalmlt.

A szövetkezeti bizottság

Közreműködik a mozgalmi, nevelő és agitációs feladatok vég
rehajtásában. Szervezi a szocialista munkaver·senyt. Jelenleg öt
brigád vesz részt ebben a versenyben:

Há1'omszo1'os ezüst fokozattal kitüntetett

"Ady End1'e" b1'igád 196B-ban al'akult 16 taggal
vezetője: Uh1'in Miklósné, tagok száma: 24.

a kétsze1'es ezüst fokozat tal kitüntetett
"Hámán Kató" b1'igád 196B-ban alakult 14 taggal

vezető: Fülöp Vincéné, tagok száma: 16.

az ezüst fokozattal kitüntetett
"Ma1'tos FlóTa" brigád 1970-ben alakult 10 taggal

vezető: Gymicza Béláné, tagok száma: 15.

Ifjúsági szocialista b1'igád
"Radnóti MikMs" b1'igád 1974-ben alakult 17 taggal

vezető: Szakálosné Uh1'in Kl'ám, tagok száma: 19.
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Szocialista címé1't kúzdő

"Novembe1' 7." ifib1'igád 1975-ben alakult II taggal
vezető: Uh1'in Hona, tagok száma: 11.

Az öt brigád a szövetkezet dolgozóinak 50 százalékát tömöríti.
Jelentős szerepet vállalnak a község oktatási, kulturális és szociá
lis intézményeinek támogatásában, patronálásában. Társadalmi
munkaóráik száma a szövetkezetben megközelíti az öt ezret s az
ez alatt végzett munka értéke a 110 ezer forintot. Ezzel sz~mben
a szövetkezet a törzsgárda-szabályzatban minden lehetségest megad
dolgozóinak. (A szövetkezetnél töltött ipari-tanuló időt beszámítják
a munkaidőbe.)

A nőbizottság

1970 augusztusa óta segíti a szövetkezetben a nőpoli tikai határo
zatol, érvényre juttatását. Elnöke tagja a vezetőségnelc A nők

élet- és munkakörülményeinek javításában, szakmai, politikai kép
zésében, közéleti aktivitásuk fokozásában a bizottság külön fel
adatokat vállal magára. Ennek is része van abban, hogya szövet
kezet dolgozóinak 90 százalékát lütevő asszonyok és lányok a
törvényekben meghatározott szociális juttatásokon túl is kedvez..
ményekben részesülnelc

A szövetkezetben külön kismama-szalagot szerveztek és a gyer
mekgondozáSi segélyről 3 évnél előbb visszatérő nők a :3 év letel
téig napon ta két óra kedvezményt kapnak - választás szerint
szabad időnként, vagy pénzben - a teljes fizetés mellett.

A felügyelő bizottság

A közgyűlés által megválasztott bizottság, amely a szövetkezet
megalakulásától kezdve működik. Alapvető feladata a tagság
megbízásából a szövetkezet szabályszerű működésének ellenőrzése.

A szövetkezeti önállóság növekedésével együtt nő a Felügyelő
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Bizottság felelőssége és jelentősége, Felügyelete kiterjed a sza
bályzatok betartására, a szállítási szerződések ütemezésére és
azok teljesítésére, a dolgozók szociális, kulturális ellátottságának
alakulására, továbbá a szövetkezeti bizottság működésére, A szö
vetkezeti vagyon védelmében a bizottságot külön felelősség ter
heli. A bizottság tagjai termelő munkájuk mellett látják el fel
ügyeleti tevékenységüket, végzett munkájukról évente egyszer
számolnak be a közgYlílésen,

A szövetkezet vezető testületei
(1976. januárjában)

A szövet],ezet
vezetősége

Gyuricza Béláné
Homok László
Hornok Margit
Nyakó Lajos
Szabó Béláné
Szakúlos Dezsöné
Timár Imre

Felügyelő Bizottság

Somogyi István
Bula József
Tóth Mihályné
Katona Imréné
Hornok Elekné

Muul,aügYi
Döntőbizottság

(l970-ben al'akult)
Roncsek Máté
Hunya Menyhértné
TimáT Lajosné
Gellai GeTgely
Szalóki Lászlóné

A párt alallszervezet
vezetöi

Fagyas Mátyásné
CseTenyecz Mátyás
Nyakó Lajos

Szövet!,ezeti
Bizottság

Uhrin Jánosné
KOTda Imréné
Fekécs Béláné
Tímár Ilona
Gyetvai ETnö

Üz.emszervezési
Bizottság

Tímár Im're
Fiilöp Vincéné
Szabó Béla
Szakálos Dezsőné

Gyetvai ET1~Ö

Adámné

Fazekas Magdolna
Bmdák Gyöl'gyné

A IHSZ-vezetö],

Kulik Györgyné
CseTenyecz Gizella
Uh,'in Ilona
H oTnok Ilona
Gyetvai János

Nőbizottság

Szabó Béláné
UhTin Mildósné
Szilágyi Boldizsárné
MészáTOs Fl'igyesné
Béni Leventéné

Völ'öskereszt
alapszervi vez,

Roncsek Máténé
Gy1t1'icza Béláné
Gyuricza Vincéné
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A szövetkezet első vezetősége (1951

Tóth Andl'ás, elnök
Hornok László titkál'
Fekécs Lajos

áprilisában)

NádudvaTi Mihály
Gyuricza Miklós

Élenjáró szövetkezeti dolgozók
Források

TÖl'zsgál'<latagság:
25 éve dolgozik a szövetkezetnél; Hornok László elnök

és Uluin Nándor

A Risipari Szövetl,ezet I{iváló Dolgozója:

Dávid Elek, Gellai Lászl'óné, Fal'kasinszki Edéné, Tímál' I1me,
Szu1"ovecz Bálint, Hornok Elekné, Szabó Béla, Szalóki Lászlóné,
Fagyas Mátyásné, Pintél' Józsefné, Somogyi István, Korda Imréné,
Tímá1" Lajosné, Va1"ga Istvánné, Kőszegi János, ifj. Szakálos De
zsőné, Tímá1" Iml'éné, Béni Leventéné, Hunya lVIónika, Uhrin
Miklósné, Tímá1" Józsefné, Balogh Regina, Forgács Lászlóné, LénÚ1"t
Irén, Sztancsik Mát-yásné.

21-24 éve
16-20 éve
11-15 éve
6-10 éve

5 éve

A "Szövetl,ezeti Ipar Riváló Dolgozója":

Homok László
Cserenyecz Mátyásné
Tóth Mihályné
Nyakó Lajos
Fagyas Mátyásné

Gymicza Lajos
kilenc
huszonhét
kilencvenegy
hét tagja
a szövetkezetnek

Ritüntetés éve

1960
1967
1969
1974
1975

1. Békés megye 30 éve (Szolnoki Nyomda V.) 1975.
2. Békés megyei Népújság - 1973. aug. 20.

"Öregbítjük az Endrődi Szabó Ipari Szövetkezet hírne
vét" - önálló kiadvány

3. Békés megyei Népújság - 1973. október 17.
Kőváry E. Péter: Endrőd térképe c. cikk

4. Békés megyei Kisipari Szövetkezetek fontosabb adatai
1961-1965 (Békés megyei KISZÖV - 1966. Békéscsaba)

5. Mérlegbeszámolók :
1951, 1952, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974.

6. Adatszolgáltatók:

a.) a szövetkezet elnöke, mint alapító tag Hornok László
b.) a szövetkezet pártalapszervezetének ti tkára Fagyas

Mátyásné
c.) a szövetkezet KISZ-szervezetének ti tl<ára

Kulik Györgyné
d.) a szövetkezet főkönyvelője Bacsa Zoltán
e.) a szövetkezet műszaki vezetője Nya!<ó Lajos
f.) a Felügyelő, a Szövetkezeti és a Nőbizottság elnökei

Somogyi István, Uhrin Jánosné, Szabó Béláné.

15 éves Munl,ásőr Szolgálati Érem: Cserenyecz Mátyás

Felszabadulási Emlél,érem Fekécs Lajos, Hunya Menyhél·tné
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Képek a szövetkezet életéből
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A s?:övetkezet székházai

~~?~~,~A Bohrát-ház, ahol 1951. május IB-án kilenc szabóval és nyolc· .
~ hivatalosan ls meg·kezdte müködését az "Endrődi Altalános Szol
gáltatási Kisipari Termelő Szövetkezet." A szövetkezet 1954-ben új helyére,
az endrődi Bajcsy utcai bank épületébe költözött át. A volt ipartestületi
szél{házat az endrődi szabók 1961-ben vették birtokba. Itt teremtődtek meg
először a müszaki előrehaladás és technikai fejlődés igazi feltétele!. Az
endrődi cipészektől 1915-ben átvett üzem ház kedvező alapokat és megfelelő

kereteket ad a korszerü szövetkezeti termelés további korszerüsltéséhez.
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A regl munka termek látványa legfeljebb a szervezett munka
képével nyújthattali: többet a kisipari műhelyekben szerzett be
nyomásoknál.

r

A szövetkezet működésének első másfél évtizedében alig-alig
tudta meghaladni akisüzemi manifaktúra színvonalát.

oc;; (1)

E'i::
0(1)
>,;>
oD'Q)

<il I
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Alapítótagok
a 10 éves évfordulón

1961-ben
BalTól jobbra: H01"nolc László a szövetkezet

elnöke, Fekécs Lajos, Tóth András, Iványi
Lajos, Puskás Gáb01", Farkas Ká1"oly, Makus
ka Béla. Alapító tag még: özv. GYU1"icza Ist
vánné (a tíz éves évfordulón már nem élt)
és Juhos Sándor, aki 1954-ben kilépett a szö
vetkezetből.

44

Két müszakban, szalagszerüen termel a varroda az új üzem
házban.
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része van
a versenyt

A meo-sok következetességének, szigorúságának is
abban, hogy a szövetkezet termékei egyaránt állják
a szocialista és tőkés piacokon.

A régi és már el is felejtett vertikális vágókés helyett ma már
szalagfűrész dolgozik a szabász-műhelyben.A IV. ötéves tervidőszak átfogó műszaki fejlesztésének eredmé

nyeként kOl'szerű berendezések segítik a vasalók munkáját is.

A kor követelményeinek megfelelő színvonalon teljesíti felada
tait a szabászat.
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A csak délelőtti műszakban dolgozó - elsősorban lakossági 1ge
nyeket kielégítő kismama-szalago t 1975-ben szervezték meg.
Tekintve, hogyaszövetkezetben 270 nő dolgozik, s jelenleg is 35
a gyermekgondozási segélyen levők száma, a szalag nem küzd
munkaerőgondokkal,
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A "Radnóti Miklós" brigád a szövetke zet első ifjúsági szocialista brigádja - 1974-ben alakult,
jelenleg 19 tagot számlál.

A "Hámán Kató" szocialista brigád alakulása - 1968. - óta kétszer érte el az ezüst fokoza
tot, tagja'inak száma 16.



Termékek

kezdettől napjainkig

l.·
I

Egy régi termék. A szövetkezet a kezdeti időkben a békéscsabai
textilnagykereskedelmi vállalat megrendelésére paraszt-kabátokat
és nadrágokat készített. A női konfekció-részleg megszervezése
után, az 1950-es évek második felében kezdte meg a szövetkezet
il női ruhák készítését, ugyancsak a békéscsabai vállalat, majd a
budapesti SZöVARU Vállalat megrendelései alapján.

52

Gyermekruházati cikkej,et a szövetkezet elsősorban szocialista
exportra állít elő nagy tételben.
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"Sel'egszemle" a kézi varrodában.

Munkában az endrődi méretes-részleg.
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