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Szó módi „ Március IS" Tsz.

T o v á b b  j a v í t a n i  

m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t !
Tizennégy év tapasztalatai

Tizennégy évvel ezelőtt, 
1959-ben Szomód község dol
gozó parasztsága a mezőgaz
daság átszervezésének idő
szakában „M árcius 15” néven 
m egalakította a község term e
lőszövetkezetét.

A kezdeti évek után, 1966- 
ig a  gazdaság eredményei vál
tozóak voltak. A megfelelő 
szakmai vezetés k ialakítása 
u tán  a term előszövetkezet fe j
lődése egyenletes ütem et biz
tosított a gazdaság életében. 
Javu ltak  a term ésátlagok és 
növekedett a tagság személyes 
jövedelme. A folyam atos fe j
lődés eredm ényeként az 1972. 
évi eredm ények alapján el
nyerték a „Kiváló Termelőszö. 
vetkezet” kitüntető  címet.

A term előszövetkezet ezeket 
az eredm ényeket csak úgy 
tud ta elérni, hogy vezetősége 
következetesen végrehajtotta 
« e m  és a korm ány határo-

q, 1972-ben 18,3 q, 1973-ban
pedig 20,2 mázsa volt kh-kint. 
E fejlődés egyértelm űen bi
zonyítja a term elés eredm é
nyességét. Hasonló következ
tetést lehet levonni a 14 éves 
kukoricaterm esztési eredm é
nyekből is. Az alakulás évé
ben 17,5 mázsás holdankénti 
átlagterm ést takaríto ttak  be.
1973-ban 27,6 mázsás átlag ter
mést érték  el. Hasonlóan fe j
lődést m utat a pillangós-széna 
termelése, mely a kezdeti 6 
mázsás holdankinti szénater
méssel szemben 1973-ban 32 
m ázsát hozott.

Tanulságos az a kim utatás, 
is, am ely az állam nak átadott 
term ények és term ékek 
m ennyiségét m utatja. Esze
r in t kenyérgabonából 1959- 
ben 1593 m ázsát adtak  el, 
míg 1972-ben több, m int a ké t
szeresét: 3284 m ázsát érté
kesítettek. 1959-ben 141 m á
zsa hízott m arhát adtak  el,

Takarm ányszárító és m agtár

zatait, igényelte, és m egkapta 
a tanácsi szervek politikai és 
szakmai segítségét, tám ogatá
sát.

Tizennégy év 
— számokban:

A termelőszövetkezet, meg
alakulása évétől, sok értékes 
adatot gyűjtött össze, am elyek 
m a m ár gazdaságos számso
rokban bizonyítják az eltelt 
14 év munkásságát. Az első 
adat, am ely a szövetkezeti tag
ság létszám ára vonatkozik, 
m indjárt figyelem re méltó. Az 
alakulás évében a tagok szá
m a 270 volt, amely a 10 év 
a la tt 200-ra csökkent. Jelenleg 
201 tagot szám lálnak a szö
vetkezetben — 78 nőt és 123 
férfit — ebből a nyugdíjas és 
járadékos tagok szám a: 90. Az 
állandó alkalm azottak száma 
jelenleg 33 fő. A tagság foko
zatos elöregedése a term elést 
lényegesen befolyásoló ténye
ző. Fő oka az, hogy a fia ta l
ság inkább enged a ku ltu rá l
tabb  m unkakörülm ényekkel 
bíztató ipari környezet (Ta
ta, Tatabánya, Almásfüzitő) 
húzó hatásának. így a term e
lőszövetkezetnek a term elési 
feladatokat a meglévő, — vi
szonylag magas korú tagság
gal kell megoldania. Ezt a 
tényt a term elés jövőbeni irá 
nyának , m eghatározásánál 
m in t objektív tényezőt a tsz 
vezetőségének figyelembe kell 
vennie.

Egy másik számsor a term e
lési adatokat dokum entálja. 
Ezek megfelelő értékeléséhez 
el kell m ondanunk, hogy a 
term előszövetkezet kedvezőt
len adottságú területen gaz
dálkodik. Területének átlagos 
aranykorona értéke 8 korona 
a la tt van holdankint. Szántó- 
terü letének fele erodált ho
m okterület, domborzati viszo
nyai nagyon kedvezőtlenek. A 
felsorolt kedvezőtlen tényezők 
m iatt a  term elési költségek 
magasak a term előszövetke
zetben.

A búza term ésátlagainak 
alakulása: 1959-ben 9,9 q,
1966-ban 10,8 q, 1970-ben 15,3

1973-ban 669 mázsát. Legered
ményesebbnek a későbbi évek
ben bevezetett barom fitenyész
tési ágazat mutatkozik. Míg 
1966-ban 326 mázsa barom fi
húst értékesítettek, 1970-ben 
502, 1973-ban pedig 1337 m á
zsa barom fihúst adtak  el. A 
tojástérm elés is ezzel párhu
zamosan növekedett: az 1966- 
os 434 223 darabról 1973-ban 
6 308 250 darabra nőtt az ér
tékesített tojás mennyisége.

Az általános term elési ered
mények a közös vagyon gya
rapodásában is világosan lá t
szanak. 1959-ben 4 millió fo
rin t volt a szövetkezet közös 
vagyona, s ebből 2 millió a 
tiszta vagyon. Az elm últ évi 
zárszám adáskor 34,4 millió fo
rin t közös vagyont m utato tt ki 
a könyvelés, melyből csaknem 
30 millió a tiszta vagyon. Az 
elm últ évek során jelentősen 
nőtt az épületek értéke csak
úgy, m int a gépek és beren
dezések állománya. 1959-ben 
az épületek értéke nem érte 
el az egymillió forintot, míg 
a gépek és berendezések é r
téke csupán 80 ezer forint 
volt. 1970-re m ár jelentős fe j
lődés m utatkozott ezen a té 
ren, m ert az épületek és épít
m ények értéke m eghaladta a
15,5 milliót, míg a gépek és be
rendezéseké a 4,2 milliót. 
1972. év végére ezek a szá
mok 17,3, illetve 5,1 m illióra 
nőttek. A bruttó  term elési é r
ték  az 1959-es 3,7 millióval
szemben napjainkban több, 
m int 30 millió forint. A közös 
vagyon gyarapodásával együtt 
fejlődött a tagság közösből 
származó jövedelme is. Egy 
term előszövetkezeti tag évi 
jövedelme 1959-ben 4955 forint 
volt, 1966-ban 13 000 forint,
1970-ben 30 636 forint, 1972- 
ben pedig 32 251 forint. 1966. 
óta szám ítják a gazdaságban 
a tízórás m unkanapra jutó jö
vedelm et is. Ez az összeg 1966- 
ban 63,30 forint, 1972-ben 
141,20 forin t volt.

Fejlesztési 
terv 1980-ig

A term előszövetkezet meg
alakulása óta a tagság gondol

kodásm ódjában végbement 
változásra legjellemzőbb a 
pártalapszervezet fejlődése. 
1970-ig a  termelőszövetkezet 
kommunistái a község alap
szervezetének keretében fe j
te tték  ki tevékenységüket. A 
községi alapszervezet szétága
zó tevékenysége azonban rész
ben elvonta a term előszövet
kezet kom m unistáinak ener
giáját a közös gazdaság irányí
tásának és vezetésének fele
lősségteljes és igen széles 
körű m unkájától. Ez te tte 
szükségessé a term előszövetke. 
zet kommunistái részére a kü 
lön alapszervezet m egalakítá
sát, ahol ma m ár csak a kö
zös gazdaság m unkája irányí
tásának, fejlesztésének gond
jaival foglalkoznak, — míg a 
közös községi problém ák ösz- 
szevont taggyűléseken kerü l
nek megoldásra.

A pártalapszervezet legje
lentősebb m unkája a közel
m últban a gazdaság vezetősé
gével közösen, — a Keszthelyi 
A grártudom ányi Egyetem be
vonásával, — a szövetkezet 
középtávú fejlesztési tervének 
elkészítése volt. amely 1980-ig 
határozza meg a tennivalókat 
és a várható eredményeket.

A szövetkezet abból indult 
ki, hogy a további fejlődés 
során mind a növénytermesz
tésben, mind az állattenyész
tésben megfelelő szakosítást 
kell végrehajtani. A szakosí
tás a növénytermelésben azt 
jelenti, hogy a korábbi sok 
növényféleség term elése he
lyett m ár 1972-től mindössze 5 
növényre szűkíti vetésszerke
zetét. (Kenyérgabona, . .takar
mánygabona, kukorica, lucer
na, silótakarm ány.) A növény- 
term elés elsősorban az állatte
nyésztés szükségleteire te r
mel, a kenyérgabona term e
lésén túl, ami egyben a kuko
rica vetésterületének növelé
sét is lehetővé teszi. A saját 
abrakszükséglet teljes meg
term elése a cél, az á lla tte
nyésztés szükségletének meg
felelően.

A Szakosítással egyidőben lé
nyegesen növelni k ívánja a tsz 
a hektáronkénti term ésátlago
kat, a zárt rendszerű term elé
si rendszerek tapasztalatainak 
felhasználásával, valam int 
megfelelően növelt adagú m ű
trágyázással. Búzából 1980-ig 
46 q/ha, kukoricából 55 q/ha, 
pillangós szénából 65 q /ha á t
lagterm ést irányoztak elő. A 
gabonaterm elésnél a gépesítés 
teljes egészében megoldott, 
ugyanígy a kukoricaterm elés
nél is. M ár 1972. januárjában  
üzembe helyezte a termelőszö
vetkezet a kukoricaterm elés 
teljes technológiájához tartozó 
szárítóberendezését, a meglé
vő 2 db SZK—4-es kom bájn
hoz kukoricabetakarító  adap
tereket vásárolt és 1974-ben 
még egy kom bájn vásárlását 
ütemezték be, adapterrel 
együtt. 1974-ben a m egterm elt 
abraktakarm ány tárolására 70 
vagonos m agtár építését te r
vezik a jelenleg meglévő mel
lé. A növényterm elésen belül, 

—a szarvasm arha-tartás sza
kosításával kapcsolatban fel
merülő igények kielégítésére, 
— 1974-től folyamatosan 160 
ha öntözött legelőt telepít a 
tsz.

Az állattenyésztésben a ba
romfitenyésztés és a szarvas
m a rh a ta r tá s  tovább fejlesz
tését ta rtja  elsődleges célnak 
a termelőszövetkezet. A ba
rom fitartáson belül a to jás
term elést k ívánják  fejleszteni. 
A jelenlegi 30 000 db-os tojó
állom ányt 60 000 db-ra fej
lesztik, ami a term elési érték  
20 millió forintos em elkedését 
eredményezi. Ezt a fejlesztést 
a megyei TETRA-programm 
keretében k ívánják  megvaló
sítani. Ügy a fejlesztéshez, 
m int az állom ány fenn tartásá
hoz szükséges tenyészanvag 
nevelését saját maguk oldják 
meg, az elm últ évek jó ta  
pasztalatai alapján, bábolnai 
alapanyagból.

A szarvasm arha-állom ány 
fejlesztését a tsz úgy tervezi, 
hogy felhagy a  hagyományos 
fejéses tartási móddal és a 
húshasznosítású szarvasm ar- 
ha-program m  keretében va
lósítja meg a szarvasm arha
ágazat fejlesztését. 1978-ra 300 
tehén és a hozzá tartozó sza
poru lat együttes létszám a 7- 
800-as szarvasm arha-állo
m ányt eredményez, ami a 
mostani állomány megkétsze
rezését jelenti.

Az em lített állattenyésztési 
ágazatokon kívül juhászattal 
foglalkozik a tsz, m elynek ki
sebb m érvű fejlesztését ter
vezi. A jelenlegi 250 db-os 
anyaállom ányt 500-ra növelik 
és a szaporulat, m int pecse
nyebárányt értékesítik. Ezzel 
az ágazattal a hegyi legelő
ket kívánják hasznosítani, 
melyek enélkül k ihasználatla
nok m aradnának.

Az alaptevékenységen túl a 
termelőszövetkezet egy 15-20 
fős brigáddal építőipari tevé
kenységet folytat és egy 10-15 
fős brigáddal könnyűszerkeze
tes épületekhez alum ínium 
paneleket gyárt. M indkét 
üzemrész elsősorban a term e
lőszövetkezet sa ját igényeit 
elégíti ki, de dolgozik külső 
megrendelők részére is. A pa
nelrészleg az elm últ években 
a Bábolnai Mezőgazdasági 
K om bináttal kooperálva ex
portra több milliós értéket te r
melt, (szovjet és lengyel ex
portra) de jelentős volt a bel
földi m egrendelők részére a 
Könnyűbeton és Szigetelő
anyagipari V állalattal együtt- 
működve legyártott alum íni
um -panel mennyiség is. M ind
két üzemrészre jelentős fel
adat vár a megyei TETRA- 
program  végrehajtása során.

A term elés-fejlesztés meg
valósításához további beruhá
zások szükségesek. 1978-ig — 
a tervezett jövedelmezőséget 
figyelembe véve — 15,5 millió 
forint beruházás megvalósítá
sát tervezi a term előszövetke
zet. Amennyiben a megyei ba
romfifejlesztési elképzelések a 
jelenlegi tervek szerint való
sulnak meg, az további 18 
millió forintos beruházást von 
maga után. Ezt azonban a szö
vetkezet m ár csak hitel igény- 
bevételével tudná megvalósí
tani. Keresik ezért az ol
csóbb. egyszerűbb, mégis a 
célnak m indenben megfelelő 
megoldásokat.

Á tagság 
érdekében

Amint az elmondottakból 
kiderül, a termelőszövetkezet 
tagsága — a nyugdíjba menő, 
’dós tagok arányában — fogy. 
Ezért a vezetőség mind a nö
vénytermesztés, mind az állat

A baromfitelep kívülről.^

;; 1 és a tojóállomány

tenyésztés fejlesztésének ke
retein belül a megválasztott 
technológiák alkalm azásánál a 
tagság fizikai erejének kím é
lését. a minél kevesebb kézi
m unka igénybevételét tűzte ki 
célul. Ezen túlm enően m inden 
beruházásnál nagy gondot for
dítanak a ku ltú rá lt m unkakö
rülmények kialakítására.

A szövetkezet tagjai m unká
juk során soha nem feledkez
nek meg a munkából kiörege
dett tsz-tagokról. Ezért hatá
rozott úgy a szövetkezet veze
tősége és közgyűlése, hogy az 
idős tagoknak havi 100 forin t 
járadékkiegészítést fizet, ház
táji földjeiket ingyen megmű
velik és évente egy mázsa bú
za árának  kifizetésével siet se
gítségükre. E m ellett a szociá
lis bizottság állandóan figye
lemmel kíséri az idős tagok 
helyzetét és esetenként javas
latot tesz a vezetőségnek a 
további segítségre.

A tagság személyes jövedel
mének fokozása m ellett a szo
ciális ellátottság további foko
zását is tervezi a tsz vezetése. 
További fürdők, zuhanyozók,

öltözők, étkező helyiségek be
rendezése és felszerelése mel
lett a jövőben rendszereseb
ben biztosítani k ívánják  a 
tagság üdültetését, gyógyfürdő 
ellátását is.

A szövetkezet vezetői és 
tagjai tudják, hogy 3 m unka 
minden területén további erő
feszítéseket kell tenniök, hogy 
a következő években is hason
ló jó eredm ényekről számol
hassanak be. E rre m inden le
hetőség adott, ism erve a tag
ság szorgalmát, törekvéseit, a- 
szocialista cím ért küzdő „Pe
te fi” barom fitenyésztő brigád 
term elési lendületét és a p á rt
alapszervezet m indenre k ite r
jedő segítségét. E lhatározott 
szándéka a közös gazdaság 
kollektívájának, hogy az 1972. 
évi term elési eredm ények 
alapján elnyert „Kiváló Ter
melőszövetkezet” megtisztelő 
cím et a következő években is 
megőrzi és ezzel újabb bizo
nyítékát ad ja a szomódi te r
melőszövetkezet és az egész 
szövetkezeti mozgalom erejé
nek.

(x)

Korszerű tehémstáUf


