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Kifeljesedőben a szövetkezeti 
demokrácia Szomédon

EGY ÜZEM tizenöt hely
ségből bejáró több, m int m ás
fél száz párttag, három  m ű
szak. A sárisápi XIX-es akná
ról, a dorogi szénmedence leg
jelentősebb bányájáról van 
szó. S m ert így van, a felelős
ség is eszerint nagyobb. Sok 
m úlik rajtuk . Ha adósak m a
radnak, s attó l függően, hogy 
mennyivel, csak nagy üggyel- 
bajja l pótolható más terü le
tekről a hiányzó mennyiség. 
Ha viszont minden a terv sze
rin t alakul, s ju t az erőből, 
feltételekből, igyekezetből
többletre is, akkor a  vállalati 
eredmény is stabil.

Az idei első félév során si
keresen birkóztak meg az 
üzemre háruló feladatokkal, 
b á r néhány fontos területen, 
m in t amilyen például a te r
melékenység, a bányafa-fel- 
használás csökkentése, nin
csenek megelégedve a fejlő
déssel. Ügy érzik, többre is 
telne, s van erő. amely erre 
a  többre képes is.

Azzal kezdtük, hogy egy 
üzem, tizenöt helységből be
járó  több m int másfél száz 
párttag, három  műszak. Eb
ben a felsorolásban szinte 
benne van az erő, s beveté
sének m inden problém ája is. 
Erős pártszervezet, ugyanak
kor az objektív körülm ények 
bizonyos m értékig fékezik 
m indannak a kibontakozását, 
ami ebből a politikai energiá
ból a gazdasági tevékenység
re  kisugározhat. Igen, ezt a 
következtetést vonták le _ az 
üzem kom m unistái csakúgy,

m int a nagyüzemi pártbizott
ság, am ikor a pártm unka 
szervezeti felépítésében az 
adottságoknak jobban meg
felelő változtatást javasoltak, 
a legutóbbi vezetőségválasztás 
alkalm ával. Három alapszer
vezetet hoztak létre, ezek 
m unkáját pedig a csúcsveze
tőség fogja össze. A pártcso
portokat is eszerint építették 
ki. A rra törekedtek, hogy az 
egyes pártcsoportokban egy 
adott területen, egy műszak
harm adban dolgozók tevé
kenykedjenek. így sokkal in
kább összefoghatok, irányít
hatók, mozgósíthatók. Az 
alapszervezetek vezetőségei 
konkrétabban fogalm azhatják 
meg a pártfeladatokat. A p árt
csoportokban a számonkérés, 
ellenőrzés folyamatos.

A három  alapszervezet lé t
rehozása egyben azt is jelen
tette, hogy biztosítani kellett 
a vezetés személyi feltételeit. 
A pártcsoportm unkában m ár 
korábban megerősödött fejlő
dési folyam at azonban k ite r
m elte azokat a kádereket, 
akikre ennél a továbblépésnél 
szükség volt. A bátor fiatalí
tás eredményei m ár jelent
keznek. Ezek az új alapszer
vezeti vezetőségek nyomban 
különböző erőpróbáknak vol
tak  kitéve.

M unkát adott szám ukra a 
KISZ-vezetőségek újjává- 
lasztása, az országgyűlési kép
viselők, a szakszervezeti tiszt
ségviselők megválasztásának, 
az ezzel kapcsolatos előkészü
leteknek a segítése, a kong
resszus határozataiból adódó 
tennivalók megszervezése, az 
üzemi gazdasági m unka tám o
gatását szolgáló politikai esz
közök és módszerek felsora
koztatása. És miközben ezt 
cselekedték, m enet közben 
kellett elsajátítani mindazt, 
ami az eredményes pártm un
ka szempontjából elengedhe
tetlen. E téren természetesen 
segítségre szorultak de ennél 
is természetesebb, hogy nem 
hagyták őket m agukra. Éppen 
azért hívták életre az alap
szervezeteket, hogy ezzel az 
üzemi szervezeti felépítéssel 
megteremtsék a hatékonyabb 
pártm unka feltételeit, tehá t a 
kezdőlépések megtételénél a 
megfelelő vezetői tapasztala
id kommunisták m indenkor 
készen álltak  és állnak tan á
csaikkal.

Az alapszervezetek egy-egy 
műszak problém áival foglal
koznak. A decentralizálás a 
gazdasági tevékenység elem
zéséhez nyújt jobb alapokat, 
körülm ényeket azzal, hogy 
egv-egv részterületre koncent

rálhat. Ezeknek a részelemzé
seknek az együttes vizsgálata 
csúcsvezetőségi szinten m ár 
olyan döntések előkészítésé
hez, meghozatalához nyújt 
komoly tám ogatást, amelyek 
üzemi méretekben, sőt válla
lati léptékkel m érve is jelen
tősek.

AMIKOR a m inap éppen 
ezekről a kezdeti lépésekről 
összegezte véleményét a  Doro
gi Szénbányák nagyüzemi

párt-végrehajtóbizottsága, 
m egállapíthatták, hogy a vál
tozás jó  alapokat terem tett a 
pártm unka színvonalának 
emeléséhez. A XIX-es akna 
csúcsvezetősége szerényen je
lezte a vezetőségválasztás, az 
alapszervezetek létrehozása 
óta eltelt rövid néhány hónap 
eredményeit. Kétségtelen, hogy 
előnyeinek kifejlődéséhez idő
re van szükség. De az is igaz: 
ahogy munkához láttak, ahogy 
a tennivalókat tisztázták és 
megfogalmazták, ahogyan az 
alapszervezetek közti együtt
m űködést koordinálják, vagy 
a káderhelyzet problem atikáit 
felvetik és megválaszolják, a 
term elést politikailag is érte l
mezik, — azt bizonyítja, hogy 
az az energia, amely az 
üzemben a párttagságban lé
tezik — annak ellenére, hogy 
megannyi településről járnak 
be. és különböző m űszakhar- 
madokban dolgoznak. — bizo- 
nvosan mind teljesebb hatás
fokkal válik az üzem átfogó 
m unkájának javára.

Gordos Géza

rés tájékoztatást kapjon a 
tsz gazdálkodási eredm ényei
ről, 40 közül 38-an igényelték; 
36-an várták  eL, hogy m unká
jukat a  vezetőség rendszere
sen figyelemmel kísérje, é r 
tékelje.

Olyan kérdés is szerepelt a 
felm érő lapon, hogy a m unká
é rt kapott keresettel elége
dett-e  a tag, vagy sem. Er
re az állattenyésztők és a  nö
vénytermesztők zöme igennel, 
a gépesítésben dolgozók két
harm ada viszont nem m el vá
laszolt.

A vezetőséq az* *s tudni 
J  kívánta, me

lyik ágazat fokozott fejlesz
tését javasolják. K iderült, 
hogy legtöbben a  növényter
mesztés, a  tojásterm elés, maid 
a szarvasm arha-állom ány nö
velését ta rtják  kívánatosnak, 
összhangban á llt ez az állás- 
foglalásuk azzal, hogy elsősor
ban az állatférőhelyekre, m ajd 
a m unkagépekre és erőgépek
re javasoltak beruházni. Vé
lem ényüket a vezetőség a kö
vetkező évi fejlesztésnél figye
lembe is vette.

A felmérő lapokon a  tsz ve
zetősége a vezetők, szakveze
tők emberi m agatartásáról is 
értékelést kért. Erre meglepő 
válaszok érkeztek. A legjobb 
„osztályzatot” a főkönyvelő 
kapta, ami érdem ei elism eré
se mellett, azzal is m agyaráz
ható, hogy ő foglalkozik köz
vetlenül a legkevesebbet a 
tagsággal. Mind a  feladatok 
kiadása, számonkérése, m ind a 
jogtalan kérések elutasítása a 
szakvezetőkre, vagy végső so
ron az elnökre tartozik. U tá
na a legjobb minősítést a  tsz 
elnöke, m ajd főagronómusa 
kapja, am ire joggal lehet 
buszke m indkét vezető.

A  m i n ő s í t ő k  a legrosszabb
..... ........ — velemennyei
a gépműhely vezetőjéről vol
tak. Ha azonban ezt csak tu 
domásul vette volna a  tsz ve
zetősége, akkor az egész osz
tályozással feleslegesen terhel
ték  volna a tagságot. A cél pe
dig nem  ez volt. Éppen ezért, 
nem  sokkal később összehívták 
a  gépműhely dolgozóit, hogy 
m egpróbálják feltárni a ked
vezőtlen vélemény okát. É k
kor nyíltan is többen b írá l
ták  a műhelyvezető m agatar
tását, akinek figyelmét a tsz 
vezetősége külön is felhívta az 
em berekkel való helyes bá
násmódra. Jó lenne, ha úgy 
összegezhetnénk, hogy ennek 
eredményeképpen javult a 
gépműhelyben a munkahelyi 
közérzet, az egymás iránti 
megbecsülés. Ez azonban, sa j
nos nem  így történt, ami a 
várakozási idő eltelte u tán  a 
tsz vezetőségét a problém ák 
más módon való rendezésére 
készteti.

A termelőszövetkezeti tu la j
donform a sajátos vezetési 
m ódszereket kíván. Ezeket a  
szövetkezeti dem okrácia é r
vényesülését elősegítve, a m e
gyei tsz-ek között élenjárva 
igyekszik alkalm azni a  szo- 
módi tsz vezetősége. Fárado
zásuk m ár eddig is kétségte
len sikerrel járt, am it bizo
nyít a  különböző tanácskozá
sokon az aktiv itás fokozódása.

Ahhoz azonban, hogy a vál- 
------ ■ tozás megítélése reá
lis lehessen, érdemes lenne a 
közeljövőben a  dolgozók vé
lem ényét újból kikérni. Felte
hető, hogy a kibocsátott felmé
rő lapoknak most m ár nem  
csak a  37 százaléka érkezne 
vissza.

Szandi Anna

Aratás

Befejezéshez közeledik az 
ara tás a  Környei Állami Gaz
daságban. A rossz, rendkívül 
csapadékos nyár nagyban 
h á trá lta tta  a  folyamatos be
takarítást.

A gazdaságban 1258 hek
táron term eltek gabonát — 
am elyet ha t kom bájn arat. 
Naponta átlag  60 hektárró l 
takarítják  be a term ést. 
Amennyiben az időjárás en 
gedi a  hét végére befejeződik 
az ara tás Környén. Képünkön 
Csóti Dezső kom bájnos és 
Lenz József autóvillamossági 
szerelő egy menetközbeni ap 
róbb javítást végez a  Class 
Dominátor 80-as kombájnon.

Megfelelően éljenek jogaikkal 
a dolgozd közösségek!

Nem véletlen, hogy a m un
ka hétköznapjaiban annyi szó 
esik arról, mit, hogyan kelle
n e  jobban végezni a gyárak
ban, bányákban, üzemekben. 
Nemcsak a munkások, hanem 
a vezetők is érzik annak szük
ségességét: ne a  döntések és 
intézkedések u tán  derüljön ki, 
hogy valami jó-e, vagy rossz, 
hanem  úgy kell a jelentős el
határozásokat kialakítani, 
ahogy azok a valóságos hely
zetnek és igényeknek a lehe
tő  legjobban megfelelnek. 
Igaz, a  vezetők tud ják  a leg
könnyebben áttekinteni az 
általuk  irányíto tt gazdasági 
egységek helyzetét és így a 
döntések helyes meghozatalá
ra  is ők rendelkeznek a leg
kedvezőbb lehetőségekkel. A 
dolgozók nagy tömegeinek vé
leménye azonban m indig é r
demes a m eghallgatásra. Ha 
csak abból indulunk ki, hogy 
ők benne élnek a  napi m un
kahelyi gondokban, s tudják, 
milyen ellentm ondások okoz
nak feszültségeket, m ár akkor 
is érdemes javaslataikra hall
gatni és beépíteni azokat a 
végső döntésekbe és az intéz
kedések sorozatába.

Az utóbbi években a párt- 
határozatok és a  pártszervek 
intézkedéseinek hatására je 
lentős fejlődés következett be 
az üzemi dem okráciában. Job
ban kihasználják a különböző 
fórumok adta lehetőségeket és 
megváltozott a  beszámolók, 
viták jellege is. Korábban 
nem egy helyen napirenden

voltak az unalmas, a dolgozók 
szám ára érthetelen szám ten
gert tartalm azó beszámolók — 
például a term elési értekezle
teken. A gazdasági vezetők 
ma m ár nem puszta köteles
ségnek, hanem  politikai kér
désnek fogják fel azt, hogy 
m inden m unkás értse, lássa, 
mi és m iért történik az üzem
ben. S hogy ez a gyökeres 
minőségi változás bekövetke
zett, ebben jelentős szerepük 
van a  m unkahelyi pártszerve
zeteknek, szakszervezeti bi
zottságoknak.

Lassan mindenki rájön, 
hogy az üzemi dem okrácia kü 
lönböző fórum ai a m unkás- 
osztály nevelésében, politikai 
aktivitásának fokozásában, a 
m unkához való viszonyának 
javulásában milyen jelentős 
szerepet töltenek be. A régi 
tévhit, hogy a m unkahelyi 
dem okratizm us fejlesztése 
egyszerű szakszervezeti fe l
adat, háttérbe szorult. A párt- 
szervezetek, anélkül, hogy a 
szakszervezetek feladatait á t
vállalnák, érzik és érvénye
sítik elsődleges felelősségüket 
az üzemi dem okrácia fejlesz
tésében. A kom m unista gazda
sági vezetők hasonlóan vé
lekednek és tevékenykednek. 
S több helyen olyan új kezde
ményezések születettek, am e
lyek jelzik, hogy valóban ha
tározott törekvések vannak a 
munkahelyi dem okratizmus 
fejlesztésére.

G yakorlattá válik például, 
hogy az igazgatói tanácsba

meghívnak m unkást is, aki
nek ugyanolyan szavazati joga 
van bármilyen kérdés eldön
tésénél, m in t — mondjuk — 
az igazgatónak. Azon persze, 
lehetne vitatkozni, hogy nem 
kellene-e a nagyobb gyárak 
minden fontosabb üzemrészé
ből beválasztani egy-egy m un
kást az igazgatói tanácsba, 
akik a problém ák sűrűjében 
élnek. Az azonban m inden
képpen figyelemre érdemes, 
hogy az üzemek vezetői egy
részt közvetlenül is be akar
ják vonni a döntésekbe a 
munkásokat, képviselőik ú t
ján, másrészt az üzemi de
mokrácia hagyományos fóru
main is igyekeznek olyan hely
zetet terem teni, hogy minél 
több hasznos észrevételt ka
m atoztathassanak a gyakorlat
ban.

P ártunk XI. kongresszusá
nak határozatában nagy hang
súlyt kapott az üzemi, m un
kahelyi dem okrácia fejleszté
sének gondolata. A határozat 
a többi között m egállapítja: 
„A jelenlegi helyzetben az a 
legfontosabb, hogy jobban 
építsünk az üzemi dem okrá
cia meglévő fórumaira. Te
rem tsük meg m indenütt a 
szükséges feltételeket, hogy a 
dolgozó közösségek megfele
lően éljenek jogaikkal.” Azt 
m ondhatjuk, hogy a határo
zat ezen megállapításának 
végrehajtása folyik és ered
ményei m áris m utatkoznak 
megyénk gyáraiban, bányái
ban és üzemeiben.

(KL)

A szövetkezeti demcrftrá-
—————  cia helyes 

értelmezéséről napjainkban 
is gyakran szó esik. Ügy 
vezetni egy közösséget, hogy 
a  kollektíva valamennyi 
tagja gyakorolja jogát és egy
ben érezze a  kötelességét is 
— nem könnyű. Figyelemre 
méltó tanulm ányt készített er
ről a tém áról Keresztes 
László, a  szomódi M árcius 15 
Tsz elnöke. Külön érdeme, 
hogy tapasztalatait a m inden
napok gyakorlatából m erítet
te és hogy a szövetkezeti de
mokrácia kiteljesedését az ál
tala irányított tsz-ben igyek
szik is elősegíteni.

Véleménye szerint mind 
gazdasági, m ind politikai 
szempontból feltétlenül szük
ség van az érdekeltek aktív  
részvételére a döntések előké
szítésében, meghozatalában és 
végrehajtásában. Igen fon
tosnak ta rtja  a közgyűléseknél 
az alapos előkészítő munkát, 
hogy a tagság m ár jóelőre is
m erje a  napirendet, hiszen 
m ásként hozzászólásaikra, ja 
vaslataikra nem is szám íthat
nak.

— Téves az a  nézet, hogy 
akkor jó a szövetkezeti veze
tés és a a tagság viszonya, 
am ikor a tsz megfelelő jöve
delemben tud ja részesíteni a 
dolgozót. Fontos kérdés ez, de 
csupán egyik oldala annak, 
hogy az irányító apparátus 
ténykedését jónak ítélje meg 
a tagság. A másik oldal, hogy 
a tsz vezetőségének sikerüljön 
kibontakoztatnia a  szabad, 
nyílt vita légkörét, hogy a fon
tos döntések meghozatalán ke
resztül valóban beleszólhas
son az egész kollektíva a  fe j
lődés irányának a  m eghatáro
zásába.

A Március 15 Tsz veze-
■ tősé

ge meg is kereste a mód
já t annak, hogy m egismerje a 
tagság nézetét, kikérje vélemé
nyét. Szám oltak azzal, hogy az 
em berek egy része a dem okra
tikus vezetési módszerek elle
nére sem szívesen mond el
marasztaló véleményt, tartva 
attól, hátha em iatt később kel
lemetlensége lesz. Ezért kér
dőíveket bocsátottak ki, kö
zölve, hogy ezek kitöltésének 
csak akkor van értelm e, ha 
mindenki őszinte választ ad. 
És hogy nyugodtan bíráljanak, 
kihirdették, hogy a kérdőíve
ket nem kell aláírni.

Elgondolkoztató, hogy ilyen 
előzmény ellenére is csak 40 
érkezett vissza a kiadott 110 
„felmérő” lapból. A válaszok 
azonban így is több fontos 
tényre ráirányíto tták  a veze
tőség figyelmét. így például, 
hogy a lapot kitöltők 37,5 szá
zaléka nem ismeri a tsz alap
szabályát. Azt, hogy rendsze-

Félévi számvetés
—  Teljesedő hatásfokkal —

Természetvédelmi területek 
a Szovjetunióban

Az OSZSZSZK európai ré
szén húzódó Voronyezsi Ál
lami Természetvédelmi Terü
leten mintegy 190 m adárfaj, 
54 fa jta  emlős, 18 fa jta  két- 
laki és csúszómászó állat, va-

szőrméje m iatt — a m últ szá
zadban a kihalás veszélye fe
nyegetett. N apjainkban Belo- 
ruszia, Ukrajna, Baltikum te
rü leteit m ár ez az új hód- 
nemzedék népesíti be. A vo-
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Voronyezsi őz

lam int 40 halfa jta  él. Vala
mennyit igen fontos megfi
gyelés a la tt ta rtják  a tudósok, 
akik fontos kutatásokat foly
tatnak az állatvilág e hasz
nos képviselői szám ának nö
velése érdekében.

A Voronyezsi Természetvé
delmi Területről az ország 
más körzeteibe is szállítanak 
szarvasokat, jávorszarvasokat, 
és hódokat. A szakemberek 
erőfeszítései nyomán sikerült 
megmenteni azt a hódnemze- 
déket, am elyet — értékes

A kivesző hód

ronyezsiek igen nagy segítsé
get nyújtottak a hódtenyész- 
tés megszervezésében a len
gyel, NDK-beli, magyar, mon
gol és finn szakembereknek 
is.

Jelenleg a Szovjetunióban 
több m int 100 hatalm as álla
mi természetvédelmi terü letet 
ta rtanak  nyílván, amelyekben 
különféle kutatásokat végez
nek az állat- és növényvilág 
megőrzése és gazdagítása ér
dekében.

(APN  — KS)
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