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— Évtizedek telnek el majd, 
és utódaink elismeréssel em
lékeznek rólunk — mondotta 
a kocsi Dózsa Tsz egyik idős 
tagja, utalva ebben arra a je
lentős fejlődésre, amelyet ed
dig megtett a szövetkezet. A 
közösség valóban igen sokat 
tett a közös gazdálkodás fel
lendítéséért. Ma már jelen
tős mennyiségű saját géppark
kal és gazdasági épülettel ren
delkezik a szövetkezet. S ezt 
a közös vagyont a jövő évben 
is tovább gyarapíthatják.

A tervek szerint a már meg
levő ezres tojóház és a 2500 
férőhelyes csibenevelő mellé 
jövőre egy újabb tízezres csi
benevelőt épít a tagság. Nagy 
összeget fordít a közösség 
újabb mezőgazdasági gépek 
vásárlására is. Üj vetőgépet, 
kazalozót, fűkaszát, palántá- 
zógépet hídmérleget stb. sze
rez be a szövetkezet. A jövő 
évben megvásárolják a tizen
egyedik saját erőgépet is. így 
gépvásárlásra összesen 354 
ezer forintot fordítanak, mely
nek 25 százalékát saját erőből 
fedezik.

Gyorsítsuk meg a tsz-ekben 
a közös építkezés ütemét

A term előszövetkezetek fej
lődésének m eggyorsításában 
nagy szerepet já tszik az a  té 
nyező, hogy egyes nagyüzemi 
gazdaságokban milyen felsze
relésekkel és gazdasági épüle
tekkel rendelkeznek. A fiatal 
gazdaságok igyekeznek ezeket 
a feltételeket minél előbb biz
tosítani. A fejlődést az á l
lam  nagyban segíti. Az idén 
állam i tám ogatással és sa já t
erő beruházással szarvasm ar
hák részére 1903, sertések ré 
szére- 11 449 férőhelyet létesí
te ttek  a tsz-ekben. Az épülő 
barom fiólak 20 300 darab  
törzs- és húscsibe részére biz
tosítanak m ajd megfelelő, 
egészséges férőhelyet. Ezenkí
vül sok egyéb gazdasági épü
le t is készül, például góré, 
takarm ányos, m agtár, gépszín 
stb.

Az építkezések ütem éről és 
azok készültségi fokáról nem 
lehet egyértelm űen véleményt 
mondani.

Egyes helyeken megfelelő 
ütem ben halad az építke
zés, m ásutt viszont még 

igen sok a  tennivaló.

Egy hafárszemle
tapasztalataiból

A m últ napokban Táncsics 
Mihály szülőfalujában, Ács- 
teszéren jártam , ahol a  te r
melőszövetkezet vezetőségi 
tagjaival határszem lét ta rto t
tunk. Jó  dolog az időnkénti 
határszemle. Ha lá thatatlanul 
is, de ilyenkor o tt lappang a  
b írá la t és dicsekvés készsé
ge az em berek szivében, no 
meg néha a szemében is.

így  já rtu k  be a  község ha
tá rá t, a  Kígyósér dűlőtől a 
Faluhely dűlőig, s  m ár min
denfelé zöldellő ígéretben 
lá ttu k  m eg jövő évi kenye
rünket. Igen, a term ésre elő
készített ta laj néhol m ár biz
tat, dicséri az em beri jó  szán
dékot, a tö retlen  akarato t, a  
termelőszövetkezet becsülete
sen dolgozó tag jainak  szor
galm át és a  Kisbéri Gépál
lomás gépeinek ' m unkáját. 
Ezt az őszi vetéstől gazdag 
táb lák  is  így m ondanák el, ha 
beszélni tudnának, sőt, ta
lán  még bőbeszédűbbek len
nének, m ert hiába, még 
m indig nincsen öröm üröm  
nélkül, még az ácsteszéri ha
tárban  sem... I tt  vetődik fel 
a  kérdés: m iért kell a  dicsé
re te t árnyékként követnie a 
szem rehányásnak? M iért kell 
a  term ő ta la jnak  a  beléveteitt 
gabona terhén felül m ég szá
mos. szanaszét heverő mező
gazdasági gép te rh é t is nyög
nie?

Arról van szó, hogy az Ács- 
teszér határában elheverő me
zőgazdasági gépek, ha teher
nek súlyosak, panasznak még 
súlyosabbak. Ha beszélni tud
na a föld, bizony, nyögne 
alattuk. M int a  háború után 
kilőtt tankok és egyéb harci 
eszközök, úgy hevernek szer- 
teszéjjel a  gépek. I t t  egy ve
tőgép, ott egy eke, m ásutt egy 
tárcsa és a többi, önkéntele
nül vetődött fel bennem  a

kérdés: ezek talán  m ár m ind 
halottak a mezőgazdasági 
m unka szárná»a? És ha halot
tak, akkor ez s z  életet ígérő 
term őföld a  tem etőjük?

Még nem  halottak, csupán 
sebesültek és „gyógyító kézre” 
várnak. Ezeket a  jobb sorsra 1 
érdemes vagyontárgyakat sa j
nos, a rozsda kegyetlenül m ar
ja, s  mi lesz velük, ha ellepi 
őket a küszöbön álló tél hava?

Annyi bizonyos, ha az ille
tékesek lelkiism eretét csak 
ném ileg m arta volna meg az 
önvád, az ezreket érő közös 
vagyontárgyak m ár a  term elő- 
szövetkezet m ajorjában  pihen
nének összegyűjtve. De m ind
já r t  meg kell mondani, hogy a 
közösség az eddiginél hatéko
nyabb gondoskodást követel 
meg azoktól, ak ik re  vagyoná
nak kezelését bízta. Szinte hi
hetetlen, hogy azok, akik jó 
m unkára is képesek, ne tud
nák, hogy a  társadalm i tu la j
don a törvény fokozott oltal
ma a la tt áll?

Jó  dolog tehát a határszemle. 
Hisz a  jó gazda ilyenkor ész
reveszi, k ijav ítja  a  hibákat, 
mert. együtt érez a term ő föld
del, s képes m egérteni annak 
ném a ígéretét. Az ácsteszéri 
Táncsics M ihály Termelőszö
vetkezel gazdái is ápolják  to
vább földjeik ígéretét, hogy 
az gazdag valósággá váljék.

Csaba Tibor,
a Komáromi Járási Tanács VB 

m unkatársa

A m unkák mielőbbi befejezé
séhez feltétlenül szükséges — 
főleg a  házilagos építkezések
nél —, hogy a  term előszövet
kezeti tagság a  hátralévő m ás
fél hónapban felkészültebben, 
nagyobb erőfeszítéssel kapcso
lódjék be a m unkába. A rossz 
idő beállta előtt m inden le
hetőséget felhasználva fedél 
alá, jó  elhelyezési körülm é
nyek közé kell helyezni a  kö
zös állatállom ányt. Gondos 
munkaszervezéssel, a  m unka
napok, m unkaidő jó kihaszná
lásával megoldható a  folya
matos építkezés. Példa erre  a 
ta tai pártkongresszus, a kocsi 
Dózsa, az esztergomi Vak 
Bottyán, a  héregi Szabad Föld 
Tsz. Ezekben a  term előszövet
kezetekben igen nagy gondot 
fordítanak a  növekvő á lla tá l
lomány megfelelő elhelyezésé
re.

Sok helyü tt felism erték az 
építkezések időbeni befejezé
sének szükségességét és cél
szerűen, határidőre meg is 
valósítják azokat. Hiszen 

a  szövetkezet jövedelme
zőségében nagy szerepet 
játszik, hogy m ennyi és 
milyen épület az, m elyet 
a  közös gazdaság használ

hat.
Ä héregi Szabad Föld Tsz 

vezetői és tagsága az idén ál
lam i segítséggel egy 100 férő
helyes m agtárpadlásos tehén
istállót, ezenkívül 20 férőhe
lyes sertésfiaztatót, 120-as ser
téshizlaldát, 50 és 25 férőhe
lyes növendékistálló felépíté
sét vette  tervbe. A felsorolt 
létesítm ények közül a  házi 
építőbrigád közreműködésével 
valam ennyi elkészült, csupán 
a  tehénistálló befejezése van 
még hátra .

Az építkezések gyors befe
jezése m ellett term észetesen 
elsősorban a  szántásra, vetésre 
és a  még kintlévő kukorica 
letörésére és betakarítására 
kell m inden erőt fordítani. Ez
zel nem  ellentétes az, hogy az 
állatok  elhelyezésére minél 
előbb megfelelő szállást bizto
sítsunk. A gazdasági épületek
nek nem  az év végéig kell el
készülniük, hanem  az esős, 
szeles, hűvös idők beálltáig, 
am i bizony m áris i t t  van a 
nyakunkon.

Hogyan gyorsítsuk m eg te
h á t az építkezések ütem ét? 
Elsősorban

gondos munkaszervezéssel 
biztosítsuk a  házi brigá
dok és egyéb kivitelezők 

folyamatos m unkáját.
M ásrészt a tsz-ek vezetői és 
a tagság ta rtsa  sa já t ügyének 
a  közös beruházások mielőbbi 
megvalósítását, gondolva arra , 
hogy ez a  jövedelmezőségre is 
jelentős kihatással van.

Dosztál Ferenc, 
a  megyei tanács V. B. mező- 
gazdasági osztályának építési 

előadója

3 itrgtar tátink
az első előadásokat a dorogi 
járásban szervezett termelő
szövetkezeti akadémiákon. 
Tokodon november 20-án 
volt az első foglalkozás, amit 
Kádár László elvtárs, terme
lőszövetkezeti elnök tartott. 
Baján és Pilisszántón is el

hangzott az első előadás. Az 
akadémiák nagyobb részben 
mezőgazdasági kérdésekkel 
foglalkoznak, de nem ma
radt ki a  tematikából a tár
sadalomtudomány és a tech
nika sem.

Mint ha a sajátom lenne...
A karám ban harm inckét kis 

borjú figyeli az asszony min
den m ozdulatát. Egészen a 
korlátig nyomon követik Ko
vács Gábornét, aki másfél év 
óta lelkiism eretes gondozója 
az ászári A ranykalász Tsz jó
szágainak. Ehhez az alig 30 
éves asszonyhoz olyan kedve
sen, olyan hűséggel ragasz
kodnak ezek a  fiatal állatok, 
hogy öröm nézni.

— I tt a m unka  nehezét is 
szívesen, örömmel végzi az 
ember — m ondja Kovácsné 
—, hisz oly szeretnivalók ezek 
a kis suta jószágok. Babusga
tom, becézgetem őket — foly
ta tja  — m indegyiknek adok 
nevet.

S  valóban, a fiatalasszony
ka névről szólítja a  borjakat, 
s azok hallgatnak a  hívó szó
ra. Kovácsné m inden nap, 
még ünnepen is, m ár hajnal
ban a  borjak szállásán szor
goskodik, s percnyi pontos

sággal 5 órakor kezdi a  jó
szágok e te tésé t Ez nem  m in
den esetben olyan könnyű do
log, m in t azt elképzeljük. A 
kicsi választási borjak példá
ul ta lán  el is pusztulnának 
éhen, h a  Kovácsné nem  „ta
n ítaná” meg őket enni. Ezt bi
zony tanítani kell. Az asz- 
szonyka hazulról hoz kocka
cukrot, azzal csalogatja a  kis 
bólét a  jászolhoz. Az állatok 
nevelése igen nagy türelm et 
igényel, s Kovácsné soha nem 
fáradt, ha a  borjairól van 
szó. A szó szoros értelm ében 
keresi az állatok kedvét, simo
gatja, dédelgeti, játékosan be- 
cézgeti őket.

— Igen fontos a lelkiism e
retes gondviselés — jelenti ki 
a gondozónő —, valam int az 
etetési idő pontos betartása, 
és a türélem. Em ellett biztosí
tani kell az állatok állandó 
nyugodt pihenését is.

Így azután az állom ány ha
vi súlygyarapodása rendsze

r in t m eghaladja a  4— 6 m á
zsát. S h a t hónap után 260— 
280 kilós jószágok kerülnek 
ki Kovácsné kezei közül.

— Ügy végzem  it t  a dolao- 
m ot — m ondja —, m intha  
valam ennyi kis borjú a sajá
tom  lenne. S  ha valam elyik  
jószág esetleg beteg — bár 
ilyesmi igen ritkán adódik 
akkor csaknem az egész na
pot itt, a közösben töltöm. Ed
dig körülbelül 500 m unkaegy
ségem van. ez keresetnek is 
szép — teszi hozzá —, hisz 
nálunk körülbelül 40 forint 
lesz egy-egy munkaegység ér
téke. Meg vagyok elégedve, s 
úgy érzem, közösségünk is 
m éltányolja munkám at.

Valóban m éltányolja, m ert 
például a  tsz párt titkára  is 
nagy elismeréssel szólott Ko- 
vácsné m unkájáról. Legfőkép
pen azért dicsérte, m ert szor
galmával az egész közösség 
boldogulását segíti elő.
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HIÁNYOSSÁGOK A FÖLDMŰVESSZÖVETKEZETI 
VAGYONVÉDELEM TERÜLETÉN

A földművesszövetkezeti 
mozgalom számos szép ered
ményt m ondhat magáénak. Az 
önkiszolgáló és önkiválasztó 
boltjaink  színvonalasak, ja 
vult a  falusi és a perem vi
déki áruellátás, de a  felvá
sárló  kereskedelem , a  ven
déglátóipari üzemegységeink 
ténykedése is következetes, 
jó  m unkát tükröz. Sajnos, 
nem m ondhatjuk el ugyan
ezt a  vagyonvédelmi m unká
ról, bál’ kétségtelen, hcigy 
jelentős javulás van i t t  is. 
A dadi, a  maszályi,] a  száki és 
a  szendi földművesszövetke
zetek pl. az évben leltár- 
hiánym entesen szám oltak el. 
A vagyonvédelem megszilár
dulásának ütem e azokban 
lassú, pedig

egy sor súlyos hiányosság vár
azonnali megoldásra.

M ennél később következik 
be a  hibák és gondatlansá
gok felszámolása, annál több 
k á rt okoz az a mozgalomnak.

Számos esetben felhívta 
m ár a  MÉSZÖV a  földműves
szövetkezetek figyelm ét a r
ra, hogy alkalm azottakat, 
dolgozókat csakis bizottság 
jelenlétében lehet felvenni, 
vezető-beosztást és olyan 
m unkakört pedig, ahol a dol
gozó pénzt vagy anyagot ke
zel, csak érvényes erkölcsi 
bizonyítvánnyal rendelkező 
tö lthet be. Az elm ondottak be
ta rtásá t 453 esetben vizsgál
ták  az illetékesek és azt ál
lap íto tták  meg, hogy ezt a  
fontos vagyonvédelmi ren 
delkezést a  vizsgált esetek 
55 százalékában ta rto tták  
csak be. A ta ta i fm sz például 
25, az ácsi 14 dolgozót állí
to tt m unkába anélkül, hogy 
bizottság vizsgálta volna 
m egbízhatóságukat és szak- 
képzettségüket. Súlyosabb a  
helyzet az erkölcsi bizonyít
ványok megkövetelése te rü 
letén. Nem mindegyik veze
tő  és felelős beosztású fmsz-i 
dolgozó rendelkezik ezzel. 
Csupán a  89 százalékuk. Sú
lyos felelősség terheli ezért 
a környei, a  mocsai és a 
kisbéri fmsz-eket.

A kereskedelem kultúrált-

ságának fejlődését gátolja és 
ugyancsak

károk előidézőjévé válhat 
a szakképzettség, illetve 

a megkívánt gyakorlat hiánya.

Záros határidőn belül, tan
folyamok szervezésével és 
új m unkaerők beállításával 
el kell érni, hogy a szakkép
zettséghez kö tö tt helyekre 
megfelelő em berek kerülje
nek.

Az áruk átvételének vizs
gálatánál is jelentős hiá
nyosságokat tá r t  fel a  vizsgá
lat. A 162 egységnél végre
ha jto tt vizsgálat kim utatja, 
hogy az fm sz-ek csak a  jo
gos esetek 35 százalékát óv
ták  meg, 87 százalékos ered

ménnyel. Azoknál az fmsz- 
eknél, ahol eltekintettek ettől 
a szám ukra kötelező jogi ak
tustól, term észetesen alapo
san m egnőttek a  hiányok és 
a  veszteségek.

Nagyobb gondot kell for
d ítani az  áruk  táro lására is. 
A 424 egységnél ta rto tt vizs
gálat bebizonyította, hogy

77 egységnél nincs megfelelő 
raktárállvány, pedig ez külö

nösebb beruházást nem igényel.

A felsorolt hiányosságok 
szinte egyik napról a m ásik
ra  megszüntethetők és ez 
legyen a  szövetkezetek egyik 
legfontosabb feladata, annál 
is inkább, mivel a  hibák je 
lentékeny károk forrásai!

Termelés és kereskedőszellem
Egy évvel ezelőtt még a leg

gyengébb szövetkezetek kö
zött em legették a szomódi 
M árcius 15. Termelőszövetke
zetet. Ez évi eredm ényeik 
alap ján  pedig elm ondhatjuk, 
hogy a  gazdasági és erkölcsi 
erősödés te rü le tén  jelentős 
lépést te ttek  előre.

Zarics Imre, a  tsz agro- 
nóm usa elmondta, hogy ta 
nulm ányozta több gyengén, 
működő tsz életét. Kereste a 
hibák okait és a rra  a  végső 
következtetésre ju to tt, hogy 
ezeken a  helyeken nemcsak a 
m unkával, a  tervvel és a  m un
kaszervezéssel van hiba, ha
nem  az üzleti szellem h iányát 
is sínylik a  gyengébb tsz-ek. 
Egy sor példát hozott fel en 
nek  a  ténynek a  bizonyításá
ra, amiből kettő t ragadtunk 
ki, mancsaik azért is, m ert 
m ind a  kettőnek a  szerződés
kötés az alapja.

Az aszályos esztendő okoz
ta  táka-rmányhiány m ia tt 
több tsz a  m arhaállom ány 
számszerű csökkentését hatá
rozta el. A szomódiak pedig 
nemhogy nem  ad tak  el a sa
játjukból, de felvásárolták az 
eladásra k ín á lt állatokat. A 
tagok csak akkor érte tték

Könyvvásárlók között
„Telt ház” van a kisbéri 

földművesszövetkezeti köny
vesboltban. Fejkéndős, háti- 
kósaras asszonyok, kucsmás 
férfiak, akik a csütörtöki he
tip iacra jö ttek  be a Bakony 
„fővárosába”, felhasználják 
ezt az alkalm at, s jó előre 
biztosítják a télapó- és a ka
rácsonyi ajándékkönyveket. 
Van miből választani, hiszen 
a kilencvenkétezer forintos 
készletet a MÉSZÖV, vala
m int B arát M ihály boltveze
tő nagy gonddal állították 
össze, széles ská lá t biztosít
va a klasszikusoknak, a  mo
derneknek, a  mai tárgyú 
külföldi és a  m agyar regé
nyeknek éppúgy, m in t az ifjú
sági és a gyermek-mesésköny- 
veknek.

A két hónapja működő 
boltból számos Erzsébet-napi 
és K atalin-napi' ajándékkönyv 
kerü lt ki, és a  rövid idő a latt 
m ár — főként a fiatal könyv
barátokból — kialakult a 
törzsgárda. Ide tartozik a 
Táncsics Gimnázium három 
taunJója: Dobrova Mária,
Kiss Ilona és Fricz Ágnes, 
akik négyszáz forin tért vásá
roltak könyveket. Az iskola 
200 négyszögöles kertjére 
1800 forintos gazdasági te r
vet készítettek, de a m érleg
nél kiderült, hogy a  tervnek 
csaknem a kétszeresét te lje
sítették, így 400 forin t ke
rü lhe te tt felosztásra. Az is
kolákért művelői m eghány- 
ták-vetették  az osztalék sor
sát. A budapesti kirándulás 
és a  bankett gondolatát e l
vetették. Az előbbit a h i
deg időjárás miatt* a  másik

nál viszont okosabbnak ta r
to tták  a  könyvvásárlást. Hi
szen jövőre m ár érettségire 
készülnék, napról nap ra  több 
a kötelező olvasm ányok szá
m a, am iknek beszerzése a  
szülőket terheli. És m iért ne 
segítenék szüleiket most, am i
kor i t t  a  lehetőség... A köte
lező olvasmányokon kívü l — 
a  tizenhárom  csomag egyi
kében — a  többi között ilyen 
könyveket is ta lálunk: F lau
bert: Bovariné, V iktor Hu
gó: Párizsi Notre-Dame,
Lev Tolsztoj: A nna K areni
na, Háború és béke, Berkesi 
A ndrás: Októberi vihar. Jó 
könyvek — jól választottak 
a  lányok.

— kinka —

meg ennek a  vállalkozásnak a 
lényegét, am ikor a  vezetőség 
szerződést kötött az állatfo r
galmival és darabonként 4 
—5 ezer forintos tiszta ha
szonnal értékesítette a  felja
vított m arhákat. Ezt a  tény
kedést egyáltalán nem  lehet 
kupeckedésnek nevezni, de an 
ná l inkább bizonyítja, hogy a 
tsz vezetősége a  közösség jö
vedelm ének és az ellátási 
te rv  teljesítésének érdekében 
niindent m egragad — term é
szetesen a  szocialista term e
lés és értékesítés norm áin be- 

'lüL
K ihasználták a  kertészke

désben rejlő  lehetőségeket is. 
Több m int 96 k h -ra  kötöt
tek a  M EK-kel zöldségterme
lési szerződést és  a  ténylege
sen m űvelt 45 kh  kertészetük, 
fillérek  híján, egymillió fo
r in t globális bevételt hozott 
a  közös „konyhára”. Egymil
lió forin t tekintélyes summ a, 
s bárm elyik tsz elérheti, 
minit ezt Ernst János tsz-elnök 
és S téfan ik István  főkertész 
elmondják, csak gondolkodnak 
egy kicsit a  MÉK által felkí
nált szerződések elfogadásán, 
am elyek m inden esetben elő
nyösek term előszövetkezeteink 
számára. A szomódi tsz é lt a 
lehetőséggel. Á rúikra felfigyelt 
a  HUNGAROFRUCT is, és há
rom  vagonnyi á ru ra  adott 
m egrendelést Nyugat-Német- 
ország szám ára, am i az er
kölcsi megbecsülés m ellett je 
lentős anyagi hasznot is je 
lenített.

A tsz-nek Szamodon van 
Ugyan zöldségesboltja, kifeje
zetten a  lakosság és tagság 
friss áruval történő ellátá
sának biztosítására, ezenkí
vül m inden m egterm elt á ru t 
a  MÉK vásárolt fel. Amikor- 
elkészítette a  tsz a  kertészet 
mérlegét, úgy határozott, hogy 
a következő év re m ár m ost az 
ez évinél m integy tíz holddal 
nagyobb te rü le tre  köt term e
lési és szállítási szerződést' 
m ert a közös jövedelemnek 
nagy százalékát ebből tud
ják  biztosítani.

A földművesszövetkezeti cukrászdák és boltok felkészültek 1 
télapó és a karácsonyi ünnepekre. Bő és változatos árukészUl 

várja a vásárlókat a fmsz környei cukrászdájában is

354  ezer forintot 
költenek gépvásárlásra


