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Szőllősi tanulságok
Könnyebb lesz-e a gazdálkodást
T erm előszövetkezeti vezetők a z  ú j tervezési ren dszerrő l

Falu, mezőgazdaság, terme
lőszövetkezet, — a közvéle
mény számára meglehetősen 
egynemű fogalmak ezek. 
Holott éppen a mi megyénk
ben nem egyedülálló az 
olyan község, ahol a lakos
ság többsége az iparban ke
resi kenyerét. Vértesszőllős 
lakóinak például több mint 
kétharmada ipari üzemek
be jár dolgozni. Ez érződik 
a pártszervezet összetételében 
is: mindössze két olyan tag
ja van a községi alapszerve
zetnek, aki a termelőszövet
kezetben dolgozik. Ugyanak
kor mégis erre a pártszer
vezetre hárul, hogy eljuttas
sa a párt szavát a tsz veze
tőségéhez és tagságához, se
gítse ott a párt irányvona
lának érvényrejuttatását,
munkálkodjék a szövetkezeti 
tagok gondolkodásának for
málásán.

Nem könnyű feladat ez 
egy olyan pártszervezet szá
mára, amely — objektív 
adottságai folytán — jelen; 
leg inkább kívülről szemlé
li és támogatja a szövetke
zetben folyó erőfeszítéseke 
s kevésbé közvetlen részese 
annak. A tatai járási pártr 
végrehajtóbizottság legutótx 
bi, a helyszínen irtott ülé
sén arra a következtetésre 
jutott hogy a vértesszőllősi 
pártszervezet nem is tudta 
még megfelelő szintre emel
ni a tsz felé irányuló törek
véseit. Pedig a pártszerve
zet intenzívebb munkájára 
itt is szükség lenne, noha 
egyébként a szövetkezet 
egészségesen fejlődik, s gaz
dasági eredményei nem rosz- 
szak. (Kenyérgabonából és 
sertésből túlteljesítették az 
áruértékesítési tervet, a 
munkaegység és az egy tagra 
jutó részesedés előrelátható
lag ugyancsak több lesz az 
előirányzottnál.) De — mint 
az ülésen szóba került — 
a tagság egy része ellenzi a

A nyári árvíz emléke már 
a múlté, de hullámveréséi a 
mai napokig is elhatolnak. 
Néhány árvízkárosult levelet 
írt és segítséget kért, mert vé
leménye szerint az őt megil
lető segélynél kisebb össze
get kapott.

A panaszos levelek nyo
mán felvetődik a kérdés: jól 
sáfárkodtak-e mindenütt a 
társadalmi összefogásból szül- 
letett segélyalap millióival? 
Nos, ha az ember nem sajnál
ja a fáradságot a helyzet meg
ismerésére, a tapasztalatok 
alapján bátran tudja állítani, 
bogy a megyében semmi lé
nyegesebb szóvátenni való 
nincs a segélyek elosztása kö
rül.

Beszéltünk a panaszos leve
lek íróival. S nagyon érdekes, 
hogy ők is milyen megbecsülés 
sei em'oget+ék a segítséget. Meg
értették, hogy a teljes kár 
megtérítése sajnos lehetetlen.

ök maguk mondották el, 
hoev nemcsak nénzt, termé
szetbeni támogatást kaptak, 
hanem élvezték az együttér; 
zés más megnyilvánulásait 
is. Az egyik panaszos káro
kult például elmondotta, hogy 
őt, az egyéni gazdát a ter
melőszövetkezet — bár ott 
sem olyan könnyű a helyzet 
— segítette állatai ellátásá
ban.

Jártunk Táton az árterü
let veszélyesebb pontjaíró! 
elköltöztetett és cseretelken 
építkező károsultaknál ök is

további fejlődéshez szükséges 
beruházások megvalósítását, s 
a szövetkezeti demokrácia ér
vényesítését sem lehet meg
felelőnek tartani.

Ha a pártszervezet jobban 
akar kapcsolódni a tsz bel
ső életéhez, az eddiginél 
több termelőszövetkezeti ta
got kell soraiba tömörítenie. 
Hat év alatt mindössze egyet
len tagjelöltet vettek fel a 
szövetkezeti parasztok sorai
ból, méltán minősítette hát 
nem kielégítőnek a járási 
végrehajtó bizottság a párt
építő tevékenységet. Igaz, 
hogy itt mutatkoznak objek
tiv akadályok (a férfi tsz 
tagok zöme 60 éven felüli), 
de része van ebben annak 
is. hogy a pártszervezet nem 
elég vonzó a szövetkezeti ta
gok számára. Kollok Péter 
elvtárs, a járási pártbizott
ság első titkára az ülésen 
nyiltan szóvátette, hogy Vér- 
tesszőllősön egyes kommu; 
nisták még nem tudták egé
szen leküzdeni magukban a 
parasztsággal szemben táp
lált indokolatlan bizalmat
lanságot. A pártellenőrzést is 
hosszú időn át y^amiféle 
merevség jellemezte, <ia párt- 
Jbrumon napirendre , tűzték 
a tsz tevékenvségét. a hang
nemet a segítő szándék he
lvett a rideg számonkérés 
hatotta át.

Az alapszervezet most már 
igvekszik személy szerint is 
jobb kapcsolatot teremteni 
a párthoz legközelebb álló 
tsz-tagokkal. Mindinkább
megtalál iák a hangot az asz- 
szonyokkal, akik ebben a 
tsz-ben a munka zömét vég
zik el. A járási párt-végre; 
hajtóbizottság ennek az út
nak a folytatására buzdított* 
mert csak a kölcsönös biza; 
lom légkörének kialakításá
val segítheti a pártszervezet 
a jövőben eredményesebben 
a szövetkezet fejlődését.

nagyon tárgyilagosan ítélték 
meg a helyzetüket. Az egyik 
helyen a nagymama sóhajt
va emlegette a régi, megszo
kott házat, de ő is megálla
pította, hogy Igazán nagyon 
sokat tettek értük. Segített 
az üzem, ahol a fia dolgo
zik. Kaptak segélyt. A bank 
húszesztendős visszafizetésre 
kamatmentes kölcsönt nyúj
tott. S az iiősebb emberek 
— beszélgetés közben — azt 
is emlegették, hogy ha ez az 
árvíz mondjuk 25—30 esz
tendővel ezelőtt történik, ak
kor vándorbotot vehettek 
volna a kezükbe. Most meg 
egy esaknem teljesen kész 
kétszobás-összkomfortos csa
ládi ház asztala mellett be
szélgethetnek a közösség, egy 
egész ország kézzelfogható 
támogatásáról.

Miért születtek meg még
is a panaszos levelek? S a 
helyzetet teljes mértékben 
megértő táti károsultak — 
az új házak tulajdonosai — 
miért róják fel, hogy nincs 
minden a legnagyobb rend
ben? Azért, mert a közvet
len veszély elmúltával néhol 
megfeledkeztek a gondosko
dásról. A társadalmi szer
vek, s egyes esetekben ma
guk a községi tanácsok is 
úpv érzik, miután a segé
lyeket a lehető legigazságo
sabban meghatározták és az 
igényjogosultak mindent meg 
is kaptak, több lényeges 
tennivalójuk már nincs.

S itt a tévedés. A pana
szos levelek írói — többsé
gükben egyénileg gazdálkodó

Az idei esztendő könnyített 
tervezési rendszere fordulatot 
jelent a termelőszövetkezetek 
gazdálkodásában, attól függő
en, hogy a közös gazdaságok 
vezetői mennyire ismerik fel 
e lehetőségeket. Ezért kérdez
tünk meg néhány termelőszö
vetkezeti vezetőt a változá
sokról. Érdeklődésünkre a kö
vetkező válaszokat kaptuk.

Madarász Lajos
az ácsi Egyetértés Tsz elnöke:

A mezőgazdaság irányítási 
rendszerében bekövetkező vál
tozásoknak fontos lépcsője, 
hogy a termelőszövetkezetek 
nagyobb önállósághoz jutnak. 
Eddig, bár a termelőszövetke
zet nem volt tervkötelezett, a 
járási és községi tervek tel
jesítése érdekében mégis szá
mos olyan növény termeszté
sét is vállalnia kellett, ami 
nem volt kifizetődő.

Az idén 150 holdon termel: 
tünk napraforgót. Jövőre ezt 
a növényt jóval kisebb terü
leten vetjük. Helyette takar
mányféleséget termesztünk, 
hogy az állatállomány eltar
tásában ne kényszerüljünk 
állami készletre.

Gazdaságunkban állandó 
gond, miként lehetne a tagsá
got egész esztendőn át fog
lalkoztatni. Elhatároztuk, hogy 
növelni fogjuk a dohány ve
tésterületét, mert a simítás 
a téli hónapokban is munkát 
biztosít.

Tervezésünkben természete
sen a jövőben sem kizárólag 
csak a termelőszövetkezet ér
dekeinek adunk helyet, hanem 
többek között tíz hold mák 
termesztésével a népgazdaság 
igényeit is figyelembe vesz- 
szük.

Popovies Péter
a tarkanyi Egyetértés Tsz 

főkönyvelője:
— A termelőszövetkezet ve

zetősége érdemben még nem

parasztok — egészen más
ként fognák fel az alapjá
ban véve általuk szintén 
helyeselt intézkedéseket, ha 
a községi tanács valamelyik 
vezetője, egv-egy állandó bi
zottsági elnök, vagy helyi 
tömegszervezeti vezető felke
resné őket és választ adna 
kérdéseikre. Talán ennek 
hiányát jelzi, hogy például 
az egyik panaszos — egy 
Neszmélyen lakó árvízkáro
sult — különböző kérvé
nyekkel ostromolja a járási 
tanács pénzügyi osztályát. 
Táton pedig arra várnak vá
laszt a helvi vezetőktől, hogy 
a vízvezeték és a villany 
kilátásba helyezett bekaocso- 
!á«a mikor valósul meg?

Meg kell azonban monda
ni azt is: akad néhány 
szemellenzős és követelődző 
ember, aki feneketlen hor
dónak nézi a közösség segi- 
t.őkészségét és mindent elkö
vet — panaszkodik, kérvé
nyeket ír, felelős vezetőket 
keres fel —, hogy minél 
több segélyhez, pénzhez jus
son, Most már elég egvsze- 
rű elválasztani az ocsút a 
búzától. A különböző szer
vek vezetői ilyen esetben ne 
félienek a határozott állás- 
foglalástól, legyenek állhata
tosak a megalapozott eluta
sítás kimondásánál. De ne 
sajnálják a fáradságot, hogy 
az árvízkárosultaknak jutta
tott segélyt messzemenő gon
doskodással, figyelmességgel 
még értékállóbbá, hasznosab
bá tegyék.

tárgyalt meg valamennyi vál
toztatást, hiszen a tervkészí
tés még előttünk áll. Azt 
azonban már elhatároztuk, 
hogy napraforgóval ezentúl 
nem foglalkozunk, mert a te
temes vadkár miatt az idén 
például csak 1 ,8  mázsa ter
mett holdanként.

Meggondolandó, hogy ves
sünk-e annyi burgonyát, mint 
tavaly, mivel az idén nem ta
láltuk , meg a számításunkat. 
Elszállítottunk 24 vagon bur
gonyát, ebből 7 százalékot le
vont „földesség” címén, az 
összmennyiségnek 30 száza
lékát pedig ipari burgonya
ként számolta el a MÉK. így, 
a szerződésben megállapodott 
150,— Ft helyett csak mint
egy 105,— forintot kapunk a 
burgonya mázsájáért. Ilyen 
átvételi árért pedig megfon
tolandó a termesztése. Helyet
te inkább kukoricát vetünk, 
ami az abrakellátást könnyí
ti.

Keresztes László
» szomódi Március 15 Tsz 

elnöke;
— Van elképzelésünk a ve

tésszerkezet jelentős módosí
tására a korábbi évekhez ké
pest. Eddig minden esztendő
ben 10 holdon termeltünk bur
gonyát. Jövőre 50 holdon fog
lalkozunk ezzel a növénnyel. 
Sárgarépát viszont kisebb te
rületen termesztünk, mert a 
jelenlegi védőárak a kertész
kedés jövedelmezőségét nem 
biztosítják.

Az állattenyésztésben is 
élünk az új tervezési rendszer 
lehetőségeivel. Eddig 80—90 
hízómarhát adtunk el évente, 
ezentúl 150 értékesítését ter
vevük. A pecsenyecsirke — 
számításaink szerint — köze! 
sem olyan gazdaságos, mint'd' 
szarvasmarha hizlalás. Tízezer 
csirkéhez szükséges abrak
mennyiséggel 100  szarvasmar
hát hizlalhatunk, ami a 
szarvasmarha hizlalását nem 
terheli a baromfiéhoz hasonló 
nagymérvű takarmányszállí- 
tásí költség sem.

^B izalm as*'
vélem ények

Néhányan elmondták még 
véleményüket. megjegyezve, 
hogy amit közölnek, csak „bi
zalmasan” mondják. Ezek kö
zül bocsátjuk közre — névte
lenül — az alábbi négyet:

— Szerintem ha hazánkban, 
mondjuk hat évvel ezelőtt ad
tak volna módot arra, hogy 
talajadottságunk, gépesítésünk 
és munkaerő helyzetünk fi
gyelembevételével magunk vá
lasszuk meg mivel a leggaz
daságosabb foglalkoznunk,

Mint arról már hírt adtunk, 
a komáromi járási tanács vég
rehajtó bizottsága rendszeres 
gyakorlattá tette a községi ta
nácsok irányító testületéi 
munkájának megvizsgálását, s 
a járási vb. ülésén való meg
vitatását. A járási tanács ve
zetői a jövő esztendőben is 
folytatni kívánják ezt a gya
korlatot. Ezzel is segíteni 
akarják a községi államhatal
mi és államigazgatási tevé
kenység színvonalának eme
lését, konkrét gyakorlati tá. 
mogatást nyújtva ehhez.

A járási tanács végrehajtó 
bizottsága úgy tervezi, hogy 
a jövő évben összesen nyolc 
alkalommal tűzi napirendre 
egy-egy községi végrehajtó bi
zottság tevékenységét. Ameny-

már jóval előbbre tartanánk. 
Most már szilárd a vetés szer: 
kezet, így az új lehetőség va
lójában semmit sem jelent.

— Most is elküldte a járás 
az „irányszámokat”: hogy mi
ből mennyit termeljen szövet
kezetünk. Pontosan úgy mint 
eddig. Hogyan merjek nyilat; i 
kozni ezek után az önállóbb 
gazdálkodásról ?

— örülünk annak, hogy 
több önállósághoz jutottak a 
gazdaságok. Ám jó lenne a 
nagyobb bizalom a gabona 
termesztésében is. Félreértés 
ne essék: nem akarunk ml 
kevesebb búzát adni az or
szágnak, de az eddig szokásos 
mennyiség megtermelését kel
lő körültekintéssel, helyes ag
rotechnikával kisebb terület
ről is biztosítanánk. Az így 
felszabadult földeken egyéb 
növényeket termeszthetnénk* 
ami á termelőszövetkezetnek 
és az államnak is egyaránt 
hasznos lenne.

— A mi számunkra ez a 
lehetőség semmit sem jelent. 
Eddig is azt termeltük, amit 
a legjobbnak találtunk. Elké
szítettük a tervet, pontosan 
úgy, ahogy azt a járás meg
kívánta. Azután azt vetettünk* 
amit az adottságainkhoz mér
ten gazdaságosabbnak talál; 
tunk. Erről azonban már sen
ki sem tudott...

Ahány termelőszövetkezet* 
annyi vélemény. Ezeket most 
kommentár nélkül bocsátjuk 
közre, módot adva mezőgaz
dasági szakembereinknek ar
ra, hogy hozzászólásukkal elő; 
segítsék a mezőgazdaság előtt 
álló, közeli és távolabbi fel
adatok legjobb megoldását.

Szandi Anna
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" a Lihorpasz
Az ország legdélebben fek

vő kísérleti telepén — A dél
kelet Dunántúli Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet (bicsérdi) 
gazdaságában keresik az olyan 
takarmánynövényeket, ame
lyek gyorsan fejlődnek é* 
hagy zöldtömeget adnak, al
kalmasak másod- és főleg har
madvetések céljára. Az egyik 
legértékesebb és legtöbb si
kerrel kecsegtető növény a né
met Lihorpasz. Rendkívül
fyorsan fejlődik: másfél kél 

ónap alatt kaszaérett lett, s 
öntözéssel 130 mázsa termést 
adott holdanként. A bícsércS 
termelőszövetkezetben próba
etetést végeztek és megálla
pították, hogy a szarvasmar« 
háknak ízlik a nálunk eddig 
ismeretlen takarmánynövény.

nyiben az elgondolással a já? 
rási tanács ülése egyetért  ̂
1966-ban a járási tanács vb 
megtárgyalja az ácsteszéri, ah 
másfüzitői. bábolnai, bakony- 
bánki, császári, hántai, kis; 
igmándi és szendi végrehajtó 
bizottságok tevékenységét. Aa 
illető községi irányító testü
letek jelentései mellett a rr  
ta alapjául szolgál majd a jáA 
rási tanács vb titkárságának 
kiegészítő jelentése, amely a 
szakigazgatási szervek rmse 
gálatára épül.

Az elgondolások sasirisrt * 
járási tanács ülésén két köz
ségi tanács testületi tevékeny
sége kerül napirendre. Mocsa 
és Réde tanácsai számolnak 
majd itt be ssmásáBfiréL

egélyezés és gondoskodás

Gyakorlati segítség 
a községi vezetőknek

Eerde Mihály


