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Sikerrel vizsgázott Dadon is 

az új kikakizlalási technológia
Köztudott, hogy megyénk 

term előszövetkezeteit elősze
retettel keresik fel a nyugati, 
elsősorban az olasz kereske
dők, hízóbika, hízómarha 
vásárlása céljából. Pénteken 

a dadi Aranykalász Termelő- 
szövetkezetből szállítottak el 
39 bikát, melynek 77 száza
léka, vagyis 30 állat „A” mi
nősítést nyert.

Megyénkben igen kedvező, 
az országos, 30 % -os átlagot 
lényegesen m eghaladja a  ki
váló minőségben értékesített 
hízottbikák aránya, ám a 77 
százalék nálunk is ritkaság. 
Ennél a  szállításnál azonban 
egyéb érdekesség is akadt. A 
most értékesített bikák közül 
22-öt kötetlen tartással, VAFO 
technológiával hizlaltak —, s 
ezek mindegyike (!) elsőren
dű minősítést kapott.

Ezt a  technológiát — am ely, 
nek kidolgozása a  megyei á l
lattenyésztési felügyelőség két 
dolgozójának nevéhez fűződik 
—, első ízben a bajnai Alkot
m ány Tsz alkalm azta. Ú jdon
ság benne, hogy a  kötetlen 
tartással hizlalt állatok te t
szés szerinti mennyiségű, sa
játos receptúra alapján  ösz- 
szeállított tápokat fogyaszta
nak, ám töm egtakarm ányok 
etetése nélkül. A hizlalás 
időszakában négyféle összeté
telű tápot kapnak, melyek
ben eleinte 19,9 százalék, 
m ajd fokozatosan csökkenő, 
végül m ár csak 12,9 % a  fe
h ér je-koncentrá tűm  aránya. 
A technológia kidolgozói a r 
ra  törekedtek, hogy a  ta k ar
m ánytáp összeállításánál ki
zárólag hazai eredetű és 
m inden gazdaságban á lta lá
nosan term elt takarm ányo
kat használjanak fel, melye
ket különböző ásványi anya
gokkal egészítenek ki. Érde
kessége ennek a  takarm ány- 

. keveréknek, hogy benne a 
mesterségesen szárított lu .

cernaliszt, illetve lucerna— 
széna—dara és a csöves kuko
rica mellett, tekintélyes há
nyadot tesz ki a kukorica- 
csutka őrlemény. Ez utóbbi 
eleinte 30 % -át képezi a táp
nak, de a hizlalás következő 
fázisában m ár csak 7,7 szá
zalékát, a befejező szakasz
ban pedig a kezdő aránynál 
is jóval többet; 36 százalékot. 
Ezáltal lényegesen olcsóbbá 
válik a hizlalás, kevesebb 
abrak szükséges hozzá, s ki
sebb terület is elegendő az 
állatok takarm ányának meg
termeléséhez. Ugyanakkor a 
súlygyarapodás a hagyom á
nyos hizlalásnál lényegesen 
kedvezőbb, s  ekkor még nem 
szóltunk a kötetlen tartás 
előnyéről, ami azzal jár, hogy 
egy dolgozó a többszörösét is 
ellátja  a korábban gondozott 
állatoknak.

A VAFO-féle technológiá
val figyelemre méltó eredm é
nyeket é rt el a bajnai term e
lőszövetkezet. Ennek követ
kezménye, hogy ma m ár ki
zárólag ilyen módszerrel hiz
lalnak, s, hogy egyre több 
közös gazdaság követi példá
jukat. R átért erre az e ljá 
rásra a dadi A ranykalász —, 
a  kesztölci Jószerencsét Tsz, 
valam int a tokodi tsz nagy
sápi üzemegysége is. Tervezi 
az alkalm azását a baji és a 
sárisápi termelőszövetkezet.

A dadi tsz különösen elé
gedett az eredményekkel, hi
szen a  most értékesített á lla
tok súlya 13 hónapos korra, 
melyből 8 hónap a hizlalás, 
megközelítette az 550 kilós 
átlagot. A módszer eredm é
nyeit tapasztalva a term elő- 
szövetkezet vezetői e lhatá
rozták, hogy az üszőnevelés
ben is rátérnek a felügyelő
ség által javasolt tartási és 
takarm ányozási technológiá
ra.

Szandi Anna

C ipőgyái’i gon d ok  
O r o s z l á n y b a n

Örömmel fogadták öt évvel resik a megoldást erre az ége-
ezelőtt az oroszlányiak azt, 
hogy a Duna Cipőgyár kihe
lyezett üzemet létesített a vá-

tő problém ára, összefonódik 
most a  fiatalok további m un
kája a családi gondokkal, to

rosban. A telephelyen négy- vábbtanulással. Hiszen gyer-
száz em ber ta lá lt m unkalehe
tőséget. Sokuk azóta szakm un
kásvizsgát tett. Nem kevesen 
továbbtanulnak 
céljuk az, hogy

m eket nevelni, dolgozni és ta 
nulni csak úgy lehet, ha a k i
csik megbízható felügyelet 

és további a la tt vannak, am íg szüleiket a 
a cipőgyártás m unka otthonról elszólítja. A

ism ereteiben felsőbb szinten megoldás lehetőségein gondol- 
képezzék' magukat. , A Duna kodva a  Duna Cipőgyár telep- 
Cipőgyár központi vezetősége vezetői egyetlen járható  u ta t 
szorgalmazza a fiatalok tanú- látnak. Az új központi csarnok
lását, hiszen egyre nagyobb 
technikai és minőségi követel
m ényeket á llít könnyűiparunk 
elé a  hazai közönség igénye és 
a külföldi m egrendelők elvá
rása. A gond a vidéki telep 
életében nem is annyira gazda
sági oldalról jelentkezik, sok
kal inkább szociális kérdésben 
vár orvoslást. Az oroszlányi 
telep 400 dolgozójának 94 szá
zaléka nő, ak ik  betan íto tt és 
szakm unkásként dolgoznak. A 
fiatalok nagy része családanya, 

jelenleg csaknem százan 
gyermekgondozási szabadsá
gukat töltik otthon. S hogy 
vissza tudnak-e jönni, ha le
telt a gyermekgondozási sza
badság, az kétséges, kicsinyei
ket ugyanis nem tud ják  elhe
lyezni. A városi bölcsődében 
kevés a férőhely, még az óvo
dás korúak is szűkösen van-

átadása u tán  a  felszabaduló 
helyiségek egyikében üzemi 
bölcsődét lehetne létesíteni. 
Ehhez azonban jó volna a  köz
pont további hathatós segítsé
ge. Az am úgy is fennálló szak
m unkáshiány némileg így meg
oldást nyerne. A fiatal tanulni- 
és dolgozni vágyó cipőgyári 
nők pedig a gyermekgondozási 
szabadságról is visszajöhetné
nek. Mindez azonban még a 
jövő kérdése, hiszen nem csak 
a dolgozók átlagos életkora fia
tal, de maga a telep sem ren 
delkezik nagy m últtal. Szükség 
van az oroszlányiak segítségé
re. A vezetőség bizalommal 
néz a jövő felé. Ősszel a köz- 
pontosítással, ha a társadalm i 
szervek is új otthonukba köl
töznek, valószínűleg találnak 
m ajd módot arra, hogy a  fel
szabadult helyiségek egyiké-

nak. Oroszlány város vezetői ben helyet keressenek egy 
és a cipőgyáriak évek óta ke- üzemi bölcsőde kialakítására.

Gazdasás i  mechanizmusunk lényegéi 
alkalm azva

I. 27 millió forintot „találtak”
— Évekig küzködtünk az 

anyag- és készletgazdálkodás 
nehézségeivel. Ahogy m onda
ni szokták, ez volt a szűk 
keresztm etszetünk.

S m ielőtt Tompa Sándor, a 
H ungária Műanyagfeldolgozó 
V állalat gazdasági igazgatója 
folytathatta volna, közbekér
deztem :

követelm ények-

Magyar— csehszlovák 
idegenforgalmi megállapodás

Molnár Károly belkereskedelmi 
miniszterhelyettes nyilatkozata

miniszterhelyet-A napokban írták  alá a 
M agyar Népköztársaság kor
m ánya és a Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság korm ánya 
közötti idegenforgalmi m egál
lapodást, amely ebben a tém á
ban az első államközi egyez
m ény a két ország között. A

kereskedelmi 
festő i:

— Eddig az idegenforgalmi 
részegyezmények, vállalatok 
közötti kapcsolatok révén bo
nyolódott. A mostani m egálla
podás az idegenforgalom m in
den lényeges terü letére k iter-

megállapodásról kértünk tá- jed : egyezmény szabályozza a
jékoztatót M olnár Károly bel-

H á ro m  é v tiz e d
a  zö ld sé g n e m e s íté s  s z o lg á la tá b a n

A kecskeméti zöldségter
mesztési kutatóintézet ham a
rosan 30 éves fennállását ün
nepli, s ezzel együtt a zöldség
nem esítésben elért eredm é
nyeit összegezi. Erről adott tá 
jékoztatót a napokban dr. B a
lázs Sándor, az intézet igazga
tója, am ikor az eddigi eredm é
nyek m ellett a jövő feladatait 
körvonalazta.

A három  évtizedes ku ta tó
m unkásság a latt értékes új 
fa jták  és fajtajelöltek kerültek 
ki az intézetből, a nagyüzemi 
zöldségtermesztés fellendítésé
re. Tizenkét paradicsom -, 7 fű- 
szerpaprika-, 3 görögdinnye-, 2 
uborkafajta  és 2 Triticale fa j
ta  jelzi a többi között a ku ta
tók m unkásságát. Jelenleg is 
több zöldségfajta vizsgázik az 
országos fajtakísérletekben, 
közöttük 7 paradicsom , 6 fű- 
szerpaprika és 3 uborka szere
pel. A jövő feladatait illetően 
az egyik legnagyobb cél, hogy 
a tervidőszak végére a kutató- 
intézet olyan paradicsom fajtát 
állítson elő és szaporítson el 
nagy mennyiségben, amely 180 
mázsás holdankénti átlag ter
mésre képes, száraz művelés 
mellett. Ezenkívül a kutatók 
tovább fo lytatják a többi zöld- 
ségfajta nemesítését, s annak 
teljes term elési és betakarítási 
technológiájának kidolgozá
sát. Ez annál is sürgősebb fel

adat, hiszen korm ányzatunk a 
közelmúltban hatékony intéz
kedéseket hozott a  nagyüzemi 
zöldségtermesztés országos 
fejlesztésére. Az eddigi zöld
ségtermesztési gondok ugyanis 
nem csupán az új fa jták  h iá
nyán múlott, hanem  a zöldség- 
term esztés komplex fejleszté
sének a hiányán is. Kellő gé
pesítés nélkül nem  várható  a 
zöldségtermesztés fellendülése 
az állandóan hiányzó m unka
erő és az ugyancsak hiányos 
jövedelmezőség miatt. Amíg a 
zöldségfélék betakarítását nem 
bízhatjuk szinte teljesen a gé
pekre, addig nem lehet szó in
tenzív zöldségtermesztésről.

Az újabb intézkedések h a
tására m áris növekedés m utat
kozik az ország zöldségtermő 
területében, s am i ennél is 
fontosabb, a zöldségkertésze
tek term elésének fejlesztésé
ben. A kutatóintézet ezért a 
jövőben is a rra  törekszik, hogy 
úgynevezett gépesíthető zöld
ségfajtákat állítson elő, am e
lyek alkalm asak gépi m űvelés
re, m indenekelőtt a m echani
kus betakarításra. A parad i
csomnál például elsőrendű kö
vetelmény, hogy gyümölcse 
túlnyom órészt egyszerre érjen 
meg, s olyan kem ény legyen 
a húsa, am ely ellenáll a k i
sebb törődéseknek is. Hason
lóan fontos például az uborka

egyszerre érése is. Mindezek a 
törekvések elsősorban a kon
zervgyárak igényeit szeretnék 
kielégíteni, ugyanakkor azon
ban továbbra is jelentős gon
dot okoz a zöldségkertészetek 
napi piacra term elése. A na
ponta, friss áruként szedett 
zöldség ugyanis még sok kézi 
m unkát igényel és betakarítá
sa sem gépesíthető. I tt  ugyan
is éppen az a cél, hogy a pap
rika, a paradicsom vagy az 
uborka ne egyszerre, hanem 
napról napra, szakaszosan te
remjen.

A kecskeméti kutatóintézet
hez, illetve annak elődjéhez 
fűződik a közism ert új gabo
nafajta, a Triticale előállítása, 
amely a búza és a rozs tu la j- 
t --ságait egyesíti magába. Az 
utóbbi években nagy te rü le te
ken te rjed t el-, s a többi között 
megyénkben is mintegy ezer 
hektárnyi területen term elnek 
belőle. A jövőben tovább fo
lyik e fontos növény nem esíté
se, hiszen a jó talajokon te r
m elt növény — am ely eredeti
leg a hom okra „született” — 
versenytársa lehet nem csak a 
takarm ánybúzának ,. hanem  a 
kukoricának is. A növény-után 
élénken érdeklődnek külföl
dön is. főként a tőlünk észa
kabbra fekvő államokban.

(No)

teendőket és a fejlesztés irá 
nyát. Célja, hogy még tovább 
könnyítse a csehszlovák ál
lam polgárok magyarországi és 
a m agyarok csehszlovákiai lá 
togatását. A szocialista orszá
gokba utazó m agyarok 33—35 
százalékának Csehszlovákia az 
úticélja, a szocialista orszá
gokból hozzánk érkező tu ris
táknak  pedig csaknem a fele 
csehszlovák. Az egyezmény 
elősegíti, hogy m agyar tu ris
ták  nagyobb számban u taz
hassanak a szomszédos baráti 
országba. •>

— K orm ányaink a jövőben 
egyaránt tám ogatják a szer
vezett forgalm at és az egyéni 
utazásokat, a fiatalok turizm u
sát, a szakszervezeti utakat, 
szakmai látogatásokat, továb
bá társasutazásokat k iá llítá
sokra, sportrendezvényekre, 
zenei és színházi fesztiválokra! 
A határátlépési form alitások 
további megkönnyítését te r
vezzük és jav ítan i kívánjuk a 
közlekedést, fejlesztjük a szá
razföldi, a vízi, és a légi ösz- 
szeköttetést — fejezte be nyi
latkozatát M olnár Károly.

— Milyen 
kel já rt ez?

— Nagy mennyiségű nyers
anyag és készáru halmozó
dott fel. Ennek ellenére gyak
ran  az hiányzott, am i p illa
natnyilag kellett volna. Eze
ket éppen ezért nem  tudtuk 
időben beszerezni, m ert fo r
góalapunkat készleteink lekö
tötték. A munkások bosszan
kodtak az állásidők okozta 
keresetcsökkenés m iatt. A pi
acon késtünk term ékeinkkel 
és lem aradtunk a versenyben 
— válaszolta a gazdasági igaz
gató.

— Köztudott — folytatta —, 
hogy ilyenkor a gazdasági 
mechanizm us szabályozóit k i
fogásolják. Á llítják: így nem  
lehet dolgozni. N álunk bebi
zonyosodott, hogy ez a felfo
gás a megszokott, a régi fo r
ma okozta szellemi restség 
kifejezője. Ha m egvalósítjuk 
a gazdasági m echanizm usunk 
lényegét, akkor a b írá lt sza
bályozók húzóerőként hatnak. 
Korszerű irányításra, széles 
körben m egalapozott infor
mációkra támaszkodó gazdál
kodásra térünk át. Különö
sebb kiadás nélkül átszervez
tük vállalatunk készletgazdál
kodását. S egy év a la tt 27 
millió forintos m egtakarítást 
érünk el, illetve szabadíto t
tunk fel.

A 27 millió forin t „kibá- 
nyászása” m ögött persze sok 
minden rejlik. A H ungária 
megbízást adott a M arx K á
roly Közgazdaságtudom ány 
Egyetem ipargazdasági ta n 
székének, elemezze a m ű 
anyagfeldolgozó vállalat egész 
gazdasági, ipari és kereske
delmi tevékenységét. Az in 
formációk birtokában tegye
nek javaslato t a  m unka kor
szerűsítésére.

A 2450 em bert foglalkozta
tó vállalatnál egy év a la tt 
m egváltozott az élet. A fel
szabadított m illiók növelték a 
dolgozók jövedelmét. Az új 
módszereket jól alkalm azó 
vezetők havi 100—500 forintos 
fizetésemelést kaptak. Az or
szágos átlag 4 százalékos 
béremeléssel szemben a vá l
la lat sa já t erejéből 5,17 szá
zalékkal tud ta  em elni a  bére
ket. Ezt úgy differenciálták, 
hogy a nehéz m unkát végző, 
vagy kulcshelyet elfoglaló fi
zikai dolgozók bére 8 száza
lékkal em elkedett. M egjavult 
a technológiai -fegyelem, a  
munkafegyelem, csökkent a 
fluktuáció. Bővítették a  te r 
melést. Az új gyárrészlegek 
az általában szokásos 3 év he

lyett másfél év a latt elértek 
zökkenőmentes és teljes te r
melést.

Bizonyosra vehető, hogy 
vállalat az idei gazdasági évet 
1 milliárdos termelési érték 
előállításával, 220 millió fo
rintos nyereséggel zárja.

— Előrelépésünk egyik leg 
lényegesebb tanulsága — 
m ondotta a gazdasági igazga 
tó —, hogy a jó vezetés m in
den adottságával rendelkező 
szakem bereinknek önm a
gukban le kell győzniük a 
megszokottat. Csak így te
rem thetjük  meg a korszerű 
irányítás szám unkra alkalm as 
új, jobb feltételeit. A helyes 
új információk értékelése ré 
vén gyors, reális döntéseket 
kell hoznunk. Az ilyen válto
zások nem m aradtak  „házon 
belül”, hanem szélesebb kör
ben hatnak. Ésszerű anyag- 
gazdálkodásunk lehetővé tet
te például azt, hogy a legfon
tosabb partnereink közé ta r
tozó Tiszavidéki Vegyipari 
Kombináttól és a Borsodi 
Vegyipari Kom bináttól te rv 
szerűbben és nagyobb meny- 
nyiségben vegyünk nyers
anyagot. Ez gördülékenyebbé 
te tte  az ő term elésüket is. 
Szám unkra ez újabb anyagi 
hasznot eredményezett.

Szállítóinkat is foglalkoztat
ják  a nálunk e lért sikeres 
módszerek. Végül pedig vá
sárlóinkat az érdekli, hogy 
több term ékünket, m int pél
dául a  víznyomócsöveket, ol
csóbban árusítjuk. A kisebb 
haszon visszatérül azzal, hogy 
a piaci versenyben kedvezőbb 
helyzetbe kerültünk.

Vajon m iért kapott helyet 
hasábjainkon a megyén kívü
li vállalat belső élete? Azért, 
m ert helyzete, eredményei 
nagyon elgondolkoztatóak. 
Megyénk kereskedelm i, ipari, 
sőt mezőgazdasági vállalatai 
is gyakran b írálják  a gazda

sági szabályozókat. A Hungá
ria  Műanyagfeldolgozó Válla
la t példájával szeretnénk é t
vágyat csinálni a  jó módsze
rek  követéséhez. S m int Tom
pa Sándor igazgató hangsú
lyozta, elsősorban és döntően 
m ind a kisebb, mind a fonto
sabb irányító m unkakörökben 
lévők szemléletében változást 
kell elérni. Hogyan? — arról 
a „Business gam e” című foly
tatásban igyekszünk tájékoz
ta tás t nyújtani.

Berde Mihály

Állandó bútorbemutatn a tatabányai
CENTRUM 

ÁRUHÁZBAN

Import és belföldi konyha-, 
valamint lakószoba bátorok 

nagyJATAB/NYA-LüVAROS

A Komárom megyei 

Lapkiadó Vállalat

keres

„Szervezői
munkakörbe”
érettségizett férfi 

munkaerőt

Jelentkezés: Tatabánya. 

Megyei Tanács 
306. sz. szobában 

hétköznap: 8 órától 16 óráig, 
szombaton 8 órától 

12 óráig.


