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Tácsik Györgyné fröccsöntő gépével műanyag tipliket
gyárt.

Drága,
de talán 
megéri

A mezőgazdasági nagy
üzemeik cukorrépa-terme
lési kedve csökken, ez 
országos jelenség. Azt tud
juk  a kultúráról, hogy 
termesztése költséges,
nagy szakmai hozzáértést 
igényel. De akinél a pénz 
és a felkészültség is 
megvan, még az is fontol
gatja, hogy érdemes-e csi
nálnia. Elavult a gép
park, gyakran körülmé
nyes a tőszámbeállítás — 
és akkor még nem is 
beszéltünk a gyommente
sítésről. Pedig ez is na
gyon lényeges, hiszen 
nem mindegy, hogy a táp- 
anyagigényes répa elől 
esetleg a gyomok vonják 
el a létfontosságú nitro
gént, foszfort vagy káliu
mot.

Magyarországon 4—5 éve 
engedélyezett a Bayer-cég 
Goltix nevű készítményé
nek használata. Az idei 
évben már közel 40 ton
nát hoznak be ebből a ki
váló szerből. A felhasz
nálók mégsem alkalmaz
zák szívesen. A m agyará
zat egyszerű: — a szak
emberek szerint „méreg
drága méreg”. Hogy mégis 
megfontolandó az alkal
mazása, azt a kemikália 
tulajdonságai támasztják 
alá. Az említett herbicid 
széles hatásspektrumú. 
Gyökéren és levélen ke
resztül egyaránt képes ki
fejteni hatását a répában 
található veszélyes egy- és 
kétszikű gyomok ellen, 
Nagy előnye, hogy végre 
egy készítmény, melynek 
alkalmazása a gyom fe
nő lógi fázisához ^fejlettsé
géhez) igazítható, és nem 
a cukorrépa fejlettségétől 
függ. A métámitrón ható
anyag mind kelés előtti, 
mind állománykezelésnél 
egyaránt hatásos. így a 
kijuttatását arra az idő
pontra tehetjük, amikor a 
gyomok a legérzékenyeb
bek a herbicidekre.

A Goltix további előnye 
abban áll, hogy használa
tával a fiatal répanövé
nyekben még akkor sem 
okozunk károsodást, ha 
valami oknál fogva túl
adagoltuk a dózist. A szer 
segítségével jelentős mér
tékben csökkenthető a 
termesztés kockázata, mert 
a kultúra kitűnően tűri, 
hosszú időn keresztül nem 
lesznek rezisztensek a gyo
mok és nagy hatásbizton
ságot ad.

Ha ez a készítmény be
illeszthető lenne a nagy
üzemek gyomirtási prog
ram jába lehetőség nyílna 
a cukorrépa-termesztőknek 
arra, hogy saját termesz
tési technológiájuknak
megfelelő gyomirtást vé
gezzenek.

— petrik —

Az idős embereknek már 
nehezükre esik az otthonuk
tól távolabb munkát vál
lalni, holott többen is rá
szorultnak szerény nyugdíjuk 
kiegészítésére. A fiatalabb 
korosztályhoz tartozók közül 
nem egy beteg hozzátarto
zót ápol, és az iránta ér
zett szeretet nem engedi, 
hogy naphosszat magára 
hagyja. A gyesen lévő kis
mamák ugyancsak nem 
tudnak órákra elmaradni 
az állandó felügyelet igény
lő emberpalántáktól. Pe
dig néhány órás, hasznot 
hajtó elfoglaltságra még 
jutna idejük a szokásos 
napi teendők mellett.

Ezeket a körülményeket 
vette figyelembe a Bajnai 
Alkotmány Termelőszövet
kezet vezetősége akkor, 
amikor a tagság kérésére 
megszervezte a bedolgozói 
rendszert. Hasznosságáról 
Rozsnyó Bertalan üzemve
zető így tájékoztatott:

— Műanyagrészlegünk 
általában húsz-huszonöt 
dolgozót foglalkoztat. Zöm
mel nyugdíjasokat, akik 
rendszeres munkára nem 
tudják magukat lekötni. 
Mi igyekszünk .mindenkit a 
képességének, ügyességé
nek megfelelő feladattal 
megbízni, tekintetbe véve 
azt is, hogy havonta ki, 
hány órát akar a téesz 
számára dolgozni.

— Négy fröccsöntő gépet 
is kiadtunk. Akik ezekkel 
dolgoznak, azokat rend
szeresen ellátjuk olyan 
kisebb szériás megrende
lésekkel, amelyek legyár
tása a műanyagüzemünk 
nagy teljesítményű gépein 
nem lenne kifizetődő. Ter

mészetesen nemcsak a gé
peket adjuk, hanem a he
lyiség bérét, a fűtését és 
a villamos áram költségét 
is megtérítjük.

— Az otthon dolgozók kö
zül többnek egész évben 
ugyanaz a munkája. Ter
melőszövetkezetünknek szer
ződése van a Kontakta Al
katrészgyár szentesi gyár
egységével villanykapcso
lók gyártására. Kérésükre 
ezeket össze is szereljük.

— Aztán néhány bedol
gozónk úgynevezett sor-
jázásokat, csomagolásokat 
végez.. Nekik nem tudunk 
rendszeres munkát biz
tosítani, de arra ügyelünk, 
hogy legalább annyi kere

sethez minden hónapban 
hozzájussanak, ami a fo
lyamatos munkaviszonyu
kat biztosítja — mondotta

A díszkovácsrészleg is 
kiad otthon végezhető mun
kákat.

— Ott most csak két 
gyesen lévő kismamát és 
egy nyugdíjast foglalkoz
tathatunk. ök csőbilin
cseket vonnak be mű
anyag porral. Ehhez a be
rendelést és a felhaszná
landó anyagokat a téesz 
adja. Természetesen min
dent házhoz szállítunk és 
az elkészült darabokért ér
te megyünk — tért a lé
nyegre nyomban Tácsik 
József üzemvezető-helyettes 
Aztán még hozzáfűzte:

— Tavaly olvasólámpák
ra volt jelentősebb megren
delésünk. Ezek összesze
relését ugyancsak kiadtuk. 
Ha megint hozzájutunk ha
sonló megrendeléshez, is
mét kérni fogjuk több asz- 
szony segítségét.

Mindkét vezető hangsú
lyozta: megtérülő fárado
zás a bedolgozói rendszer 
megszervezése, működte
tése, mert általa olyan tar
talékcsapatra tehet szert 
a termelőszövetkezet),
amelyre sürgős feladatok 
esetén bátran támaszkodhat. 
Vagyis ebből a kapcsolat
ból a téesznek és az otthon 
munkát vállalóknak egy
aránt előnyük származik.

Szandi Anna

Drengács Anna epöli lakásán készít olyan alkatrészeket, 
amelyeket azután a díszkovácsrészleg használ fel.
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A vállalati gazdasági 
munkaközösségekről

A knnarP«C7ll«t megelőző pártfórumokon, taggyűlése-H BülISlCM tuai icen> az irányelvek vitájában is gyak
ran elhangzottak a főmunkaidő becsületét féltő, gazdasági 
fejlődésünk szocialista vívmányaiért aggódó felszólalások, 
sőt előfordultak — mindenekelőtt a kellő tájékozottság hiá
nya miatt — hamis általánosítások, szélsőséges nézetek is. 
Pártunk XIII. kongresszusán is szóba került a vállalati 
gazdasági munkaközösségek ügye. A kommunisták orszá
gos tanácskozásán, és az e témában az év elején szervezett 
pártfórumokon ezzel kapcsolatban a következő főbb meg
állapítások hangzottak el: A vállalati gazdasági munkakö
zösségekre, mint a termelési feltételek javításának új esz
közére az előttünk álló gazdasági feladatok megoldásához 
szükségünk van. Nagy többségük reális igényeket elégít ki, 
jól illeszkedik a vállalati gazdálkodás rendszerébe, növeli 
annak eredményességét. A pozitív vonások erősítéséhez el
engedhetetlen, hogy a vállalati munkaközösségeket még in
kább a dolgozók demokratikus ellenőrzése alá helyezzék, 
és szüntessék meg mindazokat a vmk.kat, amelyek a mun
kahelyi szervezetlenség, fegyelmezetlenség leplezését szol
gálják, és ily módon megalapozatlan, indokolatlan többlet- 
jövedelemhez juttatják tagjaikat.

A kormányzati szerveknek — a gazdaságirányítási 
rendszer továbbfejlesztésével — tovább kell javítani mind
azokat a szabályozási, szervezési, érdekeltségi feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a főmunkaidőben lehessen 
a teljesítményeket erőteljesebben növelni és ezzel arány
ban a nagyobb jövedelmet elérni.

A vállalati gazdasági munkaközösségekről ez év első 
negyedében tartott taggyűlési viták és állásfoglalások a 
vállalati pártmunka számára több hasznosítható tanulságot 
adtak. Az egyik figyelemre méltó tapasztalat: nem teljesen 
érthető, hogy a pártalapszervezeteknek miért csak kis há
nyada foglalkozott az elmúlt években saját kezdeményezé
sére a vállalati gazdasági munkaközösségek működésének 
taDasztalataival. Kedvezőnek tartjuk azonban azt, hogy a 
közelmúltban e témáról tartott taggyűléseket jól készítet
ték elő, valós tényeken alapuló vitaindítók hangzottak el, 
és alkotó véleménycsere alakult ki.

Kedvezőnek tartjuk, hogy jelenleg a párttagok többsé
ge nem a vállalati gazdasági munkaközösségek létrehozását 
ellenzi, hanem helyesen azok helyi torzulásainak meg
szüntetését szorgalmazza.

Lényeges tanulság az is, hogy napjainkban a munkakö
zösségek többségének pozitív a gazdasági, politikai hatása 
azokban a gazdasági egységekben, ahol működésük hosz- 
szabb időre tekint vissza. A dolgozók jobban észreveszik, 
megértik a külső gazdasági környezet változásait, fokozot
tabban érdeklődnek a vállalat helyzete iránt, fejlődik kez
deményezőkészségük és közgazdasági gondolkodásuk. A 
legjobb munkaközöségek példát mutatnak a munkaszerve
zésben, a munkavégzés intenzitásában, a munkaműveletek 
jó előkészítésében. A demokratikusan kijelölt vezetőknél, 
és a teljesítmény alapján kiválasztott tagoknál egyaránt 
nagy hangsúlyt kap a szaktudás, az alkalmazkodókészség, 
és a munkaszeretet. Kedvezőnek tekintjük azt az egyre 
gyakoribb jelenséget is,, hogy az egyes vállalati 'gazdasági 
munkaközösségek felajánlásokat tesznek, társadalmi mun
kát végeznek, és mint kollektívák is részt vesznek a vál
lalat társadalmi életében. Nem kétséges, hogy a vál
lalati munkaközösségben nyújtott többletteljesítmény bi
zonyítja, és kézzel foghatóvá teszi a termelés emberi té
nyezőinek, mint a belső tartalékok egyikének fontosságát, 
és ma még kellően ki nem használt óriási lehetőségét.

A taggyűlések segítségével sikerült a párttagokkal el
fogadtatnunk, hogy munkaközösségekben végzett tevékeny
ség magasabb díjazása az esetek nagy többségében arány
ban áll az ott kifejtett fokozott teljesítménnyel. Természe
tesen, ott továbbra is maradtak kételyek és ellenvélemé
nyek ezzel kapcsolatban, ahol a munkahelyeken hiányzik a 
munkaközösségek közötti verseny, nincs egyenlő esély a 
részvételre, új közösségek kialakítására; a vállalatok gaz
dasági vezetői az ármegállapításkor és a szerződéskötéskor 
nem tanúsítanak körültekintő gazdálkodói magatartást; az 
elszámolások, a nyilvántartások, tekintetében nem bizto
sítják a főmunkaidő védelmét; nem kellően tisztázott a 
munkahelyi vezetők és a munkaközösséget kiszolgáló dolgo
zók érdekeltsége. Ahol indokoltnak látszik, a pártszerveze
tek bizonyára szorgalmazzák majd az anomáliák megszün
tetését, a törvényes előírások betartását.

Az országos tapasztalatok szerint a vállalati gazdasági 
munkaközösségekben a párttagok részvételi aránya általá
ban magasabb, mint az adott területen a párt szervezett
sége. Ezért különösen fontos a taggyűlések azon egybe
hangzó megállapítása, hogy ezek az elvtársak tisztességgel 
eleget tesznek a párttagságukból eredő feladatoknak és kö
telezettségeknek. Nagyrészt ennek a ténynek tulajdonítha
tó, hogy a pártalapszervezetek többsége úgy ítéli meg, a 
vállalati gazdasági munkaközösségek alapvetően nem gya
korolnak kedvezőtlen hatást vállalatuk politikai életére, 
konkrétan, a pártmunkára sem.

Egyidejűleg tapasztalható az is, hogy a munkaközös
ségekre hivatkozva egyesek nehezebben vállalnak' hosszabb 
idejű pártmegbízatást; és jobb előkészítő, szervező munkát 
igényelnek a társadalmi rendezvények, a munkásőrség 
utánpótlásának biztosítása, összefügg az előbbi gondolattal 
az is, hogy a szabadidő felértékelődésével — amit a mun
kaközösségek megjelenése legfeljebb csak gyorsított — to
vább növekedett a párttagok igénye a tartalmasabb párt
életre, a célszerűen és színvonalasan szervezett politikai 
rendezvények iránt. Következtetni lehet arra, hogy a vál
lalati gazdasági munkaközösségek léte is sürgeti — más 
fontosabb tényezőkkel együtt — a pártmunka mozgalmi 
módszereinek továbbfejlesztését, formális elemeinek, az 
időt pazarló üresjáratoknak visszaszorítását.

Összegezve: az üzemi pártszervezetek a gazdasággal
_____  kapcsolatos pártpolitikai munkájukban a

jövőben legyenek öntevékenyebbek, és egyebek között for
dítsanak nagyobb gondot a vállalati gazdasági munkakö
zösségek politikai hatásainak rendszeres elemzésére, a gaz
dasági vezetők részéről a szükséges intézkedések kezdemé
nyezésére.

A gazdasági vezetőktől igényeljék, hogy a vállalati 
gazdasági munkaközösségek termelésre és gazdálkodásra 
gyakorolt pozitív tapasztalatait fokozatosan, de bátran ér
vényesítsék a főmunkaidő alatt, az általános vállalati tevé
kenységben.

Dr. Balogh Pál, 
az MSZMP KB munkatársa

1985. június 14., péntek
DOLGOZÓK
L A P J A 3


