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Földművesszövetkezeteink 
és tömegszervezeteink feladata a begyűjtésben

A CSÉPLÉS ÉS BEGYŰJTÉS HÍREI

A Magyar Népköztársaság Minisz
tertanácsának 1952. évi 2. sz. törvény- 
erejű rendelete meghatározta a terme
lők beadási kötelezettségét. Most az 
aratás befejeztével a cséplés és be
gyűjtés küszöbén nemcsak dolgozó 
parasztságunknak, termelőszövetkeze
teinknek és tanácsainknak kell gon
doskodtok arról, hogy a begyűjtési 
tervet maradéktalanul teljesítsük, ha
nem e téren komoly és felelősségtel
jes feladatok hárulnak a földműves- 
szövetkezetekre, azok vezetőségére 
és a tenménybegyüjtőkre.

Hogy a gyors begyűjtés zavartalan
ságát biztosítsuk, első és legfontosabb 
feladata a földművesszövetkezeteknek 
a munka helyes megszervezése, terv
szerűvé tételé. Az eddiginél sokkal 
jobban ki kell építeni födművesiszövet- 
kezeteinknek a helyi pártszervezet, 
tanács és tömegszervezetek közötti 
kapcsolatot, össze kell hangolni a ter- 
ménybegyüjtés alatt fennálló felada
tok elvégzését.

Rendkívül fontos, hogy a földműves
szövetkezetek vezetősége, dolgozói a 
falvakban felismerjék a begyűjtés 
hatalmas politikai és gazdasági jelen
tőségét, amit az idén még növel az, 
hogy ötéves tervünk döntő évében 
vagyunk. A földművesszövetkezet 
vezetői és tagjai úgy tudják kivenni 
részüket a begyűjtés meggyorsí
tásáért folyó munkából, ha példa
mutatóan élenjárnak az állammal 
szemben fennálló kötelezettségek telje
sítésében és ezen kívül fáradtságot 
nem ismerve vesznek részt agitációs 
munkában, hogy komoly felvilágo
sítással segítsék elő a gyors tenmény- 
begyüjtéS't.

A földművesszövetleezeti ügyvezetők 
és termén yfelvásárlóki feladata, hogy 
a begyűjtéssel kapcsolatban állandóan 
nyilvántartást vezessenek. Mindig 
tisztában kell lenniök azzal, hogy 
mennyi terményt kell begyűjteni, a 
községben hány cséplőgép dolgozik, 
egv-egy cséplőgép naponta mennyi 
gabonát csépel el és így tovább. 
Ezeknek az adatoknak birtokában 
megállapíthatják, hogy hány vagon 
raktártérre, mennyi raktári munkásra, 
adminisztrátorra van szükség naponta 
és hogy egy nap alatt mennyi gabonát 
kell átvenni, illetve hány átvételi
jegyet keil kiállítani. Fontos a begyűj
tési munkák napokra való beosztása 
azért, hogy a dolgozó parasztság a 
napi elcsépelt mennyiségből beadását 
azonnal teljesíteni tudja, mert egy
napi lemaradás is a terménybe gyűjtés 
menetét akadályozza, illetve kárt okoz 
a dolgozó parasztságnak, mert a köz
ség annyival is később viheti termé
nyét a szabadpiacra.

A tervszerűség megköveteli azt is, 
hogy a földművesszövetkezetek minél 
kevesebb költséggel végezzék a be
gyűjtés munkáját. Fel kell tehát szá
molni azt a helytelen nézetet, mely 
a muitévben eléggé elharapódzott, 
ami szerint nem számít, hogy milyen 
terményt gyűjtünk be és hogy meny
nyibe kerül a begyűjtés, csak az a 
fontos, hogy jelenthessük a terv tel
jesítését, illetve túlteljesítését. Föid- 
művesszövetkezeti felvásárlóinknak te
hát nagy súlyt kell helyezni a minő
ségi átvételre, mert a minőségi áru 
átvétel a minőségi áruellátást bizto
sítja és erősíti a munkás-paraszt szö
vetséget. A begyűjtés sikere nemcsak 
a földművesszövetkezet vezetősége, 
hanem a földművesszövetkezet minden 
tagjának, dolgozójának, valamint a 
tömegszervezetek tagjainak jó mun
kájától is függ. Éppen ezért a föld
művesszövetkezet és. tömegszervezeti 
aktíváknak felvilágosító munkán ke
resztül mindent el kell követni a mi
nisztertanács íerménybegyüjtési hatá
rozatának gyors vég-ehajtása érdeké
ben. Agitációs munkájuk közben- ébe
ren kell figyelniük az ellenséges meg
nyilvánulásokra és az ellenség hang
ját, mesterkedését gyökerében el keli 
fojtani. Minden aktívának tisztában 
kell lenni azzal, hogy az ellenség 
teljes erőbedobássaf igyekszik meg
akadályozni a terménybegyüjtést. Az 
oUenséges hangot csak úgy tudjuk

sikeresen visszaverni, ha naponta 
100 meg 100 dolgozó paraszttal be
szélünk, felvilágosító munkát vég
zünk és így segítjük a falu népét, 
hogy jó beadással a június 30-án 
megszűnt szabadpiaci értékesítési 
jogot mielőbb ismét megkaphassa.

Fontos szerepe van a terménybe- 
gyüjtésben a verseny jó megszerve
zésének, állandó nyilvánosságának, 
az élenjáró dolgozó parasztok nép
szerűsítésének. Ezért a földművesszö
vetkezeti boltok) kirakatában és a 
versenytáblákon állandóan szerepel
tetni kell a beadásukat becsületesen 
teljesítő dolgozó parasztok nevét, 
azok fényképét és a teljesítés százai- 
lékát. De ugyanakkor ki kell pellen- 
gérezni azokat is, akik hanyagok és 
törvényszegők, mivel nem teljesítik az 
állam iránti kötelezettségüket.

A jó versenyszellem kialakításában 
jó példával kell élenjárni a föld
művesszövetkezetek vezetőségének, 
elsőnek kell bekapcsolódni a ver
senybe. Igen helyesen szervezte meg a 
versenyt a vértestolnai földművesszö
vetkezet vezetősége és tagsága. A ver
seny helyes megszervezésén keresztül 
teljesítik felajánlásukat, mely sze
rint augusztus 12-re 100 százalékra
teljesítik terménybegyüjtési előirány
zatukat. E vállalás teljesítését úgy 
biztosítják, hogy a szövetkezeti vezető
ség példája nyomán a meghatalmai- 
zottak és a tagság is elsőnek teljesíti 
beadási kötelezettségét, a cséplőgép
től egyenesen a raktárba szállítva a 
terményt.

A versenylendület kiszélesítése ér
dekében igen helyes vállalást tettek a 
neszmélyi földművesszövetkezeti bolt 
dolgozói. Vállalták, hogy az üzlet déli 
zárvatartási ideje alatt felvilágosító 
munkát végeznek a dolgozó paraszt
ság között a cséplőgépeknél és így 
veszik ki részüket a terménybegyüjfés 
sikeréért folyó munkából. Ha minden 
földművesszövetkezet vezetősége és 
tagsága hasonló vállalást tesz, akkor 
terménybegyüjtésünket az előírt ha
táridő előtt teljesíteni fogjuk.

A terménybegyüjtés zavartalan
ságának biztosításához hozzátartozik 
az is, hogy a szövetkezeti terményfel- 
vásárlók megvalósítsák a raktárak 
előírás szerinti állandó és pontos 
nyitvatartását, biztosítsák az átvétel
hez szükséges munkaerőt és az 
adminisztrációs munkák naprakész 
állapotát. Szervezzék meg községen
ként. hogy a földművesszövetkezeti 
és tömegszervezeti aktívák, elsősor
ban a DISZ és az MNDSZ tagjai 
társadalmi munkával nyújtsanak se
gítséget a begyűjtött termény tárolá
sához, forgatásához és elszállításá
hoz.

A terménybegyüjtés fokozott mun
kája közben sem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy a kenyér és takar
mánygabona begyűjtése idején tovább 
folyik az állat, baromfi, tojás, tej és 
szénabeadás is. Még mindig vannak 
olyan földművesszövetkezeti vezetők, 
akik úgy gondolkoznak, hogy egyszer 
kenyérgabonát, majd tojást, tejet és 
más egyebet gyűjtünk. Ez az el
gondolás helytelen, mert a terv telje
sítése minden begyűjtendő cikkből 
fontos feladat. Földművesszövetke
zeteink tehát mindent kövessenek el, 
hogy ugyanakkor, amikor a termény
begyüjtés sikeréért harcolnak, folyjon 
a tej-, tojás- és élőállatbegyüjtés is. 
Ebben a munkában komoly segítséget 
nyújthat földművesszövetkezeteinknek 
az MNDSZ szervezet és aktívahálózat.

Mindezek alapján világosan kell 
látni minden földmfivesszövetkezeti 
vezetőnek, hogy a begyűjtés sikere 
nem kis részben a földművesszövet
kezet dolgozóin is rnulik. Éppen ezért 
földmüvesszövetkezeti mozgalmunk 
minden dolgozója vegye ki részét e 
nagy munkából a terménybeadás, 
terményátvétel, a szállítás zavartalan 
lebonyolításával, szívós felvilágosító 
munkával és jó egyéni példamuta
tással.

Farkas János 
MÉSZÖV, oszályvezető

Dad községben 18-án délben kezdték
meg két cséplőgéppel a cséplést. A 
harmadik gép nem indulhatott, mert 
Szűcs Lajos cséplőgéptulajdonos nem 
gondoskodott időben üzemanyagról. 
Nem tudott megindulni annak elle
nére, hogy azon a részen, ahol ő csé
pel, a legtöbb dolgozó paraszt már be- 
hordta gabonáját. A falu végéről in
dultak a gépek és így minden
ki pontosam • tudta, hogy ha 
két-három szomszéd már be
takarította gabonáját, akkor ne
ki is hordani kell. 24 órán túl 
asztag nem állhat a szérűn. A cséplő
gépeknél a munkaerő a falu dolgozói
ból tevődik össze. Augusztus 15-re be
fejezik a cséplést és ezzel egyidőben 
a beadást is. A cséplőgépeknél két-két 
népnevelő tudatosítja a dolgozó pa
rasztoknál, mi a jelentősége a gyors 
beadásnak.

Kömlőd község dolgozd parasztjai 14-én
egy géppel kezdték meg a csép
lést. Az első napon Varga András 12 
holdas és Steiner János 6 holdas dol
gozó parasztok elcsépelték gabonáju
kat. Varga Andrásnak .búzából 20 
mázsa 8 kilogramm termett, ebbőt 8 
mázsa 57 kilót adott be. Rozsból 5 
mázsa 33 kilogramm volt a termése, 
ebből 3 mázsa 96 kilogrammot, ár
pája 10 mázsa 60 kilogrammot adott, 
ebből 3 mázsa 40 kilót vitt be a ga
bonaraktárba. Beadását 100 százalékig 
teljesítette a cséplőgéptől. Ugyanígy 
Steiner János is 100 százalékos ter
ménybeadással tett eleget az állam 
iránti kötelezettségének.

Komlódon a cséplés elég lassú 
ütemben megy. A tanács nem tudato
sította kellőképpen a gyorscséplés 
jelentőségét. A határban 18-án még 
lábon álló gabonát is találtunk. Ha a 
tanács nem kíséri figyelemmel a csép
lés és a begyűjtés ütemét, akkor 
augusztus 20 ig Komlód nem tudja 
beadását teljesíteni.

Az újpusztai állami gazdaságban is - ig
639 mázsa őszibúzát, 657 mázsa őszi
árpát, 109 mázsa tavaszibúzát, 24 
mázsa tavasziárpát, 109 mázsa zabot, 
599 mázsa takarmányborsót és 41

A Dorogi Szénbányászati Tröszt III. 
negyedévi termelési feladatainak tel
jesítésében napról napra élesebben 
domborodik ki a bányák fokozottabb 
gépesítésének és a már meglévő gépi 
berendezések jobb kihasználásának 
szükségessége.

A tröszt technológiai csoportja fe
lülvizsgálta a rakodó és szlillítóberen- 
dezések június havi kihasználását. En
nek alapján azokat a gépeket, melye
ket megfelelő munkahelyek hiányában 
nem használtak ki megfelelő mérték
ben, átirányította.

így jutott el az egyik Sz-153-as 
szovjet rakodógép az annavölgyi új 
X-es aknából a borókási XIV-es ak
nába.

Annavölgyön a rakodógéppel 
szintes elövájásban naponként át
lag csak 1.6 m-es előrehaladást 
értek el június hónapban! Ebben 
a szelvényben kézi rakodás mellett 
is 3 méter a napi átlagos előre

haladás.
— A rakodógép kedvezőtlen ki

használásának fő oka, hogy a 200 mé
teres szintes pályán kézi csiilézéssel, 
majd egy 40 méteres ereszkén és 
újabb 50 méter hosszú szintes ptályán 
történő elszállítása miatt, a gép egy 8 
órás műszakban mindössze átlag 
30—35 percet dolgozhatott. Ezenkívül 
az előfúrások miatt 7 műszakot, víz
betörés miatt pedig 21 műszakot állt 
a gép.

Az üzemvezetőség vétkes köny-

mázsa angolperjét csépeltek. A cséplés 
a lehető legjobb ütemben folyik.

A zab aratását is rövidesen befeje
zik. Különösen nagy segítséget nyújt 
itt a 18 esztergomi diáklány és a 38 
honvéd, akik olyan munkát végeznek, 
hogy a gazdaság dolgozói is figyelem
mel és elismeréssel kísérik munkáju
kat. 15-én például 7 óra alatt 33.600 
négyszögöl zabot arattak le. így átlag
ban 156 százalékot értek el. 7 óra 
alatt egy lánynak a keresete 28 forint 
22 fillér volt.

üjpusztán augusztus 1-ig befejezik 
a cséplést. A gazdaság dolgozói a -jó 
munkáért, a norma állandó túlteljesí
téséért 10 százalékos prémiumot kap
tak.

Cstip kiiiStpÖEfl ]8-án délután kezdték 
a cséplést. Csáp községben már tavaly 
is a cséplőgéptől a magtárba vitték 
a dolgozó parasztok a gabonát. Az 
első napon Somogyi János 11 holdas, 
Böröcz István 10 holdas, Rohonczi Já
nos 8 holdas dolgozó parasztok a 
cséplőgéptől azonnal a magtárba vit
ték a gabonát és kenyérgabonabeadá
suknak 100 százalékig eleget tettek. A 
nagyigmándi gépállomás egy gépje 
csépel a községben, de augusztus 15-re 
befejezik a cséplést és ezzel együtt 
a beadást is.

Várteskethely községben a kisbéri
gépállomás két gépjével; 18-án kezdték 
meg a cséplést. A gépek kicsik és ha 
a község nem kap rövid időn belül 
egy gépet, úgy határidőre nem tudja 
befejezni a cséplést.

A gabonák behordásánál a dolgozó 
parasztok segítenek egymásnak. Hagy 
hiányosság, hogy a községi tanács 17 
hold rozs és 3 hold búzáját 18-án 
még nem aratták le. Itt elsősorban a 
kisbéri gépállomás a hibás, mert neki 
kellett volna és meg is ígérte, hogy 
learatja a 20 hold gabonát, azonban az 
ősszel, vagyis november végén a gép
állomás művelte meg a földet, de 
olyan rosszul, hogy aratógéppel most 
képtelen learatni. A községi tanács 
annyiban hibás, hogy tavaly későn ér
tesítette a gépállomást és már fagyott, 
amikor a gabonát elvetették. Most « 
feladat, hogy minél előbb learassák a 
tanács gabonáját.

nyelműséggel egy hónapon át 
tétlenül nézte el az egyébként 
percenként 1 csille szén felrakásá
nak munkáját végző gép elégtelen 

kihasználását.
Nem törődött azzal, hogy máshol 
eredményesebben mentesíthette volna a 
dolgozókat a lapátolás fárasztó munká
jától.

A rakodógéppel együtt egy „kisze
relt’1 80 méter hosszúságra nyújt
ható rezerválható szovjet kaparósza
lag is átkerült Annavölgyről a XIV-es 
aknába, egy 200 méteres sikló kihaj- 
tájEhoz.

A két gép 3 napja dolgozik új 
gazdáinál és ezalatt máris 14 mé
ter előrehaladást ért el a vele 
dolgozó csapat, pedig egy teljes 
műszakot álltak a gépek áram- 

kimaradás miatt.
Az annavölgyi 1.6 méter napi előre
haladással szemben- Borókáson máris 
napi 5 és egynegyed méteres előre
haladást értek el a rakodógép segít
ségével. Annavölgyön a gép egy 
8 órás műszakban átlag 6.3 tonna sze
net rakott fel a rossz munkaszervezés 
miatt,

Borókáson az elmúlt 3 nap alatt 
pedig műszakonként átlag 16.8 
tonnára nőtt a gép által felrakott 

szén mennyisége.
A gépesített munkahelyen dolgozó 
brigád az 1 méter mélységű lyukak 
helyett 1.5 méter mélyre fúrja a lyu-

ftE községben öt közösszérű van. 
19-ig 59 dolgozó paraszt hordta a kö
zösszérűkre a gabonáját, ö t cséplőgép 
indul a faluban. A nagyigmándi gép
állomás gépei a lehető legjobban, leg
tisztábban dolgoznak. A kisbéri gép
állomásról is van egy gép Étén. Az 
elmúlt napokban 11 dolgozó paraszt 
hordta be a gabonáját, de a kisbéri 
gépállomás gépkezelője el sem merte 
indítani a gépet, mert félt, hogy a gép 
széjjelmegy. Az alkatrészei rosszak, a 
tengelyek lötyögnek. A kisbéri gépál
lomás miért nem kijavított és jó csép
lőgépeket ad dolgozó parasztságunk
nak? Miért akarja mindenáron a bizal
mat megingatni a gépállomásainkban?

Augusztus 18-ra vállalták Ete dol
gozó parasztjai, hogy befejezik a 
cséplést és teljesítik a beadást. Étén 
sok a kulák, sok a spekuláció. A ta
nácsnak fokozottan éberebbnek, fi
gyelmesebbnek kell lenni és állandó 
figyelemmel kísérni a cséplés és a be
gyűjtés eredményeit.

SzGild községben befejezték az őszi- 
árpa cséplést. A tanács nem [ordított 
komoly figyelmet a beadásnak. Ezért 
fordult elő, hogy Szend kulákjai álta
lában a beadásuknak csak 20 százar 
lékát teljesítették. így Rév Sándor 20 
holdas kulák, Szabó Kálmán 21 hol
das, Németh Miklós 25 holdas, Mohos 
Sándor 32 holdas és így tovább a 
többi kulákok is csak 20 százalékra 
teljesítették. A községi tanács „takar
gatja.'’ őket, ahelyett, hogy komolyan 
felelősségre vonná valamennyit.

Kisigmándon Bódai Kálmán kulák 
7-én elcsépelte az őszi árpáját. Beadá
sának csak harmadrészben tett eleget. 
Az eredményei alapján azonban, be
adását még 200 százalékra is teljesít
hette volna. Általában Kisigmándon ez 
a helyzet a többi kulákkal is. A köz
ségi tanács — úgylátszik — nem ve
szi komolyan a dolgot, mert ez a 
hangulat a dolgozó parasztoknál is 
felütötte a fejét. 24 óra alatt a be
adási kötelezettségnek — cséplés után 
— eleget kellene tenni. A községi 
tanács bizonyára 24 napot gondol 24 
óra helyett! •

kákát és így a robbantáskor minden 
alkalommal 6.6 köbméter széntömeg 
helyett 10 köbméter szénmennyiség 
válik le a homlokról.

A fizikai és műszaki dolgozókból 
álló komplex-brigád céljául tűzte ki, 
hogy a gyorsvágathajtás módszeré
nek kidolgozásával naponként 9 méte
res előrehaladást ért el. Egy kitérő 
megépítésével megteremtik a csille- 
aláváltás folyamatosságát és így a 
raxodógéppel és kaparóval nem kell 
majd minden csille megtöltése után le
állni.

Ventilátor beszerelésével biztosít
ják a munkahely gyors kiszellőzé
sét a repesztéskor keletkező füst
gázoktól, hogy a csapat állandóan 

friss levegőben dolgozhasson.
A munkaidő gazdaságosabb kihasz

nálása érdekében a biztosításhoz szük
séges ácsolatoK előre elkészítését vet
ték tervbe. Az egyes munkafolyama
tok végzésidejét technológiai munka
rend alapján állítják be a 8 órás 
munkaidőbe a termelés egyenletessé
gének biztosításira.

A borókási példa fényes bizonyí
téka annak, hogy ahol a műszaki ve
zetők a fizikai dolgozókkal egyaránt 
következetes harcot folytatnak a gé
pek jobb kihasználásáért, ott a gépek 
által nyújtott segítséget gyümölcsöz- 
tetni is tudják.

Gabala Ferenc 
tudósító

Borókás eredményei is bizonyítják, hogy a bányagépek 
a műszakiak és dolgozók együttműködésével előrelendítik a termelést


