1939. MÁJUS 23.

ISemcsak a munkaegység számától
függ a jövedelem
A TERMELŐSZÖVETKEZE alatt híznak meg a disznók.
TI TAGOK gyakran teszik Ha a fialási átlag 7 helyett

fel a kérdést a szövetkezet
vezetőinek; mennyit „keres
tem'’ ezzel vagy azzal a mun
kával. A minap a kocsi Dózsa
Tsz-ben például az egyik
gyomláló asszony lépett azzal
az elnök elé: „árulja már el,
mit kapok a mai munká
mért?” Az elnök gyors fej
számolást végez, s mondja:
mai teljesítményéért 1,1 mun
kaegység jár. Jó, jó — mond
ja az asszony —, de mit je
lent ez forintban?
A kérdés felvetése jogos,
hiszen minden ember tudni
akarja, miért dolgozott. A
szövetkezet vezetői, a szakem
berek által elkészített terv
alapján ugyan megadják a
választ, hogy tervük szerint
ennyit vagy annyit ér náluk
egy munkoregység. A terv
azonban a szövetkezet tagjai
nak jó munkáját tételezi fel,
arra épül. Nem mindegy te
hát, hogyan dolgozik a közös
ség, hogyan dolgoznak az
egyes emberek.
A munkaegység az elvég
zett pjinőségi és mennyiségi
munka értékmérője. A mun
kaegység-könyvben részlete
sen fel van tüntetve, hogy az
egyes
munkákért
mennyi
munkaegységet kell elszámol
ni. De hogy a munkaegység
értéke hogyan alakul, csak év
végén, a zárszámadáskor de
rül ki, akkor mutatkozik meg
világosan: jól vagy rosszul
dolgozott-e a szövetkezet tag
sága.
A terv előirányzata
ugyanis nem végleges dolog.
Ha a tagok jól dolgoznak, a
tervezettnél több, ha rosszul
dolgoznak, a tervezettnél ke
vesebb jövedelemben része
sülnek.

9-re emelkedik, ha a hízó ki
logrammjának
előállítása
csökken, a sertésgondozó is,
az egész közösség is nagyobb
jövedelemre tesz szert.
NAGYON KELL VIGYÁZ
NI arra is, hogy minden beírt

munkaegység mögött megfe
lelő munka legyen. Az egész
közösség kárára megy, ha
egyeseknek megfelelő teljesít
mény nélkül írnak jóvá mun
kaegységet. Ilyen esetekben a
munkát ténylegesen elvégző
termelőszövetkezeti tagok jö
vedelme csökken, a jogtalan
munkaegységet szerzőké pedig
növekszik.
Hogyan növelhetjük a mun
kaegység értékét? A növénytermesztésben többek között
az időben elvégzett fej trágyá
zással, műtrágyázással, a meg
felelő minőségű és számú ka
pálással, a megfelelő tőszám
kialakításával,
a kártevők
elleni védekezéssel, a megter
melt termés minden szemének,
darabjának
betakarításával,
stb. Helyesen teszik például
Császáron, hogy naponta el
lenőrzik a burgonyaföldeket
és összeszedik, elpusztítják a
koloródó-bogarakat,
hogy
munkájuk kárba ne vesszen.
Az állattenyésztésben nagyon
fontos az állatok szakszerű,
gondos ápolása, a helyes ete
tési módszerek alkalmazása,
tej, hús, stb. előállításának
fokozása, a ráfordított költsé
gek csökkentése. A kisbéri
Virágzó, a száki Rohambri
gád, és több más t,sz-ek már
eddig is bebizonyították, hogy
az állatok szakszerű és gon
dos ápolása 10—15 forinttal
növelheti az egy munkaegy
ségre jutó részesedést.

NAGYBAN BEFOLYÁSOL
AZ EGY MUNKAEGYSÉG JA a munkaegység értékét,
RE JUTÖ JÖVEDELEM mér ha
a
termelőszövetkezet

téke tehát elsősorban attól
függ, milyen a szövetkezetben
a felelősségérzet, a tagság
egészének szorgalma. Ha csak
néhány ember dolgozik be
csületesen, a többség pedig
hanyag, a szorgalmasak jöve
delme is kevesebb lesz.
Vegyünk egy-két példát:
egy tsz-ben két tag azonos
nagyságú cukorrépa-területet
kap. Az egyik a kapálástól a
prizmázásig minden munkafolyamatot szorgalmasan és
becsületesen végez el. így ka
taszteri holdanként 250 má
zsás lesz a termése. A másik
csak arra törekszik, minél
több munkaegységet szerez
zen, s csak 150 mázsás ter
mést ér el. Tegyük fel, hogy
mindkét cen ugyanannyi mun
kaegységet szereztek. Az ered
mény az, hogy a második tsztag rossz munkája következté
ben — s különösen, ha több
ilyen tag van — a föld elga
zosodik, elszaporodnak
az
élősdiek. a kártevők átterjed
nek a szomszédos táblákra is.
Kevesebb lesz az átlagtermés,
csökken az egész közösség, s
az egyes tagok jövedelme is.
Másik példa: a sertésgondo
zónak bizonyos állat gondo
zásáért X munkaegységet ír
nak jóvá. De az állattenyésztő
munkája nagyban befolyásol
hatja, mennyi lesz a szaporu
lat, mennyiért és mennyi idő
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él az állam által biztosított
kedvezményekkel és helyesen
felhasználja azokat. Az el
múlt évbéir megj'énkbén több

Jó úton halada szomódiMárcius 15 Tsz
Reggel hét óra sincs, s máris
oly nagy a fogatok forgalma a
szomódi Március 15 Tsz előtt,
hogy gyalogos ember, ha nem
figyelmes, tízszer is a szeke
rek kereke^ alá kerül, míg át
kel az utca egyik oldaláról a
másikra. Annál néptelenebbek
onnét a termelőszövetkezeti
községnek a többi utcái, s va
lójában szerencsés embernek
mondhatja magát, aki, bár a
kora reggeli órákról lévén
szó, egyetlen tsz-tagot is ott
honában talál. Munkába siető
gyalogosok és fogatok csoport
jaitól hangos a főutca.

szövetkezet növelte tagjainak
munkaegységéé 5— 6 forinttal
azáltal, hogy az állami ked
vezményeket — helyesen —
felhasználták.
Az egy munkaegységre jutó
részesedést nem kis mérték
ben befolyásolja még a közös
tulajdon védelme is. Ez most
legjobban vonatkozik azokra
a közösségekre, ahol még —
más lehetőség hiányában —
szétaprózva tartják az állato
kat. Nemcsak a közösség, az
egyén érdeke is megköveteli,
Lelkesen dolgoznak
hogy a közös takarmányból
csak a közösben levő jószágo
A
földművesszövetkezeti
kat etessük. A tsz szemes és bolt előtt,
ahol legszélesebb
zöldtakarmánya arra való, az úttest, csak ott látja az em
hogy az a közösség állat- ber, hogy ebben a vidám han
tenyésztését szolgálja. A kö gulatú, rendkívüli forgatag
zösség elől elvont vagy el- ban van valami szabályszerű,
prédált termékek
jelentős jelentőségteljes mozgás. Sőt
mértékben csökkentik a tsz mi több, már-már törvénybevételét, egyben a tagok szerűnek is mondható, hisz a
munkaegységre jutó részese különböző irányból a gyüle
dését.
kezőhelyre érkező brigádok
Az ászári Aranykalász, a J tagjai állnak a megszokott
csépi Uj Barázda és a mária- j helyre. A páratlan számú ház
halmi
termelőszövetkezetek j sorok tövében sorakozik vagy
régi
tagjai
elmondhatják, félszáz fogat, mindegyik sze
mennyi káruk származott ab kéren két fővel, ők azok,
ból, hogy nem ügyeltek a kö akik hibrid és silókukorica
zös vagyonra. Az esztergomi vetésre indulnak, míg a másik
Micsurin Termelőszövetkezet oldalon kilencvenhárman, köz
— amely most elég jól műkö tük férfiak, lányok és asszo
dik — még ma is sínyli az nyok, akikre ezen a napon 16
évek hosszú sora alatt űzött hold cukorrépa egyelése vár.
lopásokat, azok kihatásait.
Az eligazítás nagyrészt a
dolga,
AZ ELMONDOTTAK csak munkacsapat-vezetők
dióhéjban tükrözik, milyen mert előző este a függetlení
sok tényezőtől függ, hogy tett brigádvezetőktől kapták
mennyi részesedés jut egy- meg a nap feladatait. Az 1800
egy munkaegységre.
Ezért : holdas
közös gazdaságban
szükséges, hogy minden szö í csaknem háromszázan találvetkezeti vezető, s minden tag ! nak munkát.
amellett, hogy becsületesen,
Ennek a négy községgel és
szorgalmasan dolgozik, kísérje ! egy várossal határos közös
figyelemmel mások munkáját j gazdaságnak minden táját biis, mert csak az egész közös j zakódé, reményteli szívű szorség szorgalmas, becsületes és j gos szövetkezeti tagok gyaratakarékos munkája biztosit- I pítják, formálják. Építési mun
hatja a helyes gazdálkodást. I kacsapatok tatarozzák, korAz ilyen munka eredménye j szerűsítik a régi évekből visznem marad el, s minden sző- | szamaradt pajtákat, istállókat,
vetkezeti tag tisztes jövede- j Nyári-szállásokat, s hozzá kör
iemre számíthat és tervezheti ! iátokkal bekerített kifutókat
meg .saját és családja életét.
építenek
a
szervasmarhaállomány részére. S akiket az
állattenyésztésbe jelölt a kö
zösség. azok az állatok össze
vonásáig lucerna, őszikeverék,
egyszóval a szükséges közös
Hazánkban a sok évtizedes takarmány
betakarításával
tapasztalatok szerint gyakran j vannak elfoglalva, mert rövid
fordul elő jégverés. A jég időn belül nem kevesebb, mint
járás vonulatát kiszámítani 400 szarvasmarháról, s 140
nem lehet, s a termelők kizá lóról kell gondoskodni a közös
rólag jégbiztosítás útján men gazdaságban. A juhfarmon
tesülhetnek az anyagi károso viszont három pajtából kettőt
saját erőből már átalakítottak
dástól. Ezért érdekük, hogy hcdállyá a tagok, s rövidesen
már ebben
az időszakban a harmadik is elkészül, hogy a
megkössék a biztosítást.
már meglevő 300 juh mellé

A jégbiztosításról
A jégverések a tavaszi és
nyári hónapokban gyakran
okoznak komoly károkat. Ép
pen ezért valamennyi ter
melő jól teszi, ha már most
megköti a jégbiztosítást. Ez
annál is inkább érdeke, mert
jégvert terményt már bizto
sítani nem lehet.
Nagy segítséget nyújt az
Állami Biztosító a nagyüzemi
gazdálkodáshoz. A termelő
szövetkezeti díjtételeket rend
kívül mérsékelten állapította b
meg, s így a termelőszövetke- j
zetek
minden
különösebb b
anyagi megerőltetés nélkül $
védekezhetnek a sokszor sú- b
lyos jégkárokkal szemben.
|
Ha azt látja a termelő, hogy ;;
a kedvező időjárás követkéz- |
tében a terméshozam javul, b
úgy mindaddig, míg termé- V
nyeit jégverés nem éri, mód- j
jában áll utánbiztosítást is <
kötni, illetve ha alacsonyabb
hozamra van kilátás, mint |
amennyit biztosított, június ,
8 -ig módosítania a termésho
zam bejelentést a tényleges
helyzetnek megfelelően.
----------------
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megvásárolhassák az újabb
300 darabból álló nyájat.
Kitűnő hegyi legelők várják
a bárányokat, s
így a tsz
birkasajt készítési tervei is
sokatigérőek.
A növénytermesztésben is
mindenütt gyorsütemű a mun
ka, 70 holdon a muhar nagy
részét már elvetették, a 9 0
holdra tervezett silókukorica
is a határ homokos területein
földbe került, s le van a gond
300 hold hibridkukorica el
vetéséről is. Ez utóbbi munkát
a szövetkezet fogatai végez
ték, mivel az idei évben még
kis parcellákba kerültek a
magok, s itt a gépi munka
nem fizetődött volna ki.
A szövetkezet vezetőségének
gondja volt arra is, nehogy
szántás után vetésig kiszárad
janak a földek, ezért nyom
ban az ekék után hullott a
hibrid vetőmag a barázdákba.
A Tatai Gépállomás erőgépei
hetek óta segítik a szomódi
Március 15 Tsz növényter
mesztőinek munkáját, de ez
ideig csak azt mondhatták a
szövetkezet tagjai, hogy a
traktorosok minden lehetőt
megtesznek
a kifogástalan
minőségi munka érdekében.

sen. 1960-ban 10 hold konyha
kerti vetemény mellett másik
tíz holdon dinnyét Is nevel
majd a kertészet. Most görög-,
togó- és cukordinnyékből kí
sérleti palántákat nevelnek a
gazdaságban.
Kísérleteznek
még dohánnyal is, a határban
húsz felé ültetnek szét néhány
száz palántát, hogy megálla
pítsák a dohány termelésére
legalkalmasabb földeket. Jövő
re ezt is jelentősebb költség
nélkül oldja meg a szövet
kezet, mivel jó állapotban levő
szárító pajtákkal rendelkez
nek. Többek között ezen ke
resztül is biztosítva lesz a
tagok téli foglalkoztatása.
A tervek között szerepel
még egy 40 holdas gyümölcsös
telepítése és két holdon törpe
halgazdaság létesítése. A kö
zös területen annyi gyümölcs
re számítanak a tagok, hogy
azzal — ahogy mondják ■—
Dunát is lehetne rekeszteni,
tehát érdemes foglalkozni a
gondolattal, de még azzal is,
hogy a helybeli kő- és homok
bányában fejtési joggal ren
delkezzen a szövetkezet.
A szorgalmas, lelkiismeretes
munkában N e d e r m a n n L a j o s -

Szép tervek

n é , B o g n á r F e r e n c n é , S z lo b o d a
B é lá n é .
H o r v á th
Sán d o r,
K e c s k e m é t i S á n d o r , Ö llé J á n o s

Az ötholdas kertészetben is
serényen halad a munka. Az
ágyúsokban 400 ölön uborka,
900 ölön zöldség és sárgarépa,
1 0 0 0 ölön paradicsom,
1200
ölön
paprika, 3200
ölön
tok stb.
fejlődik erőtelje

és még sokan mások máris ki
tűntek, s e sorok is dicsérjék
a közös gazdaság legkiválóbb
jait, mert nekik és a hozzájuk
hasonlóknak köszönhető, hogy
jó úton halad a szomódi Már
cius 15 Tsz.
K. E.

Gyorsütemű építkezés saját erőből
A kocsi Kossuth Termelőszövetkezetben saját erőből
gyorsütemű építkező munkába
kezdtek a szövetkezet tagjai.
A központi majornak kijelölt
Paradicsom-pusztán befejezés
előtt áll egy 300 férőhelyes
sertéstelep építése, de már
lerakták alapjait egy 50 férő
helyes sertésfiaztatónak, s a
közeljövőben kerül sor egy
ugyancsak 50 férőhelyes borjúnevelő istálló létesítésére is.
Mindhárom épület költségeit
saját erőből fedezi a tagság.
A sertéstelep és fiaztató lé
tesítésére több mint 60 0 0 0 fo
rintot fordítanak a tsz tag
jai. A hizlaldának már a te
tőzete is elkészült, csupán a
kifutó és a vályúk építése
van hátra.
A serény építőmunkát na
ponként ellenőrzi, tapaszta
lataival,
tanácsaival segíti
M r á z i k G é z a elvtárs, a tsz
agronómusa. A szövetkezet
vezetősége úgy tervezi, hogy
a
telepet az Állatforgalmi

Vállalaton keresztül vásárolt
falkásított fehér hússertések
kel népesíti be. N a g y J á n o s
tsz-tag személyében kijelölték
már az állatok gondozóját is.
A több évtizedes tapasztala
tokkal rendelkező szövetke
zeti tag a korábbi években
a község kanásza volt, s gaz
dag, elismert szakismeretek
kel rendelkezik ahhoz, hogy
a hizlalda beváltsa majd a
tagság által hozzáfűzött remé
nyeket.
Egyelőre a kukoricadarálás
sal van problémája a Kossuth
tsz-nek, de bizonyos, hogy
a községben levő szomszédos
Dózsa tsz segítségével ez a
kérdés is rövid időn belül
megoldódik.
A szövetkezet tagjai sietnek
az építkezéssel, mert úgy ter
vezik. hogy zárszámadásig 300
hízott sertést nevelnek a tele
pen, s ezzel is jelentősen gya
rapítják majd közös gazdasá
guk jövedelmét.

A. T a ta i G épállom ás
Jó seg ítő je
21
te rm e lő s

Az idén lesz tizenegy éve, hogy
fennáll a Tatai Gépállomás, de gépei
annyit, mint az idei tavaszon, még
soha nem dolgoztak a termelőszövet
kezetekben. A kora tavaszi hetekben
a környék 21 termelőszövetkezetében
nyújtottak segítséget több műszakban
szántottak vagy vetettek a gépek. A
gépállomás dolgozói dekádról dekádra
becsületes szorgalommal igyekeztek
kihasználni a kedvező időjárást, meg
gyorsították a mezőgazdasági munkák
ütemét, s jelentős eredményeket értek
el a felemelt tavaszi terv teljesítésé
ben. Említést érdemel, hogy az idei
évben ezideig még egyetlen szövetke
j Aztán — hódolva a részletzet sem emelt a gépállomás felé mi
akciónak — a következő év
nőségi kifogást. A tavaszi munkák első,
ben folytatták. Majd a szem
eredményesen lezárt szakaszát köve
közti járdát is éppen a felé
ben hagyták ott. Aztán — egy íj tően, most a növényápolási munkákra
való gondos felkészülés tartja lázban
fél év elteltével — a napoka gépállomás minden dolgozóját.
ban megkezdték a hátra
Többek között például a fűkaszát és
maradt félnek a felét.
rendsodró
gépeket is kijavították.
ost már csak arra vagyunk
kiváncsiak, hogy ezután b Munkára készen sorakoznak a gépál
udvarán a kultivátorok is.
mi lesz? Újra a félnek a felét,lomás
v
A gépállomás a termelőszövetkeze
majd annak a felét készítik '■
tekkel megkötött szerződés alapján
el? Mert ha matematikailag
végzi majd el a szükséges növény
nézzük e „részleteket”, akkor
ápolási munkákat. A gépek a közös
a járda az idő végtelenjében
gazdaságban 1 2 0 0 holdon kétszer. Il
fejeződik be. hiszen a fél
letve háromszor „töltögetik” majd a
hosszúság felezése végtelen
burgonyát. Ezen túlmenően július 1-ig
művelet. Éppen ezért kérjük,
2 0 0 0 hold gépi kapálás, 2 0 0 0 óra épít
hogy ezt az elméletet ne ültes
kezési anyagszállítás, 1 2 0 0 hold gépi
sék át a gyakorlatba, mert az
kaszálás és 500 köbméter silózás el
érintett városrész lakói e járda
elkészülését
nem
tekintik ? végzése vár a gépállomásra a tsz-eknél.
Elsőnek a tatai Augusztus 20 Tsz-ben
pusztán
„részletkérdés”-nek. b
Sőt határozottan kiváncsiak az V 42 hold napraforgó gépi kapálásával
ügynek arra a részletére is, \ kezdte meg idei növényápolási teen
vajon hol és ki irányítja ilyen v dőit a gépállomás. Az elmúlt évben
„ügyesen” ezeket a járda- b 6200 normálhold volt a gépek tavaszi
terve. Az idén, az újólag előírt 14 000
készítési részleteket? BEMY

RÉSZLETRE

OTPCsak
úgy kapkodják a mosógépeket,
a motorkerékpárokat, a varró
gépeket. Emelkedik a keres
kedelem forgalma. Könnyebb
lesz a háziasszonyok munkája.
Hosszúlejáratú vágyak válnak
valóra.
Elég lesz ez a jellemzés a
részletakció sikerének bizonyí
tására? Ó, gyarló halandó, aki
netalán sokallanád e dics
himnuszt, ne légy kishitű,
mert a részletakció most már
messze dagadó hullámokkal
csap át más területre, hogy ott
is „diadalmaskodjék”!
A „sikernek” ugyanis nem
tudott ellentállni a hímeves
aszfaltozó vállalat sem. Dolgo
zói kénytelenek voltak munkamódszerükben is alkalmazni
az osztatlan sikerű részlet
akciót. Az elmúlt év végén
Tatabánya-Újvárosban a Hu
nyadi tér egyiik járdájának
éppen a felét hagyták abba
az
M egnövekedett
fiókok forgalma.
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normálhold 1 00 százalékos teljesítésé
től már csak 1 1 0 0 normálhold választja
el a gépállomást.
Az idei tavaszon már számos olyan
tényező is segítette az aránylag magas
tervek biztató teljesítését, amelyek a
korábbi években nem érvényesültek
ilyen mértékben. Megváltozott, lénye
gesen szervezettebb lett a munka. A
nyújtott és több műszak bevezetése
mellett a tsz-tagok soraiból jelentke
zett 2 0 új traktoros is megfelel a
hozzáfűzött reményeknek. A traktoro
sok különösen fokozott gondot fordí
tanak a minőségi munkára. Az előre
látó, magabiztos, határozott vezetés is
nagyban segíti a zavartalan munkát
A pontos irányításra jellemző például,
hogy egy áttekinthető kimutatásról de
kádonkénti
bontásban
leolvasható
mindaz a munka, amit 1959-ben a gép
állomásnak el kell végeznie. H a r c s a
G y u l a , a gépállomás igazgatója tervei
szerint az 1 2 0 0 hold gépi kaszálást
azzal is meggyorsítják. — ha nem
lesznek erős éjszakai harmatok —,
hogy több műszakban dolgoztatják a
gépeket. A rendsodró gépek is szak
szerűen, lehetőleg éjszaka dolgoznak
majd. Vagy például az 500 köbméter
silózáshoz már négy üzemképes gép
a tsz-ek rendelkezésére áll. Mindez
egyúttal az előrelátó vezetésre is jel
lemző.
Ebben az évben, a korábbi évek
28 0 0 0 normálholdnyi éves előírásával
szemben 64 000 normálhold a tervezett
munka. Ebből a cséplés hat és fél ezer
normálhold. Komoly, szervezett mun
kát igényel tehát az éves terv teljesí
tése. A gépállomás dolgozói azzal az
elhatározással dolgoznak, hogy a trak

torosnapra 1 1 2 , július 1 -ig pedig 1 2 0
százalékra teljesítik a tavaszi tervet,
A gépállomás kommunistái a leg
utóbbi párttaggyűlésen ígéretet tettek
arra, hogy minden lehetőt megtesznek
a tavaszi terv túlteljesítésére, de emel
lett a gyengébb képzettségű traktoro
sokat is segítik munkájukban. Ezen
a téren máris példamutatóan dolgozik
és segíti társait tapasztalatai, munkamódszerei átadásával B e n c s i k I s t v á m
s a kocsi-brigádnál áldozatkész, lelkiismeretes munkájáért kedvelik és be
csülik T r u s z e k L a j o s szerelőt. A kom
munisták megszervezték azt is, hogy
két-három gyengébb traktorosnak egyegy jó képzettségű kommunista szak
munkás nyújt segítséget. S ma mar
csaknem mindennapos, megszokott je
lenség lett, hogy a kommunisták, ha
kell, pihenő idejüket is mások tanítá
sával. oktatásával töltik.
A gépállomás munkáját nagyban
előre lendítette az a versenymozgalöm,
amelyet a traktorosok és a dolgozók
a pártkongresszus tiszteletére vállal
tak. A verseny legfőbb célja, hogy a
körzet huszonegy termelőszövetkezeté
nek munkaigényeit mindenkor a leg
pontosabban végzik el.
Az a tény, hogy a gépállomás jő
segítője a környék szövetkezeteinek,
s hogy időben felkészült a növényápo
lási munkák zavartalan elvégzésére,
betudható a KISZ-fiatalok lelkes szor
galmának is. A szerelőműhely fiatalja!
például máris maradéktalanul telje
sítették azt a vállalásukat, hogy mun
kaidő után kijavítják a növényápolás
nál használatos gépeket. Ezen a téren
P ó ly á k
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és még többen elismerést ér
demlő munkát végeztek.

