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ELSEJÉN a város,, vala
m in t Dad, Bököd, Kecskéd 
és Komlód egyesülésével 
m egalakult a mai term elő- 
szövetkezet, egyszeriben igen 
nagy kiterjedésű h a tá r ke
rü lt egy vezetés alá. 7100 
h ek tá r föld, am elyből 4800 
ha a szántó, s nem  is v a la
mi jó ta lajú , hiszen m ind
össze 14,6 aranykorona é r
tékű. Ennek bizony m indent 
meg kellett és kell adni 
ahhoz, hogy term ésered
ményeivel jó m egélhetést 
biztosítson. Éppen ezért 
nem csak a növényterm esz
tés teszi ki az alaptevékeny
séget, hanem  jelentős szá
m ú az állatállom ány is.

Növénytermesztés vonat
kozásában — 2100 ha-on 
term elnek kalászos gabonát, 
1400 hektáron szemes- és 
silókukoricát, 600 ha a .lu
cerna, 500 ha a napraforgó 
és 200 ha az olajlen. Az ola
jos m agvakat kizárólag ex 
portra  term elik, a kukorica, 
lucerna, a silót csaknem tel
jes egészében az állatállo
m ány részére használják fel. 
A term ésátlagok megfelelő
ek.

Az állatállom ány nagy. 
3200 darab  szarvasm arha, 
amelyből 900 a tehén. Befe
jezéséhez közeledik a 900 
férőhelyes dadi tehenészeti 
telep építése, amely 60 m il
lió forintos beruházás. I tt

kötetlen tartásban , tejházas 
rendszerben folyik az á lla t
tartás.

Évente 1500 darab  hizó- 
m arhá t értékesít a tsz, a 
tejterm elés pedig m eghalad
ja  az évi 4 m illió litert. A 
Holsteinfriz keresztezett te
hénállom ány fejési átlaga 
megközelíti tehenenként az 
ötezer litert.

Foglalkozik a szövetkezet 
barom fitartással is. Évente 
900 ezer darab  b ro jlercsir
két állítanak  elő. A költ
ségek csökkentése érdekében 
a 7500 m1 alap terü letű  te 
lep fűtését átalakíto tták . A 
drága o lajfű tést helyettesí
tendő — az energia-raciona
lizálási program nak megfe

A 900 férőhelyes dadi tehenészeti telep a fejőházzal

lelően — szén- és fatüzelésű 
rendszerben valósították 
meg a fűtést, s most fejező
dött be ez a 15 milliós be
ruházás. A brojlercsirke 
nevelés nem kifejezetten ,,jó 
üzlet”, a költségek alaku lá
sa, különböző problém ák, 
gyakran közbeszólnak, m int 
az idén is.

3 ezer darab  anyajuh a 
juhászat állom ánya. Ez az 
ágazat néhány éve nyere
ségérdekeltségi rendszerben 
dolgozik, az elképzelés be
vált, azóta sikerült az ága
zat jövedelm ezőségét biz
tosítani.

A term előszövetkezet mo
dern — önelszámoló-egység 
— rendszerben dolgozik. Ez
zel biztosítják a felelősség
megosztás m ellett a szakem 
berek szám ára a nyugodt 
m unkakörülm ényeket, s azt, 
hogy ki-ki megvalósíthassa 
elképzeléseit a gazdaságos
ság, a jövedelmezőség é r
dekében. Így biztosított az 
is, hogy a központi tervek 
az együttes elhatározások, 
önelszámoló egységenként 
bontva, azonnal tükrözik a 
felfutásokat, vagy esetleges 
hibákat. Bevált, jó rendszer.

A tsz tagja növényter
mesztésben az IKR, 
szarvasm arhatenyésztéssel a 
TAURINA term elési rend
szereknek. A kapcsolat jó, a 
szakmai megbeszélések
eredményesek. így ítéli meg 
a vezetés.

Korszerű gépparkjuk van,
9 Claas Dominátor, a hoz
závaló erő- és m unkagépek, 
szállítóeszközök rendelke
zésre állnak, a területnek 
megfelelő kapacitásúak. 700 
ha erdő is tartozik a közös 
gazdasághoz, am elyről éven
te 3500 m 1 fát term elnek ki 
Ennek egy részét a faüzem 
ben feldolgozzák.

A 7500 m ’-es barom fitelep hőközpontja

Bár a tsz alapvetően az 
alaptevékenységből él, né
hány melléküzemág azon
ban m unkát biztosít tag ja i
nak, főleg nőknek. Így pél
dául a kömlödi édesipari 
üzem, ahol kooperációban 
édesipari term ékeket á llíta 
nak elő a Budapesti Édes
ipari V állalat Zam at-keksz- 
és kávégyárával közösen.

A term előszövetkezet á r
bevétele tavaly 300 millió 
forin t volt, a nyereség, 37 
millió. A közösből szárm a
zó jövedelem egy tagra á t
lag 75 ezer fo rin tra alakult. 
Ez m indenképpen az átgon
dolt tervezést és m egfontolt 
gazdálkodást igazolja.

A term előszövetkezetben 7 
szocialista brigád dolgozik. 
A barom fitenyésztésben, a 
gépm űhelyben, a központi 
vezetésben és adm inisztrá
cióban m űködnek eredm é
nyesen.

A parnereikkel — különö
sen a Gabonaforgalm i és 
M alomipari V állalattal, a 
TSZKER-rel, a Fejér és Ko

m árom  Megyei Tejipari Vál
lalattal — kifejezetten jó a 
tsz kapcsolata.

Az idei évről elm ondhat
juk, hogy bár elég furcsa 
időjárás nehezítette a külön
böző szakaszokban a m un
kát, a növények fejlődését, 
mégis, összességében pro
dukálni tud ják  az ered
ményt. Egyik ágazat hozza, 
a másik túlteljesíti, a h a r
m adik lem arad — így áll 
össze mégis az a tény, hogy 
tervüket teljesítik.

Tagjai a TESZÖV szám í
tógépes együttm űködésnek, 
am ely öt dunántúli megyére 
terjed  ki, s így az adatfel
dolgozás VT 20/A típusú
számítógépijei történik.

AZ OROSZLÁNY VIDÉKE
TSZ vezetői és tagjai azon 
dolgoznak, hogy hozzájárul
janak  a népgazdasági 
egyensúly megterem téséhez, 
a rá juk  háruló  feladatokat 
teljesítik, s ezáltal biztosít
ják  azt is, hogy tag jaik
mind a városban, m ind a
négy tagközségben m egta
lá lják  szám ításukat.

(X)

II Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
a lakosság szolgálatában

1958-ban száz taggal és 10 ezer forint ér
tékű részjeggyel megalakult a Környei Taka
rékszövetkezet. Akkor már hozzá tartozott 
Kecskéd, Várgesztes, Vértessomló, és Komlód. 
Nem volt szokatlan a takarékosság ebben a 
községben, hiszen már 1887-ben megalakult itt 
az első hitelszövetkezet, amely 1938-ig ered
m ényesen működött. Tagjainak nemcsak őrizte 
és kölcsönözte a pénzét, hanem jótékonysági 
és kulturális tevékenységet is kifejtett. A há
borús években, s utána, még jó ideig „csend” 
volt. Aztán 1958-ban ism ét szövetkeztek azért, 
hogy közös erővel előbbre jussanak, hogy ne 
kelljen otthon félten i a m egkeresett pénzt, s 
hogy akinek szüksége van segítségre törvényes 
keretek között és ne „szívességből” kapjon 
kölcsönt.

A megyében egyre-m ás
ra  a laku lták  a takarékszö
vetkezetek, de ez volt az 
első. am elyik elérte a fél
milliós állom ányt. 1960-ban 
m ég bérelt irodában dol
goztak, 1968-ban mostani 
helyükre, új irodaházba 
költöztek. Fokozatosan
nő tt a terü let, ma m ár 
Vértesszölős és Tatabánya- 
K ertváros is hozzájuk ta r 
tozik. Mindez érezhetően 
nagyobb te rhe t je lent a 
környei központnak, mégis, 
példam utatóan kevés em 
berrel gondoskodnak tag 
ja ik  m egbízatásainak te lje 
sítéséről. A működési te rü 
letükhöz tartozó betétgyűj
tő helyeken és k irendeltsé

geken — ide értve a köz
pontot is —. mindössze 13 
teljes és két i észmunkaidős 
dolgozó végzi a nagy m un
kát. 4867 beiéi könyvet ke
zednek és 1421 darab köl
csönügyletet intéznek.

A laptevékenységük a be
tétgyűjtés és a hitelnyújtás. 
Ebben az évben 9,9 száza
lékkal nő tt a betétállo
mány, s m ost 102 millió 
669 ezer fo rin t a betét, s 
ebben az évben közel 16 
m illió forin t h ite lt nyú jto t
tak  főleg személyi, mező
gazdasági, és építési célok
ra. Ez évtől kezdve ugyan
is a takarékszövetkezetnél 
is rendelkezésére áll az ép ít
kezőknek a  kedvezménye^, 
hosszú le jára tú  hitel, 
ugyanolyan feltételek m el
lett, m int az OTP-nél. K ü
lönbség ta lán  annyi, hogy 
ahol a kirendeltség van, 
ott helyben intéz m indent 
a takarékszövetkezet, igv a 
falusi építkezőknek nem 
kell m induntalan a város
ba járn i hitelügyeik in té
zése végett, A kam at itt is 
3 százalékos, s, hogy várták  
ezt a környéken, azt az 
ügyfélszám bizonyítja.

A szövetkezet ebben az 
évben felú jítja  k irendeltsé
geit, tervezi a szűk közpon
ti iroda helyett m ásik épí
tését. de ehhez a fejlesz
téshez részjegy-alap kell. 
A szervezés folyik, a lakos
ság. a tagság. megértő, ezt 
igazolja, hogy ebben az 
évben másfél millióval nőtt 
a részjegyállom ány. Igaz, 
az évi 9 százalékos kam at 
is vonzó azok szám ára, akik 
..nélkülözni tu d ják ” időle
gesen félretett pénzüket. Az

a.aprészjegy 200 forint, de 
egyre többen em elik m aga
sabbra ezt az összeget, 
nyilvánvaló hasznával a 
számolni tudó em ber tisz
tában  van.

A takarékszövetkezet 
alaptevékenysége m ellett 
több m in t tízféle egyéb 
szolgáltatást is n yú jt tag ja i
nak. Legjelentősebb a biz
tosítási tevékenység, és ta 
lán az áfész által felvásá
ro lt sertések árának  kifize
tése, a tejpénzfizetés, de 
szerepel a szolgáltatások 
között a totó-lottó árusítás, 
a megyei lap szám ára h ir
detésfelvétel, autóbusz
jegy-árusítás. könyvter
jesztés, borítékos sorsjegy. 
Az sem közömbös, hogy 
gépkocsibefizetést is elfo
gadnak, ezzel sem kell a 
várost járni. Nagy az ér
deklődés az átu talási beté
tek iránt, s ezzel még nem 
m erült ki m inden — a la 
kosság érdekében végzett — 
tevékenység. Tatabánya- 
K ertváros (Groznij-lakó- 
negyed) bekapcsolásával a 
lakosság, am ely területükön 
él —, m egduplázódott. En
nek megfelelően m unkájuk 
is alaposan megnőtt, s n a 
gyon elkelne m ár egy szá
mítógép. Ennek ugyan he
lyet még nem  tudnak biz
tosítani, de tudják , hogy ez 
a jövő útja, a megnöveke
dett m unkákat csak így le
he t naprakészen elvégezni.

Folyik a szervezés üdülő- 
tagság megszereztetése ér
dekében is. Üdülőszövetke
zetek . várják  a jelentkezést, 
a  lakrész összege attól- 
függ, hol, milyen, m ennyi
re frekven tá lt terü leten  lé

vő üdülőben szándékozik 
tagságot, tagi jogokat sze
rezni valaki. A takarékszö
vetkezetnél be lehet fizetni 
az egységesen 2 ezer fo rin 
tos belépési összeget, ezzel 
üdülőszövetkezeti taggá v á 
lik  valaki, m ajd a másfél, 
vagy kétszobás lakrész rá 
eső összegét két részletben 
fizetheti ennek fe jében  
evente 28 napig használ
ha tja  a lakrészt d íjm ente
sen.

O któber — takarékossá
gi hónap. A Könnye és Vi
déke Takarékszövetkezet 
jó kapcsolatban van az is
kolával, s most ez jól jön, 
m ert a SZÖVOSZ m eghir
dette  a „Mi szövetkeze
tünk” című pályázatot, am i
re  a  beérkező pályam un
kák  először a takarékszö
vetkezethez kerülnek, s Itt 
d íjazzák a  legjobbakat. 
M ajd továbbküldik, s o r
szágos elb írálásban is je
lentős nyerem ények várják  
a gyerekeket. A pályázat 
határideje NOVEMB.ER 15. 
Van tehá t bőven még idő 
arra , hogy a közölt szem
pontok alapján  pályázzanak 
a környei, kömlödi, kecské- 
di és a többi község á lta lá 
nos iskolásai.

A takarékszövetkezet
valóban a falusiak  bankja. 
Régi, a  kezdeti időkből való
elnevezés ez. de ha súlyos 
ta rta lm ára  gondolunk, ak
kor mégis ez az igazi. M ert 
a pénz összes gondját — 
ha van, ha nincs —, e lvál
lalja , s hasznukban tag ja i
val osztozik a  takarékszö
vetkezet. (X)
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A környei székház, ami m ár kicsi


