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Vérteskethelyi mozaik A mezőgazdasági 
tanulók bérezése

Ami nem volt a zárszámadási borítékban
A Petőfi Tsz szorgalmas 

tagjai 1962-ben kétm illió-há
romszázezer forintnyi közös 
jövedelemből részesültek. Eb
ből 33,67 fo rin t ju to tt egy-egy 
munkaegységre. De a tsz-gaz- 
dáknak olyan jövedelm ük is 
volt, am it nem  közvetlenül, 
hanem  közvetve kap tak  meg. 
Igaz, ebből nem  lehet élelm i
szert, ruházatot, bútort, stb. 
vásárolni, ám  igen m agas az 
emberi-erkölcsi értéke. A kö
zösség szociális alapjából ta 
valy például 3900 forin to t fi
zettek ki temetkezési segély 
címén. Nem volt sok az egy- 
egy esetre ju tó  pénzösszeg, 
mégis jólesett, hogy a  közös
ség a  részvét m ellett a  teme
tés okozta anyagi gondók 
megoldásában is segítséget 
nyújt.

Azt a 3200 forin to t se sa j
ná lja  senki, am it a tanyán 
létesített zuhanyozó felszere
lésére (villanyboylerre) köl
tö ttek  ebből az alapból. Az 
tud ja csak igazán, m it je lent 
ez a tisztálkodási lehetőség 
m unka végeztével, akinek mór 
csípte a bőiét az árpapelyva. 
m arta  a lábát a forró szántó
földi por. Nem is volt tavaly 
ara táskor forgalm asabb hely 
a  községben, m in t a  zuhanyo
zó tájéka.

No és nem  volt benne a 
zárszámadási borítékban az a 
800 forint, am it a  tsz katoná
nak  bevonuló fiataljainak 
adott gyorssegély cím én; ,az 
az 1200 forint, amiből a tagok 
úttörőgyermekei felejthetetlen 
kirándulást tehették; az az

A kisbéri V irágzó Tsz-ben 
nagyon jó eredm énnyel zár
ták a m últ esztendőt. Annak 
ellenére, hogy egyesültek a 
gyengébben dolgozó, jóval ki
sebb gazdasági alappal ren
delkező Haladás Tsz-szel. a 
tagok keresete mégsem csök
kent. Jövedelm ük pedig a  két

1800 forint, am iből a közösség 
népes csoportja a Budapesti 
Ipari V ásárt tekin tette meg.

Ez m ind nem  volt benne a 
borítékban, m in t ahogy hiány
zott onnan 38 300 fo rin t is, 
am it tavaly év közben beteg
ségi munkasegély címén fize
te tt ki a tsz az a rra  rászoru
lóknak: vagyis szabályos táp
pénzt adott tagjainak.

Lám csak a  nagyüzemi 
gazdálkodás eredm ényeként 
milyen érdekesen mosódnak a 
határok, ille tve közelednék 
egymáshoz az ipari és a m e
zőgazdasági dolgozók bérezési 
rendszerei.

Az a plusz 5,38 forint
Tavaly általában  sikeresen, 

eredm ényesen gazdálkodott a 
Petőfi közössége. Ennek je len
tős segítője volt az, hogy az 
előző évekhez viszonyítva, 
jobban érvényre ju tta tták  az 
anyagi érdekeltség elvét. A 
krum pli, a  cukorrépa és a ku
korica term esztését prem izál
ták. Eredm ényeként ezeket a 
növényeket időben, gondosan 
m egm unkálták, s a  családta
gok is .aktívan bekapcsolódtak 
a m unkába, így term észetesen 
több m unkaerő ju to tt más 
m unkák elvégzésére is. Nem 
bánták  m eg a  tagok, hogy 
m egszavazták ezt a prem izá
lási m ódszeit tavaly a  köz
gyűlésen, hiszen prém ium  cí
mén 37 300 fo rin t plusz jöve
delemhez jutottak. Ez az ösz- 
szeg 5,38 forin ttal em elte át- 

J 1 ágasán az egy-egy m unka
egységre ju tó  jövedelem  ösz-

I term előszövetkezet előző évi 
i  együttes jövedelméhez képest 
j 20 százalékkal em elkedett. Ma 
m ár a  Virágzóban az  egykori 
cselédek is középparaszti gaz
dasági vagyonnal rendelkez
nek: a  közösből több m int 
százezer forint értékű vagyon 
ju t m inden egyes tagra.

szegét. ígv ez a  szám nem 
mond tú l sokat, de egy tagra 
vagy családra kivetítve, m ár 
rögtön ezresekben jelentkezik. 
F. Paulovics Jánosnak példá
ul 4528 forin t többletjövedel
m et je len te tt a prém ium fel
tételek teljesítése. Azt aztán 
m ár igazán nem  kell részle
tezni, mi m indent lehet vá
sárolni négy és félezer forrn
om Számoljon i t t  m indenki 
tetszése, szájaize szerint. S a 
tanulság egyértelm ű: az anya
gi érdekeltség növelése az 
egyén, a  közösség, s  a  n a 
gyobb közösség, az állam  szá
m ára is kifizetődő, hiszen ez a 
plusz 5,38 forin t sok-sok m á- | 
zsa term ékben öltött testet. 
Ezért is tervezi nagyon oko
san a tsz vezetősége, hogy 
idén tovább lépnek ezen a  te
rületen, s  a  tavalyinál jóval 
szélesebb körű, gondosan k i
dolgozott prem izálási te rv ja
vaslattal állnak a tagság elé.

Segítsen a tsz is
A Petőfi Tsz idén is tovább 

alkarja gyarapítani az ered
ményes gazdálkodáshoz elen
gedhetetlenül szükséges léte
sítm ényeit. Idei terveik ko
zott egy ásott kút, 50 férőhe
lyes barjúnevelő, szolgálati 
lakás és 30 vagonos m agtár 
szerepel. Ezt az utóbbit a fel
sőbb szervek nem  hagyták jó
vá, holott fontossági. helye
sebben sziikségességi sorrend
ben megelőzi a  készenléti la 
kást. Nem m intha a rra  nem 
lenne szükség, de p illanatnyi
lag a  m agtár a  fontosabb. Kü
lönösen, ha figyelembe vesz- 
szük. hogy a  közösség tervé
ben 10 vagon napraforgó meg
term elése szerepel. A m ag tár 
hiánya ezt kétségessé teszi, 
hiszen e fontos ipari alap
anyag leszüretelésévéi még 
egyáltalán nem é r t véget a 

j napraforgó előállítása; az a  
népgazdaság szám ára csak 

j akkor je len t értéket, ha meg- 
! felelően szárítani, tárolni tud- 
j jak  elszállításiig.

Ism erik ezt a  problém át az 
illetékes szervek is, a tőlük 
kapott tájékoztatás úgy szól, 
hogy igyekeznek megoldást 
találni, de kérik  — s joggal 
—, hogy az építkezésék meg
valósításéhoz adjon sa já t erő
tám ogatóst — m ert ehhez 
minden lehetősége megvan — 
a Petőfi Tsz közössége is.

A szorgalmas munka nyomán már közép
paraszti vagyon ju t minden egyes tagra

a kisbéri Virágzó Termelőszövetkezetben

A földművelésügyi minisz
te r és a  munkaügyi m iniszter 
együttes módosító rendeletet 
adott ki, am ely szerin t az ál
lam i mező- vagy erdőgazda
sági üzemekkel tanulóviszony
ban álló tanulók részére az I. 
évben havi 250—450 forint, a 
m ásodikban havi 450—650 fo
rint, a  harm adik  évben pedig 
havi 650—800 fo rin t m unka
bért kell fizetni.

Az érettségizett, vagy kö
zépiskolában képesítő vizsgát 
te tt tanulók részére a  tanuló
időtől is függően több mun
kabért kell fizetni, m in t a 
középiskolai végzettség nél
küli tanulóknak.

Termelőszövetkezetben a ta 
nulók részére a végzett, mun
ka, a  szorgalom és tanu lm á
nyi előm enetel figyelem be vé
telével előre m eghatározott 
havi m unkaegységet kell jóvá
írni, illetve m unkadíjat kell 
m egállapítani.

A m unkáját pontosan, lelki" 
ism eretesen végző dolgozót 
társadalm unk nagyra becsüli. 
A m unka minősége tehát egy
úttal a  megbecsülés fokmérő
je is. Akadnak olyanok, akik 
nem ta rtják  szem előtt ezt az 
igazságot, s megfeledkeznek 
magúikról.

A megyei népi ellenőrzési 
bizottság nem régiben Szomó- 
don, a  9-es számú vegyes 
boltban folytatott vizsgálatot. 
A tüzetes ellenőrzés során 
fény derü lt H orváth Istvánná 
boltvezető sorozatos vissza- 

1 éléseire is. H orváthné évek 
óta dézsm álta a  bolt bevéte
lét, s  em ellett az üzletihelyi
ségben és a  rak tárban  is szin
te példátlan volt a rendetlen
ség. A NEB vizsgálatánál a 

| MÉSZÖV áruforgalm i főosz- 
j tályának a  vezetője is jelen 

volt, aki nem  csupán a  bolt" 
! vezető azonnali leváltása 

ügyében intézkedett, hanem 
] nyomban

elrendelte a bolt és a rak
tá r fertőtlenítését i s . . .

Az ilyen irányú hatékony 
intézkedés m inden bizonnyal 
célravezető. S helyes lenne, 
ha az fmsz-ek vezetői is ha
sonló módon járnának  el ott, 
ahol az szükséges. Ma m ár

A zárszámadó közgyűlés beszámolója 
m ár elhangzott és a figyelő sze

mek most a  könyvelő felé irányultak. 
Sok dolga akadt az öreg könyvelőnek, 
hiszen m ásfélmillió forintot kellett szét
osztania, s ez bizony nem  gyerekjáték.

A tagok m ár a sa já t term ésű bort i t 
ták  az ünnepi vacsorához, élénk be
szélgetés zaja ülte meg a term et, csak 
am ikor Somlói, a könyvelő szólított va
lakit, hagyott alább a zsibongás egy 
pillanatra. Hol innen, hol onnan em el
kedett fel egy-egy tag, hogy a következő 
percben m ár ropogós százasokat szá
molhasson a kérges parasztkéz.

Az elnök elképzelése az volt, hogy 
a teljesített munkaegység sorrendje sze
rin t tö rténjék  a kifizetés. így m indenki 
lá thatja, ki m ennyit dolgozott a közös
ben. s ennek arányában m ennyi üti a 
m arkát. Így azután az első szólítottak 
olyan nagy sum m a pénzt vettek 
lel, hogy még a megyei küldött is el
ismerően bólintott. Később a  közepes 
teljesítm ényűek következtek, s itt m ár 
lejjebb esett az á tv e tt összegek nagy
sága.

K asznár Lajos az osztozkodásnál 
csakúgy, m int a m unkában, a sor vége 
felé kullogott. M ár az olyan „félrészes” 
számba menő süldő legénykék is sorra 
kerültek, am ikor egyszer csak őt szólí
to tta  az öreg könyvelő. Alig több m int 
hatezer forintot kapott kézhez, ennyit 
ért az egész évi m unkája.

K asznár Lajos érezte, hogy itt  valam i 
nincs rendjén, hiszen nem egy tizenhét 
éves gyerek is többet m arkolt az osz
talékból, m int ő, a hajdan oly nagy 
megbecsülésnek örvendő tizenöt holdas 
gazda. Asztalához ült, felhörpintett 
vagy három pohár bort, s m intha csen
des magány ölelné körül, gondolataiba 
mélyedt.

★

Éppen egy malacot ivartalan íto tt 
azon a reggelen, am ikor m egtudta, 

hogy a legjobb kom ája — akivel m ár 
csak ketten m aradtak  egyéni gazdák 
— is belépett a  közösbe. Egyedül m a
rad t az élet formáló vihai'ában makacs
ságával, m aradiságával együtt.

Nem sokáig bírta. Rá három  hétre 
(a heréit m alac aznap u n ta  meg a kín
lódást és felfordult) felkereste az e l
nököt. Egyelőre nem  sokra m entek. 
K asznár inkább csak puhatolózott. De 
az elnök is látta, hogy sok jó szót kell 
még ejteni ahhoz, hogy az alapjában 
véve becsületes, szorgalmas K asznár- 
ra l szemben bebizonyítsa a szövetkezeti 
gazdálkodás előnyeit. M ásnap, harm ad
nap, ötödnap m ár a  szövetkezetből lá 
togatta meg hol ez, hol az Kasznárt, 
és a sok beszélgetésnek az le tt a vé
ge, hogy a  m aradiság fagya egy kissé 
felengedett benne. Kasznár, a falu 
utolsó egyéni gazdája is belépett h á t a 
közösbe.

Uj volt neki minden. Furcsának ta 
lálta, hogy — b ár fogatos le tt — a lo
vakat nem  ő eteti. O tthon az istálló já
ban m ár csak a Citrom  tehén árválko
dott, a többit a közösbe vitték. Az é r
tük  kapott pénzt egy nagy vasalt láda 
rejtegette, és ha ráérő  ideje volt, gyak
ran  szám olgatta a  ropogós százasokat.

A szövetkezetben ekkor még úgy em 
lítették, ha neve szóba került, m int 
szorgalmas, jó m unkaerőt.

★

Iríél év sem telt, éppen tavaszi á r
pát vetett a  szövetkezet, am ikor 

K asznárnál hirtelen beállt a fordulat. 
Rokoni látogatásra ment, két hold szán
tó és fél hold szőlő sorát rendezni. A 
felesége jussa volt ez a föld a szomszé
dos megyében.

K asznár az erdő m entén levő két 
hold főidet részes m unkára, a  sógorá
nak ajánlotta, de a  feltételekben nem  
tud tak  megegyezni. S ekkor elő
bú jt Kasznárból a régi gondolkodás. 
Úgy határozott, hogy m ajd ő megdol
gozza a földet is, a szőlőt is. A tava
szi vásáron vett egy négyéves lovat, 
elhelyezte a rokon istállójában. Ez a 
„háztáji” ló azután teljesen m egzavar
ta: hol egyéni gazda volt, hol szövet
kezeti tag. Az erdőalji két hold földet 
bevetette kukoricával, a  fél hold szőlő
vel is volt m unka. Mivel a közösben is 
noszogatták, ha nem ment, így aztán 
hétköznap, vasárnap egybefolyt előtte—

A kukorica szépen m utatkozott, de 
m ikorra a törés ideje elérkezett, az e r
dő m ellett levő földet a vadak úgy 
m egbitangolták, hogy alig m aradt egy 
kocsiderékra való. A szőlővel sem volt 
nagyobb szerencséje, azt m ég augusz
tusban elverte a jég. Kóstolónak is ke
vés lett.

.Közben a szövetkezetben sem szapo
rodott a  munkaegysége, hiszen hol ide, 
hol oda furikázott a  lóval. Atkozta a 
szerencséjét, s a rra  nem gondolt, hogy 
minden em ber a maga szerencséjének 
a kovácsa. Csak a zárszám adáson éb
red t rá, am ikor kevesebb pénzt kapott, 
m in t a „félrészes” legények.

★

Ez aztán m ind eszébe ju to tt a köz
gyűlésen. Még a  bornak is sava

nyú ízét érezte ettől.
E zalatt az osztás véget ért, s a  figye

lem  a színpad felé terelődött. A helyi 
kultúrcsoport adott elő o tt egy vidám 
egyfelvonásos parasztkom édiát. És Kasz
nár m intha a sa já t esetét lá tta  volna 
abban megelevenedni. Keserű nyál fu
to tt össze szájában. A lebitangolt föl
dekre gondolt, m elyek csak a m unká
já t falták  fel, de hasznot nem  hoztak. 
Úgy érezte most, hogy nagyot tudna üt
ni a lován, hiszen annak  is nagy ré
sze volt abban, hogy ő az év végi elszá
moláson a tessék-lássék m unkáért 
ugyanolyan fizetséget k ap o tt 

Előadás u tán  a táncolóknak helyet 
esiná'tak  és az asztalokat a fal m ellé 
húzták. Ö pedig beült egy sarokba és 
igen hosszan elgondolkozott.

Ejfél is elm últ m ár, a terem ben vi
dám  nótaszó kélt, m ikor K asznár ha
tározott léptekkel az elnök asztalához 
lépett. O tt krákogott egyet és csak any- 
nyit m ondott:

— Mihály bátyám , ha valami m unka 
adódik a fogatokkal, gondolj énrám  is. 
A jövő szám adásnál jóval előbb aka
rom hallani a  nevem.

Az elnök megértette, mi forr Kasz
nár lelkében. Két poharat megtöltött, 
az egyiket odanyújtotta, koccintottak.

— Egészségünkre, Lajos . . .  Holnap a 
tehénistállónái lesz egy kis m unka. Ha 
úgy gondolod, gyere, reggel hatkor kez
dünk.

— O tt leszek.
Vaska. József

Tavaszi szántás
Megindul a trak to r s ahogy megy előre, 
gyász-szalagot hasít a szürke mezőre.
— Ú j élet lesz ebből, nem borús gyászlcpel, 
a felszántott tarló  friss illato t lehel.

Feketén duzzad benn a  tél fehér hava, 
bársonyos hantokon leng a dunna szaga: 
a család melege, m unka izzadtsága, 
a  m últ enyészete, az ú j vajúdása.

Ott ragyog az élet ezer színpompája, 
a vetések zöldje, hu llt levél rozsdája, 
a  konkoly lilája, a  tiszta ég kékje, 
az é re tt kalászok arany  szőkesége, 
a  m indent elfedő örökös temető, 
a m indent éltető irdatlan  őserő.

A tél m indent elrejt, m in t kapzsi uzsorás, 
de m inden tavasszal eljön az Óriás, 
akinek hatalm as fegyvere a  munka, 
a bőség nagy zsákját izzadva kibontja 
s szétterül a földön a sok kincs, m int tenger, 
így győz napról-napra m unkával az ember.

Fekete Antal

Amiért a vezetők is felelősek
vita thatatlan , hogy a  tatai 
fmsz illetékesei, akik  jól is
m erték a szomódi boltban 
uralkodó helyzetet, éveken ke
resztül, enyhén szólva elné
zőek voltak.

A boltban dolgozó fiatal 
lányok több alkalom m al is 
szóvá tették  Horvátihné bűnös 
üzekneit, a  boltvezető azon
ban nem csak lehurrogta, de 
meg is fenyegette őket. Az 
fmsz vezetője nem rég azt 
mondotta, hogy a  boltban dol
gozó lányokat szigorúan fele
lősségre vonja, am iért időben 
nem  tettek  jelentést a köz
pontnak. Pedig 

nem a megfélem lített hol" 
ti dolgozókat kell felelős
ségre vonni, hanem sok
kal inkább azokat, akik
nek a  gondos ellenőrzés 

volt a  feladatuk.
Még súlyosabb csalások so

rozatát leplezte le az ellenőr
zés Szomorún, az 1-es számú 
vegyesboltban. I tt  a  boltveze
tő éveken keresztül meghami
síto tta az elszámolás óikat. S 
ezt sem  a  bolt ellenőre, sem 
pedig az fmsz vezetősége nem 
akadályozta meg, illetve neon 
vette észre. A felületes ellen
őrzés a boltvezetőnek korlát
lan lehetőségeket nyú jto tt a 
csalások elkövetéséhez.

Régi mondás, hogy evés 
közben jön meg az étvágy, 
így volt Varga László szomo- 
ri boltvezető esetében is. Az 
első évben 3 ezer forint, a 
második évben m ajdnem  5 
ezer, azt követően csaknem 7 
ezer forint hiánya volt. A leg
utóbbi ellenőrzés pedig m ár 
több m in t 107 ezer forin t lel
tá rh iány t állap íto tt meg. A 
legutóbbi le ltár kitűzött idő- 
pántjáról m ár nem' értesült 
előre a boltvezető — m int 
máskor mindig —, s így most 
nem volt ideje megham isíta
ni a bolti elszámolásait.

Bárki feltehetné a  kérdést, 
hogy a  szomorú fmsz vezető
sége vajon m iért nem váltot
ta  le m ár korábban a bolt ve
zetőjét

— Rendkívül jó és ügyes

szakember — válaszolják az 
fmsz vezetői —, s  nem  tudtuk 
volina p ó to ln i. . .

Az ellenőrzés eredményei
ből ítélve, valóban „ügyes” 
volt a  boltvezető, s  szemfény
vesztő képességeit bizony 
igém nehéz le tt volna m ás va
lakivel pótolni. Nemkülönben 
a  nagyigmámdi fmsz vegyes
boltjának a vezetője is soro
zatosan visszaélt megbízatá
sával. Tótlh Isrtvánné, a  bolt 
vezetője, jelentős összeget el
tu lajdoníto tt a  szövetkezet va
gyonából.

Az em lített három fmsz-i 
bol t ban a lelki ism eretien bolt
vezetők

több m int 1TJ ezer fo
r in t k árt okoztak. A fel
tá r t esetek példája intő 
figyelmeztetés, hogy meg 
kell já r t tá  ni az ellenőrző 
m unkát a  földművesszö

vetkezeteknél.
A népi ellenőrzési bizottság 

fő célja a nevelés, a  kár
okozásrak megszüntetése, a  hí" 
bák feltárásához való segít
ségnyújtás. Ennek a  feladat
nak a  m aradéktalan teljesíté
sét tükrözi a földművessaö- 
vetkezeti hálózatban végzet! 
legutóbbi vizsgálat eredm é
nye is.

Antel Ede,
a megyei NEB elnökhelyettese

A koptato tt m ag a  mezőgaz
daságban nem  újdonság. A cu- 
korrépateirnesztők évek óta 
eredményesen alkalm azzák 
ezt a módszert. A m aghéjkop- 
ta tásra  most az erdőgazdasá
gokban Is rátértek. Eddig for
rázással készítették elő a ve
tésre a m agvakat, de ennek 
több hátránya volt, így csak 
kisebb tételekkel dolgozhat
tak és a leforrázott m agvakat 
azonnal vetni kellett. Időst a  
szabad szemmel alig észlel
hető koptatás u tán  a  magva
kat akár egy évig is e ltartha t
ják és azok 80—100 százalék
ban kikelnek.

Koptatják az akácmagol.K a s z n á r  L a jo s  s z á m a d á s a


