
A gazdaság bemutatkozik
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datok
kever 's, a szárítóüzemnek 938 vagon,
a silózásnak 1232 vagon a tervfel
adata. Ez k a számok Önmagukban is.
'rzék ltetik a feladat súlyát és nagy
ságat. Beruházásaink súlya azonos a
term léssel. Befejezzük a rizstelep
'pít's't, ajuhászati beruházás 36 mil
liójából 28 millió beépítésre került, s
em II tt a kisebb beruházások is (tej
ház, vágóhíd, mázsaház) megépítésre
kerülnek. Ez évi összes beruházások
ért "ke 45 457 m/Ft, s ez óríási fel
adat.

A gépesítés i osztályunknak nem
könnyü a helyzete, feladatuk teljesí
t' sév I azonban alapvetően hozzájá
rulh:!tr.ak az év eredményéhez. Bí
zunk abban, hogy az osztály jó bér
gazdálkodást folytat, s a munkákat
maradéktalanul elvégzi, és ezzel pár
huzamosan költségmegtakarítást ér
l.

Az 1978. évi fiadat mindenkitől,

dolgozótól, vezetőtől teljes erőbedo

bást kíván. Munkánk során a gazda
sálzvezetés támaszkodni kíván a dol
gozók széles tömegére, s ezen belül is
cl ősorban a vezető élcsapatra, a
kommunistákra. Mindenki legyen ön
kritíkus saját magával, igényes mun
kájában 's akkor a várt eredmények
nek biztonságosan jönnie kell. Le
gy n fő célunk ez évben, hogy a nép
gazdasági elvárásokat terv szerinti tel
jesítéss I maradéktalanul biztosítjuk.

Megyeri Zsolt
közgazd. ig. h.

Tervek, fel

Régi tavaszok hangulata. ' .

helyett engedjenek meg Iléhány gondolatot a pártalapszervezet
határo:atcil uk I'égrehajtcisáról. Alig telt el fél esztendő és útjára
bocscitjllk ii:el/Ii ti; adónkat, lIlely hivatott lesz Gyoma, Dévavá
Ilva és Kö ,'islaJánl' területén lakó dolgozó kollektívánkat tájé
koztatni a: elát e;edmenvd..-ről 's a soron következő feladatok
ról S:üks "gét ére:tiiJ, I,;J,. enllek, hiszen a munkásgyűléseken,
te,. nelési tanác J,;o:ci:.okol és a: üzemi demokrácia fórumain túl
a: e~) mcistól tál'ol eső ü:emrés:ek, ágazatok dolgozói ritkán talál-
ko:~k n ismerik e ,vmás élközi munkáját, sikereit.

Megé "tve prupagandalll/lnkcink hatékonyságának javítására tett
erőfes:ítéseinket,engedéht kaptlll/k a Híradó - egyelőre évi négy
alkalo! Illwl - történő mezjelentetésér. A megyei lap újságírói,
1Il1ll1l\awr al l-atlauak a lap s:erl\ s:téser, a Lapkiudó annak gon
do:áscic. A nyomdai I7lUlli\cikat a békéscsabai Dürer Nyomda
végzi.

Túl a felkért s:er:ők cikkein, szeretnénk, ha dolgozóink is
aktÍl'an rés:t vennének a lap profiljának kialakításában. Várunk
tehát minden és:::rerételt 's javaslatot, hozzászólást és kritikát,
mel a közös célt előbbr viheti. Sok ipari és mezőgazdasági

üzem, köztük megyénk állami gazdaságai már rendelkeznek ha·
sonló te/jedelmií üzemi lappal. Általános tapasztalat, hogy a dolo
gozók e sajtóorgánumot is maglikénak tekintik.

Külön ÖrömünÁ.?'e szo/gál, hogy a lap megjelenési dátumai egy
beesnek nagy nemzeti iinnepeinkkel. Mvst a felszabadulás 33. év
fordulóját ünnepeljük a gazdaság bemutatásával, úgy érezzük,
méltóképpen

BEKUSZUNTŐ

Id"n, 1978-ban 16961 ezer forint
vallalat i er"dméTlyt terveztünk be.
Ebből a növényt"rme zt' si főagazat

9354 m/Ft. az állattenyésztési főága

z t 7938 m/Ft t:redm..ínyt váll:1lt ma
gára. s gyakorlatilag a két főág zat
nak kell az éves vall:1lati eredményt
biztosít;1ni.

Nem könnvü"k ez"k a f lad:! ok.
A búzának O· g, riz'n k 30 q. mpra
forgórni, 17 g. -~pcénck 20. ~ l'-'cer
nának 65 q t"rl'1" s redmén}"t kdl biz
tosítani h" ,táronként úgy. hogy a
tervcz"lt kölbé" 'zintct n lépj~ túl.
A növén t"rmesztési főigazathoz ha
sonló az állatten ;,zté i főá~:lZat fel
adata i,. T'h"ne'nk' nt 4234-liter t j
termelést. itatiso, borjúnál 25 kg. nö
vendék marhinál 18 kg, hízó m:!rhá
nil 40 kg súlygyarapodást kell démi
a szarvasmarha-irr;Jzatban. Külön ki
kdl em"ini. horr -. 2 millió 700 aer
Liter tejet kdl 6rt'k síteni, m I n k
pénzügyi kihatisa 8 millió forint fe
lett van. NL m kis bb fdadatot kapott
a sertésá!!azat sem. miv'l 6342 q húst
kell adni- a n' pgazdaságnak úgy. hogy
az ágazat nyeres 'ges i legyen. E két
iU:!tfaj mell tt igen nagy feladat vár a
iuhászati á!!az~tra. Az á!!az:ltnak 703
'mlFt nyer;s~gd k"ll e~rni é zzeI
párhuumosan ki'melkedő snkm:li
eredményeket.

Kisebb volumen ü, d" a maga terü
letén nagy fonto"i"ú ág~z~t a
melléktcvékeaY>~h' Az LKB üzemnek
180 vagon. takarmán 'k"verő üzem
nek 623 vagon saját és 600 vagon b..ír-
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tés- és a szarvasmarhat lep , új
utak épüln k. A l hetőségekből

ebben az időb n még nem futja a
juhtartás fejlesztés' r s a g or
sab b üt mlí g" pesítésre.

Igazi nagy jelentőségű válto
zást a hetvenes évek hoznak. A
gazdaság az adottságaihoz és a
közgazdasági feltétel khez alkal
mazkodva hozzálát a vetés- illet
ve a termelési sz rkezet gysze
rűsítéséh z, ésszerűsitéséh z.
Egymás után társul azokhoz a
termelési rendszerekhez, ame
lyek a főnövényekk "nt kisiemelt
kultúrák üt mes n gazdaságossá
váló term sztésével ke segt t
n k. Ezek a rendsz rek: a bajai
kukoricat rm sztö. a karcagi- fű

termesztő. a szarvasi rizstermesz
tő és a füzes", armati lucernater
mesztő 19 váltak azután a gaz
daság növényt rm szt' . 'n
kalJszosok. a riz , a pUlangósok,
a takarmánynövények "s az ola,

me~határolóivá"

Az állattenyészt "s mai profil
jának kialakuLisában is az lőbb

miít tt időszak a megh tározó.
A hetvenes évek elején kezdődik

meg a juhászat átfogó fejlesztése,
amelynek második - talán nyu
godtan kimondhatjuk, hogy kor
szakalkotó - fázisa napjainkban
is tart. Végeredményeként
1979-ben a gazdaság f lújított le
gelői 7 zer anyát tartanak e!
majd a korábbi ötezerrel szem
ben. és 20-25 ezer hízó bárányt
értékesíthetünk évente a koráb bi
14 zerhez képest. Újabb válto
zást hoz a gazdaság életébe a
gyomai Győz lem Tsz-sz l tör
tént 1976-os megállapodás;
amelynek értelmében major- és
földcserét hajtanak vé re. Ennek
nyomán egyrészt egységessé vált
a gazdaság területe, másrészt
újabb lehetőségek nyíltak a
szarvasmarhatartás fejlesztésére,
illetve a rizsterm sztés kiterje z
tésére.

Az átalakulást természetesen
a gépesítés és a vezet' s zínvona
Iának emelk dése is nyomon kö
vett. Öt év alatt - 1973-tól
1977-ig - 45 millió forintot for
dított a gazdaság a géppark teljes
cser 'jére, így alakult ki a nö
vén ytermesztés nagygép-rendsze
re. A vezetésben és munkasz rv 
zésben pedig bevezettük a meg
előző idők kerületi rend zerév I
szemben az ágazati rendszert.

Végül is a Körösi Állami Gaz
daságot a sorozatos átalakulások,
változások után, s a folyamatos
fejlődés eredményeként ma már
a rizstermesztés és a juhtartás
gazdaságaként tartják számon.
Jogosan, hiszen a két ágazat
együttesen az árbevételeknek
csaknem kétötödét adja.

Kőváry E. Péter

.' .
teljes felszerelésével és állat
állom "nyával a Körösi Állanú
Gazdaság részévé vált.

Ettől az időponttól kezdve
egészében ki gyenIített fejlődés

jellemzi a gazdaság termelését.
Az adottságoknak megfelelően

alakul a termelés szerkezete: a
körösi kerületben a rizstermesz
tés és a szarvasmarhatartás, Kő

szig ten a j uhtartás és a gyepgaz
dálkodás. a gyomai kerületben
pedig a sertéstartás válik az évek
folyamán a fő me határozóvá.

Az l 960-as évek első fele
egyébként a rekonstrukciók idő

szaka. Ekkor emelkedik az ötve
nes év k akkorra már elavult
technikai színvonala a kor szint
jére. Teljes felújításra kerül a ser-

ki a szántó. 800 hektáron pedig
legelők terült k el. Ez az utóbbi
már lőrevetette. hogy ebben a
k rületben előbb-utóbb leg lő

állatfajta tartását kell meghono
sítani. A következő jelentős dá
tum 1960. január elseje: ekkor
olvadt be a Kőszigeti Állami
Gazdaság a vele határos Körösi
Állami Gazdaságba.

Az lőbbi két kerülettől elté
rő utat t tt meg a harmadik, a
gazdaság 1962-es, viszonylag vég
leges kialakulásáig. Az úgyneve
zett gyomai III kerület soha
nem volt önálló A Hústermelő

Vállalat gyomai telepeként hoz
ták létre l 95G-ben egy 1200 fé
rőhelyes hizlaldára alapozva. A
tel pet 1952-ben vett át a Ser
téstenyésztő és Hizlaló Vállalat.
Az újabb gazdaváltás 1958-ban
következ tt be, amikor az Ör
ménykúti Állami Gazdaság irá
nyitása alá került a telep, Sorsát
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IRADO
A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG lIÍRADÓJA

Ha vannak állanú gazdaságok,
amelyeknek fejl ő dése-, történet
magán hordja, idézi az gész álla
nú mezőgazdaság immár három
évtizedes vajúdásának, for máló
dásának, megizmosodásának je
gyeit, akkor a nú gazdaságunk, a
Körösi Állanú Gazdaság feltét
lenül ezek sorába tartozik.

Az előbbieket igazolják a gaz
daság megalakulásának körülmé
nyei is. A későbbiekben már e y
séget alkotó három kerület 
amelynek összterülete megköze
lítette a hétezer hektárt
1949-től még három különálló
termelési egység, vagy más szer
vezeti egység része vol t.

Maga a gazdas "g t rületileg a
Békéscsabai "s a Kenderesszig ti
Állami Gazdaságok Nemzeti Vál
lalatához tartozott. A későbbi

Körösi I. kerület a Bék" scsa bai
Á. G. Nemzeti Vállalat mezőb 
rényi üzemegységének rizstel p 
k.":ut. ~LCl"';}J"-: aL Ü~i~a~ "vl.J~

Állanú Gazdaság megalakulásáig.
A kőszigeti II. kerül t a Kende
resszigeti Á. G. Nemzeti Vállalat
egyik üzemegységébő! jött létre,
míg a gyomai III. kerület a Hús
termelő Vállalat telepeként ter
melt.

Egyenként vizsgálva a három
kerület fejlődését, az derül ki,
hogy a Körösi kerület 1951 nya
rán szerveződött önálló állanú
gazdasággá a rizstermesztésre ala
kult nincstelen parasztok apró
társulásaiból. A 750 hektáros kis
gazdaság egészen 1956 végéig
sok nehézséggel küzdött.

Kőszigeten 1950. január else
jén alakult önálló állami gazda
ság, amelynek 2300 hektárnyi
földterületéből 1500 hektárt tett

1978. ÁPRILIS

Megkezdődötta legeltetési szezon



Eredményes· évetzártunl<

35,79 q/hektár, néhány kilóval
maradt el atervezettől.

Rizstermelést 1003 hektáron
folytattunk. Az utóbbi két év
vállalati tartalmú eredménye kö
zel azonos, ugyanakkor a termés
átlag jobb (2,6 q/hektár), a ter
melés költsége pedig kevesebb
(- 3919 ezer forint). E látszóla
gos ellentmondás oka a termés
gyengébb minőségében és az álla
mi dotáció változásában rejlik.
Míg az értékesítési átlagár 1976
ban 1131 forintvolt mázsánként,
addig 1977-ben 995 forint. A do
táció 5030 ezer forintról 2177
ezer forintra csökkent.

Termesztett fajtánk a Kákai
203-as és Szarvasi-70-es volt.
Rizstelepeink átlagos életkora 4,3
év, a rekonstrukciós munka hatá
sára csökken-ő tendenciájú. A
tápanyagellátás tekinteté ben van
javítani valónk. hiszen 1 hektárra
csak 217 kg műtrágyát adtunk.
Vetőmag-előállításunk továbbra
is jelentős maradt, 7279 mázsa
rizs került fémzárolásra.

Olajos növényeink közül a
káposztarepce termesztése a bel-
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Létszám- és bérgazdálkodás

A gazdaság dolgozóinak lét
száma 623 fő. Az elvándorlás
csökkenés 1975. évhez viszonyít
va 4,3 százalékos. Hozzáj árult
ehhez a tsz-szel történt major
csere, illetve a sertéstelep leadá
sa. Törzsgárdatagságunk 323 fő

re nőtt, ez az összdolgozói lét
szám 51,8 százaléka. Ez azt bizo
nyítja, hogy megfelelő eredmé
nyek mellett, jó munkahelyi lég
kör kialakulásával a dolgozók
Gyomán, illetve a gazdaságban
letelepednek.

Dolgozóink bázis bérszínvo
nala 35977 forint/év volt, ezt
38022 forintra emeltük, ami 5,7
százalékos növekedésnek felel

tünk el a nagy teljesítményű gé
pek üzemi rendszerének kialakí
tására.

Tovább folytattuk a rizstele
pek é pítését is, 8459 ezer forint
a teljesítmény értéke. Jelentős

szerepet játszott a TTTV karcagi
gépcsoportja is. mely 2.3 millió"
forintos munká t végzett jó minő

ségben és nagy szakértelemmel.
Az 1976-ban megkezdett jllhte
lepépítés is több alvállalkozóval,
nagyobb ütemben folyt. Az
1977. évi ütem 15472 ezer fo
rintban, tervszinten realizáló
dott.

meg.
A napi ledolgozott munkaóra

mennyisége 7,86 óra, ez 2336
évi munkaóra számnak felel meg.
Csökkent a táppénzes napok szá
ma 7782-re, ez 546 nappal keve
sebb az előző évinél.

A képződött részesedési ala
pot felhasználtuk, ebből évközi
premizálásra 175 ezer forintot,
év végi részesedésre l millió 99
ezer forintot használtunk fel.

Kékesi László
termelési igazgatóh.

Fotó: Veres Erzsi
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Terv tény
1000 Ft-ban

17501 15513Vállalati eredmé ny
Halmozott termelési
érték
- ebből növ. term.
- eb ből állatteny.
Árbevétel

darab sertés felvásárlását és hizla
lását biztosította. A háztáji és a
kisüzemi gazdálkodás segítésére

1362 darabot helyeztünk ki. Az
egységnyi súlygyarapodásra vetí
tett takarmány fell1asználás növe
kedett. Oka a heterogén alap
anyag, az épületek technológiai
avultsága. A betegségek között
me~elent a dysentéria és a para
tífusz, mint akisüzemi felvásár
lás velejárója.

oédüzemágak

E területen jelentős költség
növekedésről számo1l1atunk be.
Az össz-segédüzemági költség
meghaladta a 30 millió forintot.
Az előző évhez képest jelentős,

nuntegy 60 százalékos a kom
bájnüzemi költségnövekedés. Gé
peink, elsősorban a korosbodó
Claas D és mocsártalpas rizsbe
takarító SzK-D 5 R típusok
fenntartására 592 ezer forinttal
többet fordítottunk. De nőtt a
traktorüzem, az öntözőüzem és
szárítóüzem fenntartási költsége
is.

Gépi berendezéseinket ugyan
akkor jobban kil1asználtuk. K
700-as szántótraktoraink három
m(íszakban üzemeltek, betakarí
tó gépsoraink jelentős bérmun
kákat végeztek. MTZ-parkunk
kampánymunkák idején két mű

szakra állt, OT-75 gépeink
nyolc hónapon keresztül nyúj-
tott mlíszakban vége7:ték a rizs
telepek felújítási l11L.ll1káit. Az
öntözőüzem tevékenysége javult,
az 5 darab GÖ-252-es kihaszná
lási fokai 42 százalék.

Műszaki fejlesztések

Előző években a gépállomá
nyunk mlíszaki szintjét emeltük
és 1973-1976 között 38197
ezer forintot fordítottunk gép
beruházásra. 1977-'Jen kissé
visszafogtlIk a gépv~sárlást, de
így is 6634 ezer forintot költöt-

Kisbárányok az új telephelyen

nyírására és az éves, vagy attól
fiatalab b gyapj úra vezethető

vissza. A lánc- és hosszú fésűs

gyapj ú hiánya csökkentette az l
kg-ra eső árbevételt 11,50 forint
tal.

Az anyautánpótlás üteme
mérséklődött. A növendékneve
lés területén viszont felkészül
tünk az 1978. évi fejlesztésre és
2300 darab jerkével zártuk az
évet.

Az állományok tartástechno
lógia-fejlesztésében jól vizsgázott
a nagyfalkás tartás a fix karámok
között. F-l állományunk kon
díciója és szaporulata a termé
szetszerű tartás eredményességét
igazolja.

A hizlalás darabszáma növeke
dett, a fajlagos súlygyarapodás
csökkent. Összetevői voltak a
sok helyről történő beszállítás és
a nagyarányú tenyészjerke-érté
kesítés. Ezért a jövőben 'e két
tenyésztési - tartási technológia
különválik.

Hízósertés-ágazatunkat né p-
gazdasági érdekek, húskibo~sá

tás. valamint termelési érték
növelés miatt fenntartottuk. Az
ÁljT"'val kötött szerződés 7106
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2104 ezer forin t nyereséggel, a
sertés 329 ezer forint veszteség
gel részesedett.

Az egy tehénre eső tej termelés
3713 liter volt. A terv 162 száza
lékos teljesítéséhez hozzájárult
az a 200 darab lapálymarha is,
melyet az NSZK-ból vásároltunk
és májusban megkezdte termelé
sét. Honosításuk jól sikerült.
Összállományunk genetikai érté
ke is tovább javult. a magyartar
ka és holstein keresztezések
hatására. Az állományok tbc- és
brucellamentességét megtartot
tuk.

Az üszőnevelésben elértük az
alapvető célt, 16 hónapos élet
korra a 360 kg-os élősúlyt, és a
25 hónapos korra történő elle
tést. Itatásos borjaknál a Bos
coop-technológiát alkalmaztuk.
Az eljárás költségmegtakarításos,
de kisebb súlygyarapodást bizto
sít. Igen magas, 13,7 százalék
maradt a borjak elhullási arány
száma.

A juhászati ágazat naturális
mutatói az elvárt szint alatt ma
radtak. A szaporulat 142-ről

lll-re esett vissza. Változatlanul
magas a bárány kiesés. A Biogal
lal és DATE-val közösen beállí
tott nevelési kísérleteket tovább
folytattuk.

Gyapjútermelésünk némi le
maradása a kevesebb számú állat
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vizek pusztítása ellenére is sike
res vol t és I hektárra vetített
eredményesség tekintetében
nunden más növényt megelő

zött. A vetőmagnak szánt napra
forgó kelése vontatott volt,
hosszú tenyészidő utá n. rossz
csírázási redmények miatt ma
dáreleségnek került érté ·esítésre.

Takarmány termesztés vona t
kozásában az állatállomány igé
nyeit szem előtt tartva sikerrel
léptünk előbbre. Mind a nyári.
mind a téli félévben elegendő

mennyiségű zöld-, illetve siló
takarmány került betakaritásra.
Silókukoricából 720 vagon, fű

szenázsból 400 vagon készlet áll
a szarvasmarha-o illetve juhállo
mány takarmányozására. Lucer
naszénából 116 vagon. gyepszé
nából 102 vagon kazalban van.
LKB üzemünk 167 vagon zöld
lisztet termelt:

Állattenyésztés
A főágazat 1976-ban forduló

ponthoz érkezett, ekkor sikerült
évtizedek után riyereségessé ten
ni. 1977-ben tovább javultak
eredményei és 8115 ezer forint
nyereséggel zárt. Eb ből a szarvas
marha 6348 ~ezer forint, a j uh

1976.
6801

149553
130 121

Vállalati eredmény
Halmozott termelési érték
Arbevétel

Időjárás

Elmondhatjuk, hogy csapa
dékban bővelkedő évet zártunk.
A gazdaság területén sokéves át
lagban 511 mm a csapadék
mennyisége. most 734 mm. A te
nyészidő alatt 772 mm esett le.
A havonkénti csapadékeloszlás
és az esős napok számának ala
kulása egyenlőtlenségről tanús
kodil<.

A hó januárban elolvadt, feb
ruár és március esős és fagyos
volt. A talajok vízzel telítődtek,

a búza 20 százaléka, a repce 46
százaléka pusztult ki. Az április
ban folytatódó esőzés hatására
642 hektár szántás, 416 hektár
őszi búza és 162 hektár repce ke
rült vízborítás alá.

Lassan induI"hattak a tavaszi
talajmunkák és május-júniusban
fejeződtek be. Ekkor csapadék
szegény időjárás következett, a
kukorica és napraforgó lassan,
gyengén sorolt. Júliusban viharos
esők követték egymást. A púza
megdőlt. gyomosodott. Az ezer
szem súly 4-5 grammal kisebb
volt a szokásosnál.

Új épületek a juhtelepen

Viszonylag kedvező július
augusztus után szeptember köze
pétől erős lehűlés volt tapasztal
ható. Két h ideg nap u tán a rizs
30 százaléka szemképződésben

fagyott meg. Ugyancsak fagykár
ért nuntegy 400 mázsa pritamin
paprikát.

Növénytermesztés
A vállala ti eredményhez 39

ezer forinttal járult hozzá. Ez az
összeg az előző évekhez képest
igen nagy csökkenést mutat. Az
Állami Biztosító felmérése sze
rint 748 ezer forint belvízkár,
1202 ezer forint jégkár és 5148
ezer forint fagykár érte növény
állományunkat.

A vetésterület nagyobb részét
az őszi búza foglalta el, 1754 hek
táron termesztettük. A faj ta
összetétel jelentős mértékben
változott. Libellula. Rannaja-12,
Száva és Jubilejnaja-50 fajták
domináltak. A búzák előve

t~mény ~lyzete alig javult, to
váb bra is 60 százalék volt a búza,
búza utáni terület. A tápanyag
ellátás megfelelően alakult, 1
hektárra 379 kg vegyes ható
anyagot j utta tt unk, eb ből mű

trágyát 278 kg-{)t. A termésátlag



Bri!Jádok a közI1líiveliidési
vetélkediiben
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A gépesítési alapszervezet
legfontosabb feladatai:

Nagy gondot kell fordítani a mun
kaszervezésre, a munkaidő kihaszná
lására. Meg kell oldani a társosztályok
erő- és munkagépigényeinek a kielégí
tését. A befutó javításoknál előtérbe

kell helyezni az állattenyésztés gépei
nek javítását. Nagyobb segítség t kell
adni a szocialista brigádmozgalom
szélesítésére a szállítás és az építkezés
terüIetén; fokozottabb ellenőrzést

eszközöini a társadalmi tulajdon vé
delmére. Fontos feladat az általános
költségek csökkentése, a javítások jé
minőségű elvégzése.

A növénytermelési alapszervezet
legfontosabb feladatai:

Nagyobb figyelmet ke!l fordítani
a célszerű és jó munkaszervezésre.
Továbbra is törekedni kell a maga
sabb hozamú fajták elterjesztésére, a
termésátlag emelésére, s az önköltsé
gek csökkentésére. A növény terme
lési osztálynak mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy az állat
tenyésztési osztály részére megfelelő

mennyiségű és minőségű takarmányt
biztosítson.

Az osztályoknál törekedni kell a
kooperációs tevékenység fokozására
és az egymást segítés erősítésére. A
pártvezetőség által az alap szervezetek
számára javasolt szempontokat az
alapszervezetek figyelembe vették
cselekvési programjuk összeállításá
nál. Meghatározták, hogy az alapszer
vezetek is n gyedévenként vezetőségi

ülésen, félévenként taggyűlésen érté
keljék a cselekvési program végrehaj
tását. A végrehajtás áIIásáró1 a pártve
zetőségnek írásos jelentést adnak.

A cselekvési programunkat úgy kí
vántuk összeállítani, hogy azok a le
hető legjobban segítsék az 1978. évi
gazdasági tervfeladatok megvalósítá
sát. Az 1978. évi tervünk igen magas.
Ahhoz, hogy azt maradéktalanul
megvalósitsuk, az egesz koJlek!iva lef
kiismeretes, becsületes munkavégzése
szüksée:es. Ezért kérünk minden párt
tag elvtársat, minden gazdasági dolgo
zót, hogy a saját terüktén mindenki a
tőle telhető legjobb munkát végezze a
terv sikeres megvalésítása érdekében.

Körösi Állami Gazdaság
MSZMP pártvezetősége

szerepük volt a gazdasági tervfelada
tok megvalósítása területén is.

Legnagyo bb- javulás az állatte
nyésztés területén történt. 1975-ben
a szarvasmarha-ágazatban végrehaj
tott állománycsere után megváltozott
az ágazat összképe. Sikerült tbc- és
brucellamentességet elérni, s a gazda
ság történetében először az ágazat
nyereségÍJe ment át az 197 6-os gazda
sági évben. 1977-ben már a nyeresé
günk 90o/o-á t a szarvasmarha-ágazat
nak a nyeresége képezte. Igy 1978.
évi cselekvési programunk összeállítá
sánál arra törekedtünk, hogy az állat
tenyésztési osztály tevékenységél' a
lehető legjobban segítsük. Amellett,
hogy az állattenyésztést kiemelten se
gítjük, nagy feladat vár gazdaságunk
egész területére.

Továbbra is fontos feladatunk a
szocialista brigád mozgalo m tevékeny
ségének segítése. Nagy figyelmet kell
fordítani az 1978-ra betervezett b ru
házások megvalósítására, mind a juhá
szati, mind a rizstelep-rekonstrukció
területén. Továbbra is feladat a mun
kaszervezés, a munkaidő-kihasználás

javítása. Nagyon fontos feladat min
den ágazatnál, területnél a termelési
önköltségek csökkentése, s a hoza
mok növelése. Az alapszervezetek
cselekvési programjaiban nagy hang
súllyal szerepel a termelést segítő te
vékenység. Minden területen töreked
ni kell a pártcsoportok, a szocialista
brigádok termelést segítő tevékenysé
gének a fokozására.

Az állattenyésztési alapszervezet
legfontosabb feladatai:

Kísérj·k figyelemmel és adjanak
meg minden segítséget az osztálynál
folyó beruházások stabilizálásához. A
szakmai és technológiai fegyelem kö
vetkezetes alkalmazásával, b tartásá
val segí1:s~ a tejtermelés fokozá
sát. A juhászati ágazatnál az állat
egészségügyi előírások betartásával
meg kell oldani az elhullások csök
kentését. Az áJlattenyésztés egész te
rületén a hústermelési terv teljesítése
és az önköltségek csökkentése na
gyon fontos feladat. Nagy gondot
kell fordítani a dolgozók képzésére,
továbbképzésére, a szakmai ~ Iké
szültség növelésére, valamint az Iért
eredmények stabilizálására és fokozá
sára.

Az LKB száritóüzemben téli karbantartási munka közben
Fotó: Veres Erzsi
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A HATÁROZAT
SZELLEMÉBEN

ból. S a következő versenyben
már fölvehetik szalagra a zene
számokat, hogy a többszöri
hallás után jobban rögződjön a
zene és könnyebb legyen a felis
merés. Most már eljutottunk
oda, hogy az irodalmi anyagért
nem kell szaladgálni, sem egymás
kezéből kikapkodni, hanem nyu
godt beosztással olvashatják a
brigádok, mert a szakszervezet
nyolc példányban megvette az
összeset. Jobban mondva nyolc
szor három kötetet, mert nagyon
okosan, így jelent meg a 15 ol
vasnivaló.

- Három év - három vetélke
dő. Nem meglepő a versenyzők

nek, hogy lassanként mennyi új
ismeretet szereztek?

- Még más kellemes meglepe
tés is akad. Az első vetélkedőn

kön például Kanó Lajos, az Ifi
brigádból olyan szépen mondta
el az Öreg halász és a tenger-t,
hogy szem nem maradt szárazon.
A középdöntőben hallottuk
ugyanezt egy másik gazdaság
munkásától, de meg sem köze í
tette az ő "házi" produkcióját a
megformálás szépségében és kife
jezőkészségben. Vagy, nem lehet
elfelejteni Orosz Károly bácsit az
állattenyésztőkközül, amikor ta
valy a Bűn és bűnhődésről be
szélt. Ilyenkor látszik meg iga
zán, milyen szellemi gazdagodás
saI jár a vetélkedő.

V.M.

Az MSZMP KB 1975. november
26- 27-i ülésén hozott határozata
alapján gazdaságunk pártvezetősége

és alapszervezetei a gazdasági V. öt
éves terv sikeres teljesítésének elősegí

tésére öt évre szóló cselekvési prog
ramot készített. Az éves tervfelada
tok végrehajtására, amelyek az ötéves
tervre épülnek, az ötéves cselekvési
programban meghatározott felada
tokból éves cselekvési programokat
dolgoztunk ki.

Gazdaságunk pártvezetősége érté
kelte, elemezte a termelésben
előttünk álló feladatokat, célkitűzése

ket és a végrehajtás biztosítása érde
kében, cselekvési programjának össze
áIIításánál a következő szempon tokat
kiemelten kezelte: A hatékonyság nö
velése, a munkaidő-kihasználás javítá
sa, a munkafegyelem megszilárdítása,
anyaggal és eszközzel való ésszerű ta
karékosság, bér- és szociálpolitikai in
tézkedések kidolgozása és végrehaj
tása, a szocialista brigád mozgalom ki
szélesítése, az üzem- és munkaszerve
zés, a káder- és személyzeti munka ja
vítása, továbbá a termelési szerkezet
ésszerűsítése, az állattenyésztés vesz
teségének csökkentése, iIIetve meg
szüntetése.

A határozat óta két év munkáját
értékeltük. A cselekvési programok
ban meghatározott feladatok végre
hajtását negyedévenként értéke!tük.
Az észlelt hiányosságok megszünteté
sére a ke llő intézkedést megtettük, a
lemaradásokat pótoltuk.

Javult a munka hatékonysága és a
munkaidő kihasználása, s a munka
fegyelern. Az 1976. és 1977. évre vo
natkozó bér- és szociálpolitikai intéz
kedések végre lettek hajtva. Továbbra
is nagy lehetőségek. vannak az anyag
gal és eszközzel való takarékoskodás
terü1etén, különösen a gépkapacitás
ki használásánál.

A szocialista brigádmozgalom ki
szélesítésében is volt előrehaladás, je
lenleg is három új brigád szervezése
van folyamatban. Szocialista brigád
jaink szép eredményeket értek el a
váIIalásaik végrehajtásánál és jelentős

dogságot a siker láttán. Tavaly ősz

óta. És nemcsak idehaza.
A társastáncosok nagy eseménye a

február végi lengyelországi út volt,
melyre a gazdaságtól Varga Bálint
párttitkár kísérte el a fiatalokat. Ti
zenketten vettek részt a csoportból a
turnén, hogy a Varsó hoz közel eső

Pulawy városában bemutatkozzanak
az ottani kultúrház közönségének. S
vendégei legyenek a városnak és a
műtrágyagyárnak, amit majd ha a cse
relátogatásra idejönnek a lengyel tán
cosok, itt a kultúrház és a gazdaság
viszonoz. És maga a község is.

Ehhez az úthoz nem kis költséggel
járult hozzá a gazdaság, hiszen saját
autóbuszával hozta, vitte a csoportot,
s a viszonzás idején sem lesz szűk

markú. A lengyel-magyar barátság
évszázados hagyományokra tekint
vissza, s a társastáncosok cserelátoga
tása ezt tovább mélyíti személy sze
rint a fiatalok közt, de kiterjed majd
a két helység - Gyoma és Pulawy 
kapcsolataira is. S külön öröm, hogy
ezenkívül m~g sy lcngyd gyár és a
Körösi Állam i Gazdaság bará tságá t is
megalapozza.

tenyésztési; az Április 4. rizster
melő; a vasas és a keverőüzemi.

Ez utóbbiak másutt már szép
eredményt értek el: dicsérettel
végeztek a Ki tud többet Gyo
máról vetélkedőn.

- Milyen segítséget kapnak és
kitől, sokirányú felkészülésük
höz abrigádok?

- Legtöbbet a kultúrház
nyújt, hiszen színház, mozi, tár- .
lat ott van. És zenehallgatási al
kalom. S mindez úgy, hogy rész
letes tájékoztatást is kapnak
minden témában. Különösen
fontos a képzőművészet és zene
értése, hogy beszélni tudjanak
bármelyik képről, szoborról vagy
zeneműről. A zenei rész most is
nagyon nehéz. Bach, Vivaldi,
Beethoven és Csajkovszkij muzsi
káját kell felismerni, sőt azt is
tudni, mi a címe az elhangzott
részletnek. Ugyancsak a kult úr
házban tartanak irodalomtaná
rok és mozgalmi vezetők egypár
olyan előadást, ami még segíti a
brigádok fölkészülését.

- Talán mind közül a zeneis
meret a legnehezebb, hiszen míg
a kép és szobor témája sugallja a
címet, ilyen a zenében nincs
vagy ritka. Nem lehetne valamit
tenni, hogy többször, esetleg
munka közben is hallgathassák a
kijelölt muzsikát abrigádtagok?

- Már szóba került szb-ülésen
ez a kérdés, és még az idén szak í
tunk egy magnóra való pénzt a
szakszervezet kulturális alapjá-

Politika, világnézet, irodalom,
fIlm, színház, zene, képzőművé

szet, szakma. Tantárgynak is be
illenének, olyan alapossággal mé
Iyednek tanulmányozásukba és
oly sok ismeretet szereznek belő

lük az évenkénti vetélkedőkön a
munkásbrigádok. Hogy csinálják,
milyen eredménnyel a gazdaság
dolgozói, kik segítenek a fölké
szülésben? ezekről beszél
gettünk Gombár Mátyásné szak
szervezeti titkárral.

- Tavalyelőtt öt brigád neve
zett be, és a középdöntőben a
6-7. helyet sikerült elérni. Ez
volt az első szereplés és jellemző
a fölkészülésre, hogy nem a ki
mondott közművelődési témák
ból maradt le a gépműhelyi

Augusztus 20. Szocialista Brigád.
A munkavédelmi feladatuk nem
sikerült. A legműveltebb brigád
oklevelét mégis a mi gazdasá
gunk nyerte el: az ugyancsak
gép műhelyi Ifibrigád.

- Ez volt a kezdet és nem is
akármilyen. Mi lett a folytatás?

- Következő évben már hat
brigád vetélkedett. A háziverse
nyen a növénytermesztésiek
győztek, és középdöntőben is
előbbre, az első öt közé kerül
tek. A mostanira kettővel szapo
rodott a szám, s pár nap múlva
kiderül, hogy a nyolc közül ki
megy tovább. A névsor a követ
kező: az Augusztus 20. és az Ifi a
gépműhelyből; a Május l. és az
Ifj úsági traktoros; az állat-

A Taarup-80S szaJmafeltáró gazdaságunk egyik kiváló munkagépe
, Fotó: Veres Erzsi

Segítjük akultúrházat
A gazdaság kapcsolata a község

gel, különösen a kultúrházzal az
utóbbi években közvetlenebb és szo
rosabb lett. Szó szerint is közelebb
kerültünk egymáshoz - így mondják
vezetők és beosztottak -, mióta a
központ és iroda beköltözött Gyomá
ra. Persze nemcsak ezért. A fő ok: az
akarat. És csak természetes, hogy ez
anyagi segítséget is jelent.

Ez a számok nyelvére lefordítva
ebben az évben 165 ezer forint, bár
ennek csak egy része akimondottan
kulturális célú, a többi a gyermekin
tézmények fejlesztésére és a sportra
m gy, viszon t ezek is a kultúra fogal
mába esnek. Ezenkívül még hathatós
támogatás a gazdaság részéről a tár
sastánc-csoport patronálása, amire rá
illik a "ha nincs, majd csinálunk"
mondás, hiszen egy kicsit ezzel a saját
művelődési otthont és a saját tánco
sokat lehet pótolni. S a fogadottak
édes gyermekké válnak, annak gond
jával, öröméve!. Mert a társrendező

ség kötelezettsége ezt jelenti valójá
ban, nemcsak a közös költségviselést,
és a fellépésck, versenyek sZ"rvezé3é
ben való munkát, mozgósítást, hanem
együttes izgulást és szinte szülői bol-
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A "Vasas" brigád munka közben. Muth Ádám, Hegedüs Lajos és a brigádvezető: Farkas Lajos
Fotó: Varga Bálint
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Gazdasá2u nk dol20zóinak 1978.
február l. ~apjától s{áUítási igényeik
kielégítésére. tehergépkocsira és me
zőgazdasági vontatóra sorszámmal el
látott szállítási engedélyt kell kérni
ük. Az engedélyeket a Körösi köz
pontban Katona Vince üzemeltetési
technikus. a Kőszigeti központban
Takács Bál int ágazatvezető,a szállító
üzem telephelyén Varga Janos szállí
tásvez~tő adja ki.

Engedélyt fentieken kívül más
ncm adha t ki. A szállítás időtartama

alatt az engedélyt a jármű vezetője

köteles magánál tartani, igazoltatás
esetén felmutatni. A szállítás befeje
zése u tá n a TEFU-menetlevéUeI
együtt az engedélyt ;l kiadó személy
nek le kell ~dni. Az igénylő dolgozó a
fuvardíjtéIÍtés összegét a szállítás
u tá n 3 napo n belül kö teles a gazdaság
pénztárába befizetni.

A Körösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
Híradója

Szerkeszti: Sass Ervin
Kiadja:

A Békés megyei
Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó:

Lehoczky Mihály
Megjelenik: negyedévenként

2720 Dürer Nyomda
Békéscsaba

KÖRÖSI HíRADÓ

1:Jnuár 14-én látoeatott ~:1Zdasá

gllnkba a Magyar Újsá-gírók Országos
Szövetségén~k delegációja. Pásztor
János főtitkárhelyettesv~zet;;,;évcl. A
delegációt c.íjékoz!'lttllk a ~:1Zdasáe

mun-kájáról. ;najd Illegtekint~tték ~
épülő juhászati telepet. A delegációt
clkí>irte Enyedi G. Sándor, a Békés
megy~i j épújság főszerkcsztőj~ és
Kőváry E. Péter rovalv~zető is.

Mit kell tudni
a szállítások

engedélyezéséröl?

F~bruár 14~n Pápai István. a
MüM főosztályvezetője volt gazcb<ci
gunk vendég~_ Elkísérte Nagy János,
a Békés Ille~'y~i Tanács elnökhelyettl~

se. Pápai István gazd'lsá~'l.Ink vezetői

vel a Kősziget~n lét~sítendő 4 tanter
mes iskoláról tárgyal t. Az új iskolá
ban juhászati szak mu nkásképzés foly
na, és a továbbképzés szamárJ is meg
felelő helyet biztosítana. A tanácsko
záson részt vett Urbán Vince. a gyo
mai mezőf,'3zdaságiszakmunkásképző

igazgatója is.

A közelnnílrban jtirc gaz da stigll nk
ball Farkas SGndor. a::. Úrépil6 TröSZI
hódmcz6vti stirlze/yi kirendeliségének
igazgalöja. Ttirgyaldsl folylalorr gaz
dastigunk lIezel6ivel az 19 7S-ban 2 ki
lomélel' hosszan mcgépilendö aszfal
rozorr iizemi úlról, mely a szarvas·
marha-Ielepel a körösladtil/yi !inal
kÖli majd össze. Az Úl kísérleli jelle·
gií lesz, ezért épirésél/ek összegél a
{rösZ! mííszaki fejleszrési alapjtiböI fe
dezik. Ez éll6szél/ az AGROBER lel"
vei alapjtin l1Iegépii/ gazdastigz./nkban
az orsztig elsö burkoll kifiilóptilytijú
mezögazdastigi repü161ere is.

XXX

Febntár S-tin Csartiri Béla. a me
gyei ptinbizo{[stig lilktira összevolII
pdr{{aggyiílésünkön az id6szerií gaz
dastigi és polirikai kérdésekr61 ranorr
ltijékozralól. Bcszéll a harékonystig. a
min<5sig. a. lakarékos ga::dtilkodás. a
fegyelmezerr és szinvonalas munka je
lenl6ségéról

VendélAeink
voltak

Gácsi Péter
versenybiz. titkar

fcgyrcn a dijakérr. Közrük f/anyec:
Ktiroly f6/11émök is.

- Többen voln.wk. akik szorgal
mazl!lk a /IIcgalakllltisl és örömmel
I'esziink részr a kll/b 1Il1lilktijtiban tn
mindíg kcule/relll ezr a sporror. s jó
IÖl'ész !'o/ram kalona koromban A
ci!'il élcrbell meg különösen jó szöra
ko::tisr. kikapcsolódtisr jelem. merr
ö sszeho::::a a rtirsa :lÍgo l.

A 161ér és a Körös közclsége adja
a: alkallll1l1 a fii ru6zé sre. idó' is van,
hisz egys:crre úgy se lud mindenki
gyakorolIlL Az a Icn', hogy az idei
szezolIban ho:ztirarcozók kal egy iin
lIIenllek majd a foglalkozásra. hogy
6k is kö::elebiJ kerüljellek egymtishoz,
mi~ a klll!>ragok a IÖl'és::elhen igyc
kc::nek eg.,·mtison {ú/relllli. Merr erre
IÖreks::cnek. A n6k is.

- Miérc is Ile? - s:ölal meg Sze
gedi Pti In é. a klub gazdastigi felel6se.
- GyorsalI be/cjörrek a fialal /tillyok.
asszonyok.. Tényleg úgy van. ahogy
mondltik. jó szem. jó rejlexek. és
nyugod {stig kell /IOZ::ti, s. ezekkel a
nök éppúgy rende!kewek, minr a fér
fiak. ts a konccmrtiltisra is képesek.
ami laltin a leg/amosabb. ts ami jO'.
szerernek l'elélkednL

A szocialista
brigádmozgalom

1977. évi értékelése
. J~

vább: Május l. (Kardos Ferenc)
1976-ban ezüst brigádérem. 1977-ben
aran)' brig:ádérem; IFI (Katona Vin
cc) 1976-b~n ezüst brigádérem,
1977-ben arany brigádérem; Augusz
tus 20. (Weigert Ádám) 1976-ban
ezüst brigádérem, 1977-ben arany
brigádérem: Ifjúsági (Csatári Mihály)
1976-ban bronz brigádérem. 1977
ben nem ju to tt továb b: Vörös Csillag
(Mészár Elck) 1976-ban bronz brigád
érem, I 977-ben bronz brigádérem 2.;
Március 21. (Papp I'erene) 1976-ban
szoe. brigád cím. 1977-ben szoc. bri
gád cím: Schandi József (Papp And
rás) 1976-ban szoc. brigád cím,
1977-ben nem jutott tovább: Egyet
értés (Gubuznai Albert) 1976-ban
nem ért el címct. l 977-ben szoc. bri
gád cím: Lenin (I'ekete József)
1976-ban szoc. brigád zászló, 1977
ben nem jutott tovább: Vasas (Farkas
Lajos) 1976-ban új brigád, 1977-ben
szoc. brigád cím; Összefogás (Gut i
Sándor) 1976-ban szoc. brigád cím,
1977-ben brigádzászló: Ybl Miklós
(Ugrai László) 1976-ban nem ért el
címet, 1977-ben visszalépett.

Az értékelés alapján tehát az indu
ló 14 brigádból l visszalépett, 5 bri
gád fővállalását nem tudta teljesíten~

így tovább lépni nem tudott. Három
brigád megszerezte az arany brigád
érem kitüntető címet. míg egy brigád
.. bronz brigádérem" címet ért el má
sodik albl-;mmal. 1 brigád a brigád
zászló és 3 brigád :l szocialista brigád
mcgtisztelő címet érte cl. Abrigádok
az elért címek nek megfelelően össze
sen 64400 forint pénzjutalomban ré
szesülnek az április 4-i ünnepségen.

Az anyagi jellcgií vállalásokon túl
igen sokrétií kulturális és önképzés
jellegií vállalásoka t teltek abrigádok.
Nyolc brigádu nk nevezett be 1977
ben is a közmiíve!ődési vetélkedőbe,

melynek helyi döntője április 4-én
lesz a gazdasa2ban. Kiemelkedő mun
kát végeznek brigádjaink az iskolák és
az óvodák patronálásában és a társa
dalmi munkában. Szerepl'! váUalásaik
ban kirándulások szervezése. valamint
különböző állam~ szakmai és politi
kai oktatásban való részvétel.

Öntevékenységük t tekintve a bri
gádok teljesítették vállalásaik at, és
már ebben az évben is nagy értékií
vállalásokat tettek_ Aszállitás terüle
tén két új brigád jelentette be, hogy
1978-ban indul a szocialista brigád
címért.

Rövid e~y ér alarr milycIIlIlo::gal
Illa s k/ubélelcl le!lel IcrclIllclli 
mégl1o::ti eredmé l7.1'ck kel -. arra jÓ

példa a ga:dastig közkcdl'ell Mf/SZ
IÖl'és:kluhja. A !nís:lagú magol lIépes
ptircoló Itihor II es:: i körül. s61 rajIlIk
kil'iil is lIIég k ijúllak sokall a lölél' re.
k ifJ lÓ bá III i ii.fYességüker.

- S:ép sporr e::. s.hozy lényleg
érdekli az emherekel. a Illi példtink
llll/lalja. Akik llltil' lollak karontik és
nemcsak iSlllerik. de gyakorolltik is a
IÖlés::elcl. örülnck hOl!)' alkalom
Ill·ill a (o/l'laltisra. újból öss:emémi
I/'tdtisl/ k~ I'a nw sokél'aL l1:ok Illeg.
akik nlOSI kapcsolöulak bc - kÖ::lük
hal nO' -. kÍl'tincsiak vollak. Illíre ké
pesek. mi{ wdnak clémi - mOlldja a
klub lilkára, ifjú Taktics Btilim.

Az eredmények önlllagllkérr be·
s:élnek, pedig ptir hónappal a: alaku
ltis l/Itin IlItir jönek a: er6!JrdiJtik. De
a feladar ÖS:lÖnÖ:. a MEDOSZ hti:i
versenyt kÖI'ClÖ n a IIleg.,·ci vcrse
nyen a klub férjlcsapara harllladik he·
Ivezésl érc el. S alllikor kö::relllűkö

désiikkel a rtil!alali s::ocialisla brigti
dok közti lövé SZl'crscny 1011 nOl'em
ber 7-e lis:: lele Iére. s::ti::!llíszan fog rak

Jó szem, jó reflex,
jó idegek: lövészet

Az 1977. évi versenymozgalomba
14 brigád nevezett be, 178 brigádtag
gal. V~bmenny i bri?ád csatbkozott a
'csepeli fclhivá,hoz . .l NOSZF 60. év
fordulója tisztd~t;;r~ kibontakozott
munbv~rscnyhcz_Az 1977. évi válla
lá ok értéke igen magas volt. A brigá
dok 719 OOO forint hoz~mnövekedést

vállaltak. ez t I 213 OOO forintra telje
sítették. 169 százal;kra. Költséemce
lakarításban 724 OOO forintot ~állai
tak, teljcsÍrve l 39 OOO forint. ez
193 száz~lékos tcijesÍté>. Társad~lmi

munkát 55 OOO forint értékben vállal
tak, teljesÍtve 43 OOO forintra. ez 78
százalék. Összesen a vállalások értéke
l 498 OOO forint volt. teljesÍtve
2654 OOO forintra. 177 százalékra.

A brigádok ~ következő címet
nyerték el:

November 7. (Nagy László)
1976-ban ~ vállalat kiváló brigádja.
1977-ben nem jutott tovább: Április
4. (Botos Sándor) 1976-ban arany
brigádérem, 1977-ben nem jutott to-

.........................................................................................

Fotó: Veres Erzsi

asszonyok ismerkedé>in keresztül. A
2azdasá2 az crkö lesi elismerésen túl a
költség;khez is hozzájárul: az autó
buszt adja az országjáráshoz. Voltak
már többek között Eger és körny'
kén, most nyáron meg Pécsre é; Har·
kányba készülnek.

A szakasznak több kiváló munkás
őre van, ezek egyike Varga Bálint el
lenőrzési CSOpol1vczető. a gazdaság
párttitkára. aki már háromszor kapta
meg ezt a kitüntetést, és 1976-b:ln:l
Haza szol2álatáért érdemérmet. Ti
zenhárom -éve munkásőr, rajparancs
nok.

Tavaly ketten kaptak kitüntetést.
Varga János szakaszparancsnok öt
éves szolgálat után érdemcltc ki :l ki
váló para~1Csnok jeivé ny t. A gazdaság
ban végzett mu nkájáva l - szállí tá sv e
zető - is megbecsülést szerzett magá
nak fiatalon. Tevékenysége nagy fele
lősséggel jár. az összes tcher- és sze
mélyszállítás hozzátartozik. S mind
ezt úgy kell megszervezn.ie, hogy a
nagy forgalom mellett fekbér ne le·
gyen, vagyis időben történjenek a ki
és berakodások. De a dolgozók több
irányba való szállítása is pontosan
szervezett intézkedést kíván. Ipari ta
nulóként itt lett géplakatosés munka
közben végezte el a gé pipari techni
I..-umot.

Szarka Káro ly a k ivá ló mu nkásőr

jelvényt tízéves szolgálat után kapta.
Régi dolgozója :l gazdaság nak, az al
lattenyésztésnél traktoros. törzsgár·
datag. Kiváló dolgozó. A nyugodt,
csöndes, szerény ember négy gyerme
ke közül a két riú követte apját a pá
lyán, ők is traktorosok és munkahe
lyük szintén a gazdaság, akárcsak
édesanyj uk nak.

Majon"é szlet Kőszigeten

Hivatalos nevén bázishelyi mun
kásőr-szakasz. Tagj ai közül h u
szonnégyen itteni dolgozók, hatan vi
szont - egy raj - a Vegyesipari Válla
lat gyomai üzemének munkásai. Mi
óta az országban létrejött a munká,.
őrség, a gazdaságban mindig voltak
tagjai, csak a szakasz megalaI..-ulása
előtt a községi századhoz tartoz tak.
Belőlük fejlődött ki 1962-ben az első

raj, s az alapítók közül a szakaszban
van még Megyeri József és Virág ist
ván, pedig a több mint tizenhat év
nagy idő ebben a szolgálatban. Azóta
sok fiatnllal gyarapodott a létszám,
úgy hogy ma már ők vannak tö bbség
ben. Szociális megoszlás szerint a fizi
kai dolgozók' aránya mintegy 70 szá
zalék. Háromszor nyerték el a zászló
alj legjob b szakaszának vándorzászla
ját, amely most már végleg náluk dí
szeleg.

A mu nkásőrök ö sszeforrott. jó
kollcktívát alkotnak. ismerik egymást
a gazdasági munká ból. de a mu nkahe
lyek közti nagy távolságok miatt kö
zel sem annyira, mint amikor egy raj
ba kerülnek. és a kiképzések, gyakor
latok közben jobban belelátnak egy
másba. Elmélyül a kapcsolat, baj tár
sak, ba rá tok lesznek. Saját kezdemé
nyezésük is van, szakaszon belüli ver
senybizottsággaL Rendszeresen min
den évben mindenki egy vasárnapot
doigozik, s en nek az ö sszegét az isko
latámogatási alapra fizetik be.

Szokássá vált még. hogy egy-két
napot közösen töltsenek, mégpedig
együtt, egymás családjávaL llyenkor
kirándulni mennek valahova az or
szá"bd, de van Ú!!y ho!!y e"y jól sike
rül~ ebéd vagy v;c;ora -;'lat~i beszélge
tés marad emlékezetes. Sok esalád
között szövődött már így barátság, az

MUNKÁSÖRÖI<
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Szanisuai Lajos

Papp Imre 1953 óta dolgozik
a gazdaságban. Munkáját hozzá
értéssel, szorgalmasan látja, el.
Éves tonnakilométer tervét min
den évben magasan túlteljesíti.
Példamutató, kiemelkedő mun
kájáért és a gazdaságban végzett
25 éves tevékenységéért részesült
miniszteri kitüntetésben.

Szaniszlai Lajos 1962 óta dol
gozik gazdaságunkban. Munkáját
szorgalmasan, kiemelkedően lát
ja el. Igen jÓ eredményeket ér el
a tejtermelésben. Komoly mun
kát végzett az importállomány
előkészítésénél,. el1etésénél. A
szocialista brigiid tagja, a gazda
ságban 15 éven át végzett ered
ményes munkájáért részesült mi
niszteri kitüntetésben.

A "Vállalat Kiváló Dolgoz6
ja" kitüntetést kapta: Adamit.
József traktoros, Antal András
személyzeti vezető, Berta István
traktoros, Budai József trakto
ros, Bukva Miklós villanyszerelő,

Bogya Sándor juhász, Cseh János
traktoros, Dinya Magdolna
SZTK-ügyintéző, Diós Imre sze
relő, Elek Irén adminisztrátor,
Feke ,Bálint szerelő, Kiss Ernő

főkönyvelő, Kiss János gépkocsi
vezető, Nagy Elek autóbusZveze
tő, Nánási Jánosné tehenész, Ta
ri Sándor szm. ág. vez., Tengely'
Gyula szerelő, Tóth Péter kar
bantartó, Török István gépkocsi
vezető, Soczó Imre ép. techni
kus, Somogyi Kálmán növ. ter
melő, Szőke Péter traktoros,
Szűcs András tehenész, Valah
Sándor ·munkaszervező és Varga
Lajos rizsőr.

Kitüntetett dolgozóinknak
gratulálunk!

Papp ImreKovács Ferenc

KITONTETETTJEINK

A "Mezőgazdaság Kiváló Dol
gozója" kitüntetést kapott Ko
vács Ferenc gépkocsivezető,

Papp Imre gépkocsivezető és
Szaniszlai Lajos tehenész.

Kovács Ferenc 1952 óta dol
gozik a gazdaságban, munkáját
szorgalmasan, példamutatóan
látja el. A gondjaira bízott gép
járművet mindenkor rendben és
üzemképesen tartja. A gazdaság
ban 25 éven át végzett példamu
tatÓ munkájáért részesült minisz
teri kitüntetésben.

jezet egyik Jelentős pontja a
KISZ kapcsolata az úttörőkkel.

'Az alapszervezet - mint évek
óta már - ezután is a dévaványai .
nevelőotthon úttörőit patronálja
és ezt a barátságot fejleszti to
vább. Közos műsorokat rendez
nek beszélgetésekkel és rnég jo b
ban kihasználják azt az időt,

amit 'a gyerekek mW1kával tölte
nek el a gazdaságban.

Az "Edzett Ifjúságért" tö
megsportmozgalom keretében
tervbe vették közös üzemi sport
napok rendezését a szakszerve
zettel. Kirándulásokat, túrákat
szerveznek és egy külön lövész
rajt, KISZ-tagokból. Közművelő
dési feladatnak pedig a művelt,

közösségi embertípus kialakítá
sát tűzték ki célul, s ezt klubes

'tek tartásával, a munkásbrigádok
vetélkedőjével és az olvasómoz
galom szélesítésével segítik elő.

Kékesi László

I. :ÉVF. 2. SZÁM

mullka;, 'politika, közművelődés

és .1Ö-me~sport"mozga10m - cse
portosították "a tennivalókat.

A hatékony, minőségi mun
kát tekintik elsőrendű követel
ménynek, abból is az élre került
a szocialista brigádmozgalom az
egyéni és közös vállalásokkaL
Hasonló súlyt helyeznek a Radar
fig:?előcsoport megalakítására. A
Radar lényege az, hogy a KISZ
tagok kísérjenek figyelemmel
mindent, ami a gazdaság dolgait
érinti, különös tekintettel a tár
sadalmi tulajdon védelmére és a
munkavédelmi helyzetre. A mozo
galom szellemében legyenek ön
tevékenyek, tehát ha alkalom
van rá és tudnak, intézkedjenek
azonnal, vagy ha ez nem lehetsé·
ges, továbbítsák a problémát,
ugyanakkor tartsák számon an·
nak megoldását.

A politikai' aktivitás című fe-

Új vezetőség, új tervek a KISZ-ben

iés no... ;'):,~sét 3,4%-ban határozta
roeg."~. ;';'.e.dyező exportlehetősé
gekkel összhangban előiranyo?ta

a juhtenyésztés fejlesztését is. A
juhállományt 15o/o-ka~ az anya
juhállományt 16o/o-kal kell a terv
időszak végére növeini. A szapo
raság növelése és a nagyobb súly
ra történő hizlalás a vágójuh ter
melését mintegy 33o/o-kal növeli.

E célkitűzések megvalósulásá
nak alapjai a növénytermelés, a
műtrágya- és növényvédőszer-fel

használás növekvő üteme, a gé
pesítés fokozása. A teljes kibon
takozás azonban csak akkor le
hetséges, ha egy-egy ipari rend
szerű állattartó telepen együtt
lesz a magas színvonalú termelés
re képes állomány, a képességek
realizálását biztosító takarmán~,

Negyedik esztendeje már,
hogy minden mozgalmi év végéD
az alapszervezetek beszámoló és
vezetőségválasztó taggyűlést tar:
tanak. így történt ez a gazdaság
ban is, és így került sor a leg
utÓbbi alkalommal az új vezető

ség megválaSztására, ami annál is
időszeruob volt már, mert az elő

ző különböző okok miatt öt tag
ról háromra csökkent. A felada
tok ellátása pedig teljes létszá
mot kíván. A régiek közül egye
dül Mundrucz Gábor nyerte a
tagság bizalmát, a többiek: Deb
reczeni Anna, Megyeri Sándorné,.
Boczonádi Ferenc és a szervezet
titkára, Fekete Ferenc újak.

Első munkaként elkészítették
az l 978/79-es mozgalmi évre az
akcióprogramot a központi
irányelvek alapján a gazdaság sa
játosságainak megfelelően. Eb
ben négy nagy téma köré -

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG IiÍRADÓJA1978. JÚliUS

Tenyésztői,'kutatói munkánk büszkesége, az improver hibrid

Gazdaságunk kutatóbázis

A JÖVŐ ÉRDEKÉBEN
'-i.>

a tartási és állategészségiJgyi fel
tételek biztosítottak, a termelés
szervezés pedig ténylegesen ipari
rendszerű.

Ezért a tudományos kutatás
nak és műszaki fejlesztésnek az
elkövetkezendő időben igen szo
rosan ka pcsolódnia kell a megle
vő és kibontakozó termelési
rendszerekhez, kutatási bázisgaz
daságokhoz.

Gazdaságunk és a komplex
programvezető, a Herceghalmi
Állattenyésztési Kutatóintézet
közöt ti kapcsolat évekkel ezelőtt

'jött létre, elsősorban a körösi
improver hibrid fejlesztése, a
hibrid tartási és szaporítási tech
nológiájának fejlesztése, az iker
bárányok biztonságos felnevelé
se, valamint takarmányozási és
gyephasznosítási kutatási,~J~rgy-
körben. ""~'

1978. január elsejével a MEM
öt állami gazdaságot kutatási bá·
zisgazdasággá jelöl". vé:zdas~'

gunkra "a Juhl1ús- es gyapjuter
melés fokozása, a minőségjavulás

egyidejű biztosításával" kutatási
felada tkör megoldásában számít.

Összefoglalóan tehát a kutatá
si program az állattenyésztés és
az állati termék előállítás inten
zív fejlesztésének elősegítésére

irányul. Az eredmény gyakorlati
alkalmazása döntően csak az
1980-as években lesz lehetséges.
Ezért dolgozunk ma a tenyész
tés, takarmányozás, tartástech
nológia, szaporodásbiológia és ál
lategé.szségügY területén, a jövő

érdekében.

A IV. ötéves (eN iciősLakában

___, a ~uQ.qITIá!1Y2.-s.k\L4.!ások-ili1().r-_._
maja és az elózöektől eltérő

rendszere alakult ki hazánkban.
Az állattenyésztés fejlesztésének
minden területét átfogó, komp
lex tudományos munka indult
meg. Az elaprózott és helyen
ként elszigetelt részkutatások és
eredmények összefogása mind a
tudományos, mind a gyakorlati
életben jelentős mennyiségi és
minőségi előrehaladást eredmé
nyezett.

E koncentráltság és koordi
náltság vetette meg alapját a
hasznosítási irányok szerint elkü
lönülő ipari jellegű termelési
rendszerekhek, amelyekben a
nagy és egyenletes termelésre ki
tenyésztett állattípusok, geneti
kai képességeik maximális ki
használását biztosító környezet
ben és technológiai szervezett
ségben termelnek.

A tenyésztési kutatások kere
tén belül valamennyi állatfajnál
új fajták és hibridek jöttek létre.
Az új tenyésztéstechnikai eljárá
sok a hús-, tej-, gyapjútermelés
fejlesztését szolgálják. A takar
mányozási kutatások a termelő

képesSég kibontakoztatását, az
import fehérjehordozókkal való
takarékoskodást segítették elő.

Valamennyi állatfaj, ezen belül
súly- és korcsoport számára ta
karmányozási receptúra áll ren
delkezésre, külön figyelemmel az
NPN anyagok, olcsó fehérjék, va
lamint ipari és mezőgazdasági

mellékterrnékek' felhasználására.
A technológiai kutatások a

műszaki-fejlesztési folyamatok
hoz kapcsolódtak. Kísérletek
folytak a specializált állattípusok
és tartástechnológiák összehan-

I golására. Előbbre lépett az állat
egészségügy és szaporodásbioló
gia is. Említésre méltó a mester
séges termékenyítési eljárás to
vábbfejlesztése.

Az V. ötéves terv előirányzata

szerint az állattenyésztés fejlődé

se továbbra is dinamikus. A terv
törvény a mezőgazdasági terme:.



A GÉPESÍTÉSl OSZTÁLY

Fotó: V~esErzsi
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KARBANTARtAS

Egy ekkora - 7000 hektáros
gazdaságban szinte minden

múlhat a három egységből. állÓ
javító,,'karbantartó szervezet
munkáján. Hiszen mindent, ami
gép - az ekétől, boronától kezd
ve a K-700-as erőgépig - nekik
kell üzemképes állapotban tarta
niuk. S e hatalmas feladat mel~

lett új gyártmányok is készül
nek, mint például a kőszigeti

gépműhelyben a két öntöltős

konténer, rgellyel a műtrágya

szóró repülőgépeket gyorsabban
lehet feltölteni. Meg az itató-,
etető- és térelválasztó .berendezé- .
sek az állattenyésztés számára.
Minden évben nagy erőpróba a
gépek eló1cészítése az idénymun
kákra, ilyen volt a tavaszi felké
szítés és a még ennél több mun
kát igénylő aratási.

A javítá",karbantartó hálózat
jó mur1k.ájának a próbája a gépek

.fennakadás nélküli üzemelése.
Hogy ez sikeres legyen, anyagi és'
személyi feltételei vannak. Bár a
felszerszámozottság, a műszere

zettség és kéziszerszám ellátásá
ban komoly előrelépés történt, a
műhelyek nem érik el az ott javí
tott nagy értékű, korsZerű-gépek
színvonalát, s hogy mégis jó az
eredmény, az a dolgozókat dicsé
ri. Elsősorban a szocialista brigá
dokat.

Ebben az évben a javítás,,:-ikar
bantartás 13 millió forinto'sterv
vel dolgozik, s igazán akkor lesz
jó a munkája, ha az eredm{ny,
amit..,elér, minél kevesebb összeg
be kerül, ha ajavítások az eddigi
eknél olcsóbbak lesznek. Ezt
többféle intézkedés segíti: a rnű

helyvezetők premizálása költség
megtakarítás esetén az egyik. Ha
sonló célt szolgál az is, hogya ja
vítás megkezdése előtt minden
gépről gazdaságossági számítást
készítenek, továbbá, hogy a na
gyon rossz műszaki. állapotban
levőket nem javítják ki. És jó
irányba hat a létszám-megtakarí
tás is, mely nemcsak rájuk, de az
egész gazdaságra jellemző.

Vass Márta

új itatóvályúk készülnek a kőszige\i műhelyben

rén, hanem az üzemeltetés Vona
lán is, bár úgy tűnik, hogy ez ál
landóan azonnali tennivalókat
kíván.

Évente több alkalommal -:
minden nilgy kampánymunka
előtt - gépszemle van. Az erő-,

munka-, rakodó- és szállítógépek
műszaki állapotát, minőségét, a
munka- és tŰlvédelmi előírások

betart:isát ellenőrzi a szemlebi
zottság. Áprilisban például há
rom gépszemle volt: a· tavaszi
munkákban részt vevő gépeké, a
teherjárművek honvédségi ésrend~
őrségi: szemléje, valamint az ön
járó szálastakarmány-betakarító
gépeké, a lucernalisztet készítő

üzem gépeivel együtt. A tavasz~

tól őszig tartó fontos munkában
a teljes géppark kb. 20 százaléka
vesz részt, hogy az állattenyész
tés évi takarmányszükségletét
biztosítsák részben szálas, rész
ben feldolgozott állapotban.

A gazdaság szállítási feladatai
nak lebonyolítására 31 darabból
álló gépjárműpark áll rendelke
zésre. Több mint fele tehe~gép
kocsi, a személyszállítást pedig 4
autóbusz és 6 szeqlélykocsi vég
zi. Állandó alkatrészhiány mel

lett kell mindezt és a rakodógé-=
peket is üzemképes állapotban
tartani. Bár egyes alkatrészek fel
újításával segít a saj át szerviz és
javítóműhely, mégis a nehézsé
gek dominálnak. :És ilyen gon
dok közepette a szállítás önkölt·
sége az országos átlag felénél is
kevesebb. Ez önmagában is na
gyon jó eredmény, de még sok
kal nagyobb lesz, ha hozzá
tesszük, hogy a tonnakilométer
teljesítmény az országos norma
dupláját éri el.

Az energiagazdálkodás a teljes
üzemanyagköltségre évi nyolc
millió forintos kerettel rendelke
zik.Ebből másfél millió a villa-_·
mos energia, a többi a folyékony
erutrgia - gázolaj, tüzelőolaj ,
kenőanyagok - ára. Tavaly a vil
lamos energia költsége a terve
zett szinten maradt, folyékony
energiából viszont 4<53 ezer fo
rint megtakarítást értek el. A
még gazdaságosabb felhasználás
ra fog ösztönözni ajúniusban be
v.ezetett új premizá1ási rendszer
és a fogyasztás folyamatos ellen
őrzése.

A kőszigeti üzemegységben
felszereltek egy óránként 5 ton
na teljesítményű takarmánykeve
rő üzemet, melyet a dán Ski91d
cég szállított. A berendezés gaz
daságosab b kihasznÉlását május
tól két műszakkal 0ldották meg.
Tovább fólyik a másfél éve meg
kezdett juhászati beruházás, ez
év végére a növendéktelep kivé
telével minden elkészül.

A gépberuházások terve öt
éves időszakra készül és éves ter
vekre bomlik. JavítáS;. karbaritar
tásra és üzemeltetésre pedig az
évesbó1 havi programokat állíta·
nak össze, melyek végrehajtását
hetenként is értékelik, a hónap
ról hónapra mindig ötödik.éig el
készülő havi értékelés mellett.
Mindezt kollektívan csirtálják, az
egész osztály részt vesz a munká-
ban. .

Az osztály dolgozóinak Ha
nyecz Károly osztályvezető fő

mérnökkel az élen távlatokban
és ugyanakkor a mindennapi fel
adatok szerint kell gondolkoini,
intézkedni. És nemcsak a műsza

ki fejlesztés, a beruházások te-

Az utóbbi három-négy évben
nagy gépvásárlások voltak. Érde·
mes részletesen fölsorolni a "39
milliós beszerzést, melyből

1975-ben 19 millióért főleg erő·

gépeket és pótkocsís teherautó
kat vettek. Ez volt egy éven be
lül.a legmagasabb beruházásí
összeg, utána 76-ban a 8 milliQ;.
ból csak a juhászat egymaga
négy és felet kapo!t technológiai
gépekre, a többit ismét eiő~ és
munkagépekre, továbbá autó
buszra költötték. Tavaly újból az
országos korniányprogramba il
leszkedő és korlátlan exportlehe
tőségű juhászat fejlesztésére for·
dították a beruházás nagyobb
hányad:it: 5 milliót a 8,5 milliós
keretbó1. Az idei beruházásí
összeg jóval kevesebb ezeknél:
3,5 millió - és már el is költöt
ték.

ÜZEMELTETÉS,

SZALLíTAS·

sához is - gépek szükségeseK.
Akárcsak a termény-, anyag- és
egyéb szállitáshoz.

A gépesítési osztály munkája
a fentiek biztosítása, vagyis a be
ruházások intézése; a gépüzemel~

tetés (minden működő gép irá
flyítása) és -szállítás; továbbá a·
javítás,-karbantartás. Egy mon~·

datban: az egész gazdaság kiszol~
gálása. .

MŰSZAKI FEJLESZTES

A versenyképes termelés - a
legkisebb ráfordítással elért lehe·
tő legtöbb jó minőségű termék 
csak korszerű technológiával va
lósítható meg, állandó műszaki

fejlesztéssel. Épp ezért ez az osz
tály egyik nagy feladata.

Egy ·vállalati szervezet zavar
talan működésében részt vevó1c
fontosságára nehéz és fölösleges
rangsort .felállítani. A gazdaság
ban sincs olyan ágazat, osztály,
csoport vagy műhely, amelynek
munkája ne esne súllyal.a haté
konyság serpenyőjébe. A jói
összehangolt munkát mutatja a
tavalyi évben elért eredmény.
Mégis bá rmely á&:uatról legye~

Az LKB-üzem gépei lucernabetakaritás közben

BEMUTATKOZIK. ~, . .

Előkészületek a kenyérgabona betakarításához

szó - és természetesen az egész
ről is -, a gépek szerepe megha
tározó. Modern termelés a kot
szerű mezőgazdasági nagyüzemi
gazdálkodásban, mo dern, nagy
teljesítményű gépek nélkül épp~

úgy elképzelhetetlen, mint ai.
iparban. Gépek kellenek a nö
vénytermesztéshez, az állatte:
nyésztéshez és a gazdaságban fo
lyó építkezésekhez is. De a ge~.

pek üzemképes állapotban tar!!:.



Az agitációs és propagandamunka
eredményei,

feladataink gazdaságunkban

A--' 'irasas- br~gád' házatáján

Az oktatási év lezárásával
azonban nincs minden elintézve,.
hiszen már készülni lehet az'
1978/79-es oktatási évre. Ehhez
segítséget nyújtanak a hozott.
párthatározatok, valamint az el
múlt oktatási év tapasztalatai,
amelyeket a dolgozók a külön-o
böző fórumokon előte~esztet

tek.
Ahhoz, hogy a továbbiakban

az oktatás még sikeresebben feje
ződjön be, nem árt, ha néhány
fontosabb feladatot megismerte
tünk a gazdaság dolgozóival. El·
sőként az oktatáson való részvé
tel további javítását emIíteném,
amely az oktatás sikerének fő

befolyásoló tényezője. Az aktivi
tás az oktatásban az utóbbi évek
ben igen kedvezően alakult,
azonban egy-egy csoporton belül
ezt is tóvább kell szélesíteni.

Fontos a tanfolyam idejének
és a propagandista személyének
a megválasztása és végül, de nem
utolsósorban a szervezés, amely
a kiértesítéstől a hazaszállitásig
mindent magában foglal.

Híradónk első számában is írtunk már az Ifibrigádról, mely a köz
művelődésivetélkedón szépen szerepelt. A brigád a munkában is a
legjobbak közé ta~ozik, emléklapok, kitüntető pIakettek sorát
nyerték már el. így történt, hogy elhatározták: külön vitrinben
gyűjtik össze a kitüntetéseket, okleveleket. Elhatározásukat tett
követte, a ,,házi kiállítás" elkészült. Képünkön Boczonádi Imre és
Somogyi József brigádtagok mutatják be a vitrin kincseit

, " Fotó: Veres Erzsi

Amire joggal büszk'ék
lehetnek

A "Nemzetközi kérdések" cí
mű politikaioktatás a főbb nem
zetközi e;;emények helyes értel·
mezését adta, ezenkívül bővítet·

te a hallgatók látókö rét és aktivi·
zálta politikai érdeklődésüket.

A párttagság köréből egyre
többen vesznek részt a magasabb
szintű politikai képzésben, mint
pl. marxizmus-Ieninizmus, esti
középiskola, marxizmus-leniniz
mus esti egyetem, speciális kollé·
giumok, szakosítók. Emellett né-,
hányan szakmailag is képezik
magukat. Összességében a párt
tagság 97 százaléka képezi magát
tovább valamilyen formában.

A gazdasági, tömegszervezeti
oktatás az elmúlt évben összesen
272 dolgozót érintett. A gazda- .
ságqn kívüli szakmai és politikai
oktatás 47 dolgozót. A számok A jól elkészí~ett tervezet, va-
azt mutatják, hogy a gazdaság lamint a tömegszervezetek által
összlétszámából, aIlÚ 585, össze- irányított és ellenőrzött politikai
sen 319-en képezték magukat va- tanfolyamoknak a gazdaságveze-
lamilyen formában tovább! tés részéről való további segítése

Az agitációs és' propaganda- előfeltétele annak, hogy a dolgo-
munka feladataiból a szakszerve- zó tömegek egyre aktivabban és
zeti mozgalom is akóvan kivette minél többen kapcsolódjanak be
részét. A bizálmiak és a tisztség- a szoc.ialista eszmék, amarxiz-
viselők oktatása elősegítetteabi- mus"':leninizmus ideológiájának
zalmiak megnövekedett jog- és' megismerésébe és elsajátításába.
hatásköréack-hdyes értehnezé- -_.'. -- - - .---, -,----
sét és gyakorlati v6grehajtásban . Csatári Mihály
való érvényesülését. pártvez. agit. prop. felelős

~•••••••• e-'••••••••••• , ••••••••••

azokat. A "Társadalmi és állami
élet kérdései" cimmel tartott ok
tatás elősegítette a párttagok esz
mei, ideológiai felkészültségének
növelését, fontos szerepet ját
szott a szocialista világnézeti
szemlélet- és gondolkodásmód
kialakításában.

V.M.

ra, hogy hárman alakásán keres
hettük föl ,és ott beszélgetett ve
lünk az idős művésznő,aki 18 al·
kotását a községnek hagyomá
nyozta. Megismertük változatos,
sok viszontagsággal teli életét,
mesélt az amerikai és a párizsi
évekről, sikereiről is. Azt is el
mondta, hogy Gyomára a táj
hangulata, a víz - a Körös -, a
csend és nyugalom vonzotta és
nagyon szeret itt.

- Kár, hogyaházidöntő után
már az olvasás nem volt verseny
szám, így a középdöntőn nem
vettük hasznát - sajnálkozik He
gedüs László, a .csapat "irodal
mára". Pedig minden elbeszélést,
novellát elolvastunk, nemcsak
én, mindnyájan.

- Azért mondta, hogy nem
csak ő olvasott egyedül, mert
először felosztottuk a témákat
magunk .között, mindenki ka
pott egy területet - magyarázta
Muth Ádám -. Aztin rájöttünk,
hogy ez csak a vetélkedőben'lesz

hasznos, de nekünk magunknak
nem. így fél- vagy negyedoldala
sok maradunk, márpedig a cél
egészen más. Az, hogy mindenki"
több irányú ismeretet szerezzen.
Ezért döntöttünk még menet
közben úgy, hogy mindnyájan.
foglalkozunk mindennel. Nem is
bántukmeg.

Szép volt, jó volt, ez az általá·
nos vélemény és hogy megérte a
ráfordított nem kis időt, mert
IlÚndüknek megfelelő alap ez a
további művelődéshez. Ezt segíti
hamarosan az a hétnapos juta
10mutazás is a Szovjetunióba,
aminek fele költségét a gazdaság
tériti elismerésképpen.

'. '
Az 1977/78-as évi tömegpoli·

tikai oktatás befejeztével a Körö
si ÁG pártvezetősége megtárgyal
ta és elemezte a tömegszerveze
tekben végzett agitációs és pro
pagandamunkát, az elkövetkező

évek feladatait. .
Az előterjesztett beszámolók

reálisan és kritikusan fejezték ki
az oktatásban elért eredményein
ket, összegezték az elmúlt év ta
pasztalatait, majd fontos határo·
zati javaslatként jelölték meg a
további célkitűzéseket. Az ered
mények és célkitűzések szerves
részévé válnak az MSZMP KB
1976. október 26-i határozatá
nak, amelyet a pártpropaganda
továbbfej lesztésének érdekében
hozott.

Hogyan realizálódik e fontos
határozat a Körösi ÁG-ban? El
sőS()[ban a dolgozók legszélesebb
tömegeit érintő szervezett politi·
kai oktatás által, amelyet a gaz
daságon belül saját, képzett pro
pagandistáink vezetnek egyre
eredményesebben. Az elmúlt év
hez képest jelentősen növekedett
az oktatásban részt vevő ·dolgo
zók száma, ezenkívül bővültek'

.az oktatási formák is.
Az 1976-ban először indított

politikai vitakör eredményesnek
bizonyult és így az elmúlt okta
tási évben már két vitakör műkö
dött, amelyeket a hallgatók meg
Kedveltek és továbbra is igén}f1ik

részletet lejátszottak belőlük a
kultúrházban, de végig egyet
sem. .

A Vasas-brigád öttagú vetél
kedő csapata - az előbb említet
teken kívül még Dékány László
hegesztő, Hegedüs László viI
lanyszerelő és Pá/fi János vízsze.
relő - a kőszigetijuhászat ellető

épületeinek, hizlaldáinak épület
gépészeti és technológiai szerelé
sét végzi a csodálatosan szép kis
nyárfaerdő szomszédságában..

- Minden más témakör jól.
ment, különösen a színház, kép
zőművészet és a szabadon válasz
tott dolgozat sikerült majdnem
maximálisan - mondja Farkas
Lajos. - A színdarabok közül il.
Férjek iskoláját választottuk, bá~
a Jókai Színház előadását nem
láttuk, de mi ketten - a volt
diákok - az iskolában alaposan
átvettük Moliere-t, a tö bbiek
meg még régebben látták a tévé
ben Major Tamással. '.

- A képzőművészet is közel
állt hozzánk - folytatja Dékány
lajos -, hiszen szeretjük a képe~

ket, szobrokat és szívesen men
tünk kiállitásra. A kultúrház kü
lön segített ebben a témábanl
több vetítéses előadást hallgat
tunk végig, megismertünk IlÚn~

den egyes szobrot, festményt 
amiről beszélni kell~tt - és az al
kotóját is. Három tárlatot lát
tunk: Ruzicskay György, Corini
Margit és a Békésmegyei amatőr
festőkét.

- A szabadon választott fel
adatot is a képzőművészet terü
letéről választottuk - magyaráz
tovább Muth Ádám -, ugyanis
Corini Margit életútját dolgoztuk
fel. Nagy élmény volt számurik:-

Békés megyében mintegy kétezeroÖtszáz hektár a szántóként nyilvántar
tott, ennek ellenére veteden teriilet. A vetések e1mandásának okait vizsgá
16 tavaszi hatiIszemlét tutottak a Mezőgazdasági és Éle1mezésügyi Minisz
térium, a megyei pártbizottság, a megyei tanács, valamint a földhivatal
szakemberei. A gazdaságunkban tett látogatás soIán vezetőink beszámoltak
arról, milyen intézkedéseket tesznek e teriiletek haszno!itásárn. SZÓ volt
urol is, hogy a rizstelep felújítása nem fejeződött be a teIVezett időre.

Emiatt 560 hektáron nem vetettünk ebben az évben riz~etőmagot.A telep
átadásának teIVezett határideje június vége lett. Gazdaságunk vezetői tájé
koztatták a szemle résztvevőit, hogy a munkálatok befejeztével takumány
növénnyel hasznositják az 560 hektárt. (Képünk a hatáIszemlén készült)

. Fotó: V~ess ázsi

A gazdaságban már hagyomá
nya van a szocialista brigádok -:
a munkások - szellemiverSf;n·
gésének. Nem így a Yasas-brigád.
ban, amely az idén először neve·
zett be a vetélkedőre. Korábban
csupán csak azért nem vettek
részt ebben a műveltséget gyara·
pító mozgal0II1ban, mert nem
volt még meg- a szocialista cí
mük. Mégsem lenne igaz azt álli·
tam, hogy a brigádban nem folyt
művelődés. Nem is akármilyen,
hiszen ketten érettségiztek ie 1<\
valy a szakközépiskolában: Far
kas Lajos a három szakmás 
géplakatos, autó- és vízgzerelő :....
brigádvezető és Muth Ádám vas
betonszerelő, akin ugyan nem
látszik meg az 51 esztendő, de
akkor sem sorolható már a diák
korba. És a töb biek is olvasni
szerető emberek, s így mégis van
művelődési tradíciója a 10 tagú

. brigádnak, s nyilván ez is aZ
egyik oka sikerüknek.

, Mert IlÚ másnak nevezhet
nénk azt, hogy már az első p[(~- ~

bálkozás alkalmával azelső_,h~:
lyet szere-zték meg a gazdaság
közművelődési vetélkedőjén',
ahol nyolC brigádból hat olyan
szerepelt, amely IlÚnden évben
ott volt, jó eredményeket ért el,
és nagy tapasitalato t mondhat
magáénak. Az ilyen mezőnyben

elnyert győzelem akkor is igen
értékes, ha a középdöntőben

már nem tudták megismételni.
De ez sem sokon múlott. Főleg il.
zenén, ami nem csoda, mert ele
ve túl nehéz volt a válogatás,
meg egyoldalú is: hosszú ko'n
certművekből állt. A felkészülés
is kevés volt, időnként egy-egy



,Szocialista brigádmozgalom, 1978 rt

Fotó: Veress Erzsi

..........................................,

A kispályás
focícjapat

Eredményes 'évéi hagyott maga
után a gazdaság 10 tagú, jól összeko
vácsolódo tt együttese, mely már négy
esztendős múltra tekint vissza. Az ál
landóság jellemző rájukt.- s ez is a si
ker egyik titka ...; hisZen csak akkor
történik változás, ha valaki más mun
kahelyre távozik,' ez meg ..nemigen
fordul elő. A tízes létszámban inkább
még egy külső já tékos vált "be1Ső\é",.
a gyomai Vízmű vezetője. Rajta kívül
mindenki a gazdaság dolgozója. A kis
pályások múlt évi működésérőlKo
loh Elek csapatkapitány a kövemező

ket mondja:
- Először is a legrangosabb ese

ményt említem: megnyertük a közsé
gi II. osztályú bajnokságot és fölke
rültünk az I. o sz tály ba. Ez igen szép
teljesítmény és kemény munkát kí
vánt, ugyanis 14 mérkőzésből II győ

zelemmel végződött, egy döntetlen
volt, és csak két esetben szenvedtünk
vereséget A lejátszott mérkőzések so
rán 78 gólt cúgtunk, 27-et pedig mi
kaptunk. A legtöbb gólt Kisari József
lő tte. Az "Edzett Ifjúságért" mozga
lom sportnapjain is szerepeltünk és
mind a két alkalommal első helyezést
vívtunk ki. Itt a döntőig 5' selejtező
mérkőzést kellett lejátszan~ ez után
mérkőzhettünkaz egyik esetben a fa
telep, másik alkalommal meg a sütő

ipar csapatával, s ütöttük el őket a
győzelemtől.

- Második helyezést értünk el a
MEDOSZ megyebizottság által kiírt
és Mezőhegyesen tartott kispályás
labdarugókupa döntőjén. Idáig úgy
jutott el a csapat, hogy négy mérkő

zésool hánnat megnyert a selejtezőn.

·A döntőben egyszer nyert és egyszer
ve'sZtett a csapat, ezért lettünk máso
dikok. Részt vettünk még a "Novem
ber 7." Kupa versenyén is és 16 csa
pat közül a nCb>·edík helyet sze!eztük
meg. Fő célunk: bentmaradni a köz
ségi bajnokság első osztályában.

- A labda!úgásnál talán nincs nép
szerűbb és közkedveltebb sport, le
gyen az nagy- vagy kispályás - veszi
át a szót Valach Sándor üzem- és
munkaszervező, aki a csapatot a gaz
daság részéről patronálja. - Még in
kább így van ez egy vállalat~ üzemi
együttes esetén. Jó látni az izgalmas
mérkőzések~t, szurkolni saját játéko
sainknak. A mieinknek. ts együtt
örülni velük a győzelemnek. A gazda·
ság - nyugodtan állíthatom - min
den feltételt igyekszik biztositani az
eredményes működéshez, mert nagy
súlyt helyez a sportra, s a hatása nem
is maradt el Kifogástalan felszerelést
biztosít, megoldja a játékosok edzés-

. re, mérkőzésre szállítását és a téli ed
zést is a' gimnázium tomatermében.
ts még egyet, ami nagyon sokat fog
jelenteni." Még ebben az évben egy pá
lyát építünk a gyomai gépkocsite1ep
helyen. Az anyagot a gazdaság adja, a
munka pedig társadalmi lesz:.

A központi iroda adminisztratív
dolgozóiból álló Lenin Szocialista
Brigádjának fő vállalása iskola patro
nálása, dek9rációk készítése és selejt
anyagok értékesítésének megszervezé
se.

TÁRSADALMI MUNKÁK

Gépesítés: a műhely területén dol
gozik az Ifi és Augusztus 20. Szocia
lista Brigád, amelyeknek fő vállalása
alka trészfelújítás 140 m/Ft értékben
és a több műszakban üzemelő nagy
gépeknél műszakkiesésmegakadályo
zása munkaidőn túli javításokkal,

tpítkezés: a beruházási murikák
kal kapcsolatos' területen dolgozik a
múlt évben kimagaslóan jól működő
Vasas Szocialista Brigád, amelynek fő

vállalása anyagtakarékosság beruházá-'
soknál, és társadalmi munka a beru
házások gyorsítása érdekében.

va és 100 anyárajutQ bárányszapoCU"
lat 2 százalékos túlteljesítését, amely
nek eredményeként várhatóan a 100
anyára jutó bárányszaporulat 153
lesz.

A keverőüzemben működő Egyet::
értés Szo cialista Brigád vállalta a nor
mán belüli hiány 20 százalékos meg
takaritását és a papírzsák-felhasználás
csökkentését ismételt felhilsználássa1
140 m/Ft értékben. .

Szállítás: a tehergépkocsi-vezetők

és rakodók munkabrigádjának fő vál~
lalása az üzemanyagfelhasználás 2,5
százalékos csökkentése.az üzemterv
hez viszonyítva, és a tervezett tkm 3
százalékos túlteljesítése, költségszin
ten 70 m/Ft értékben. Az autóbusz
és személygépkocsi-vezetőkből ala
kult munkabrigád vállalta az üzem
anyag-felhasználás tervhez viszonyí
tott 2,5 százalékos csökkentését.

A fenti fő vállalásbkon kívül min
den brigád benevezett az "Egy nap az
iskoláért", "Egy nap az öregekért" és
"Egy brigád - egy újítás" mozgalom
ba. Szerepel a vállalásokban továbbá
a hármas követelmény betartása, poli
tikai és szakmai oktatásokon való
részvétel, közös kirándulások szerve
zése, és a közművelődési vetélkedőn

való reszvéteL

Gácsi Péter
versenybiz: titkár

Összesítve a a szocialista brigádok
1978. évi vállalásait, megállapítható,
hogy hozamnövekedést 528553 Ft,
költségcsökkentést 929035 Ft, társa·
dalmi munkát 71 448 Ft értékben
vállaltak a brigádok, ami gazdaságban
összesen, a terven felül 1529 036 Ft
eredményjavulást eredményez. Ez az
eredményváltozás az 1978. évi ütem
tervhez viszonyítva 9 százalékos, az
1977. évi mérlegadatokhoz viszonyít
va 18 százalékos eredménynöveke
dést eredményezhet.

termesztés, állattenyésztés, általános
munka 4,2, kisegítők 5,2, műszakiés
adminisztrativok 6 százalék. Újonnan'
belépő dolgozó a rá vonatkozó alap
bér alsó határánál többet nem kap
hat, ha előzőleg egy éven belül három
esetben változtatott állást, vagy kilé
pett bejegyzés van a munkakönyvé
ben.

A reszesedési alap bontásból: köz
vetlen anyagi ösztönzésre (részesedés,
premium, jutalom, kitüntetés, újítás)
78 százalék, jóléti alap kiegészítésre
14 százalék megy. Jóléti alapból pe·
dig a legmagasabb összeget, majdnem
400 ezer forintot az üzemi étkezésre
fordítják.

A tanulás ösztönzésére szolgál az
az egyszeri ju talom, amelyet olyan
felnőtt dolgozó kap, aki az általános
iskola 8. osztályát eredményesen el
végezte. A törzsgárMtagság megbe
csülését fejezik ki vp.gezetül az alábbi.
módosítások: 5 év után 600, 10 év
után 1300, 15 év után 2000, 20 év
után 2700 és 25 év után 3500 forint
és egy arany pecsétgyűrű a jutalom.

kos csökkentése 400 m/Ft értékben.
A három nagy teljesítményű erőg{
pen dolgozik a Vorös Csillag Szocia
lista Brigád, amelynek fő célkitűzése

a gépek kihasználásának növelése 27
m/Ft értékben és a tervezett bérsz;ill:.
tás túlteljesítése 150 hektárral. A ta
karmány-, illetve lucernatermesztés
ben dolgozik az Ifjúsági és Március
21. Szocialista Brigád. Fő vállalásuk a
legelőönköltség 2 százalékos csökken
tése, valamiI1t az önjáró betakarító
gépekkel bérmunka végzése 87 m{Ft
értékben. Az LKB-nál működő szo
cialista brigád vállalása a lucernaliszt
termelés tervének 4 százalékos túltel
jesítése, a minőségi szint javítása és a
tüzelőolaj-felhasználás I százalékos
csökkentése 225 m/Fi értékben. A
rizsrekonstrukción dolgozó M.ájus l.
Szo cialista Brigád DT-alkatrészfel
használás 4 százalékos csökken tésé t
és a rizsrekonstrukció gyorsítása érde
kében pihenőnapon végzett társadal
mi munkát vállalt

.20 67-0'LITER
~~LE1TEJ

Állattenyésztés: A szarvasmarha
ágazatban dolgozik az Összefogás
Szocialista Brigád, amelynek fő válla
lása a tejtermelés tervezett 4234 lite
res tehenenkénti hozamának 2 száza
lékos túlteljesítése, ami 20 670 liter
többlettejet és 97500 Ft többletbe
vételt jelent. Jelentős a brigád II
m{Ft értékű társadalmi munka válla
lása. A juhászati ágazatban dolgozik
Schandi József Szocialista Brigád.
Vállalták az anyaelhullás 2 százalékos
csökkentését a tervezetthez viszonyít-

Készúlődésa gépszemlére a központi műhelyben

CÉL: AZ ÖNKÖLTSÉG

CSÖKKENTÉSE

A versenymozgalom alakulását a
múlt évhez visz9nyítva megállapítha
tó;hogy a brigádok száma kettővel, a
brigádtagok száma 63 fővel n(ttt.
1978-ban a szocialista brigádtagok
száma a teljes munkaidőben foglal
koztatottakhoz viszonyítva 41 száza
lék, amí 13 százalék növekedést je
lent a múlt évvel összehasOnlítva.
1978-ban három új brigád alakult, 69
fővel. Ezek a következők: két brigád
a szállításban a tehergépkocsivezetők-.

ből és rakodókból, illetve az autó-
busz- és személygépkocsi vezetőkből. .
Egy brigád alakult a kősziget~ kar
bantartási és beruházási munkákat
végző dolgozókból. MunkaterületeI(
szerin t a szocialista brigádok megosz
lása a következő:

Növénytermesztés: a rizstermesi:
tési ágazatban dolgozik a November
7. és Április 4. Szocialista Brigád. Fő
vállalásuk a rizs-önköltség 2 százalé-

HATVANHÁROM

Új BRlGÁDTAG

Mi az (lj
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a kollektív szerződésben"
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Gazdaságunkban 1978. évben a
szocialista versenymozgalomba 16
brigád nevezett be 244 fővel. A brigá
dok vállalásaikat munkahelyekre bon
tott ütemterv alapján tették meg. A
fő vállalások elsősorban hozamnöve
kedést, illetve költségmegtakarítást
irányoztak elő.

A v::'llalatok házi alapokmánya
mindenütt a dolgozókat érintő 
M.unka Törvénykönyvben, s más tör
\ények által nem szabályozott- leg
fontosab b kérdéseket rögzíti a szak
mai és egyéb sajátosságoknak megfe
lelően. Az igazgató és a Szakszervezeti
titkár aláírása nyújt garanciát a mara
déktalan végrehajtásra. A szakszerve
zet szerepe az előkészítésben is tete
mes, mert mint a dolgozók képviselő

jének ismernie kell" a gazdaság egész
területén előfordulo problémákat, új
helyzeteket, vagyis mindazt, amit öt
évre szerződésbe szükséges foglalni.

Az élet irama, a fejlődés és a hala
dás azonban gyorsabb, s a sürgető

dolgok nem várhatnak az öt év letel
té ig, ezért mód van az évenkénti szer
ződésmódosításra. A legutóbb kötött,
s 1976-1980-ig Szóló kollektív szer
ződés esetében is megtörtént a kívánt
korrigálás az áprilisban aláírt függe
lékben. Ezzel figyelembe vették az
1977. és 78. évben megjelent rendele
teket, továbbá a dolgozók által java
solt és elfogadott módosításokat. Ma
ga az eljárás ilyenkor is ugyanaz, mint
az eredeti szerződéskötéstmegelőző

en. A gazdasági vezetők felmérik a
helyzetet, a dolgozók is megbeszélik
és megteszik javaslataikat, s ezek az
eló1<észítő bizottsághoz kerülnek. ts
az előző évi értékelésével együtt elké
szülnek a szöveges javaslatok, melye
ket a VSZB ülés megtárgyal és a bi
zalmi tanácskozás elé terjeszt döntés
re. Ez utóbbi fórum az idén 20 pont
ból álló mpdosítást fogadott el, tehát.
sok újat, ami mind fontos és ismert,
de egy párat itt is érdemes külön ki
emelni még.

A munkaerőhiány enyhítését cé
lozza az öregségi nyugdíjkorhatárt el
érők, de nyugdíjba nem vonulók, ha
nem tovább dolgozók pótszabadsága,
mely az első évben 3, a másodikban
6, a harmadikban 9, a negyedik és
minden további évben pedig 12 nap.
Még akkor is, ha a dolgozó egyéb cí
men is kap pótszabadságo t Itt kell

.megemlíteni viszont, hogya törzsgár
datagsági jutalomszabadság érvényét
vesztette és ezzel a ju talomszabadság
a gazdaságban teljes egészé ben meg
szűnt.

A munkaszüneti díjazás miatt 
1,8 százalékos bérigénye következté
ben - az 1978. évi bérfejlesztés így
'módosul: javítóműhely 3,2, növény-

. . .........................~.......

A Körösi Állami Gazdaság
. (Gyoma)
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KÖRÖSI HíRADÓ

;1endéIJeink
voltak

Hazánk felszabadulásának 33.
évfordulója alkalmából Gyomára
látogatott Sztanyiszlav Alexeje
vics Ealasov őrnagy, az ideiglene
sen hazánkban állomásozó szov
jet déli hadseregcsoport politikai
tisztje és felesége. Egész napos
programjuk keretében felkeres
ték gazdaságunkat és látogatást
tettek az üzemegységekben.
Megismerve munkánkat, Balasov
őrnagy elismerően szólt rizster
mesztési eredményeinlaől és
azokról a törekvésekról, melyek
a .hústermelés fejlesztését céloz
zák. (Képünkön: szovjet vendé
geink a járási és községi vezetó'K
társaságában.)

xxx
A Békés megyei GMV-vel ez évre

600 vagonos tápgyártási szerződést,

kötöttünk. Ebből az alkalomból Sza
bados Ferenc igazgatóhelyettes és
Kovács Mihály osztályvezető április
25-én járt gazdaságunkban. A szárító
és keverőüzem munkájával ismerked
tek meg.

xxx
Május 7-ll. között alengyelor

szági Pulawy Vegyi és Nitrogénmüvek
művészeti csoportját láttuk vendégü/.
A gyár igazgatóhelyettesével, Ryszard
/skzycky elvtárssai és Kazimiers 'Joli
szek szakszervezeti titká"al j'DiJ'ta.
ródtak a tárgyalások a csereüdültetés·
sel kapcsolatban. A kultúrcsoport a
múvelő#si házban nagy sikerű mú·
son adott. Programjuk során megis
merkedtek Debrecen és Hortobágy,
Gyula és Békéscsaba nevezetességei·
vel

. xxx
Az Állattenyésztési ~utitó fntézet

főigazgatója, dr. Keserű János és tu·
dományos osztályvezetője,dr. Mihál
ka Tibor február 27-én egész napos
látogatást tettek gazdaságunkban. A
MÉM jóváhagyásával Herceghalom és
Körös hosszú távú együttműködést

kötött a juháSzati komplex kutatási
program megvalósítására.

Látogatást tettek Köszigeten, ahol
megismerték a juhászati telep fejlesz
tési terveit, az alkalmazásra kerülö
iparszerű technológiát.

xxx
A csárdaszállási agrokémioi köz

ponthoz tönénő csatlakozásra már
cius 20-án került sor. A gazdaság és a
két gyomai termelőszövetkezetközö
sen úgy határozott, hogy a vasútállo
más mellett új iparvágány beiktatásá
valalközpontot létesit. Az épülőrak
"rárak feladata lesz a műtrágyák és nö
vényvédő szerek veszteségmentes és
biztonságos tárolása. Az egyeztető

tárgyaláson a feleken kivül részt vett
Kóris György, a járási PB titkára is.

xxx



Nyár után, ősz előtt

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HÍRADÓjA

November 7-i ünnepsegünk programja

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját ez évben
is megünnepeljük. Gazdaságunk ünnepségének programja a követ
kező:

.Délelőtt 9 órától 12 óráig sportversenyeket bonyoIítunk le:
asztaliteniszt, sakkot, sportlövészetet, horgászversenyt és biliárd
versenyt.

Délben 12.30 órától 14 óráig emlékezünk meg november 7-ről,

melynek keretében törzsgárdajutalmak és kitüntetések átadására
is sor kerül. 14 órakor közös ebéden veszünk részt.

Mindenkit szeretettel vár a rendező növénytermesztési osztály
bizottság.

I. ÉVFOLYAM 3. sZÁM

csi kerekek mély nyomokat
hagytak a tarlókon, nehezebbé
vált a szalma bálázása, behordá
sa, nehezebbé a hántási munka.

Az aratás késedelmes kezdése
miatt a járulékos munkák is elto
lódtak optimális idejüktől. így
további megfeszített munkát igé
nyel e lemaradások pótlása, s ez
zel egy időben a vetések megkez
dése. Mindenképpen elkerülendő

az őszi munkatorlódás, a silózás,
napraforgó- és rizsaratás, őszibú

za-vetés egyidejűsége. Ezért min
den lehetséges munkánál ebben
az átmeneti időszakban több
műszakot szervezünk. Mind
aill1yiunk érdeke, hogy kedve
zőb b munkakörülmények, na
gyobb hatásfok mellett most te
remt sük meg a jövő évi hozamok
talajinűvelésialapjait.

Kékesí László

762 vagon búzát takarítottunk
be, s a gazdaság fennállása óta
először értük el hektáronként a
40 mázsát.

A közös ügynek tekintett be
takarítás szép példáját adva, öt
mocsártalpas kombájnunk vágta
a búzát Gyoma, Dévaványa és
Szeghalom térségében. Augusz
tus végéig Claas Dominátoraink
csehszlovák partnergazdaságun
kat is segítették, Nagyidán őszi

búzát, árpát, borsót arattak.
A kedvezőtlen időjárás nem

csak bennünket, a gépparkot is
komoly próbára tette. A vízzel
telítődött talajokon gyakori volt
az elakadás, a OT és K-700-as
erőgépek munkája vontatásból
állt. A kombájnok nagy részét
ismét javítani kell rizsaratásra, a
pótkocsikat siló- és szemszállí
tásra. A kombájn- és tehergépko-
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GYOMA

Sokáig emlékezetes marad
mindannyiunk számára az idei
nyár. Szokatlan módon megké
sett, a csapadékos és hűvös időjá

rás pedig megnehezítette a ke
nyérnek és takarmánynak való
betakarítását, behordását. Nagy
erőfeszítést kívánt a munkákban
részt vevőktől aill1ak ellenére,
hogy soha még ilyen alapos és
körültekintő szervezés nem előz

te meg.
Júliusban megindultak a kom

bájnok és szemszállító járművek

dél felől az északi megyéknek se
gíteni. Köszönet illeti a derek
egyházai és hunyai kombájnoso
kat, a szeghalmi és dévaványai
aratókat, azt a felelősségteljes

munkavégzést, melyet növény
termesztési és gépesítési osztá
lyaink végeztek. Az összefogás
eredménye, hogy 1904 hektárról

1978. OKTÓBER

Kitüntetett dolgozók
Az építők napja alkalmából

kapta meg a Kiváló Dolgozó ki
tüntetést gazdaságunk két dolgo
zója.

K. Tóth László vontatóvezető

1962 óta dolgozik gazdaságunk
ban, munkáját példamuta tóan
látja el. Hosszú évek óta az építé
si csoport szállítási feladatait tel-

Névadó
Szeptember első szombatján

dolgozóink gyermekeinek név
adó ünnepségét tartottuk. Ut Ó:

nevet kapott Csavajda Erzsébet,
Teréz és Edit, Fekete Zóltán,
Gombos Katalin, Haraszti János
és László, Heged üs Andrea, Hi
mer Beáta, Kisari Annamária,
Kiss Ferenc, Kiss Roland, Ko
vács Attila, Kovács Anikó, Ko
v.~cs István, Kruchió Katalin,

jesíti, mint szakszervezeti bizal
mi isjól dolgozik.

Muth Ádám vasbetonszerelő

is 1962 óta dolgozik gazdasá
gunkban. Munkáját példamuta'.
tóan látja el. Az OSZB tagja, ezt
a feladatát is hozzáértéssel végzi.
A ,;Vasas" Szocialista Brigád ala
pító tagja.

unnepseg
Szentmiklósi Mónika, Szücs
György és Török Sándor.

A kicsinyeknek a dévaványai
leánynevelő otthon úttörői ad
tak műsort, majd kék nyakken
dővel. jelképesen kisdobosokká
fogadták őket. A szakszervezet
és a KISZ ajándékainak átadása
után pezsgős pohárköszöntő zár
ta az üill1epséget.

Ország-, világjárás

Fotó: Varga Bálint

Május 23-27 -ig Szmolnik La
jos, a VSZB munkavédelmi fele
lő se és Kovács József vállala ti
biztonsági megbízott kiutazott a
moszkvai munkavédelmi világ
kiállításra.

Összesen harmincöt en voltak
külföldi üd ülésen, 15 -en a szeg
halmi ÁG-val közösen, öten a
közművelődési vetélkedő győzte

seként, öten az újvidéki vásáron,
tízen az NDK-ban, a Szovjet
unióban, Cseh,szlovákiában.

A balatonaligai MEDOSZ
gyermeküdülőben 10 dolgozónk
gyermeke üdült 2-2 hétig.

Augusztus 4-én a gazdaság
művelődési bizottsága. szervezett

kirándulást Szegedre, a Szabad
téri Játékokra, ezen 40-en vettek
részt.

Augusztus 4-6-ig a munkás
őrök rendeztek 3 napos kirándu
lást Pécs környékére. Ezen 38-an
voltak ott és barangolták be Ba
ranya tájait.

Szintén augusztusban, ll·-én
KISZ-fiataljaink indultak 3 na·
pos kirándulásra. Megtekintették
Sátoralja újhelyet, Szilvásváradot
és Eger nevezetességeit.

Augusztus 20-án a növényter
mesztés dolgozói családtagjaik
kal együtt Budapestre utaztak és
emlékezetes élményekkel tértek
vissza a fővárosból.



Rizs, árunövény, takarmány, erdő:

növénytermesztési osztály

Vass Márta

TAKARMÁNYTERMESZTÉS

Nucleorysa elnevezésíí, vetőmagnak termesztett rizsfajta kaláliZait
vizsgálják. a rizsőrök: Nagy László és Szitás József

Fotó: Gál Edit

az idén viszont ezt is túlszárnyal- ságát az egész gazdaság szem-
ták. Először sikerült elérni a 40 pontjából, hiszen az ál1attenyész-
mázsán felüli hektáronkénti átla- tés céljára termel majd száz szá
got. Ennek a teljesítménynek zalékig. Külön árbevétele ugyan
azonban ára is volt, mert a nyári is jóformán csak akkor van ha
kedvezőtlen időjárás következté- lucernamagot tudnak fogni kÜlö
ben drágább lett az önköltség. A nösen kedvező nyár esetén, mert
vizes talajon a lánctalpas kom-csak ilyenkor nem megy a takar
bájnokat is be kellett vetni a be- mányellátás rovására. Pedig ér
takarításhoz, és hasonló okból tékben igen számottevő, két-,
volt szükséges a szállitógépek ki- hárommilliót jelent, ha 3-4·
vontatása a kövesútig. évenként egyszer sikerül.

A búza 60 százaléka eladásra Az ágazaton belül legnagyobb
termesztett kenyérgabona, 40 vetést.erület a lucernáé 625 hek
százaléka pedig takarmánybiIia,- - tánal, de magas a füveskeveréké
me.lyr~ az állat.~e~Yésztésnek van is, alig kevesebb a négyszáznál.
szüksege. Eb boI IS nagyobb no- Mindkettőből a terv szerinti ter
zarnra töre~e~n~k,. de k~önösen mésátlag várható. Ugyancsak je
fontos tovabbl es allando feladat lentős önmagában is a silókuko
a .~~n?,é.rb~ mennyiségi és mí- rica-termesztés, melyhez még az
n~segJ Ja.:'ltasa, ehhez pedig 19 idén hozzájött a gombafertőzés

faJtákra van szükség. Az id~n miatt kiszántott napraforoó he-
először került sor a bőtermő és lyére vetett több mint 300 hek-
az átlagnál magasabb hektoliter tár. A magnak termesztett ISO
súlyú jugoszláv búzafajták ter- hektár angolperjén kívül az ága-
mesztésére. Előnyösségüket nö- zat foglalkozik az 550 hektáros
veli még az is, hogy j ó minőségű legelővel is.
a szalmájuk és átdolgozás után. Az állattenyésztés takarmány-
takarmányozásra alkalmasak. Igy igénye nagy, évente 800 vagon
aztán ez az első esztendő, ami- kukoricasilóról, 400 vagon ru- és
kor a gazdaságban a búzaszalmát lucernaszenázsról és 300 vagon
nemcsak almozásra használják szénáról kell számukra gondos-
fel, hanem még mintegy 150 va- kodni. És a jövőben ezek az igé-
gon takarmányt nyernek belőle. nyek az állattenyésztés fejleszté-
Egyébként az egész környéken sével tovább növekednek. Az
egyedülálló teljes szalma betaka- egész takarmánytelmesztés a ha-
rítást végeznek. Bár ez késlelteti gyományokra épül föl, a szerke-
az őszi talajelőkészítést, de foko- zet kialakítása ennek felel meg.
zott szervezéssel - két műsza- Májusban indult be és azóta zök-
kos, folyamatos üzemelés - be- kenőmentesen működík a forró
hozzák a hátrányt. Jövőre to- levegős lucernalisztkészítő-üzem,

vább növelik a jugoszláv búzafaj- melynek ez évi terve 180 vagon,
ták vetésterületét annyira, hogy és már eddig 220 vagon~l ter-
a hagyományos aránya csak 25 melt. A saját igényen kívül el-
százalék marad. adásra is dolgoznak.

Az· eg .. tizede folyókáposz- A juhászatnak intenzív lege-
tarepce termesztését elsősorban lőkre van szüksége, s ez megnö-
a talajadottságok indokolják, de veli a gyepgazdálkodás - telepí-
az is lényeges, hogy a munkálatai tés, ápolás, betakarítás - jelentő-

jól beilleszthetők a csúcsmunkák ségét, inert tervszerű munka ese-
közé és így a folyama tosságot se- tén a hektáronkénti 50 mázsa
gíti.· Hátránya viszont, hogy na~ szénaérték elérhető.
gyon érzékeny a belvizre, s épp Akár a többi ágazatét, a ta·
ezért területcserét kell végrehaj-- karmánytermesztés munkáját is
tani. A másik olajos növény -_a a mennyiségi és minőségi ered-

,napraforgó - terilletét megnövel- mények mellett - melyet a mű-

ni fogják a jövő évtől kezdve fo- t rágy a- és növényvédőszer-fel-

kozatosan, egészen 500 hektárig.. használás is befolyásol - azon le
Ez az intézkedés né pgazda sági' het lemérni, hogy mennyire gaz
célt szolgál, de jövedelmezősége daságos a termelés. Csakhogy ez,
által vállalati érdek is. S bár amivel saját felhasználásra termel-
rizsbetakarítás idejével való nek és önköltségi áron számol-
ütközés míatt bérben kell a nap- nak el, közvetlenül nem náluk
raforgót szántani és ez költséget mutatkozik meg, hanem az állat-
növel, de még így is megéri. tenyésztésben. Vagyis a takar

mánytermesztés kisebb önköltsé
ge ott képez nagyobb nyere
séget.

Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni ennek az ágazatnak a fontos-

BÖZA ÉS OLAJOS NÖVÉNYEK

nyes órák száina, 1974 óta pél'
dául 10-11 százalékkal, és ez a
tendencia folytatódik, úgyhogy
a jövőben is további csökke
nésseI kell számolni. Az ehhez
való alkalmazkodás teszi szüksé- .
gessé az áttérést a rövidebb te
nyészidejű rizsfajtákra. S hogy
ez mennyire sürgető feladat, az
abból is látszík, hogy a fent emlí
tett ok miatt az idén sem lehet
jobb eredményt várni, mint a ta
valyi és tavalyelőtti gyengébb
esztendó1<.ben. Bár jelenleg még
65Ö hektárnyi (a rizs összes ve
tésterületének 65 százaléka) a
Kákai 213-as fajta, kisebb arány
ban kísérletezés folyik: 190 hek
táron a különböző szarvasi faj
tákkal, 160 hektáron pedig Nuc
leoryzával, mert ezek rövidebb
idő alatt beérnek. Ez a munka
már tavaly is ment, hogy vető

magot nyerjenek, de azért is,
hogy ezen faj ták terméseredmé
nyét fel tudják becsülni.

Eddig az étkezési célra ter
mesztett rizs aránya kétharma
dot tett ki és egyharmad volt a
vetőmag; 1978-ban viszont már
eltolódás mutatkozik a vetől11.ag

javára, s .ezzel az arány fele-fele
lett. A változás nemcsak a jövő

elképzelései miatt lényeges, ha
nem a gazdasági eredmény szem- .
pontjából is, mert avetőmag-ter
mesztéskifizetődőbb.Ugyanis a
kikészítéshez szükséges minden
feltétel adva van a gazdaságon
belül: a tisztító gépsor és a rizs
termesztési szakmunkások, akik
a rizsbetakarítás utáni holtidő

szakban szakszerűen ellátják a
vetőmag kíkészítését. És az átvé
teli ár is kedvezóö b.

Legnagyobb területen, 2336
hektáron az árunövény-termesz
tő ágazat gazdálkodik, ebből a
búza 1904, a káposztarepce 304,
a naptaforgó pedig 128 hektárt
tesz ki. Bár a talaj nem ideális,
mert nehéz agyag és szíkes, a
gazdaság míndig komoly
mennyiségű búzatermesztést
folytatott. De pont az adottsá
gok miatt itt már az előző évek
35-38 mázsás átlagtermése is
igen jó eredménynek számított,

rint föl vagy le a gazdaság életé
ben" - járja szinte közmondás
szerűen a szólás, mellyel ennek
az ágazatnak az eredménybe ját
szó szerepét jellemzik, annak ér
zékeltetésére, hogy az nemcsak a
rizstermesztésre vonatkozík, ha
nem a gazdaságra is. A vele járó
kockázat is épp ilyen nagy a rizs
napfény- és hőigényessége foly
tán. Márpedig az utóbbi három
évben éppúgy, akárcsak az idén,
az időjárás nem volt kedvező,

holott a jó tavasz, a hosszú, szá
raz nyár és ősz volna kívánatos a
termesztéshez. Ezzel szemben
előfordult most először az az
eset, hogy több mint 100 hektár
nyi területet repülőgéppelkellett
elvetni, mert csak így lettek ké
szen az 1001 hektár időbeni be
vetésével.

A rizstermesztés jelenlegi
problémája - a fokozatos átállás
rövidebb tenyészidejű fajtákra 
az időjárási viszonyok alakulásá- .
val merült föl. Statisztikai kímu
tatások támasztják alá azt a ta
pasztalatot, hogy hazánkban is·
évről évre csökkent az össznapfé-

K-7OO-as erőgépXT- 76-os tárcsával talajeló'ké.szítést végez

RIZSTERMESZTÉS
-GONDOKKAL

A termelés szerkezetét sehol
sem a véletlen vagy a különböző

kívánságok, hanem a külső és
belső körülmények határozzák
meg. Ezek számos összetevőből

állnak, a talaj minőségétől, az ég
hajlati viszonyoktól kezdve egé
szen addig, hogy milyen arányú
árutermelést és saját felhaszná
lást követel meg a helyzet. Ez
nemcsak a gazdaságra, de az
egyes profilra is vonatkozik, így
a növénytermesztésre is, melyen
belül az árutermelést a rizs az
árunövények - búza, kápo~zta
repce, napraforgó - és az erdei
fakitermelés képviseli, míg a ta
karmányterrnesztés az, mely
szinte teljes egészében belső fel
használásra termel. Ezek az ága
zatok együtt mintegy 6000 hek
táron tevékenykednek, s értéke- .
lésükbe az emlitett kétféle bon
tás nagy szerepet játszik.

"Ahány mázsa rizs pluszban
vagy mínuszban, annyi millió fo-

MTZ-8o-as erőgéppel vontatott Lajta vetőgéppel v~tik a káposzta-
epce-magot . -



I<ét új munl<abrlgád
a gazdaságban

I<ö e 'I<eze s döntés,
jobb eredmény

opolitika, a nóK szociális .helyzete

Diószegi Lászlóné
nőbizottság vezetője

Antal András
személyzeti vezetőV.M.

-\.::---: .'

Fotó: Gál Edit

léje három gépkocsi-kiesést je
lent. Ezt csak hatékony intézke
désekkel lehetett pótolni. A vál
lala ti új 'munkaszervezést a szállí
tás is követte, a teher- és sze
mélyszá"llítás két műszakbandol
goiik. Ebből eredően az autóbu~

szok utaskilométere például 100
százalékkal emelkedett, a mun
kát viszont azonos létszámmal
végzik, a buszvezetőkkel közö
sen kialakított új menetrend sze
rint. A jo bb szervezés más vona
lon sem sikerült volna a két bri
gá~ segítőkészsége nélkül.

cialista brigádokban. A' nők kó- 57-en kaptak 24 OOO forint beis-
iUl négynek van egyetemi, főis- kolázási segélyt. Júnjusban meg-
kolai, 25-nek középiskolili vég- rendeztüka "gyesen" levő 26
zettsége, 46-nak 8 általános isko- kismama részére a "gyestalálko
lai, és 23-nak van 8 általános zót", ahol tájékoztattuk őket a
alatti végzettsége. A 23 8 általá- gazdaság helyzetéről és pénzjuta
nos alatti végzettségűből 8 a 4510mban részesítettük őket. Szep
év alatti. A nők közül egy ipari tember 2-án rendeztük meg a
szakmunkás, 6 állattenyésztési már hagyományos névadó ün
szakmunkás, 4 egyéb szakmun- .. nepséget, ahol 19 gyermek név
kás, 13 állattenyésztési betam-' adóját tartottuk meg. Gazda sá
tott munkás és 3 egyéb betaní- gunk gyermekintézménnyel nem
tott munkás képesítéssel rendel- rendelkezik, de Gyoma nagyköz-
kezik. ség gyermekintézményeit évente

Az általános és szakmai kép- 50 OOO forinttal támogatjuk,
zéssel kapcsolatban kollektív ezen túlmenően társadalmi mun-

. szerződésünk is és az intézkedési kában szocialista brigádjaink
terv is előÍIják, hogy a dolgozó részt vesznek ezeknek az intéz-
nő, aki munkaköréhez szükséges ményeknek bővítésében, csinosí-
általános és szakmai felkészültsé- tásában. Gondoskodunk a terhes
get is szerez, az meghatározott anyák rendszeres orvosi vizsgála~

összegű egyszeri jutalomban ré- tokon való részvételéről, részük-
szesül. re ez időre fizetett munkaidő-

A gazdaság kollektív szerző- kedvezményt és a majorokban
dése és a nők helyzetének javítá- lakó nők részére az orvosi vizsgá-
sára készített intézkedési terv lato n való résZvételhez gépjármű-

összhangban vannak és tartal- vet biztosítunk.
mazzák a nők helyzetének javítá! . A gyermekgondozási szabad-
sára előirt vállalati feladato!qlt. sággal kapcsolatban az a vélemé-

A kitüntetéseknél a nőket nyünk, hogy a jelenleg kialakult
számarányuknak megfelelően rendszer zavarólag hat elsősor-

vesszük figyelembe, ennek meg- ban műszaki és adminisztratív
felelően 1977-ben 4, 1978-ban 3 munkakörökben dolgozók eseté
nő részesült vállalati ICiváló Dol- . ben, mivel a gyermekgondozási
gozó kitüntetésben. A ki- szabadság meghatározott idejét
tüntetések mellett minden évben nem' szükséges betartani, ezért
nagy gondot fordítunk a nők jó fordul elő több esetben, hogy az
munkájának anyagí elismerésére idő előtt visszatérő anyák részére
is. Ez év április 3-án 52 nő ré~e- gondot okoz az azonos munka-
sült jutalomban, 44300 forint- körben való foglalkoztatás.
összegben. Hasonlóan az elmúlt Gazdaságunk nődolgozói ke-

. évben is 4" nőt részesítettünk ju- vésbé kapcsolódnak be a közmű-
talomban. Ez évben 13 gyermek velődésbe, ez elsősorban az állat-
üdült az ÁGOK balatonaligai tenyésztési dolgozóknál a jelen-
üdülőjében, 2.-2 hetes váltással. leg még osztott munkaidőbenva-

Az iskolaév megkezdése előtt lQ.. foglalkoztatás miatt üt,kQ~..!k.,

nehézségekbe, továb bá nehezíti
ezt a tevékenységet az is, hogy
nődolgozóink is 4 község terüle
lén laknak, így a kütönpöző ren
dezvények szervezett előkészíté

se nem minden esetben vezet
eredményre. A szakmai és politi
kai műveitség fejlesztésébefi
részt vesznek a nők is, jelenleg 8
tanul szakmai és általános mű

veltséget adó képzésben. Ez év
ben 30 nőt osztunk be a párt- és
a társadalmi szervek által szerve
zett politikai oktatásra.

Fejlődést értünk el a nők ve
zetői munkakörö!ae való előlép

tetésében, mert jelenleg 6 nő

dolgozik felső és közép szintű ve
zetői munkakörben. A gazdasá
gon belül a szakszervezeti bizott
ság irányításával 7 tagú nőbizott

ság segíti a nőpolitikai határozat
végrehajtásával kapcsolatos mun
kákat. A VSZB rendszeresen fi
gyelemmel kíséri és beszámol ta
tásokon számonkéri az intézke
dési tervben meghatározott fel
adatok végrehajtását.

A nőpolitikai határozat vég
rehajtásával kapcsolatosan ho
zott MEDOSZ KV 1970. július
3-i állásfoglalás, valamint a
15/1974. MÉM sz. utasításban
előírtak megfelelnek a nők szo
ciális és életkörülményeinek javí
tására, az ebből adódó feladatok
végrehajtását a MEDOSZ megyei
bizottsága, a járási ügyészség, va
lamint a népi ellenőrző bizottság
esetenként vizsgálják és tapaszta
lataik szerint eredményes fejlő

dést állapítanak meg.

Kondacs János végezte el, mert a
festők nem értek rá, s a buszve
zetők pedig avasasmunkát.

Varga János gépkocsielőadó

val abrigádvállalások önértékelé
sét nézzük. Szállításróllévén szó,
első helyen szerepel mindkét bri
gádnál az üzemanyag megtakarí
tása. Egységesen az üzemanyag
fogyasztás 2,5 százalékos csök
kentését tervezték és ezt az l-es
brigád jóval túlteljesítette. Ton
nakilométerben pedig tö bbet csi
náltak a tavaly inál. És ez azért is
nagyon szép teljesítmény, mert a
13 tehergépkocsiból hétnek a
teljes főjavítása és műszaki szem·

Az épülő faház és abrigádtagok

Gazdaságunkban a nők szo
ciális helyzetének javítására a
15/1974. MÉM sz. utasításnak
megfelelően középtávú intézke
dési terv készült. Az intézkedési
tervben részletesen meghatároz
tuk azokat a feladatokat, ame
lyek végrehajtása a gazdaságunk
ban dolgozó nők helyzetét van
hivatva javítani. Az intézkedési
terv időarányos végrehajtását
évenkent értékeljük ~gatói
tanácsülésen, párt=-es szakszer
vezeti fórumokon.

Gazdaságunk átlagos dolgo
zói létszáma 615, ebből a nők

száma 98. A nők általában az ál
lattenyésztési ágazatokban és ad
minisztratív, kisegítő munkakö
rökben dolgoznak. Az állatte
nyésztési ágazatokban dolgozó
nők bérezése azonos az ott dol
gozó férfiakéval, mivel e munka
területeken a teljesítmények
alapján bérezünk. Az adminiszt
ratív és kisegítő munkakörökben
dolgozó nők bérezését évenként
rendezzük, ez évben az admi
nisztra tív munkakörÖkben dol
gozók 6,7 százalékos bérfejlesz
tésben részesültek, itt a dolgozó
nők aránya 75 százalék. A mű

szaki állományba tartozó dolgo
zó nők bérfejlesztése hasonló az
adminisztratív dolgozókéhoz,
míg a műszaki munkakörben
dolgozó férfiak bérfejlesztése 5,1
százalékot tesz ki. A kisegítő

munkakörökben dolgozó nők

(takarítónők, üzemi konyhai
dolgozók) bérfejlesztése II szá
zalékos volt.

A gazdaságban 14 szocialista
brigád van, a brigádokban a nők

száma 19,- vagyis a nődolgozók
20 százaléka vesz részt a sz0-

egyébként is a tölük tellletőt, de
ez a fajta szervezettség még job
ban tömöríti az erőket. És a vál
lalásoknak olyan pontjai is van- .
nak, amelyeket igazán csak kö
zösen lehet végrehajtani.

T óth Imre, a tehergépkocsi
sok, rakodók és rakodógép-keze
lők, az I-esek brigádvezetője sze
rintilyen az újítási mozgalom
bekapcsolása a brigádéletbe. És
már eredménye van náluk is.
Csizmadia Kálmán irányítóval
közösen elkészítettek a paprika
palántázáshoz egy öntözőberen

dezést. Ennek a szellemes szerke
zetnek az a lényege, hogya pa
lántázással egyszerre az öntözést
is elvégzi. A má sik brigád - az
autóbuszok és személygépkocsik
személyzete - szintén érdekes
módon nem a saját területével
kapcsolatban újított, bár a szállí
tás veszi hasznát. Most készül a
tehergépkocsikon használt sz.állí
tóketrecek le- és fölrakásá t meg
könnyítő görgős állványuk, mely
a balesetveszélyt is csökkenti.

Beinschrót András buszveze
tő a társadalmi munka szerepét
hangsúlyozza. Ezt a brigádok az
öregek megsegítésére végzik, s az
értéke hét hónap ala rt meghalad
ta az ötezer forinto t. Ennél jóval
több volt az az összeg, amit a te
lep és a faház építésénél produ
káltak. Csináltak mi1ldent, a tel
jes festést például Papp Béla és

serok beszerzé sét és ezekkel a takar
mány minőségének javításá t-

A gazdaság vezetőségének végre
hajtási programjában szerepel távlati
'program is, amit figyelembe veszünk
:l VI. ötéves terv időszakában. A terv
feladatok mellett általános feladatO
kat is megjelöltünk Ezek:

- Továbbra is javítani kell a ká
der- és személyzeti munkáról szóló
határozat következetes betartásá t-

- Hosszabb távra ki kell dolgozni
a gazdaságon belüli üzemszervezési
feladatokat.

....: Nagy súlyt kell fordítani a szak
ma~ politikai továbbképzésre.

Az általános irányelvek ben szere
pel a munkaszervezés, a munkafegye
lern: a kettőt nem lehet elválasztani
egymástó!. A két tényezőt egy har
madik fogja össze: az ellenőrzés, amit
egy órára sem lehet nélkülözni. Mun
kaszervezés nincs ellenőrzés nélkül,
munkafegyelem alapvető kritériuma
az ellenőrzés.

Az általános irányelvek mellett .a
pártvezetőség a sajá t területére és az
alapszervezetek számára is jelölt meg
felada toka t. A párt- és társadalmi
szervek vezetői legyenek következete
sek, kezdeményezők a gazdaság veze
tőivel szemben. Növeini kell az agitá
ciós tevékenységet Az irányelvek és
az általános feladatok mellett a párt
vezetőség határozattal zárta a vezető

ségi ülést.
A határozat végrehajtásában nagy

feladatot kaptak a pártcsoportok,
éves tervekben ki kell kérni a vél~mé

nyüket, illetve a végrehajtási tervet
meg kell tárgyalni.

. Nagy feladat hárul a pártaIapszer
vezetekre, a cselekvési programot
rendkivüli vezetőségi ülésen meg kell
tárgyaln~ vezetőségi ülésre meg kell
hívni a társadalmi szervek vezetőit, és
a termelési osztálynak vezetőit is.

Bízunk benne, hogy a gazdaság
párttagja~ vezetői, a párton kívüli
dolgozók is megértik az irányelvet, és
azt tudásuk legmagasabb szintjén vég
rehajtják. A következetes végrehajtás
ban számolunk a S1;ocialista brigádok
kezdeményezőés kiemelkedő munká-

. jára Varga Bálint
a pártvez. titkára

Nagyon jó helyen és igen ta
karos épületben van a két "leg
fiatalabb" munkabrigád - az I-es
és II-es szállítók - székhelye.
Ott, .ahol legközelebb esik nekik
a vasútállomás, ·tlOgy könnyebb
és gyorsabb legyen a vagonkira
kás és olyan, amilyet maguknak
építettek. Mert ha nem is telje
sen ők csinálták meg a mintegy
60 négyzetméter alapterületű fa
házat, de majdnem. Akárcsak a
mellette elterülő telepet.

A szállítók mindig mozgás
ban vannak, nehéz lenn~ úgy el
találni a találkozást, hogy mind
nyájan együtt legyenek.

- Hát az tényleg ritkán for
dul elő, hogy egy szálig itt leljen
ránk valaki, bár a reggeli munka
eligazításnál és az esti tisztálko-.
dás idején nagy a forgalom 
mondja Sinkovicz János, a II.
számú brigád vezetője. - Talán
majd a faház avatására összejö
vünk mind a negyvenhatan. Ez
egyben a két brigád találkozója
és olyan munkaértekezlet-forma
is lesz.

Nagyon kellett már ez a te
lephely, amelynek tereprende
zése már tavaly elkezdődött, és
az épület legaláb b ugyanannyira.
Akárcsak a két brigád megalaku
lása, létrejötte, hogy most már
ők is a szocialista cím elnyeré
séért dolgozhassanak. Nem mint
ha eddig nem tették volna meg

A XI. pártkongresszus és a Köz
ponti Bizottság irányelve, illetve hatá
rozata alapj4n a pártvezetőség a párt
alapszervezetek vezetőségével rend
szeressé tette a gazdasági vezetők be
számoltatását- A beszámo itatás rend
szerét a KB 1975. novemberi határo
zatára készitett cselekvési program
ban jelöltük meg.

Cselekvési programban megjelöl
tük az V. ötéves terv irányvonalát.
Termelési növekedést 3,5 -4 százalék
kal, növény termelést 6 -7 százalék
kal, állattenyésztés területén a tejter
melés fokozását jelöljük meg. 1975
ben az állományunkra 2750 liter/da
rab tejtermelést határoztunk meg. Az
állattenyésztésben fő irányzat volt a
juhászat és a jelen esetben is az. A
juhászatban 1975-ben 10 millió dol
lár volt az árbevétel, ez gazdaságunk
egyedüli exporttermelő ágazata. A
gazdasági profilból adódik a bewhá
zási programunk fejlődése a juhászat
és a szarvasmarhaprogram területén.

Az 1975 -ben elkészített, 5 évre
szóló Gselekvési programot a pártVe
zetőség a gazdaság vezetőségével

együtt felülvizsgálta. A vizsgálat fo
lyamán figyelembe vettük a KB
1978. március 15-i határozatát. A ha
tározat szellemében vezetőségi ülésen
megvitattuk és elfogadtuk a gazdaság
végrehajtási tervezetét, az V. ötéves
terv módosítását.

A növénytermelés területére 10
százalékos hozamemelkedést irányoz- .
tunk elő. Az előirányzat búza- , rizs
és olajos növényekre terjed ki. Állat
tenyésztés területén a szarvasmarha
programban az ötéves terv végére el
kell érni a 4500 liter/darab tejterme
lést, A juhászati programban az anya
állományt 6000 dara bra kell növeln~

meg kell változtatni a szapo ru la ti mu
tatót, 100 anyára 150 darab bárány-,
szaporulatot kell elérni. Tovább kelJ
csökkenteni a bárányelhullást, mely
nek az ötéves terv végére 8 százalék
alá kell csökkenie, ugyanakkor a ju
hászatunk termelési értékét 15,5 mil
lió dollárra kell növeini.

Beruházás terén feladatként jelöl
tük meg a beruházások határidőn be
lüli átadását. Meg kell oldani az állat
tenyésztés területén abetakarító gép-
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ilyen hiányosságok a jövőben

megoldódjanak. Az intézkedési
terv időarányos végrehajtását is
é rtékel té k.

A földutak állapota a tavalyi
hoz viszonyítottan nem kielégítő

és nem felel meg a VMSZ előírá

sainak sem, akárcsak a szarvas
marhatelepi pótkocsik állapota.

De a hiányosságok mellett
egy sor eredményrőllehet beszá
molni, s mint a legfontosabbról,
elő ször is a szociális létesítmé
nyekről, melyek hasznát legtöb
ben élvezik.. Elkészült az I-II.
majorok üzemi szociális épülete,
az új életi műhelyé, valamint
megfelelő épülethez jutottak a
szállítók és az építők is a két fa
házzal.

Munkavédelem

A Körösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
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A biztonságos termelés a ter
melőember biztonsága. Erre gon
dot forditani válla la ti kötelesség:
a meglevő szabályok betartása,
betarta tá sa, az állandó ellenőrzé

se mellett legalább ilyen fontos
az oktatás, hogy minden dolgozó
kellően fel legyen világosítva,
mert csak így lehet elkerülni az
üzemi baleseteket vagy legaláb b
is csökkenteni.

A gazdaság nemrég vizsgálta
meg az első nyolc hónap baleseti
statisztikáját és azt összehasonlí
totta az elmúlt három év adatai
val, mely szerint örvendetes javu
lás mutatkozik. Ugyanis az előb

bi évek átlag 15 üzemi baleseté
vel szemben 1978. augusztus 22
ig három történt. Ha az éves szá
mot nyolc hónapira számoljuk is
át, erős javulás látszik. Elősegí

tette a rendszeres munkavédelmi
oktatás, melyet a vállalati mun
kavédeimi előírásoknakmegfele
lően tartanak, továbbá a bizton
sági szemlék minden területen,
meghatározott időközönként,

A biztonságtechnikai szemlék
feltárják ahiányosságokat és sür
getik azok rhegszüntetését. nyen
volt legi.i tóbb a központi javító
műhelyben a gépek fődarabjai

nak balesetmentes ki- és beeme
lé sé nek biztosítását célzó észre
vétel, azzal megtoldva, hogy már
az 1979. évi gépi eszközök vásár
lását úgy tervezzék, hogy az

Fotó: Gál Edit

össze, így ezeket a lakóhely sze
rinti általános iskolákban szerve
zett 160 órás tanfolyamokra irá
nyítjuk.

A .szakmai és általános mű

veltséget adó képzések, tovább
képzések mellett a téli hónapok
ban a pártvezetőség és a társadal
mi szervek képzési tervei alapján
végezzük a dolgozók politikai
képzését. A pártvezetőség 136
dolgozó képzését tervezi. A pá rt
olctatá sokra bevont dolgozók
megismerkednek a munkásmoz
galom történetével, politikai vi
takörökben időszerű politikai
kérdésekkel és kulturális kérdé

-sekkel. A szakszervezeti okta tá-
sokon 108 dolgozót tervezünk
képezni, itt a hallgatók társadal
munk időszerű kérdéseivel és a
szakszervezettel kapcsolatos ak
tuális kérdésekkel ismerkednek.
A KISZ-oktatásra 15 dolgozót
terveztünk, itt a hallgatók az if
júsági vitakör keretében ismer
kednek meg politikai kérdések
kel. A szocialista brigádvezetők

részére külön tanfolyamot terve
zünk, ahol a szocialista brigádok
feladataival, időszerű politikai
kérdésekkel ismerkednek meg a
brigádvezetők.

A fenti szakmai; politikai és
általános műveltséget adó képzé
seken kívül részt vesznek dolgo
zóink közül pártiskola rendszerű

képzéseken, öten' a marx izmus
leninizmus esti szakosítón, hár
man a marxizmus-leninizmus
esti egyetemen és öten a marxiz·
mus-leninizmus esti középiskola
2 éves tagozatán folytatnak ta
nulmányokat.

Gazdaságunk vezetősége 
mint azt cikkünk elején említet
tük - nagy gondot fordit arra,
hogy dolgozóink látóköre bővül·

jön, minél megalapozottabb is
meretanyagot szerezzenek a vi
lágról, az ország, a társadalom
eseményeiről és azokban minél
jobban eligazodjanak. Ezt pedig
csak az általános, a szakmai és a
politikai képzés állandó szervezé
sével érhetjük el.

Hangya Lajosné
oktatási előadó

~pül aO felszállópálya

Az ol<tatás,
továbbl<épzés helyzete

gazdaságunl<ban
Gazdaságunk vezetősége a'

társadalmi szervekkel nagy gon
dot fordít a dolgozók általános,
szakmai, politikai képzésére, to
vábbképzésére. Ez irányú mun·
kánk nem volt eredménytelen,
mert az eltelt előző 3 évben 10
felnőtt dolgozó szerzett egye
temi, főiskolai végzettséget, 12
középiskolai, 79' általános isko
lai, 53 szakmi.mkás és 122 beta·
nított munkás képzettséget.
Ugyanez idő alatt a gazdaságból
89-en vettek részt vezetői és
szakmai továbbképzéseken.

Jelenleg gazdaságunkban 205.
szakmunkás dolgozik, ezek kö
zül 41 rendelkezik kettő vagy
annál több szakképesítéssel. A
betaIÚtott munkások száma 206.
Egyetemi, főiskolai végzettséggel
rendelkezik 25, középiskolai vég
zettséggel 65, eb ből 20 fizikai
dolgozó. Nyolc általános iskolai
végzettséggel rendelkezik 317, 8
általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezik 184 dolgozó,
ebből 38-an 45 éven al'ulial<.

Gazdaságunkban a képzések,
továbbképzések középtávú és
éves oktatási tervek alapján foly
nak. Az 1978/79-es évben 35-en
vesznek részt általános és szak
munkás-képzésben, 15 azoknak
a száma, akik a Békési Szakmun
kásképző Intézet gaz daságu nkba
kihelyezett növénytermesztő-gé

pész szakmunkás-tanfolyamán
szereznek szakmunkás-bizonyít
ványt, a hunyai "Hunyadi" Tsz,
a gyomai ,,Alkotmány" Tsz
ugyane tanfolyamon részt vevő

15 dolgozójával. Az állami okta
tásban részt vevők többsége a
szakmai jellegű képzésben vesz
részt. Heten technikusi minősí

tőt, öten közgazdasági kiegészí
tőt, ketten mérlegképes könyve
lői képesítőt végeznek.

Az 8 általános iskolai végzett
ség megszerzése érdekében a tár
sadalmi szervek és a vállalati mű
velődési bizottsággal közösen vé
gezzük a szervező munkát. Te
kintettel arra, hogy a 38 45 éven
aluli dolgozó, akik nem rendel
keznek8 általános iskolai vég
zettséggel 3 községbői tevődik

Vendégünk volt Chmielewski
Edmund műszaki igazgató, a lengyel
országi Pulawy vegyi- és nitrogénmű

vektőI. A kulturális kapcsolat és üdül
tetési csereakció megbeszélésére au
gusztus 16-20. között került sor.

*
Szeptember l ~n volt vendégünk

dr. Németh József, az ÁGK fő fel·
ügyelője. Hivatalos Iáto~tása során
tájékozódott gaz daságu nk tűzvédelmi

helyzetéről, az önkéntes alakulat
munkájáról, felkészültségérőlés lá to
gatást tett az ágazati telephely eken.

gazdasági repülőtér lehetővé te~

sZÍ a repülésre alkalmas napok
számának növelését, a repülőgé

pek intenzívebb kihasználását.
Javítja a repülés biztonságát fel
és leszállási szakaszban, valamint
guruláskor. A tervezett komp
lexum javítja a dolgozók munka
körülményeit, szociális ellátását.

A repülőtér szükség' szerint
felhasználható az egyéb közfor
galmon kívüli céloJ...7a is, légi ren
dészeti, légi mentő és vízügyi gé
pek egyaránt igénybe vehetik.

A repülőtér megépítése mint
egy 6 hetet vett igénybe. A gyors
megvalósításért ezúton mondunk
köszönetet a gazdaság mély- és
J11-O.gasépítő részlegének, valamint
az orosházi útépítő vállalatnak.

cióvezetője tartózkodott gazda
ságunkban Megállapodás szüle-

. tett kölcsönös segítségnyújtásra
a nyári és őszi munkák idejére.
Ennek értelmében kombájnok
kal segítettük az aratást csehszlo
vák területen, cserébe szántási és
szállítási munkákat végeznek a
rizsbetakarítás időszakábafZ-

*

.-
Július 28-29-én Jozef Smaj

da igazgató, a. Velka Ida-i vető

magtermesztő gazdaság delegá-

Az NDK tönsállattenyésztő'

gazdaságainak 25 tagú küldöttsé
ge május 24~n gazdaságunkban
tanulmányozta az intenzív lege
lőre alapozott nagyüzemi juhtar
tást. Újékozódtak a legelőtelepí
tés nálunk alkalmazott technoló
giájáról, az öntözés hatásáról, a
flXkarámos legeltetés előnyeiról.

*A Gyapjú" és Textilnyersanyag
Forgalmi Vállalat igazgatója Román
György, és osztályvezetője, Herbert
Vilmos vette át az ez évben nyírt 268
mázsa tenyész- és növendékgyapjút.
Látogatásuk során megállapodás szü
letett a juhférőhelyeink ja bb kihasz
nálása érdekében a hízóalapanyag ez
évi felvásárlásáról és érté kesítésérőI is.

Aszfaltozzál<
a műtrá gyatárolót

Az Útépítő Tröszt és gazdasá
gunk szakembereinek tanulmá
nya és tervei alapján elkészült az
ország első szilárd burkolatú me
zőgazdasági repülőtere. A műsza

ki fejlesztési alapból megvalósí- .
tott mintegy 6 millió forint érté
kű repülőtér számos és lényeges
előnyt nyújt a mezőgazdasági

üzemeknek, a repülőgép üzemel
tetőjének és az egész magyar re
pülésnek egyaránt.

Ismert, hogy a mezőgazdasági

repülést jelentős mértékben kor
látozzák a meteorológiai viszo
nyok és a repülőtér talajának ál
lapota. Különösen a tél vég~ ta
vaszi és őszi csapadékos időszak

ban, valamint a belvizes területe
ken A szilárd burkolatú mező-

lepülőtér-építés
6 millióért

Gépek és emberek jól szervez.ett, közös munkájával aszfaltozzák a
műtrágyatárolót. A repülőtérhez csatlakozik ez az építkezés is, hi
szen a műtrágya-felhasználásunk egyre növekszik, és elengedhetetlen,
hogy a korszerű tá ro lást biztosítsuk

Vendégeink voltak
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méltó. Ezt az időt sem aranygyű

rűvel, sem anyagi elismeréssel
nem lehet teljesen nonorálni.
Volt idő, amikor dolgozóink
nyereség helyett csak biztató
szót kaphattak, helytállásuk
mégsem rendült meg: kitartottak
munkahelyükön és becsülettel
dolgoztak. Ezekre a nehéz évek
re is gondoltunk akkor, amikor
hét dolgozónk jutalmát átadhat
tuk. Példamutatásuk mindenki
számára jelentős. A gyűrűk át
adása után gazdaságunk huzamo
sabb ideje jó eredménnyel tevé
kenykedő munkásőr-szakaszának

17 tagja részesült pénzjutalom
ban. Ezután K. Tóth József gép
kocsivezető és Aranyi György
gépkocsivezető a "Becsülettel az
emberek életéért, a társadalmi
tulajdon védelméért" elnevezésű

oklevelet, emlékplakettet és a ve
le járó anyagi elismerést kapta
meg.

Az évfordulón az állatte
nyésztés termelési osztálya meg
rendezte a már hagyományossá
váló fejőversenyt . A fejőverse

nyen II dolgozó mérte össze el
méleti és gyakorlati tudását. A
verseny izgalmas vetélkedést
hozott és kiemelkedő eredmé,
nyeket. A versenyben szereplők

közül Szaniszlai Lajos miniszteri
kitüntetett dolgozó nyerte el az
első díjat, az 1500 forintos pénz
jutalmat. A második díjat, 1000
forintot Sinkovicz István kapta,
a harmadik díjat 500 forintot
Szentmiklósi Zoltán tehenész. A
vállalati szakszervezeti bizottság
könyvjutalomban részesítette a
negyedik helyezést elért Lakatos
Károlyt és az ötödik helyezettet,
Erdős Istvánné tehenészt. On
nepségünk befejező részében fi
zettük ki a törzsgárda-jutalmakat
5-10-15-20 évi munka után.

A zárószóban Varga Bálint,
gazdaságunk és társadalmi szer
vei, vezetősége nevében·kívánt
minden dolgozónak erőt, egész
séget, családi boldogságot és_
eredményekben gazdag boldog
új évet.

..., ,
UnlJepseg a Nagy Oktober

61. évfordulója alkalmából
KITÜNTET:E:SEK, JUTALMAZASOK, ELISMERÉSEK
A szocialista világrendszer,

hazánk, gazdaságunk, november
7-én ünnepelte a Nagy Októberi
Szocialista rradalom 61. év
fordulóját.

- Jelentős változást hozott az
1914-es I. világháború, meggyen
gitette a cárizmust, a kapitalista
világrendszert, erősödött a mun
kásosztály forradalmi harcának
feltétele. A magyar nép forradal
mi hagyományai szemléletesen
kifejeződtek az 19l9-es Tanács
köztársaságban, amely a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
egyenes öröksége és folytatása
volt. De tíz- és tízezrek nem csu
pán rokonszenvükkel álltak a le
nini zászlók alatt küzdők mellé,
hanem életüket is kockáztatták,
s ha kellett, feláldozták a harc
ban. Tetteiket, eredményeiket
ma is tiszteletben tartjuk, vívmá
nyaikat tovább fejlesszük.

Ezekkel a szavakkal nyitotta
meg az ünnepséget Varga Bálint,
a pártvezetőség titkára, akit a
61. évforduló alkalmából jó
munkája eredményeként az
MSZBT aranykoszorús jelvényé
vel és a vele járó anyagi elisme
réssel tüntettek ki. A bevezető

után a gyomai I. számú Általá
nos Iskola úttörőcsapata tartott
a Nagy Októberi Szocialista For
radalom évfordulója alkalmából
ünnepi műsort.

Az ünnepi műsor folytatása
ként AmbrÚs Balázs, gazdasá
gunk igazgatója és Gombár Má
tyásné VSZB-titkár adta át az
aranygyűrűket, és a vele járó
anyagi elismerést. Gazdaságunk
kollektív szerződése alapján ne
gyedszer került sor az aranygyű

rűk átadására. Az 1978-as évben
hét aktív dolgozónk: Kajla Má
tyás, R.. Szücs Lajos, Vékony Jó
zsef, Papp Imre, id. Csontos
András, Kürti Zsigmond és Papp
József kapták meg 25 éves mun
kájuk elismeréseként az arany
gyűrűt. Huszonöt év a történe
lemben nem nagy idő, de egy
ember életében egy munkahe
lyen ennyit eltölteni, tiszteletre

I
C

I. ÉVFOLYAM 4. sZÁM

•

Előbb K-40-esen, aztán 48
ason, meg már fölsorolni is ne
héz lenne, hány fajtán dolgozott.
1958-ban gépésztanfolyamot
végzett Kétegyházán, 1968-ban
pedig szerelőiskolát, s utána a
kőszigeti műhelybe került.
Nyolc évig itt volt, s közben a
kazánfűtői vizsgát is letette.
Mostani munkáját különösen
azért szereti, mert nagy pontos
ságot kíván a programozás, a mű

szerek beállítása. Ettől függ majd
teljesen a tápok minősége.

Három éve építette föl a há
zát, s legnagyobb passziója, ha a
kertben bíbelődhet a gyümölcs
fákkal.

Vékony Józsefnek két szak
mája van: mezőgazdasági gépsze
relő és autószerelő. Harmadik
nak a traktorosságot számíthat
juk, mert azt csinálta 1960-ig.
Akkor abba kellett hagynia az
egészségi állapota miatt. De most
is büszkén mondja, hogy olyan
egyenesen senki sem vetett, mint
ő. 'Sokan meg is nézték. Szerette
nagyon a traktort, jól lehetett
vele keresni, de nem csak ezért.
Az igazi öröm az volt, hogy rajta
ült és vezetett, s ha többet tu
dott másnál elvégezni egy mű

szakban.
Amikor ezt nem csinálhatta

"-
tovább, a gazdaság iskolára küld-
te, s akkor szerezte a többi szak
mát. Most már tíz éve, hogy egy
folytában a szervizműhelyben

dolgozik. Az Augusztus 20. Szo
cialista Brigád tagja, tavaly nyer
ték el az aranykoszorús címet.

V.M.

•Szücs Lajos mielőtt 22 évesen
belépett a gazdaságba, már sok
mindennel próbálkozott. 1948-ig
gazdasági cseléd, aztán tsz-tag,
de akkoriban még nehéz volt ott
az élet, ő meg korán nősült, s
kellett a családnak a biztos havi
kereset. Mert az vonzotta ide,
meg a juttatások és nem is bánta
meg. Olyan ez, mint egy nagy
család, mindig is úgy érezte. De a
többiek is.

Először fogatos volt, hordták
a terményeket, s rendben tartot
ták a kocsit-lovat. Aztán a ser
téstelepre került, ahol még úgy
sem volt se ünnep, se hétköznap
a jószág ellátása miatt. Ö meg azt
szerette, ha minden rendben
megy, az állatoknál a lelkiismere
tes munka a legfontosabb. És ak

.kor még jóval nehezebb volt,
mint most, amikor az állatte-
nyésztésben is sok mindent gépe
sítettek. Mint a szarvasmarhák-

. nál is, ahol már egy év óta takar-o
mányos.

Kétszeres kiváló dolgozó és
pártvezetőségi tag az osztály
bizottságban.

ÚRŰSÖK

Papp Imre szintén gépkocsive
zető, de ő is úgy kezdett, mint
sokan abban az időben: trakto
ros volt egészen 1959-ig~Ákkor
tett gépkocsivezetői vizsgát és
azóta egyfolytában ebben a szak:
mában dolgozik. Nem kis büsz
keséggel mondja, hogy most kap
ta meg a háromszoros kiváló dol
gozó jelvény után április 4-én a
Munka Érdemrend bronz foko
zatát. Négy éve meg - és ez sem
kis dolog - a 750 ezer kilométe
res balesetmentes vezetésért az
elismerést. És reméli, hogy
ugyanígy éri el az egymillió kilo
métert is.

Mindig jól érezte magát a gaz
daságban, szerette a kollektívát,
amelyben dolgozott és dolgozik
és a legfontosabbnak azt tartja,
hogy a munka pontosan és jól le
gyen elvégezve. Két fia közül az
egyik itt géplakatos-tanuló a gaz
daságban. Szabad idejében
nem sok van - olvasni szeret.

•

Papp József takarmánykeverő
műszakvezető, hatodik éve -.
ahogy az üzem indult - végezte
el a műszakvezetői tanfolyamot.
Ö is nagyon fiatalon jött a gazda
ságba, 17 éves volt és mindjárt·
rakodó lett, de csak egy évig csi
nálta, s aztán traktorra ültették.

•
Kürti Zsigmond szintén 16

évesen lép be és akkor már egy
évet eltöltött Inotán, ahol ács
akart lenni, de kevés volt a pénz.
A gazdaságban először az építők

nél segédmunkás, majd a sertés
telepre kerül, innen vonul be ka
tonának. Mikor visszajön, kocsis
egy ideig. 1960 tavaszán rizsőr.

Ezután egy hosszú és emlékeze
tes időszak következik: 12 évig
juhász. Ezt a munkát is megsze
rette, megtanult a jószággal bán
ni, bár mint bevallja, az ő vágya
is a gép volt mindig. Ezt is elérte,
amikor e őbb személy-, majd te
hergépkocsi-jogosítványt szer
zett. 1974 óta a szállítóknál dol
gozik.

Nagyon szereti munkáját, be
járta már az egész országot.
Sportban a lövészetet kedveli, de
szellemi sportot is űz: sakkozik,
legutóbb harmadik díjas lett.
Munkásőr, párttag.

ig műhelyben dolgozott, aztán
elérte az igazi célját, gépkocsive
zető lett és ma is az. Édesapja,
aki gőzekefűtő volt, a gazdaság
ból ment nyugdíjba, s testvér
öccse pedig itt villanyszerelő . Ö
maga fiatalon - 41 éves - érte
meg ezt a jubileumi kitüntetést.
A hátralevő két évtized is a gaz
daságé lesz.

•

1978. DECEMBER

Idős Csontos András rizster
mesztési dolgozó dévaványai,
odavaló az egész családja. Már
nem ifjú - 34 éves -, amikor be
lép a gazdaságba. Azelőtt a vas
útnál dolgozott, s itt ugyan ne
hezebb munka várta, a rakodás,
azonban kellett a családnak a ku
koricaföld és búzafejadag, ami
nagy szó volt az akkori rossz
közellátási helyzetben. Nehéz fi
zikai munkát végzett. Zsákoltak
és nem ritkán 16-18 órát is dol
goztak, hogy a magtárba, majd
vagonba kerüljön a gabona a föl
dekről. Volt amikor éjfélben ér
tek haza, alig ettek és már jöttek
is vissza, hogy újból kezdjék a
zsákolást. De szívesen végezte a
munkát, megtalálta a számítását,
mert mint rakodónak jóval több
volt a keresete, mintha kapált
vagy kaszált volna.

Nyolc év óta a rizsben dolgo
zik, ez már a korának jobban
megfelelő munka, s változatos is.
Jó munkájáért többször kapott
elismerő oklevelet.

•
Kajla Mátyás gépkocsivezető.

Mindig a gépek vonzották, s
ezért jött alig 16 évesen az állami
gazdaságba, hogy traktorra ül
hessen. Nagy élmény volt, pedig
akkor még a régifajta traktorok
kal szántottak és vontattak, fül
ke nélkül. A hideg éjszakákon
pokrócba csavarták magukat és
úgy dolgoztak, de se akkor, se
később eszébe nem jutott, hogy
elmenjen. Egészséggel is bírta a
traktorozást.

Először traktorvezető-tan-

folyamot, majd szerelőiskolát

végzett Kétegyházán, később

meg gépészképzőt. 1968-tól 70-

Huszonöt év, negyed század.
Nagy idő egy ember életében,
hát még egyetlen munkahelyen
megszakítás nélkül eltölteni.
Akik most, ebben az évben érték
el ezt a szolgálati időt, azok
1953-ban kezdtek el dolgozni a
gazdaságban, akkor, amikor még
alig heverte ki az ország a hábo
rús. pusztításokat és éppen csak
megkezdődött az új, a szocialista
él~t- és munkakörülmények ala
kítása. Az állami gazdaságok ek
kor még fiatalok voltak, négy-,
ötéves múlttal, ám óriási felada
tokkal ellátva. De már vonzotta
a dolgozókat, igaz nem mindenki
egyformán tartott ki. Nagyon so
kan hamar itt hagyták és másutt
próbáltak szerencsét, mások 
igen kevesen - viszont egy életre
összekötötték sorsukat a -gazda
sággal.

Ezt a hűséget jelképezi és ju
talmazza is egyben az 1974-ben
alapított arany pecsétgyűrű,

amelyet az idén heten kaptak
meg a november 7-i ünnepélyen.

•
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Iparszerű juhászat jó szaporaságú és erősen hústípusú juhokkal.

A jelenlegi kutatási terv
1979-80-ra vonatkozik. To
vábbfejlesztés, de új célkitűzések

is szerepelnek benne. Az elóöbi
hez tartozik a nagy szaporaságú
fajta fmomitása, például a hazai
éghajlatot jobban tűrő típus
megteremtése, és az öntözött le
gelők legjobb hasznosításához
fűződő feladatok kimunkálása.
Az intenzív legelők mellett szük
séges a száraz takarmány optimá
lis értékének meghatározása.
Ugyancsak fontos a kísérleti le
gelőterület kialakítása.

Rendszeres adatgyűjtés folyik
a keresztezésekról, 50-50 anya
termelésének értékelésével. A bá
rányok takarmányhasznosítási és
súlygyarapodási adatainak rögzí
tése, s a gyapjúhozam súlyának,
minőségének ellenőriztetése szin
tén a kutatómunkához tartozik.
Továbbfolyik az 1978-ban meg
kezdett egészségügyi vizsgálat is.

A kutatás végső célja: össze
hangolt megfigyeléssel a körösi
tartási és szaporítási rendszert
továbbfejlesztve, olyan teljes ter
melési eljárás kialakítása, amely
bármely gazdaságban bevezethe
tő.

Ren~ tisztaság és modem fejőgépek

Fotó: Gál Edit

ságú hibrid anyákra épített hús
termelést, amelynek jellernzője

még a rácspadlós istállórendszer .
Folyton alakítva hozzá a feltéte
leket, s a tapasztalatokat értékel
ve, a vállalat továbbra is kutatás
ra kijelölt hely.

Vass Márta

A gazdaságban folyó juhte
nyésztés és -hizlalás zárt rendsze
rű termelés és Körös néven isme
retes az országban. Itt kísérletez
ték ki az intenzív, öntözött, sza
kaszoltan bekerített legelőre ala
pozott tartást, és a nagy szapora-

KUTATÁS

juhokat és ezekkel kezdődött

meg a hazai fésűs merinó keresz
tezése. A tenyésztési cél az volt,
hogy az uj fajt ával évente két bá
rányt nyerjenek, ne kétévenként
hármat, mint azelőtt. És az új
egyedek olyanok legyenek, ame
lyek 120 napos korukban elérik
a 33 kilós súlyt. S mindezt elő

nyös takarmányhasznosítás kí
sérje, vagyis egy kiló súlygyara
podáshoz négy kiló abraknál ne
kelljen több.

Az iparszerű juhászat lénye
ges vonása még a folyamatos el
letés, amely ellentétben a hagyo
mányos egyszeri és sűrített elle
téssel, egyenletes üzemelést biz
tosít. Praktikus ez a módszer, a
dolgozók éven által foglalkoztat
va vannak, s az épületek kihasz
náltsága is jobb. Nagy állomány
esetén így lehet legjobban gazdál
kodni. Jelenleg 40 fizikai dolgo
zó látja el az 5000 anya és 2000
tenyészjerke gondozását, vala
mint az évi mintegy 20 ezer bá
rány hizlalását.

Két évvel ezelőtt közel '40
milliós beruházást határozott el
a gazdaság, főleg az anyaállatok
számának növelése érdekében.
Az építkezés még abban az év
ben elkezdődött. Két új ellető

istálló - az egyik egyedi, a másik
kis csoportos -, hat épület az
anyajuhok számára télire; nyá
ron pedig bárányhizlalásra. Tel
jes befejezés 1979-ben lesz, ami
kor az ötezres bárányhizlalda is
készen lesz.

A sz épzettség emelése és
az utánpótlás biztosítása nehéz,
mert a juhászat nem divatos
szakma. A megoldás útja: egy
osztályt nyitni a gyomai szak
munkásképző iskolában. Bár a
nagyfalkás rendszerben kevesebb
dolgozót kell foglalkoztatni, a
jövő feladatai ezt kívánják.

IPARSZERO JUHÁSZAT

A gazdaság állattenyésztési te
vékenységében mindig fontos he
yet foglalt el a juhászat, mert te

rületi adottságai erre alkalmassá
tették. Az utóbbi tíz évben pedig
már kidolgozott program szerint
négy fő szempont határozta meg
a fejlesztést. Az intenzív legelő

gazdálkodás, a rácspadiós istálló
kialakítása, a merinói fajta ke
resztezése és a folyamatos elle
tés.

Az ősgyepről az intenzív, ön
tözött gazdálkodásra való áttérés
a hektáronkénti 7-8 mázsával
szemben 50-60 mázsa takar
mányt jelent. Ez tette lehetővé a
szakaszosan bekerített legelőre

alapozott tartást, amelyhez az
anya- és apaállatokat már 1968
ban beszerezték Skóciából. Jó
szaporaságú és erősen hústípusú AkorszefŰ fejőházban

A három évvel ezelőtti telep
felújítás lényeges termelésmódo
sulást nem hozott, mert a hagyo
mányos berendezésekkel csak a
régi módszerrel lehet dolgozni.
Igazi változást az új, központi fe
jónáz jelent, amelynek építése
1978-ban kezdődött és novem
ber elején már megindult benne
a próbaüzemelés. Itt már a gépek
és berendezések a legmoderneb~

bek, négy fejőmester óránként
160 tehenet képes lefejni, még
hozzá teljesen steril körülmé
nyek között. A tej útja ugyanis
zárt, egy összekötő' csőrendsze

ren keresztül - anélkül, hogy
bármiféle szennyeződés érhetné
- kerül a tejhűtő tartályba.
Négy halszálkaszerű sorban el
.helyezve egyszerre 32 tehenet le
het fejni és nyolcasával cserélőd

nek.
Míg az, előző években a bika

borjúkat .eladta a gazdaság, az
idén már megkezdődött hizlalá
suk az exportra legkeresettebb
230-360 kilós súlyra. Olaszor
szágba és Görögországba az első

szállítmányok elmentek.
Az ágazat távlati célja a tar

tástechnológia fejlesztése. A kö
tetlen tartás, mert így termeléke
nyebbek az állatok és gondozá-.
sukhoz kevesebb dolgozó szüksé
ges.

A gazdaság állattenyésztési
törekvését a kormányprogram
célkitüz 'sei és az V. ötéves terv-
en rögzített feladatok szabták

meg. A tarthatatlan egészségügyi
helyzet a teljes állománycserét
'övetelte meg, s 1975-ben sike
rült is a végrehajtása. Ez az akció
so pénzbe és nagy erőfeszítésbe

került, mert az év elején még
1800 régi fajta szarvasmarhából
állt az állomány. Ezeket kellett
eladni és jobbakat, tenyésztésre
és tejelésre megfelelőbbeket ven
ni év végéig helyettük.

A cserének hamarosan meg
mutatkozott az eredménye: ug
rásszerűen megnőtt a tejterme
lés. Az NSZK-ból beszerzett 200
darab nagy tejhozamú jószág tel
jesítménye megjavította az átla
got. Míg 1976-ban az egy tehén
re eső évi tejtermelés 2419 liter
volt, 1977-ben 3750 lett, s az
idei átlag már elérte a 4100 li
tert. Jövőre pedig 4400 a terv.

Tejtermék előállításával nem fog
lalkozik a gazdaság, a tejet a
Gyulai Tejporgyár veszi át.
lalati eredmény 93 százalékát
egymaga produkálta. Az idei ~v

előreláthatólag 4-5 milliós nye
reséggel zárul.

TÖBB TEJ, TÖBB Hús - JOBB
FAJTÁK

A helyi feltételek és a népgaz
dasági szükséglet minden terüle
ten a termelés alapvető meghatá
rozója. A lakossági ellátás bizto
sítása, de a külkereskedelem fo
kozása miatt is az országnak év
ről évre egyre nagyobb mennyi
ségű húsra, tejre, gyapjúra és
minden más, az állattenyésztés
ből származó termékre van szük
sége. Akár a múltat vagy a jelent
nézzük, de ha a jövóöe pillan
tunk is, a gazdaság állattenyész
tési és tartási profilját tekintve
ezek a tényezők játszanak szere
['!t.

Hosszú időn keresztül szarvas
marha-, juh- és sertésgazdálko
dást folytatott a vállalat; ma már
ebből az előbbi kettő az uralko
dó, a sertéstenyésztés és hizlalás
megszűnik. Az idén még ezer hí
zott disznót értékesítettek, jövő
re viszont már csak annyiról gon
doskodik az ágazat, amennyi az
üzemi konyhára kell a dolgozók
étkeztetéséhez. A másik két ága
zat eddigi fejlesztése a jövőben

tovább fokozódik.
Az állattenyésztési főágazat

emlékezetes esztendeje 1976
volt, mert ekkor érkezett fordu
lóponthoz, ekkor lett nyeresé
ges. Addig mindig veszteséggel
működött. Tavaly pedig a több
mint 8 milliós nyereségével a vál-

(jj épületek Kőszigeten
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Pintér Antal üzemvezető (jobbIÓO, Hajdú Mihály, Papp Ferenc és B.alogh
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Molnár Gyula
alapszervezeti titkár

munkában. E fontos szerepet
alapszervezeteinkben közvetle
nül a termelésben pártcsoportja
ink töltik be. Ezen túlmenően

alapvetően fontos alapszerveze
teinken belül az összehangolt po
litikai és cselekvési egység folya
matos javítása. Mindinkább
igényli ezt az összehangolt cse
lekvési egységet az alapszerveze
teink között az a feladat, ame
lyet a Központi Bizottság 1978.
március 15-i határozatából adó
dóana pártvezetőség cselekvési
programjában, a gazdaság vezető

sége intézkedési tervében megha
tározott mindannyiunk számára.
Nem kis szerep jut ezek végrehaj
tásából pártcsoportjainkra, a
párttagságra. A pártcsoportjaink
eredményes munkájához szüksé
ges az önállóságuk, a kezdemé
nyező készségük növelése. Bát
ran kezdeményezzenek a terme
lésben, tudjanak elfogadtatni
hasznos javaslatokat és szükség
szerint üljenek össze a pártcso
port tagjai az osztályvezetéssel
egy-egy nehéz vagy fontosabb
feladat végrehajtásának érdeké-
ben. ,

Jó példáját mutatta az elmúlt
években, de különösen ebben az
évben az állattenyésztési alap
szervet pártcsoportjainak aktivi
tása,. elsősorban a juhászati ága
zatban levő pártcsoportoké. Ön
állóan, több alkalommal a terve
zett üléseken túlmenően hivták
össze a pártcsoportot különbö
ző, az ágazatot érintő témakör
ben, amelynek hatása az eredmé
nyes gazdálKodásban is megmu
tatkozott.

Jelenlegi gazdasági helyze
tünk különösen igényli a követ
kezetes, jól összehangolt gazda
sági.és politikai munkát a helyes
döntésekben, a munkaszervezés
ben, az ésszerű energia- és anyag
gazdálkodásban, melyek döntő

ek az eredményes gazdálkodás
ban. Ezek érvényesülése közvet·
lenül a munkahelyeken érzékel
hető a mindennapos munka so
rán. A negatív jelenségekre is
közvetlenül kell reagálni, mert
ellenkező esetben csak önkriti
kus nyugtázásra van lehetősé

günl<. Szükséges továbbá az átfo
góan elemző, ellenőrző munka
az alapszervezetek részéről, ami
nagymértékben segíti a termelés
alakulását, ha az optimális id(f
ben történik. Ugyanis ez esetben
pártcsoportjaink politikai mun
káját az ellenőrzés eredményé
nek alapján lehet irányítani. Ezt
a segítséget különösen igényli a
növénytermesztési osztály. Az
eddigiektől nagyobb aktivitás
szűkséges pártcsoportjaink részé
ről az osztályon belüli munka
minden területén. Az aktív poli
tikai ellenőrző munkával ellensú
lyozni lehet nagymértékben azo
kat az objektív termelési nehéz
ségeket, technikai nehézségeket,
amellyel a növénytermesztési
osztály küzd.

A politikai munka e területen
való erősítése azért is szükséges,
mivel a jelenlegi gazdálkodási
koncepció ink alapján az állatte
nyésztés részére aminőségi ta
karmányszükségletet (tömeg és
abrak) a növénytermesztési osz
tálynak kell biztosítani. Ehhez
azonban a gépesítési osztálynak
a pártalapszervezettel, valamint
pártcsoportjainkkal való sokkal
célratörőbb együttműködésére

van szükség a termelés minden
területén.

V.M.

ja a témát Hajdú Mz1"lály gépsze:
.relő, műszakvezetó -, s ha eré
lyesen lép föl a gazdaság, akkor
elmennek. Márpedig a kezeÍősze
mélyzet - akiken múlik, hogyan
dolgozik a gép - hiába végez jó
munkát, ha a zsákolásnál fenn
akadás van. Ilyen ~héz kórül-.
mények kpzt érte el a origád.iJei
eredményét.

A munkáról a brigádéletre te
relődik a szó. A nyáron egy há
romnapos kiránduláson voltak
Egerben és környékén, több kö
zös szórakozásuk nem is lehetett
a nagy hajtásban. Akár nappal,
akár éjjel dolgozik valaki, amikor
hazamegy, a pihenésen kívül
nem sok ideje marad másra.
Ilyenkor meg szanaszét vannak.
De azért a vállalt társadalmi
munkát mindenki elvégezte, po
litikai' és szakmai oktatáson is
részt vesznek. Hárman pedig ta
nulnak. Az egyik közülük, Ba
logh Miklós, most végzi a szak
középiskola második osztályát.

- Miért járok? Többet aka
rok tudni, hogy majd a most
még kicsi - két- és hároméves 
gyerekeimet segíthessem a tanu
lásban. Ezért vállaltam önként.

Beszélgetünk tovább. Többen
építettek, s eljártak segíteni egy
másnak. Most Pintérék kezdik a
házépítést. Erről valahogy az ke
rül porondra, ki mit kíván magá
nak az új esztendőben? Csak a
fogalmazás különböző, a lényeg
egy. Jól menjen az üzem, mert
akkor nekik sincs hiányuk sem
miben. Egész életük a gazdaság
gal, az üzemmel függ össze, in
nen indul ki minden - mondják
~ó szerint. Ha itt rendben van
ri~ a dolgok, akkor otthon is jó.
Legyen elegendő ember, meg al
katrész. Persze egy új, -moder
nebb, jobban gépesített üzem
sem ártana.

Érv~nyre jutnia a termelésben, a
politikai munkában kell. Ehhez
az is szükséges, hogy alapszerve
zeteink kellő területi áttekil1tés~

sél rendelkezzenek.
Pártszervezetünk tagsága a

termelőmunka minden területén'
dolgozik, jelen van, s ez biztosít
ja, hogyalapszervezeteink meg
felelően tudják ellenőrizni, segí
teni a termelőmunkát. A felada
tok eredménye olyan mértékű,

amilyen mértékű a tagság szerve~

zettsége és aktivitása a politikai

A közelmúltban volt tíz éve,
hogy .az új gazdasági irányítási
rendszerünk bevezetésre került.
Ezzel egy időben a pártalapszer
vezetek fokozottabb és szélesebb
körű politikai feladatokat kap
tak. Elsősorban a pártalapszerve
zetek önállóságát, ellenőrző sze
repét kell'kiemelnünk, amely na
gyobb jogkört és nagyobb fele
lősséget- adott az alapszerveze
teknek. A jog, a felelősség e!ha
tárolása most már ismeretes párt
szervezetünkben a tagság előtt.

Pártcsoportjaink feladatai

November elsejére gaz<laságunk befejezte az őszi búza vetését. A tervezett
1754 ha-val szemben 1821 hektárt vetettünk kenyérgabonából. A talaj-előké

szités a száraz talajokon gyors ütemben haladt, de próbára tette traktorosain
kat, erő- és munkagépeinket

idején - akárcsak az utóbbi
években máskor is - egyes alkat
részek hiányoztak, vagy csak
késve érkeztek meg. Ezt a mű

szaki dolgozók lelkiismeretés és
odaadó munkával pótolták, hogy
idóoen indulhassanak. '

- Jövőre sem lesz ·könnyebb
- mondja Papp Ferenc brigádve-
zető, aki egyben az egyik mű

szak vezetője is. - Sőt mindig
nehezebb, mert ezt a fajta beren
dezést már jóval modernebbek
váltották föl, s ebből kevés van
az országban. f:s a Mosonma
gyar6vári Gépgyár ilyen kis
mennyiségben nem szívesen fog
lalk0zik az alkatrészgyártással.

- A felújítást valószínűleg

csak február elején kezdhetjük
meg, pedig jó lenne elóob - ~zól

közbe Pintér Antal üzemyezető

-, mert nagy az elhasználódás.
Sok a javítanivaló.

A forró levegős lucernaliszt
üzem most csöndes, a brigád téli
idő.szakban· nem maradhat
együtt, többen a gépműhelyben

dolgoznak, mások a rizstelepen
vagy villanyt szerelnek ott, ahol
éppen szükség van a munkájuk
ra. Az udvaron tető alatt maga
san fölpocólt zsákok emlékeztet
nek a szezon éjjel-nappali mun
kájára.

- Reggel héttől este hatig,
majd kilenc órától reggel hétig
dolgozunk ilyenkor - szólal meg
Balogh Miklós villanyszerelő. 
Azért így, ·hogy kikerüljük az: es
ti áramfogyasztási csúcsidőt: De
nem a fárasztó munkával van
baj, a kisegítő személyzet keves,
alig kapni, s aki jön iszsákszedő

nek, nem mindig megbízható. S
ha csak egy is hiányzik, nekünk,
szakembereknek kell beállni he
lyettük.

- Idénymunkások. Nem tö
rődnek a fegyelemmel - folytat-

ELŐRE!

Szikszai Éva
otthontanács-titkár

jai. A szép eredményt még érté
kesebbé teszi a minőség alakulá
sa, ugyanis az I. osztályú lucer
naliszt terve 5125 mázsa volt, a
vállalásuk 6500 és ezt több mint
a kétszeresére - 15 500 q - tel
jesítették. ;.

Pedig az'idei indulás sem volt
zökkenő nélkül. A nagyjavítás

KED VES IGAZGA TO BÁCS/!

Ne tessék haragudni, hogy levelünkkel jelkeressük. Tes
sék megengedni, hogy a dévaványai nevelootthon kislányai
nevében köszönetünket fejezzem ki igazgató bácsinak, hogy
lehetővé tetszett tenni ismét számunkra az autóbusz-kirán
dulást. Nagyon szépen köszönjük. Nagy öröm volt szá
munkra, mert a Bükk ősszel nagyon szép volt. Nagy túrát
tettünk a hegyekben. Meg/igyeltük a fákat, a sárguló levele
ket. Kőzeteket is gyűjtöttünk és nagy felkiáltás kísérte min
dig, ha finom szederbokorra is találtunk a túrázás közben.
Tetszik tudni, nagy gondban volt az otthontanács, mert ju
talmazni akartunk ezzel az autóbusz-kirándulással. Először

arról volt szó hogy azok menjenek, akik a nyáron dolgoz
tak a Körösi Állami Gazdaságban. De utána mégis úgy dön
töttünk közösen, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy ki hogyan
tanul milyen munkát végez a közösségért, kivel nincs baj az
iskotdban. Jgyaztán sikerült a 26 kiránduló kislány ~évsorát
összeállítani. Legnagyobb öröme azoknak volt, akik most
láttak először hegyet és ők is jöhettek. Szeretnénk megkö
szönni azt is, hogy már évek óta nyáron lehetőséget kapunk
a gazdaságban arra is, hogy dolgozhassunk. Most volt eppen
egy tájékoztatója igazgató néninek arról, hogy tavasztól ed
dig a keresetünk pár forint híján eléri a 29 OOO forintot.
Takarékban van a nagy része! Vásároltunk táskákat, rádiót
saját keresetünkből. Olyan nagy volt az örömünk, hogy mi
kerestük meg. A takarékba helyezett pénzünket a nyolcadik
osztály végén vesszü.k ki, mert ilyenkor mindenki nagy
örömmel vásárolja meg magának azt, amivel még pótolni
szeretné a beiskolázqskqr a ruházatát, felszerelését. Van
olyan kislány is köztünk,. aki arra gyűjti a pénzét, hogy ha
kikerül, tudjon mivel elindulni. I

.Ne tessék haragudni, hogy ennyit írtam. Ezek a gondola
tok kikívánkoztak belőlünk. Cserébe azt ígérjük, hogy be
csületesen tanulunk, szívesen fogunk dolgozni, s ha a KISZ
velünk együtt szeretne ünnepséget szervezni, nagyon jól fel
készülünk.

Dévaványa, 1978. október 16.

Kívánság?
Jól menjen az üzem!

N.em új üzem az LKB lucerna
szárító . Tizenöt évvel ezelőtt

kezdődött itt el a munka, azóta
tavasztól őszig két műszakban

termel. Az idén - először az
üzem életében - magas, 50 vago
nos túlteljesítést értek el. Vagyis
a tervhez képest 28 százalékkal
többet produkáltak a brigád tag-

Levél Ambrus Balázs
igazgató c'ímér
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'Gondjaink közé tartozik 'a
technikai felszerelések pótlása.
1976-ban már igényeltünk a tűz

oltóraj részére egy Zuk 800/p-os
fecskendőt, és még ma sem kap
tuk meg. Megléte milliókat véde
ne, de a szerencse és a dolgozók
fegyelme még eddig kedvezett.
Gazdaságunk évről évre fokozza
a technikai felszerelés utánpótlá
sát, 1977-ben 120 m/Ft-ot,
1978-ban 145 m/Ft-ot tervez
tünk, illetve fel is használtuk. Az
összeg felhasználását az előre el
készí tett terv alapján jogosnak
ítélte meg a bizottság.

A gondok közé tartozik a sZe
relvények beszerzése, mert a
megrendelt árura több esetben
elutasítást kapunk a MÜÁRT
Vállalattól vagy a legjobb eset
ben egy-két éves időtartammal

fogadják el és szállítják le.
A vállalatok úgy érzik, hogya

BM-szigorítások a gyakorlati
életben nem érvényesülnek kel
lően. Ebből adódóan is felada
tunk a meglevő berendezés, fel
szerelés időbeni karbantartása,
megóvása.

Vállalatunknál 1978-ban tűz

eset nem volt, ezért a bizottság
nevében minden egyes dolgo
zónknak szeretnénk köszönetet
mo~dani.

A Körösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
Híradója

Szerkeszti: Sass Ervin
Kiadja:

A Békés megyei
Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó:

Lehoczky Mihály
Megjelenik: negyedévenként

5418 Dürer Nyomda
Békéscsaba
Ára: 1,- Ft

Tűzvédeimibizottság

Vállalatunk tűzvédelmi bi
zottsága éVTŐl évre nagyobb kö
vetelményt áJit dolgozóink, ve
zetőink elé.

Az irányelvünkben a megelő

zés érdekében az oktató-nevelő

és rendszeresen ellenőrző mun
kát, valamint az anyagi-technikai
feltételek biztosítását tűztük ki
célul.

A szemléltető eszközeink be
szerzése nem okoz gondot, segíti
azt az I. fokú tűzvédelmi hatóság
is. A rendelkezésre boésátott fIl
met, szemléltető eszközt vezető

ink rendszeresen igénybe veszik
az oktatásnál. Ennek ellenére is
gondjaink vannak, nem minden
ki veszi figyelembe az épületek
tűzvédelmi besorolását, főleg a
dohányzó dolgozók. A tűzvéde

lem az elmúlt évhez viszonyítva
sokat javult, megnyertük erre a
szocialista brigádokat is. Ahol
így van, ott az ellenőrzés is jó
eredménnyel zárult. Volt olyan
terület - például - az LKB
üzemnél, hogy a figyelmeztetés
ellenére sem változtattak a sza
bálytalanságokon és kénytelenek
voltunk fegyelmi javaslattal élni.

Tűzvédelem

SZAKSZERVEZEJ
KISZ~ZERVEZET

jaszoweni üdülőbe. Az autóbusz
visszafelé hozza a nitrogtSn- és ve
gyiművek 34 dolgozóját Gyomá
fli. Az üdülés időtartama alatt
két távolabbi és két közelebbi ki
rándulást is szervezünk mindkét
részről. .

A szerződéskötés alkalmával,
kintlétünkkor megtekintettük
Pulawy és környékének neveze
tességeit és részünk volt a hagyo
mányos lengyel vendégszeretet
ben. A szerződéskötés lehetővé

tette, hogy évente 34 dolgozó
Lengyelországban üdüljön és·
hozzájárul a magyar-lengyel ba
rátság elmélyítéséhez. A gazda
ság vezetőségének és társadalmi
szerveinek a célja, hogy az üdü
lés a megérdemelt jó munka ju
talma --legyen. Az üdülőjegyek

elosztása osztálybizottságainkon
a bizalmiak bevonásával törté
nik. -'~

Gombár Mátyásné
vszb-titkár

Vaszkó . János, 3. Papp Imre.
Sakk: l. Lukács László, 2. Amb
rus Balázs, 3. Kürti Zsigmond.
Biliárd: 1. Lajos Mihály, 2. Sin
kovics János, 3. Sinkovics István.
Lövészet. csapat: l. Gépesítés
csapata: Katona Vince, Csalah
Sándor, Bogya Lajos, Boczonádi
Ferenc, Weigert Ádám.

A sportversenyek első és má
sodik helyezettjei kerámia tárgy
jutalomban részesültek, a harma
dik helyezettek könyvjutalmat
kaptak. Gratulálunk a győztesek

nek!

Együtt a gazdasággal
Csöndes, nyugodt, szerény ember Botos Sándor nyugalma

zott rizsőr. Egyszerű szavai szépen formált mondatokká kere
kednek, amikor a vállalatnál eltöltött huszonöt esztendőrőlbe
szélgetünk. A többi ünnepelttel együtt ő is 1953-ban jegyezte
el magát· az állami gazdasággal. Ekkor már meglett, családos
ember - 39 éves -, akinek hetedmagáról kellett gondoskod
nía.

Először a növényterrnesztéshez került, majd két éva csikó
telepen, s egy újabb év a magtárban. Aztán egy hosszú és nem
könnyű szakasz következik, a kőszigeti üzemi konyha vezeté
se. Ebben a munkakörben dolgozik 1970 tavaszáig. Nyugdíja
zása előtt öt ,évet a rizstelepen dolgozott.

A mozgalmi munka sem hiányzott az életéből. 1945-ös
párttag, a gazdaságban mindjárt vezetőségi tag lett Kőszigeten,

15 évig látta el ezt a megbízatást.A munkásőrségnekalapító
tagja. A huszonöt esztendőt így jellemzi: ahogyan a gazdaság
fejlődö!t, egyéni életében is úgy haladt előre.

ban l, NDK-ban l, csoportosari
Jugoszláviában, a. Novi Sád-i vá·
sáron 5, Opatijábail 2. a Szovjet
unióban csoportosan 5 szocialis
ta brigádtag és 15-en voltak
autóbusz-kiránduláson, a COOP
TOURIST szervezésében a Szeg
halmi Állami Gazdasággal kö
zösen.

Külföldi üdültetési lehetősé

giink bővítésére már az év elején
tárgyalásba kezdtünk a lengyel
országi pulawyi nitrogén- és ve
gyiművekkel. Szeptember végén
a szerződés megkötésére Pulawy
ban került sor, ahol a gazdaság
vezetősége és a szakszervezeti bi
zottság nevében megkötöttük
1979. évtől a csereüdültetésl
szerződést. Pulawytól 400 km
re, a Csehszlovák határ mellett
van a gyár üdülője. Festői, szép
környezet veszi körül. A szerző

déskötés alapján l 979-ben' VII.
25-VIII. 7-ig 34 dolgozónk uta
zik ki a gazdaság autóbuszával a

Hangulatos, eredményes

sportdélutánt rendeztünk·

Sportversenyek november 7-én

Gazdaságunk az előző évek
hagyományaihoz hasonlóan ez

. év november 7-ét is egész napos
ünnepi programmal köszöntötte.
Délelőtt sportverseriyeket ren
deztünk, ahol a következő ered
mények születtek: asztalitenisz:
l. Megyei Zsolt, 2. Rizmann Jó
zsef, 3. Ladányi László. Horgász
verseny: l. Szilágyi Antal, 2.
Homok Máté, 3. Juhász János.
Lövészet egyéni: l. Katona Vin
ce, 2. Csalah Sándor, 3. Bogya
Lajos. Teke: l. Almási László, 2.

tudósítás

Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Kőrösi Állami Gazdaság dolgoz.óinak és a
Híradó minden kedves olvasójának a

VEZETŰSÉG

PÁRTSZERVEZET

A bel- és külföldi üdültetés helyzete gazdaságunkban

Gazdaságunk vezetősége a tár
sadalmi szervekkel nagy gondot
fordít. a dolgozók üdültetésére.
Évek óta problémát jelent a bel
földi üdülőjegyek igénybevétele.
Minden év november, december
hónapjában megkapjuk a követ·
kező évre szóló belföldi üdülője
gyeket a MEDOSZ-tól. Évente
3-4 családos üdülőjegyet l-2
3 gyerekest, 7-8 házaspárit és
5-6 szóló jegyet. Dolgozóink ál
talában a családos üdülőjegyeket

iskolai szünetben szeretnék
igénybe venni, azonban erre nem
minden esetben van lehetőség.

Gazdaságunkban a nyári és az
. őszi betakarítás miatt dolgozó
ink késő ősszel, télen és tavasszal
mehetnének zömmel üdülni, de
sajnálatos, hogy kevesen veszik
igénybe a lehetőséget. Gyermek
üdültetés terén a helyzet egészen
más. 1977. évben 6 gyermek
üdülőjegyet kaptunk, 1978. év
ben négyet, sajnos az igény több
lenne.

1976-tól Balatonaligán 55 vál
lalattal közösen üdülőt építet
tünk, ahol évente 10 gyermek
üdülhet. Az üdülési környezet
tel, valamint az ellátással a szak
szervezeti bizottság elégedett.

Az elmúlt évben gondot jelen
tett a. belföldi üdülőjegyek el
helyezése. A következő években
a házaspári és egyéni jegyeket le
bontjuk osztályokra. Az üdülője

gyek megérkezése után aZOl'J.n,al
kifüggesztjük minden muruca- ....
helyre, hogyadolgozóink idő

ben be tudják tervezní a követ
kező évi üdülésüket.

Külföldi üdültetésre 1977. év
ben 50 ezer forintot költöttünk,
ebből II dolgozó üdült. 1978.
évben 63 731 forint került üdül
tetésre és 34 dolgozó üdült.
1978-ban a Szovjetunióban egyé
nileg öten voltak, Csehszlovákiá-

Lengyelországi

A csereüdültetési szerződés aláírása után mgr. Edward Lizak, a
pulawyi nitrogén- és vegyiművek igazgatója és Megyei Zsolt, gaz
daságunk igazgatóhelyettese

xxx
Mint m.ár hírül adtuk, az or

szágban elsőként megépült szi
lárd kifutópályás mezőgazdasági

repülőtér műszaki átadására no
vember l-én került sor. Ebből az
alkalomból gazdaságunk vendége
volt Papp István, a .K.PM légügyi
főosztályvezetője, . Szentiványi
János, a KPM LRI osztályvezető
je, Gidáli József, a BM légirendé
szet pk., Geschik Gábor, az RSZ
beruházási osztály vezetője.

A repűlőtérre kiváló minősí

tést adtak és elmondták, hogy az
országban sok hasonló megépíté
sére lesz szükség ahhoz, hogy a
mezőgazdasági repülés biztonsá
gosabb és hatékonyabb legyen.

xxx

Az 1979. évi nyárfatelepítési
programunk felülvizsgálatára no
vember 3-án került sor. A MÉM
'épviseletében Lengyel István, a
megyei földhivataItól dr. Szabó
Mihály jelent meg.

Ismeretes, hogy termő-, illet
ve szántóföldek védelmére ho
zott határozatok a telepítéseket
csak kivételes esetekben engedé
:yezik. A tanyákkal, elektromos
távvezetékkel, csatornákkal szab
dalt 45-ös táblánkat 48 ha erejé
ig a helyszíni szeml\} után telepí
tésre előzetesen engedélyezték.

Szeptember 14-én dr. E. Kiss Im
re, az OMFI tudományos osz
tályvezetője és néhány nappal
késó'bb dr. Csókay István, a rizs
termesztési szak izottság titkára.

ikeres tárgyalások folytak a
szovjet Donszkoj-63-as rizs faj
tafenntartásával kapcsolatban.

Azóta gazdaságunk a MÉM
kutatási és szakoktatási főosztá

lyától az engedélyt is megkapta,
így 1979-tó1 e rizsfajta vetőmag

jának hazai előállítására gazdasá
gunk hivatott.

xxx
Szeptember 28-án, a fegyve

res erők napja alkalmából a köz
ségi pártbizottság dísztermében,
vendéglátásunk .mellett a járás
fegyveres erőinek ünnepségére
került sor. Ünnepi beszédében
Sonkoly Mihály járási munkás
őr-parancsnok kiemelte a bázis
szervek, köztük gazdiságunk tá-
mogatását is. \

Itt említjük meg, hogy no
vember 7-e alkalmából Ambrus
Balázs elvtárs, gazdaságunk igaz
gatója ,,MurÍkásőr emlékjelvény"
kitüntetésben részesült. Gratulá
lunk!

Vendégeink
voltak



munkáját héttagú vezetőség irá
nyítása alatt kívántuk megolda
ni.

A határozathozatallai egy
időben megválasztásra ker;'i!t a
jelölő és szavazatszedő bizottság.
A jelölő bizottság tevékenysége,
az elbeszélgetések folyamán
megállapítható volt. hogy ezt az
egyesítést a párttagság jónak és
egészséges folyamatnak tartja.

Az új vezetőséget megválasztó
taggyűlésre február l5-én került
sor.

Titkárnak Varga Bálint elvtár
sat. vezetőségi tagnak Hanyecz
Károly. Tengely Gyula. Tari Sán
dor. Uhrin János. Giricz Máté
elvtársakat és Bácsi Erzsébet elv
t~írsnőt választották meg.

Az új alapszerve/.et hatékony
munkáját segítik a pártcsoportok
a bizalnliak vezetésével. Külön
hangsúlyt kell fektetni e csopor
tok munkájára, miután azok a
termelő ágazatokra épülnek.
Rendezni kell hatáskörüket, jo
gaik gyakorlását funkció lista
alapján érvényesíteni kell. Erre
március hónapban sor kerül.

Ezt követően nlinden pártcso
port megtartja ülését. megvá
lasztja a bizalmit és meghatároz
zák a cselekvési programból 'Idó
dó feladataikat.
A hatékony munkavégzés érde
kében kérjük a párttagokat.
hogy jó munkájukkal segítsék a
politikai . és gazdaságpolitikai
munka hatékonyabb színvonalá
nak elérését.

Körösi Á. G.
MSZMP-alapszervezet vezetősége

Egységes cselekvés,
végrehajtás, ellenérzés

Az új isten
(részlet)

lIozsánna néked, új isten, hozsánna!

Legyen szavad teremtés új igéje,
Formáld át sáros, bűnös. ócska bolygónk,
Mit elrontott sok régi, úri isten,
Ti istenek közt új és proletár,
Formáld boldoggá pörölyös kezeddel
Emelj minket roppant tenyereidre,
És a magad képére gyúrj át minket!

Gazdaságunk pártvezetőségét

hosszabb időn keresztül f()glal
koztatta. hogyan kellene a párt
munkát még hatékonyabbá tenni
gazdaságunkban. A gondolat fel·
vetése után a gazdaság igazgató
jávaL Ambrus Balázs elvtárssal
töb b alkalommal konzultáció
következett.

Megállapítottuk. hogya párt
munka végzése során a növény
termesztési és gépesítési MSZMP
alapszervezet tevékenysége pár
huzamos. ugyanakkor egymásra
épül gazdaságpolitikai tevékeny
ségük .

A gazdasági napirende k sok
esetben azonosak. a hozzászólá
sok ugyanakkor 'egy-egy kérdést
más szemszögből vizsgáinak.
Ezért egyes esetekben állást fog
lalni csak a két taggyűlés után le
hetett. Az állásfoglalás azonban
nem hozott olyan eredményt,
melyet a munka megkivánt vol
na, miután utólag már határoza
tot hozni nem lehetett.

Az elmúlt években történt
személyi változások és az. hogy
párt tag dolgozóink zömmel öt
helységben laknak, mozgósítás és
szállítás vonatkozásában havonta
három esetben kívántak szerve
zést. Ez sokszor zavarta a mun
kaszervezést is. de a két- és há
romo. valamint nyújtott műszak

ban dolgozó párttagok megjele
nését is hátráltatta. Ezért az
üzem- és munkaszervezéssel pá
rosulva javasoltuk a három alap
szervezet összevonását. Ezzel fel
sőbb pártszerveink is egyetértet·
tek. Az egyesített alapszervezet

(Tóth Árpád)

3527
75929
59658

6160
54681
91 834
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szerének. másodsorban rizstele
pet építő gép megvásárlásával.

A VÉGREHAJTÁS
A válasz nem könnyű. Mégis,

röviden azt mondhatjuk. hogya
tőlünk. emberek től függő ténye
zők. A vezetés. amely a tervet
végre akarja hajtatni és nem ke
res az alól kibúvókat. Az. amely
döntéseiben nap mint nap és
óránként számol annak termelés
re és jövedelemnövelésre gyako
rolt hatásával. A feltételek meg·
teremtése, amely lehetővé teszi a
gazdaság összes dolgozója számá
ra azt. hogy ismerje és értse napi
feladatát, tevékenyen hozzájárul
hasson a gazdálkodás hatékony
ságának javításához.

A munkaidő teljes kihasználá
sa, az intenzív munkavégzés. Az
ellenőrzések során a szigorúság
és következetesség. És itt nem
csak a szűk értelemben vett veze
tői ellenőrzésekre gondolunk,
hanem arra, hogy mindenki
egyénileg is ellenőrizze munká
ját. hogy az minőségileg kifogás
talan legyen. Végül - beosztásra
tekintet nélkül - az egymáshoz
való jó munkatársi viszony,
amelyben becsületet szerez a
tisztességesen dolgozó és elítélés
re kerül a haszontalan munkát
végző.

Mert végső soron tőlünk és
tőled. kommunistától és párton
kívülitől, KISZ-tagtól és szak
szervezeti tagtól, szocialista bri
gád tagtól és újítótól függ az,
hogy mennyire jutunk előre.

És még tudni kelL hogy az ez
évi terv megvalósítása nem vég
cél. A népgazdasági építőmunka,

ezen belül helyünknek és szere
pünknek megfelelően gazdálko
dásunk. egy igen nehéz időszak

nak a kezdete. Hosszú évekig tar
tó folyamatban kell átalakítani
gazdaságunk termelési szerkeze
.tét, javítani a hatékonyságot.
vagyis jövőnket kell önmagunk
nak biztosab bá tenni.

Kékesi László
termelési igazgató-helyettes

555
70371
55745

1978. évi tény 1979. évi terv
ezer forintban

- 5239
32583
50578

Ágazati eredmény
Árbevétel
Termelési érték

Ágazati eredmény
Árbevétel
Termelési érték

A takarmánykeverő- és lucerna
sórító üzemek is önálló tervfel
adatot kaptak és hajtanak végre.
Jelentős termelési érték (30 mil
lió Ft). és kisebb eredményvon
zatlIk (734 ezer Ft) van.

Mak~tten a kőszigeti legelők fejleszté
si terve. Megvalósul még I 979-ben

Fotó: Gál Edit

Nem kisebb az állattenyésztés anyától 7600 bárányt várunk.
feladata sem. Tehenenként 4400 368 mázsa gyapjút és 25 OOO db
liter tej termelése. borjaknál 25. bárány meghizlalását havi 6.5 kg
növendékmarhánál 18. hízó mar- súlygyarapodás mellett. Az állat-
hánál 32 kg havi súlygyarapodást tenyésztés tervezett eredményes-
kell elérni. A juhászatban 5500 sége:

1978. évi tény 1979. évi terv
ezer forintban

A terv csak papír. tele szá
mokkal - hallottam többfelől.

Nos_ hadd cáfoljam e helyen is, a
terv - gazdaságlInk éves prog
ramja, ha úgy tetszik utasítás, ha
úgy, akkor törvény, amely a nép
gazdasági terv kicsiny morzsája.
A törvényt megalkottuk. Dolgo
zóink. elsősorban a munkát és a
gazdaságot szeretők az üzemi de
mokrácia fórumain t.úL a napi ta
lálkozások alkalmával sokszor
felteszik a kérdést. mi a biztosí
téka megnövekedett feladataink
valóraváltásának?

A középtávú tervben megha
tározott berllházásokat ez év
végére kell befejezni. (gy a juhá
szati telep felépítését, a rizstele
pek 305 hektáros felújítását, a
szúró-boncoló helyiségeket. a le
gelők fixkarámos kerítésrendsze
rét. Az ez évi mély- és magasépí
tési beruházások értéke több.
mint 28 millió forint. Gépvásár
lásra ugyanakkor 25 millió forin
tot költünk. elsősorban a búza·
és napraforgó-ágazatok géprend-

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HiRADÓjA

Nagyobb tervszerűséget

avégrehajtásban

1979. MÁRCIUS
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A TERV
A terv végső eredményét úgy

foglalhatj uk össze, hogy ez év
ben 203 millió forint termelési
értéket kell előállítani és 9 millió
forint vállalati eredményt.

A feladatok nelll könnyűek.

de végrehajthatók. Vonatkozik
ez elsősorban a növény termesz
tésre, ahol búzából 40. rizsből

25. napraforgóból 17.5. repcéből
i 6.5. takarmánykukoricából 60.
lucernaszénából 65. füvesheréből
56. silókukoricából 350. cirok·
ból ::00 és legelőből 55 mázsás
hozamokat kell termelni hektá
ronként - közismerten szerény
talajadottságaink mellett. Mind
ezt a tervezett költségszinteken
belül és a rendelkezésre álló, bár
fejlődő -gépsorokkal.
A növénytermesztés eredmé
nyessége:

Éves termelési tervünk nem
más, mint a termelésünk opera
tív irányításának eszköze. Az a
célja, hogy a gazdálkodás min
den mozzanata tudatossá és terv
szerűvé váljon, továbbá a legki
sebb ráfordításokkal a legjöve
delmezőbb le8yen a gazdálkodás.
A távlati fejlesztési terv egy évé
nek feladatait tartalmazza, an
nak megvalósítását szolgálja.

1979 gazdálkodása azonban
az előző évi gazdálkodás folyta
tása is ...

A TERVEZÉS
Ezért a tervezés kiindulópont

ja az előző évi terv teljesítése
volt. A tényszámok: ennek méré
se és kiértékelése lényeges eltéré
seket ITIlltatott .a_ tervezett ől. A
számok mögötti tendenciák
elemzését pedig megnehezítették
azok az időjárás szabta körülmé
nyek. melyekre az egész mező

gazdas:íg hi 'atkozik. Ga 7 dasj
gllnk és még jó néhány mezőgaz

dasági üzem olyan sajátságos ter
melésszerkezettel rendelkezett és
részben rendelkezik. mely a tő

lünk függetlenül működő és
eredményt befolyásoló ténye
zőkre érzékenyen reagál.

Ennek az igen nagyfokú reak
cióképességnek a vizsgálata veze
tett el bennünket a termelésszer
kezet felülvizsgálatához. végső

soron annak megváltozta tásához.
Sajnos. az optimalizálási munka
során nem támaszkodhattunk
számítógép segítségére. így csak
az általunk készített kevés számú

. variáció közül fogadhatt uk el a
legkedvezőbbet. A tervezési
munka során természetesen fi
gyelembe kellett venni az úgyne
vezett korlátozó tényezőket is.
mint pl. a gazdaság éghajlat- vagy

. talajviszonyai. vagy a meglevő

beruházások. pl. rizstelepek. álla
ti férőhelyek, takarmánykeverő.

Illcernaszárító ·stb.
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Epítkezés, beruhá ás: gazdagodás, fejlődés

részt most folyik az üzemi vágó
hid átalakítása is, mert a régi
nem felelt meg sem az egészség
ügyi. sem a korszerű építési elő

írásoknak.
Ebben az évben fognak hozzá

Gyomán 12 szolgálati lakás épí
téséhez, melyből négy még az
idén elkészül, 1981-ben pedig az
összes. Kőszigeten épül a jelenle
gi méregraktár helyén - s a fo
lyó évben 3 milliót építenek be
- az oktatási központ nagy tan
terme. előadói terme, továbbá a
háló- és tanári szobák, szertárak,
s laboratórium. A fixkarámos
legelőkhöz megcsinálják a kerí- .
lesrendszert, a csőhálózatot és a
permetező berendezést. Mind
ezekhez még hozzájön a fentebb
említett juhászati és rizstelepi
munka 1979-re eső része.

Vass Márta

Az idei terv még feszítettebb,
ha minden jól megy, 28 millió
körül fog járni. Az eredmények
már mutatkoznak. Elkészült az
500 adagos üzemi konyha teljes
felújítása: a helyiségek átalakítá
sa és korszerű berendezése. A
konyhába gázWzhelyek és gáz
zsámolyok beépítése és egy önki
szolgáló pult a gyorsabb és eszté
tikusabb ebédeltetéshez. Húselő

készítő. mosogató, s a személy
ze: részére férfi, női mosdó, öl
töző és zuhanyozó. Az első ne
gyedév a kisebb karbantartási,
felújítási munkák ideje, nagy-

milliós teljesítésük volt. Ebben
benne van a gazdaság új fejőháza

is, amelyről eddig nem beszél
tünk és a Pankotai Állami Gaz
daság újvárosi telepén végzett
felújítás is, a két 300 férőhelyes

sertésól építése. De igazán akkor
tudjuk értékelni munkájukat 
és a gazdaság nagyvonalú áldo
zatkészségét - ha megemlítjük.
mennyit tettek a községért . Ott
voltak, részt vettek a Sallai úti
új, négy tantermes iskola épít
kezésén a többi vállalattal
együtt, hogy a gyomai tanácsot
segítsék. Tetőfödémkészítés, fa
lazás, szigetelés-burkolás és a lép
csőfeljáró összesen mintegy
félmillió forint értékű munka
dicséri csak az ő tevékenységü
ket. A könyvtár átalakítására
szintén megmozdultak. Ez tavaly
ugyancsak nagy társadalmi válla
lás volt, a brigádok még szabad
szombaton is dolgoztak.

Szabó József műszerésza kazánház irányító fó'kapcsolója mellett
. Fotó: Gál Edit

Megkezdődöttaz üzemi konyha felújítása

Eredményes évet zártak az
építők. az idegen. a mások részé
re végzett munkákkal együtt 22

TEGNAP ÉS MA

A "C" telepen tervezett mun·
ka: három nyári hodály felújítá
sa. Ehhez azonban egyelőre nem
kezdenek hozzá, bár a többihez
képest kis befektetésről van szó.
A ráfordítása jelenleg meggondo
landó, kövesút, közművesítés

hiányában. A külső trágyatelep
víszont elkészült, 10 millió fo
rint értékben.

keresztül tartottak; nehezítette a
sok földmunka, amelyet csak
nyáron lehetett elvégezni. Az
alépítmény földmunkálatai köz
ben közel 300 ezer köbméter
földet kellett megmozgatni, ter-
mészetesen gépi erővel. Az el
múlt évek mostoha időjárása sem
segítette a munkát, inkább gátol
ta időnként, úgyhogy nemegy
szer nyújtott munkaidővel dol
goztak, csakhogy haladni lehes
sen, amikor megfelelők voltak a
körülmények. Két nagy terüle
ten folyt a munka: az egyik hét
száz hektáron, a másik meg há
romszáznegyvenen. Gátak, csa
tornák kerültek új helyre, vagyis
másutt építették föl a régi he
lyett. Átereszek. zsilipek kellet
tek a vízlevezetéshez. Bontás és
az új megalkotása volt ez a nagy
horderejű építkezés. a cél pedig,
amely általa megvalósult: egy új,
korszerű rizstermelési keret. Az
előző egy-két hektáros kalickáról
áttérés a jóval nagyobb, tíz-tizen
egy hektárosra.

A rizstelepi felújítá~ok az
idén folytatódnak .. Ujabb, h,;í.
romlépcsős rekoilstrukcióhoz
fognak hozzá; az első és második
ütemben elkészül egy 105 hektá
ros új telep, a harmadik ütem
viszont a meglévő 3-as. 4-es és
10-es tábla bővítése lesz. A mun
kát nagyban segíteni fogja egy
olyan modern, nagy teljesítmé
nyű Caterpiller földmunkagép,
amelynek teljesítménye 10. darab
DT-75-ös erőgépének felel meg:

KORSZERűJÜHÁSZAT

A gazdaság adottságainak má
sik nagy kihasználási területe a
.iuhászat~ és mint már emlitettük
ez is a népgazdaság fejlesztési el
képzeléseinek, programjának a
fővonalába esik. A vállalati ha
gyományokra új. részben kutató
kísérletező tevékenység épült,
melynek szükséges részei az el
gondolásoknak megfelelő épüle
tek, berendezések. A munkála
tok 1976-tól folynak a kőszigeti

három telepen, három lépcsőre

felosztva. Értékük összesen 51
millió forin t.

Az ,,A" telepen négy új 600
férőhelyes anyajuh-hodály épült.
És a már meglévő két ugyancsak
600 állatot befogadó hodály fel
újítására van szükség. Alapterüle
tük nem lesz nagyobb, de kor
szerűbb technológiával, berende
zésekkellátják el. Elkészült a két
ellető istálló központi fűtéssel,

szellőzést szabályozó klímabe
rendezésseI, fertőtlenítő csőháló

.zattal. Ugyanitt felépült a szociá
lis létesítmény a dolgozók részé
re fekete-fehér öltöző, mosdó,
zuhanyozó és a melegedő-pihenő

helyiségek.
A "B" telepen most indul a

két 600-as hodállyal egyidőben

az 5000 férőhelyes bárányhizlal
da építése, amely a legmoder
nebb belső technológiával lesz el
látva és év végére készen lesznek
vele, még a pénzügyi elszámolá
sokat is megejtik. Ám, hogy ez
valóban így történjék, sok min
den szükséges hozzá: alapos
munkaszervezés, a feladatok és a
létszám olyan csoportosítása, be
osztása, hogy technológiai sor
rendben, szalagszerűen lehessen
dolgozni. De még ez sem elég, a
gyors és pontos munkához a
szükséges gépeknek mindig ren
delkezésre kell állni, akárcsak az
anyagoknak.

dolgozók létszáma 80-100 fő

között mozog: ácsok, kőműve

sek. vasbetonszerelők, épületgé
pész és technológiai-szerelők. s
természetesen kubikosok is.

RIZSREKONSTRUKCIÓ

Talán egyetlen olyan dolgozó
ja sincs a gazdaságnak, aki a re:
konstrukció szót ne ismerné, hi
szen az utóbbi öt-hat évben
annyiszor szóba került, hogy
mindennapos kifejezéssé vált.
Gyűléseken. termelési értekezle
teken beszéltek az egyik fő tevé
kenység. a rizstermelés korszerű

vé tételéről, amely csak gyökeres
telepátalakítások által valósulha
tott meg. És nagy anyagi befek
tetés árán. Azonban erre - mint
a juhászatra később - maga a
népgazdaság is áldozott, mert az
országos fejlesztés fővonalába

esett, s a nagyon korlátozott be'
ruházási lehetőségek közepette is
- zöldutat kapott. Szerencsére,
mondhatnánk, mert az volt, de
ugyanakkor növelte a gazdaság
felelősségét is, az anyagi javak

. legjobb felhasználásában.
A rizstelepi munkák 1973

ban kezdődtek meg és öt éven

Szorgos munkával, okos be
osztással rendes körülmények
között mindenki gyarapodik:
többje lesz, mint előzőleg volt.
Ez egyénekre és gazdálkodó szer
vezetekre egyaránt vonatkozik,
azzal a különbséggeL hogya vál
lalati vagyon növekedése korsze
rűbb munkafeltételeket teremt, s
ezáltal nagyobb és jobb termelési
eredmények forrásává válik. A
beruházások ezt a célt szolgálják
itt a gazdaságban is, bármely ága
zaton belül. Többségük építési
jellegű - a hozzátartozó gépesí
tésseI együtt - ám nem mind
egy, hogy többe vagy kevesebbe
kerülnek, valamint az sem. hogy
később vagy hamarabb lehet
használatba venni. Vagyis
mennyi idő alatt készülnek el.

A gazdaságban a gyakorlat
mindig az volt. hogy amit csak
lehet, saját erővel építsen meg,
saját dolgozói, az építési csoport
kivitelezése által. A munkák
azonban évről évre szaporodtak
és nagyobbak lettek. ezért az új
esztendővel új osztályt hoztak
létre: az építési és beruházásit.
Irányítását négyen végzik Tóth
Mihály mérnökkel az élen. A

Három hónap alatt készült el a szárítóüzem

A 2. sz. kiscsoportos elletőben Szatmári József és Szabó József az etetőváIyúk

felszerelése közben



Kél zászló egyszerre
"UGYE FIÚK, SZÉP ÉLET A MUNKÁSÖRÉLET? "

A pártszervezet gazdaságpolitikai
cselekvési programjából

V.M.

szinte mindenben döntő. Náluk
nélkül nincs prémium, jutalma
zás vagy kiváló dolgozó cím oda
ítélés. Nagy felelősség, amelynek
jó ellátásához körültekintés és
határozottság kell és természete
sen a bizalmi csoport többségé
nek az állásfoglalása.

- ágyis mondhatnánk, hogy
a demokratikus elvek gyakorlati
alkalmazása?

- Feltétlenül, mert valójában
ezt jelenti, ha élnek vele.

- Ahhoz, hogy valaki - bárki
megfelelően cselekedjék•

előbb alaposan ismernie kell
mozgásterületét. A bizalmiak
tisztában vannak mindazzal. ami
munkájukhoz szükséges?

- Hogy mindenki, azt nem
merném állítani, még az éven
kénti oktatás után sem. Pedig az,
az szb részéről jó kezekben van:
idős Takács Bálint, a közgazdasá
gi felelősünk nagyon jártas a
bizalmi jog- és hatáskör kérdésé
ben. Persze a többség is tisztában
van a tennivalókkal. Közülük ki
szeretném emelni Kajó Antalnét
a növénytermesztésből, Borsós
Ferenc állattenyésztési dolgozót,
Szaniszlai Lajos tehenészt és
Szarka Józsefet szintén a nö
vénytermesztésből. Olyan bizal
miak, akiket példaként lehet a
többiek elé állítani.

Körösi Állami Gazdaság
MSZMP-alapszervezet

fejezett területet termelésre át
kel1 adni. A gépi beruházás nagy
összegű, ezért a tervezetteket be
kell tartani. és azt megfelelően

kihasználni. Nagy figyelmet kell
fordítani a pillangósfű-betakarító

gépek időbeni beszerzésére.
Altalános feladatokról szólva

nagy gondot kell fordítani a
meglevő technika kihasználására,
az üzemanyag-o energia- és alkat
rész-takarékosságra, .az ehhez
szükséges helyes és jó munka
szervezésre . Következetességet
igényel a káder- és személyzeti
munkáról sl.óló határozat végre
hajtása, fontos, hogy ehhez a tár
sadalmi szervek is megfelelő se
gítséget adjanak. Alapvető fel
adat a munkaerővel való helyes
gazdálkodás és a dolgozókról va
ló gondoskodás. Szorgalmazni
kell a szakmai-politikai tovább
képzést. Tovább kell szigorítani
a számviteli rendet, javítani a
munkaszervezést. A TT védelem
területén javítani a munkaszüne
ti ellenőrzéseket .

A pártalapszervezet feladatai
ról szólva a program rámutat ar
ra, hogy javítani kell a követke
zetességet és fokozni a párt el
lenőrző és agitációs tevékenysé
gét.

A program javasolja a társa
dalmi szerveknek: a vszb dolgoz
za ki a pártszervezet szervezeti
felépítésének megfelelően saját
szervezeti felépítését, a jó
együttműködés szempontjából.
A KISZ-szervezet vezetőségétől

nagyobb aktivitást várunk, a gaz
dasági munkában és a KISZ
munkában egyaránt. Erősítsék a
nevelő munkát szervezeten belül,
és a KISZ-szervezeten kívüli fia
talok körében is mozgósítsanak a
verseny mozgalomra .

sára. Az olajos növények vetéste
rületét 30 százalékkal növeIni
kell és vele párhuzamosan a ter
mésátlagot is; megfelelően oda
figyelni a földterület kihasználá
sára, különösen a rekonstrukció
alá kerülő telepekre; a rizsterület
szinten tartásávaL atermésátlag
emelésével biztosítani a techno
lógia betartását.

Állattenyésztés főbb felada
tai: A gazdaság termelési szerke
zetében jelentős eredménnyel je
lentkezik a szarvasmarha-ágazat.
Különösen gondot kell fordítani
a tejtermelésre; a tejértékesítés
nél csökkenteni kell a II. osztá
lyú tej mennyiségét. Ugyanakkor
növeIni a borjúszaporulatot és
csökkenteni a borjúelhullást.

A juhászatban a meglevő juh
létszámot a férőhelynek megfele
lően kell kihasználni. Szaporulat
szempontjából a 100 anyára eső

szaporulatnál el kell érni az 50
darabot átlagosan. A bárányel
hullást 16 százalékról 10 száza
lékra kel1 csökkenteni. Javítani
kell a kényszervágás és az elhul
lás arányát, a tervnek megfele
lően.

A sertéságazatot szinten kell
tartani a háztáji gazdaságok meg
segítése és a vállalt kötelezettsé
gek érdekében: a takarmány mi
nőségbeli javítására is törekedni
kel1.

Beruházásaink teljesitése az
elmúlt évhez viszonyítva nem
lesz könnyebb feladat. ebből

adódóan eruházási osztály na
gyobb figyelmet fordítson a ve
zetői összhangra, a munka szer
vezésére, a területi ellenőrzésre.

Készítsenek a gazdaság egész te
rületére karbantartási tervezetet
és törekedjenek annak tervszerű

betartására. A juhászati beruhá
zást 1979. november 30-ig be
kel1 fejezni; a rizsrekonstrukciót
tovább kel1 bővíteni, a be nem

tőséggel. Önállóságuk nagy, dön
tenek a legkülönbözőbb kérdé
sekben, munkájukat a bizaimiak
ténykedésére alapozva.

- A bizalmiak megnöveke
dett jog- és hatásköre egy c'somó
dolgot levesz az osztálybizottsá
gok válláról, ha jól JJé$zik felada
tukat. Mi a helyzet? Igy van?

- Taglétszámunk hatszáz kö
rüli, pontosabban ötszáznyolc
van, a bizalmiak száma pedig hu
szonhat, általuk minden munka
hely össze van fogva. Szavuk a
bérezéstől kezdve, az üdülteté
sen és segélyezésen keresztül,

A szakszervezeti munka élén a bizalmiak
Lapozgatva a gazdaság szak

szervezeti bizottságának 1979.
évi programját és az első félév
munkatervét, a tennivalók töme
gével találkozunk. És még csak
azt sem lehet mondani, akár egy
is elmaradhatna. Valóban figye
lemmel kell kisérni a bérezés he
lyes arányainak alakulását, a kol
lektív szerződés betartását, a
munkavédelmi és szociálpolítikai
intézkedési terv végrehajtását.
De a nagycsaládosok lakásépítési
támogatása, az üdültetés, a poli
tikai képzés, a szocialista brigá
dok patronálása is éppoly fon
tos, mint az előbbiek és azok,
amiket itt most fel sem soro
lunk. Úgy'is mondhatnánk: a
szakszervezetnek ott kell lenni
mindenütt. Hogyan, miképpen
lehet ezt a sok feladatot ellátni?
A feleletre legilletékesebb Gom
bár Mátyásné. a szakszervezeti
bizottság titkára.

- Csak jól megszervezett há
lózattal, s a mozgalmi munkának
olyan aktivistáival, akik szeretik
a szakszervezeti munkát és a dol
gozók érdekében szívesen tevé
kenykednek. S áldoznak rá sza
bad idejükből, mert maga az szb
még kevés mindehhez. Szervezeti
felépítésünk a gazdasági munka
megosztást követi. Az osztályo
kon szakszervezeti osztálybizott
ságok működnek 5-7 tagú veze-

A Xl. pártkongresszus irány
elvei, valamint a felsőbb párt
szervek határozata alapján évre
szólóan elkészítettük a tervfel
adatok végrehajtását segítő cse
lekvési programunkat. Az 1978.
évi cselekvési program megvaló
sulását a pártalapszervezet érté
kelte, a megál1apítások hasznos
irányelvet adtak az 1979~s gaz
dasági évre, és azt tervezetünk
összeállításakor figyelembe vet
tük.

Cselekvési programunk a ter
melés további fokozása mellett
még nagyobb hangsúlyt fektet a
hatékonyság növelésére, a termé
kek minőségének javítására, a
termelékenység fokozására, az
ésszerű anyag- és energiatakaré
kosságra, a munka- és technoló
giai fegyelem javítására. Előtérbe
kell helyezni az exportértékesí
tés arányát, különösen a tőkés

exportot. Nagyobb figyelmet
kell fordítani a termelési költsé
gek alakulására, a vál1alati jöve
delmezőség fokozására.

Fontos, hogy a munkaverse
nyek feladatai, céljai szoros kap
csolatban álljanak vállalatunk
gazdaságpolitikai célkitűzéseivel.

és a vállalat tervfeladatai jobban
támaszkodjanak a dolgozók kez
deményezésére.

Néhány főbb vonás a növény
termelés gazdaságpolitikai fel
adataiból:

A halmozott termelési érték
ben 6 százalékos fejlesztést kell
elérni: a növénytermelésben na
gyobb ütemű előbbre lépés szük
séges. Különösen nagy gondot
kell fordítani a takarmányok
minőségére és annak időbeni be
takarítására . Javítani kel1 a talaj
szerkezetet az adottságnak meg
felelően: ki kel1 alakítani a he
lyes vetésforgót és törekedni a
technológia helyes alkalmazásá
ra, annak maradéktalan betartá-

o

•

o

••••••••••••

Nem sokkal a munkásőrség meg
alakulása után lett a testület tag-
ja, s 1962 óta ebben a szakasz
ban szolgál. Nagy tapasztalatával
és személyes példamutatásával
nevelte állandóan a társait, aka
ratlanul is. Tekintélye van, hall
gatnak rá a többiek, s különösen
szerénységét becsülik még.

Az utánpótlásról is a szakasz
gondoskodik. Beszélgetnek a ki
választott fiatalokkal, akik sza
kaszfoglalkozáson ismerkednek a
munkásőrélettel. Legutóbb hár
man tettek esküt közülük.

V.M.

Fotó: Gál Edit

Szép, mondaná minden mun
kásőr, ha alkalom volna minden
kivel beszélgetni, de csak egye
düI Varga János szakaszparancs
noknak volt módomban feltenni
a kérdést. Hogyne lenne szép 
mondta -, mikor jól ismeri min
denki a munkásőrszolgálat jelen
tőségét, s a hosszú évek közös él
ményei úgy összekovácsoltak
bennünket, hogy olyanok va
gyunk így együtt, mint egy nagy
család.

Ezt a nagy családot - a 212
szakaszt - a szarvasi járási és vá
rosi zászlóalj részéről kettős ki
tüntetés érte. Két vándorzászlót
érdemeltek ki: egyiken "A szá
zad legjobb szakasza" a felírás, a
másikon meg "A zászlóalj leg
jobb szakasza" ékeskedik. És
ami különlegessé teszi: egyiket is
épp elég szép elnyerni - és nem
is könnyű -, ők pedig mindket
tőt megkapták.

- A munkásőrélet legna-
gyobb eseménye az évenkénti
zászlóaljgyűlés, mert ekkor érté
kelik az elmúlt évi feladatok tel
jesítését és ismertetik a követke
ző év tennivalóit. De nekünk
ezenkívül is emlékezetes marad,
mert először történt, hogya két
zászlót egy szakasz - és pont a
miénk - kapta meg. A munkás
őrségen belül is szocialista ver
senyben végezzük a munkát és
versenybizottság bírálja el a telje
sítményt, kiképzési és társadalmi
munka szempontjából. Figye
lembe veszik, ki hogyan látja el a
rábízott feladatot, hogyan tanuL
milyen eredménnyel képzi ma
gát, mennyire lenet rá számítani
a kol1ektívában? Az egyéni elis
meréseknek is ez az alapja.

A szakaszból hárman kaptak
különböző címen erkölcsi és
anyagi elismerést. J uhász Lajos,
a III. raj parancsnoka, a vegyes
ipari vál1alat géplakatos csoport
vezetője: kiváló parancsnok lett.
Kiváló munkásőrpedig Csizma
dia Kálmán személygépkocsi-ve
zető. Nyolc éve dolgozik a gaz
daságban, munkáját példamuta
tóan végzi, hasonló a munkásőri

tevékenysége és családi élete is.
Munkatársai és bajtársai egyfor
mán szeretik, megbecsülik jó ke
délye és kezdeményező készsége
miatt. Hat éve munkásőr.

Nagy M. Lajos - a gazdaság
nyugdíjas igazgatója - a 20 éves
szolgálat érdemérmét kapta meg.

Pillanatkép a keverőüzemből. Borsós Ferenc műszakvezetőa félauto
mata irányító kapcsolótáblája előtt
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Agrárpolitikánk gyakorlatá
ban igen nagy szerephez jutott a
háztáji jellegű termelés. A kisegí
tő gazdaságok támogatásáról szó
ló rendeletek megjelenése a ter
melési kedvet fellendítette és
országosan. de különösen Békés
megyében igen szép sikerek szü
lettek.

Gazdaságunk. bizonyos mér
tékig a hagyományokra építve a
sertéstartást és -tenyésztést segí
tette és segíti elő elsősorban

Gyoma és Endrőd területén. Míg
1977-ben hárommilliót alig meg
haladó. addig 1978-ban közel
hétmillió forint értékű forgalma t
könyvelhettünk el. A velünk
sz~rződött kisárutermelőklétszá
ma elérte a kétszázat. Sajnos. e
létszámban még mindig kevés a
gazdasági dolgozó. a tsz-tagok.
ipari üzemek dolgozói és nyugdí
jasok a meghatározók.

Az elkészített gyorsmérleg azt
mutatja. hogy 2875 sertést ad
tunk át bérhizlalásra és l68l-et
értékesítettünk. 4 millió 32 ezer
forint értékben. A hizlaláshoz ki
szállított szemes abrak 6500 má
zsa. a táp mennyisége 6351 má
zsa volt. Ezek együttes értéke 4
millió 255 ezer forint. Az ezzel
összefüggő szállítási szolgál ta tás
89 ezer forintos volt.

Aháztájiban termelők részére
szervezett tanácsadás. az állator
vosi-állategészségügyi szolgálta
tás elérte célját. Különösen jó
eredményt ért el a hizlalásban
Lakatos Károly. Szanisz!ai Lajos.
Szegedi Pál és Vékony István. va
lamennyien gazdaságunk dolgo
zói. Ők I kilogramm súlygyara
podáshoz kevesebb. mint 3.7 ki
logramm vegyes abrakot használ
tak feJ. Természetesen ellenpélda
is akadt. mely a késedelmes szál
lítást vonta maga után. Ennek ki
küszöbölésére az új szerződések

ben a 6 hónapon belüli leadási
határidőt rögzítettünk.

Segítséget nyújtottunk né
hány szarvasmarhát tartó nak is.
Közel 20 hektár kaszáló és két
éves lucernaföldet biztosítottunk
csekély térítés ellenében. Az
alomszalma-szükségletet is igye
keztünk felesleges készleteink
erejéig kielégíteni.

Jól bevált a méhészeti szak
csoporttal a szerződéses kapcso
lat formája. A letelepedési enge
dély kiadása mindkét fél számára
előnyösnek mutatkozott. sike ..
rült elkerülni a vegyszerezésből

adódó jogi vitákat.

A kisárutermelés fellendítésé
re és a felvásárlásra irányuló te
vékenységünket a gyomai Nagy
községi Tanács múlt év decem
ber 21 i ülésén értékelte Megál
lapította. hogy nagyon komoly
előrelépés történt. s e fejlődésért

a gazdaság vezetőségének elisme
rését és köszönet ét fejezte ki.

Józsa György
háztáji agronómus

KÖRÖSI HÍRADÓ

élet

V.M.

pontiak is voltak köztük. Aki tíz
alkalommal vagy ennél többször
vért adott. az a közeljövőben

emlékplakettet kap és anyagi el
ismerésben részesül. A V öröske
reszt legutóbbi kongresszusa ha
tározott így. hogy az ingyenes
véradók érezzék önzetlenségük
ilyen je lIegű megbecsülését is.

A tagság előtt évente egyszer
beszámolnak tevékenységükről.

vezetőségi üléseket pedig ne
gyedévenként rendszeresen tarta
nak. A felvilágosító propaganda
egyik eszköze a Vöröskereszt ki
adásában megjelenő Családi Lap,
melynek jelenleg harminc előfi

zetője van. A jövőben ezt a szá
mot negyvenötre kivánják emel
ni és ez nem is a megrendelőkön

múlik. inkább azon. hogy kap
nak-e ennyi példányt? További
terv a véradók számának növelé
se. hogy az országos átlagot - a
dolgozói létszám tíz százalébt 
elérjék. vagy legalábbis megköze
lítsék. Ehhez személyes beszélge
tésre van szükség, hogy elmond
hassák. mennyire fontos nem
csak azonnali felhasználásra. de
gyógyszerkészítésre is a vér. igy
is életet ment.

üzemek. majorok rendjének. ren
dezésének folyamatos végzését.
Ez évben is kérjük brigádjainkat
társadalmi munkák vállalására .
Az általános műveltségen kívül
szükségszerű a szakmai. politikai
műveltség gyarapítása. mert az új
gépek termelésbe állítása maga
sabb szaktudást. nagyobb fele
lősséget-j( "n dolgozóinktóI. Fo
Iyamatossá és aktívabbá kell ten
ni a részvételt a közművelődési

mozgalomban. Jónak tartjuk és
továbbra is támogatjuk a vetélke
dők szervezését. rendezését.

Segítsünk egymásnak. hogy
javuljon az emberek közötti kap
csolat. csökkenjen a hanyag.
nemtörődöm hozzáállás munka
helyen és azon kívül is. Ezen
irányelvek megtartása esetén biz
tosítottnak látjuk gazdaságunk
1979. évi feladatainak teljesíté
sét.

Kubatov Zoltán

,
ver:A

melés növelését. a súlygyarapo
dás emelését tűztük ki célul.
Várjuk a brigádok tevékeny
munkáját az elhullások megelő

zésénél. illetve csökkentésénél is.
A költségmegtakarítás összetevői

között szerepel az üzem- és ke
nőanyagok felhasználásának
csökkentése. Nagy tartalékok
vannak még a tüzelőanyag-fel

használás csökkentésében is.
A javítóműhelyek nagy lehe

tősége az aLkatrész-felújításokból
nyerhető költségmegtakarítás.
Törekedni kell a takarmányfel
használás. különösen az import
fehérjét tartalmazó abraktakar
mány felhasználásának csökken
tésére . Az egész kö Itséggazd álko
dásunkat az ésszerű anyag- és
energiatakarékosság kell. hogy
vezérelje.

Minden brigád részére általá
nos irányelvként tűztük ki az

A nagy múltra visszatekintő

vöröskeresztes munkának évtize
des hagyományai vannak a gaz
daságban. Maga a szervezet
ugyan kicsiny. csak 35 tagot
számlál. mégis. ha mozgósításról
van szó. ennél többen megmoz
dulnak. Ennek szinte megható
példája mutatkozott meg pár év
vel ezelőtt. amikor Somogyi Jó
zsef, a Vöröskereszt akkori titká
ra súlyos beteg volt és egyszerre
negyvenen jelentkeztek véradás
ra. Nyugdíjba vonulása óta Ta
kács Teréz áll az öttagú vezető

ség élén. Vele beszélgettünk
most a szervezet vállalati munká
járól. mely már csak a vezetőségi

tagok egyéb mozgalmi megbíza
tása miatt is erősen összekötődik

a gazdaság politikai és társadalmi
szerveinek tevékc-nységéveJ.

A véradást nelll önállóan. gaz
dasági szinten szer ezik. nincse
nek is hozzá megfeleIc) helyisé
gek - hanem a községi hálózatba
bekapcsolódva bonyolítják le
évente négyszer (·s természetesen
- ha szükséges - alka 10 msze-

. rűen is. A Livalyi évben a dolgo
zók közül ötvenen adtak vért.
Többségük fizikai dolgozó. főleg

a szarvasmarha-telepről. de köz-

Ajánlásol<
brigádjainl<

A versenybizottság 1979. évi
első ülésén megtárgyalta és elfo
gadta a szocialista brigádok és
munkahelyi vezetők részére ki
adott irányelveket. A vezérfonal
az éves feladatainkat. főbb célki
tűzéseinket mutatja. Alapvető

tennivalónk az éves terv mara
déktalan végrehajtása. a termelé
kenység és hatékonyság növelé
sével. Az irányelvekben megfo
galmazódott az is. hogy javítani
kell a technológiai fegyelmen és
a munkaidő kihasználásán.

A termeléssel kapcsolatos
irányelvek a hozamok növelésé
vel és a költségek csökkentésével
kapcsolatosak. A növény ter
mesztésen belül cél a magasabb
átlagtermések elérése. Különösen
kiemel t feladat a rizs- és takar
mánynövények hozamának eme
lése. Az állattenyésztésben dol
gozó brigádjaink részére a tejter-

gokért fizetéscsökkentés. nyere
ségmegvonás kiszabása elkerülhe
tetlen vol t.

Látható tehát. hogy milyen
sokrétű e feladat. mennyi terüle
ten lehet véteni a társadalmi tu
lajdon ellen. Éppen ezért fontos.
hagy középs7.intű vezetőink le
gyenek következetesek. pl. a ta
karmány ésszerű felhasználásá
val. a szórások megszüntetésével.
megfelelő tárolással. Az alkatré
szek felhasználásánál csak a
szükségletet utalványozzák ki. A
gépek átadás-átvételét kövesse a
szerszámnyilvántartás vizsgála ta
is, hogy a szerszámok elvesztését
csökkenteni tudjuk. Az építkezé
seken egy-egy munka felmérése
legyen reális. s csak a feltétlenül
szükséges anyagokat utalják ki.
Ezzel elkerülhetők lennének a
túlzott kiszállítások .

Megyeri József
üzemrendész

- Milyen csinos, fiatal kis tölgy!
- Nem ismered? Együtt jártunk faiskolába ...
Részben favicc - 'vicc! Mert mint már hírül adtuk. gazdaságunk

területén újabb nyárfatelepítés indul. A 45. táblán. a MAVAD-telep
- Új Élet major - dévaványai út háromszögben a MÉM jóváhagyásá
val 48 hektár erdőművelési ágba került. A tanyákkal. magasfeszült
ségű távvezetékkel, több csatornával és bágergödrökkel szabdalta te
rület nehézkese n volt művelhető. A nyárfacsemeték ültetésére még
ebben az évben sor kerül.

TI-védelem
A társadalmi tulajdon védel

me minden állampolgár köteles
sége. ELen túlmenően a gazdaság
vezetősége létrehozta az ellenőr

zési csoportot. melynek fő fel
adata szintén a társadalmi tulaj
don védelme.

A csoport e feladatnak csak
részben tud eleget tenni létszá
mára tekintetteL éppen azért van
szükség arra. hogy valamennyi
dolgozónk tartsa kötelességének
a segítést. Hogy hogyan tudják
ezt segíteni? Ha az észlelt hiá
nyosságot azonnal jelentik köz
vetlen munkahelyi vezetőjüknek.
vagy az ellenőrzési csoport vala
mely tagjának. vagy ha halaszt
hatatlan. saját maguk akadályoz
zák meg a cselekedet elköveté
sét.

Nagy segítséget ad a védelem
megszilárdításában a gazdasá
gunkban létrehozott önkéntes
rendőri csoport. amelynek mun
káját és tevékenységét a rendőr

ség irányítja a gazdaság vezetősé
gével együttműködve.

Tájékoztatásul közöljük.
hogy milyen esetek fordultak elő

a gazdaságunkban 1978. évben.
melyek sértették a társadalmi tu
lajdont. Lopás: a gazdaság dolgo
zói jogtalanul eltulajdonítottak
12 mázsa cementet. Két idegen
személy esetében jártunk el til
tott legeltetés miatt. akik a szak
értői vélemény alapján 4 ezer
forint kárt okoztak a gazdaság
búza. illetve rizs termésében .
Csalás: két dolgozónk táppénzes
utalványán a keresőképes mun
kanapokat javította ki úgy. hogy
az részére kedvező legyen. Ha
nyag kezelés miatt az ellenőrzési

csoport két esetben élt felelős

ségre vonási javaslattal. Mindkét
esetben állattenyésztési dolgozó
ellen. mert a reájuk bízott juho
kat nem kellő gondossággal ke
zelték. s ezért azokból kettő el
hullott. Nyilván tartotr (MIvagi ja
vakban okuzotr hiányt 12 dolgo
zó. akiket kártérítésre kötelez
tek. Munkafegyelmi l'étség miatt
25-en lettek fegyelmileg felelős

ségre vonva igazolatlan mulasztá
sért vagy a munkahelyen ittas ál
lapotban való megjelenésért: a
munkában tapasztalt hiányossá-



Kiváló társadalmi munkáj u
kért a gazdaság vezetése, párt- és
társadalmi szervei emlékplakettel
jutalmazták: Botos Sándor nyug
díjast, aki hosszú éveken át a
munkásőrségben végezte példa
mutató pártmegbízatását; id. Tu
ri Ferenc nyugdíjast, aki koráb
ban, mint pártalapszervezeti tit
kár, és sok éven át mint munkás
őr végzett példamutató pártmeg
bízatást; Nagy M. Lajos nyugdí
jast, volt igazgatót, aki felelős

gazdasági beosztása mellett több
mint 20 éve mint munkásőr tel
jesíti párt megbízatását; dr. Min
dák Zoltán osztályvezető\, aki
mint alapszervezeti pártvezetősé

gi tag éveken keresztül példamu
tatóan végezte pártmegbíz3tását;
Molnár Gyula volt alapszervezeti
párttitkárt, aki e megbízatása
mellett hosszú évek óta mint
munkásőr teljesíti megbizását;
Fekete József volt alapszervezeti
vezetőségi tagot, jelenleg párt
csoportbizalmit, aki megbízatá
sait példamutatóan teljesíti; yi
ri Gyula volt alapszervezeti veze
tőségi tagot, aki hosszú éveken
át példamutatóan teljesítette a
pártvezetőségi tagsággaJ járó
pártmegbízatását; Nagy László
rizsőrt, igazgatói tanácstagot, a
"Vállalat Kiváló Brigádja" cím
mel kitüntetett szocialista bri
gádjának vezetőjét, e téren vég
zett kiváló munkájáért.

A kitüntetett dolgozóinknak
gratulálunk, további eredményes
munkát és jó egészséget kívá
nunk!

AJUS

••

KITUNTETETTJEI

"Kiváló Munkáért" miniszteri
kitüntetést kapott:

Bucsi Sándar gépkocsir'akodó,
aki a gazdaságban 23 év óta pél
damutatóan dolgozik. Jó munká
jáért 2 esetben kapott "Kiváló
Dolgozó" vállaLlti kitüntetést.
Az elmúlt 3 évben az a gépkocsi,
amelyen rnir.t rakodó dolgozik
éves tonnakilométer terveit 120
százalék felett teljesíti.

Bukva Miklós villanyszerelő, a
gazdaságban 17 év óta példamu
tatóan dolgozik. Eredményes
gazdasági és társadalmi munkájá
ért 3 esetben kapott "Kiváló
Dolgozó" vállalati kitüntetést.
Az el múlt 3 évben elsősorban a
villamos energia gazdaságos fel
használása és az l kilowattóra
energia költségenek csökkentése
terén ért el jó eredményeket.

Fekecs László' élelmezésveze
tő, a. gazdaságban 24 fv óta pél
damutatóan dolgoziK. 1971-ig
rnint tra.'toros és gépkocsivezető

dolgozott. J5 munkájáért 3 eset
ben kapott Kíváló Dolgozó válla
lati kitüntetést. Az elmúlt 3 év
ben jó munkájával soka t tett a
dolgozók jó minőségű, választé
kos étkeztetéséért.

SZQT-okle..véllel jutalmazták
Szarka 16;:""f traktorost, kiváló
szakszervezeti mu nkáért.

KISZ KB Dicsérő OkIevelet
kapott Debreceni Anna bérelszá
moló, a községi munkásmozgal
mi vetélkedő szervezéséért és le
bonyolí tásáért .

I
s
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denképpen célszerű ezen körzet
ben a juhállomány további fej
lesztése és juhtelep közösen tör
ténő létrehozása. A telepépitést,
illetve -fejlesztést a görögállási
legelőn célszerű megvalósitani,
ahol a legelő 5000 anya és szapo
rulatai eltartására és felnevelésé
re alkalmas. A telepépítés a két
termelőszövetkezet összefogásá
val valósul meg, ahol figyelembe
veszik a gazdaságunkban szerzett
kísérleti tapasztalatokat, és
igényt tartanak a nagy termelő

képességű fajtakonstrukciónkra
is. Felvetődik a szarvasmarha
tenyésztés vonatkozásában is az
együttmLiköJés, ehhéz "7'onban
Póhaln on legelő telepítese (200
ha) és fe!,jjítása (381 ha) szüksé
ges.

A három mezőgazdaságiüzem
állatállományának és vetésszer
kezetén~K összeh aso nlí tásá bó l
megállapitható volt, hogya lehe
tőségek még IT.:ndig f1em kerül
nek kihasználásra. Akllkoric'-,
cukorrépa- és bÚl.aterületek mel
lék termékének közös hasznosítá
sa további állatállomány eltartá
sát szolgálhatja. mert az energia
és munkaigényes alászántás
hosszabb távon nem leh t az
egyedüli megoldás. A gazdaság
kőszigeti kerületében levő takar
mánykeverő kisebb fejlesztéssel
a mostani 12 OOO tonna mennyi
ség helyett évi 30 OOO tonna tá
pot tudna gyártani. Fejlesztés
nélkül is megvalósítható ez az
együttműködés, megfelelő raktá
rozótér és ömlesztett tápszállí
tást biztosító járművek beállítá
sával.

AGROKÉ~lA

A Körösön túli területeinken
zömében olyan növénykultúrá
kat termesztünk. amelyek igény- c'

lik az intenziv növényvédelmet,
a folyamatos tápanyag-utánpót
lást, pl. a rizs és akalászosok.
Gazdaságunknál már biztosítot
tak az agrokémiai bázis kialakítá
sának feltételei, így a központi
reptér. mLítrágyatároló és az eze
ket bekötő burkolt út. Tehá t
együttmliködéssel közös növény
védőszer-raktár és fedett mlitrá
gyatároló építendő a VI. ötéves
tervben.

A községi párt-vb az össze
hangolt fejlesztés lehetőségét és
feladatait elfogadta, és az üze
meknek ennek szellemében kell
középtávú terveiket elkészíteni.
Az üzemek fejlesztési lehetőségei

nem valószínű hogy javulnak,
ugyanakkor részt kell vállalniuk
az ország egyensúlyi helyzetének
javitásából. Éppen ezért a ren
delkezésre álló eszközöket nem
>zabad elforgácsolni, hanem tö
rekedni kell a közös érdekű leg
fontosabb beruházások együttes
megoldására.

Dr. Mindák Zoltán

kodik. A tanY3világ megszlinésé
vel nagy táblak es tömbök ala
kultak ki, amelyen a fejlett tech
nikát, a korszerű technológiát
gazdaságosan lehet alkalmazni.

A terület nagysága, a távolsá
gok és a talaj adottságai követ
keztében további területrendezé
sek indokoltak. Vonatkozik ez
elsősorban a VII. kerületre, ahol
a két termelőszövetkezetnek

MELIORÁClÓ

3432, illetve 2438 ha krüle te
van három-három nagyobb -egy
ségben. A földcserével több száz
hektáros legelőterület is rende
ződne és szervezettebb ~ermesz

tés, illetve állattenyésztés alakul
hatna ki. Gazda~águnk 2 földcse
rében mintegy 80 ha-on érintett.
A termelőszövetkezetek terüle
tén a VI. ötéves tervidőszakban

indokolt egy központi major ki
alakítása. Feltételezhető, hogy
ez Nagyálláson alakul ki, figye
lembe véve a nagyközség közel
ségét.

Mindhárom üzemnek gyenge
talajadottságai mellett a meliorá
ciós problémák okozzák a legna
gyobb gondot. A komplex föld
védelem tervének elkészítése
1981-től várható. Ennek érdeké
ben célszerűnek látszik mindkét
öblözet repülőgépes felvétele 
összekötve ezen munkát Dévavá
nya térségének felvételezésével
-, melynek alapján nagy vona
lakban kirajzolódnának a konk
rét teendők. Az öntözőterület

1059 ha-ra növelhető a csudabal
lai öntözőfUrt megépítésével.

A rizstelepek további építését
a Győzelem Tsz szervezi (456
ha), rekonstrukcióját pedig gaz
daságunk (500 ha). Mindkét
üzem rendelkezik, illetve besze
rez Cater-piller gépsort, melyek
kapacitása 1981-1990 közötti
időben ezen a területen meliorá
ciós munkát végezhet.

ÁLLATTENYÉSZ~ÉS

Szomszédos területeink egy
része legelő. Ezeken a fű összeté
tele a sekély termőréte~, .i jelen
legi tápanyagszint és az öntözés
hiánya következtében csak ju
hok legeltetésére alkalmas. Min-

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HÍRADÓjA

A mezőgazdasággal foglalko
zók helyeslően és egyetértéssel
fogadták a mezőgazdaság és élel
miszeripar helyzetéről, fejleszté
sének feladatairól szóló párthatá
rozatokat, de megkülönböztetett
érdek.lődést és figyelmet váltott
ki valamennyi ágazat dolgozói-
nál. .

A KB-határozat értelmében
alapvető érdek és feladat a mező

gazdaság intenzív fejlesztése, az
élelmiszer-termelés dinamikus
növelése. A legfontosabb a szel
~emi és anyagi erőforrások éssze
rű felhasználása, a hatékonyság
növelése, a minőség javítása, a
szakosítás, a koncentráció elő

nyeinek fokozottabb kihasználá
sa.

Gyomán a két termelőszövet-

kezetben és az állami gazdaság
ban kialakultak a nagyüzemi mé
retek és létrejött az ennek meg
felelő szervezet. Az utóbbi idő

ben nagy volt Gyomán a mező

gazdasági üzemeink beruházása,
és most feszítenek a kiegészítő

beruházások. A' fejlődés ütemé
nek tartásához, az eredmények
javításához egy-egy üzem szelle
mi, anyagi és szervezeti ereje las
san nem elegendő.

FÖlDRENDEZÉS

Gyoma nagyközség területe
18 822 ha. Területének nagy ré
szét 3 mezőgazdasági nagyüzem
műveli: gazdaőágllnk, a Győze

lem és az Alkotmány Mgtsz. Az
üzemek jelenlegi területi felosz
t~sa 1976-ban alakult ki, az Új
Elet és a Győzelem Mgtsz egye
sülésével, valamint a tsz és az ál- .
lami gazdaság 1000 ha-os föld és
major cseréjével. A Győzelem

Mgtsz jelenleg 7361 ha-on, az Al
kotmány Mgtsz 5484 !Ja-on és a
Körösi Á. G. 7389 ha-on gazdáJ-

Gyoma mezőgazdaságának

osszehangolt fejlesztése
A Magyar Szocialista Munkás

párt Központi Bizottsága 1978.
március IS-én a társadalom min
den osztályá t és rétegét érintő,

nagy jelentőségű politikai, gazda
sági napirendet tárgyalt. Mély re
hatóan elemezte az élelmiszer
termelésben eddig elért eredmé
nyeket, feltárta a gondokat, és
hosszú távra megjelölte a felada
tokat.
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Még két osztály bemutatkozik

A pénzügyi csoport

Gépkönyvelés közben

Vass Márta

sen dolgoznak - a kétévenként
esedékes pénzügyi revízió megál
lapításain lehet lemérni. Ekkor
meghatározott program alapján
és szúrópróbával vizsgálják a
számviteli munkát, a mérleg va
lódiságát, a jogszabályok betartá
sát és alkalmazását, az állami kö
telezettségek teljesítését stb. És
minősítik is. A jó munkát mutat
ja, hogy a legutóbbi alkalommal
még jegyzőkönyvet sem vettek
föl, anélkül zárult a vizsgálat.

A munkaügyi és üzemgazda
sági osztályon összesen tizenket
ten dolgoznak. Itt is a nők van
nak többségben és sok a fiatal

köztük. Végzettségük munkakö
rüknek megfelelő. Az üzemgaz
dasági csoportban a statisztiku
son kivül két üzemmérnök végzi
a közgazdasági munkát. Ez nagy
előnyt jelent, mert egyenrangúak
a szakmai vonallaL ismerik a ter·
melést, minden gondj ával, nehéz·
ségével együtt. És ennek itt is,
ott is hasznát látják.

(Fotó: Gá: ~:!:~;

automata könyvelőgép kezelését
heten tanulták meg, gyorsan. egy
hét leforgása alatt. Kell is, hogy
minél többen értsenek hozzá,
tudjanak vele dolgozni, mert a
jövőben továbbfejlesztik a gépe
sítést. Először az állóeszköz-nyil·
vántartást, majd a bérelszámolást
is könyvelőgéppel fogják végez
ni.

Az osztály munkáját - hogy
milyen pontosan és eredménye-

Itt meg a bérelszámolás

Készül a közgazdasági elemzés

HÁNYAN, HOGYAN?

. Ha' rliJ' és slírített volt is ez
a bemutatkozás, némi bepillan
tást nyújtott a két osztály mun
kájába. amelyet a feladatokhoz
képest nem nagy apparátussal vé
geznek. A pénzügyön és a köny
velésben a vezetőkkel együtt
összesen kilencen dolgoznak.
Közülük kettőnek felsőfokú vég
zettsége van, egy dolgozó pedig
most végzi a mérlegképes tanfo
lyamot. A többiek is megszerez
ték a munkakör betöltéséhez
szükséges képesítést. Egy férfi
kivételével mind nők. A két új

Az osztály másik csoportja a
munkaügy . Szerepe a gazdaság
életében igen fontos. Ök fogják
össze és irányí tják a létszám - és
bérgazdálkodást ágazati és válla
lati szinten; munkaidő-elemzést

készítenek, normázást végeznek.
és a dolgozók felvételével s a ne
kik járó juttatásokkal kapcsola
tos munkákat is végzik a sok
többi mellett. Ide tartozik a bér·
számfejtés és az SZTK-ügyek in
tézése is.

mert a gyors beavatkozásra nyújt
lehetőséget. Vagyis mozgósítja
az erőket.

Ahol a számviteli szakembe
rek munkája véget ér, ott követ
kezik az üzemgazdászé. majd az
ágaza tvezetőé. Mert a kiértékelé
sek alapján készülnek el az elem
zések. amelyeket különböző in
tézkedés követ a termelésben.

Az üzemgazdasági csoport 
összesen három személy - fel
adatához tartozik a gazdaság
éves üzemtervének elkészítése.
Év közben pedig ennek az állan
dó figyelése, hogyha szükséges.
módosítsanak rajta. Már egy vál
toztatás ebben az évben is ké
szült: az őszi búza terméskiesésé
ből adódóan a pénzügyi tervet
kellett korrigál ni. Az üzemen be
lüli és kívüli adatszolgáltatást. a
statisztikai munkát is ez a cso
port végzi. És az egyéb, de ígen
sok kisebb feladat mellett a köz
gazdasági elemzéseket. Ehhez az
alapokat még a hat évvel ezelőtt

nyugdijba vonult közgazdasági
igazga tó helyet tes. Szalai István
rakta le.

Az elemzés a tervből és a terv
teljesítésből indul ki, a kettő kö
zötti viszony. vagyis a tények
vizsgálata tulajdonképpen. Célja.
hogy a további gazdálkodást
réSZleteiben minél kedvezőbben

befolyásolja. Például: az idei első

negyedéves terv kiértékelése töb
bek közt azt mutatta, hogy az
állattenyésztésben a takarmá
nyozási költség megugrott a terv
hez képest. Viszont a teljesítmé
nyek elmarad tak az erre az idő

szakra betervezettől. Szokás sze
rint a számokat tanulmányozva
keresték a megoldást, és ez az
abraktakarmány felhasználásá
nak szabályozása lett. Nyilván
nem mindegy - lévén az abrak a
legdrágább takarmányféleség. -,
hogy egy kiló sülygyarapodáshoz
mennyit etetnek meg belőle.

Mert a költségek alakulására ez is
nagy hatással van. De nemcsak
erre, mindenre vonatkozik, hogy
minél kisebb költséggel termel
jék meg, állítsák elő, mert a rá
fordítás és az árbevétel közötti
különbség adja a gazdálkodás
eredményét. Ez köznapi nyelven
így hangzile nem mindegy, hogy
valami mennyibe került mire ké
szen lett.

Ez az egy példa is megvilágítja
a csoport munkájának lényegét:
megkeresni azokat a pontokat,
ahol .,a cipő szorít" s utána a he
lyes megoldást megtalálni. En
nek forrása a könyvelési és sta
tisztikai adatszolgáltatás; mind
kettő - a közhittel ellentétben
- nagyon.is élő dolgokat. a szá
mokba formált valóságot mutat
ja.

NEM ~nNDEGY MENNYIÉRT

anyagfelhasználás, álla tszá ma dás,
készletbevétel. a késztermékeI<
adatai stb. Ennek feldolgozása ez
év eleje óta gépi munkával törté
nik. Két automata könyvelőgé

pet vett a gazdaság, egyiken az
anyago, másikon a forgalmi
könyvelést végzik. A kézi köny
velésről a gépire való áttérésre
azért volt szükség, mert a jelen
leg érvényben levő beszámoltatá
si rendszerben a költségek részle
tezése sokrétű. A kézi kigyűjtés

pedig túJ sok időbe kerül. és a
hiba lehetősége is nagyobb.

Huszadikára már tudják. hogy
ágazatonkén t nuből mennyi a
késztermék. ezek előállítását mi
lyen költséggel produkálták, nu
lyen ráfordítással. Mennyit érté
kesítettek, s ezért mit kapott a
vállalat. A havi kiértékelés 
mely mindezt tükrözi - lesz az
tán az üze mgazdasági csoport
elemző munkájának az alapja. A
gazdaság is. mint minden terme
lőszervezet ebben az országban,
meghatározott tervfeladatok sze
rin t dolgozik; a teljesi tést havon
ta mé rik. vagyis a havi kiértéke
lések mutatják. Az éves mérleg
beszámoló pedig a vállalat egész
évi gazdálkodásának eredményét
foglalja össze, amin már nem le
het változtatni. A havi kiértéke
lések jelentősége azért nagy.

csak regisztrálás. a tények rögzí
tése. hanem feldolgozás is. Példá
ul a munkából kifolyólag min
den termelőágazat ismeri a
mennyiség alapadatait, ez bizo
nyos fokú tájékoztatást ad szá
mukra. de egy-egy ágazat jöve
delmezőségének akimunkálása
már számviteli feladat.

Minden hónapban hatodikáig
minden ágazattól beérkeznek az
alapadatok: bizonylatokon az

Számvitel és pénzügy. Munka
ügy és üzemgazdaság. Irodák?
AdminisztráCió? Erős tiltako
zást váltan'a ki, ha ezt a két szót
használnák velük kapcsolatban.
És nem is lenne tökéletesen jel
lemző még akkor sem, ha tud
juk, hogy a munka zömét íróasz
tal mellett végzik, s a termeléssel
járó sokágú tevékenység admi
nisztrációs feldolgozása is felada
tuk. De mennyi nlinden más

NEM CSAK SZÁMBAVÉTEL

még, amit ma már inkább köz
gazdasági ténykedésnek neve
zünk. Ami nélkül sem tiszta ké
pet kapni. sem eredményes gaz
dálkodást folytatni nem lehet. S
ennek ellátásához lrundkét osztá
lyon több tudás, nagyobb kép
zettség szükséges az egyre növek
vő követelmények miatt. Mint
mindenü tt, a vállalati élet egész
területén.

Könyvelés: minden, ami szá
mokban kifejezhető, itt megy
keresztül. Anyag, forgalom. a
gazdaság vagyonában bekövetke
zett változások értékbeli rögzíté
se. Legtömörebben így lehetne
össze8ezni munkájukat. A pénz
ügyét meg, ha azt mondjuk: az ő

feladatuk a gazdaság működésé·

hez szükséges anyagi feltételek
biztosítása az adott körülmé
nyek között. Számok tehát min
den mennyiségben, talán épp
ezért tekintették mindig is - kü
lönösen a könyvelést - a gazda
sági munka legszárazabb ágának.
De akik ebben a szakmában dol
goznak, azok tudják igazán,
hogy mindaz. amit számok fejez
nek ki, mennyi érdekességet rejt
magában. Mert a könyvelés nem-



Pár perc eszmecsere, munka'után

Sikeres szakmunkásképző

tanfolyam

Egymdssal is versenyben
voltak.

Fekete László
SE~lnökh.

V. M.

életbe. A,tehenésZl'lb"n pedig az új
fejőházi technológia miatt létesült új
munkakörökre kellett a megfelelő bé
reket kialakítani. A repülőgépet ki
szolgáló dolgozók bérét viszont átala
kították, mégpedig a körülmények
mérlegelése után kombinált bérré.

Az 1979. évi bérfejlesztést az aláb
biak szerint irányozza elő a kollektív
szerződés: nyolc százalékot állapítot
tak meg akisegítőknek, mert az alap
bér-besoroJásukhoz enny i szükséges,
hatot terveztek a javítóműhely, to
vábbá a műszaki és adminisztratív
dolgozók részére, ötöt az építőipar

nak, valamint a tehergépkocsi-ágazat
nak. Három százalék lesz a mellék
üzemágnak a fejlesztése. kettő pedig
a növény termesztésben dolgozóké.
llt azért a legkisebb az előirányzat,

mert a tavalyi évben a többiekéhez
viszonyítva aránytalanul magas - két
szeres - volt a bérfejlesztés.

Az illetményföld-ju ttatásra jogo
sultak elbírálásánál ezu tán 16 és 19
év közötti gyermek esetében azt kell
figyelembe venni, befejezte-e a kö
zépiskolában vagy szakmunkásképző

ben a tanulmányait. A jóléti alap ez
évi felosztása összesen 610 ezer fo
rintról rendelkezik. Ebből 458 az
üzemi konyhai étkeztetésre. 61 segé
lyezésre, 79 szociális. kulturális és
sport területén használható fel. 12
pedig ifjúságpolitikai célokra. A
törzsgárdaszabályzat új tétellel bő

vült: aki 30 éve egyfolytában a válla
latnál dolgozik, 4500 forintos juta
lomra jogosult. Az Öttől huszonöt
éves tagság után járó juttatás változat-
lan. .

Még egy lényeges kedvezményt
meg kell emlÍteni. Minden új lakást
építő dolgozónak 5000 forint fuvar
költség-hozzájárulást fizet a gazdaság
abban az esetben, ha az érvényes épí
tési engedélyt bemutatja. A szállítást
bárkivel el lehet végeztetni, ha vi
szont a gazdaság fuvareszközével tör
ténik, akkor csak az önköltségi árat
kell megtéríteni.

Nagy gondot kell fordítanunk
az oktatá~ '~egszervezésére, vala
mint azok eltenőrzésére is. Kér
jük a gazdaságtink különböző te
rületén tevékenykedő gazdasági
és társadalmi szervek vezetőit,

hogy biztosítsák a: dolgozók
megjelen~sét és ilyen irányú kö
telezettsegüknek. ők is tegyenek
eleget. . .

Ha a fent említett követelmé
nyeknek eleget teszünk,nagyban
hozzá hidunk járulni dolgozóink
ideológiai, politikai képzettségi
szin~ének növeléséhez .

. Tengely Gyula
párt. yez. agit. prop.-felelős

. I .

Fekete Elemér
SE-elnök

A jelenleg érvényes közös megálla
podás. melyet a gazdaságvezetés mint
mu nkáltató. és a szakszervezet mint a
dolgozók képviselője írt alá. ma már
nem pontosan azonos az 1976
1980-ig terjedő időre készült eredeti
szöveggel. Hiszen az életben - a mun
kában, a körülményekben - történt
változások miatt többször korrigálni
kellett. Általában évente a végrehajtás
értékelése után kerül sor a módosítás
ra, de ha sürgetően szükséges, mert
lényeges változás következett be. év
közben is lehetséges. Ezt a nagy mun
kát minden alkalommal a dolgozók
bevonásával bonyolÍtják le, mert ró
luk van szó. ők illetékesek véleményt
mondani, s javaslatokat tenni minden
olyanra, amii törvény vagy rendelet
nem szabályoz, Természetesen a vég
rehajtás tapasztalatait is megtárgyal
ják.

Ez alkalommal a módosított.
1979-re érvényes kollektív szerződés

egyes pontjairól adunk rövid ismerte
tést, elsősorban azokról, amelyek a fi
zikai dolgozókra vagy az egész kollek
tívára vonatkoznak. Változás történt
az éjszakai munka elszámolásában
olyképpen, hogy az éjjeliőrök, éjjeli
váltósok részére is jár 10 százalékos
pótlék átalánydíjként ezután, A mű

szakpótlék attól függően, hogy me
lyik üzemben hány óra esik ténylege
sen az éjszakai műszakba, a követke
ző százalék jár a törzsbér u tán: takar
mánykeverő üzem 35, BL-15~s szá
ntó 30, LKB-üzem 30, egyéb más he
lyen pedig 15- 30-40 százalék asze
rint, hogy hány óra esik 14 és 22,
illetve 22 és 6 óra közé.

A jó bérszabályzat ösztönző hatá
sú: megköveteli a munkát, de ugyan
akkor honorálja is megfelelően. Ge
rince a teljesítmények reális megálla
pítása, a normakarbantartás. Ilyen
szempontok szerint történt változás
egyes helyeken az állattenyésztésben.

Az anyajuhágazatban bevezetett cso
portos bérezés 1979. július l-én lép

#'

LEVEL

A Gyomai Spartacus TK' sportegyesület dnöksége tiszteletteljes
köszönetét fejezi ki igazgató elvtársnak, az állami gazdaság vezetöi·
nek és dolgozóinak mindazért az önzetlen segítségért, amivel Gyom~
nagyközség egyetemes sportját támogatták az 1978-as évben.

Külön szeretnénk kiemelni a csapatok szállításában vállalt közr,'
működést, a létesítmények (pályák) felújításában és karbantartás~i

ban nyújtott társadalmi támogatást, valamint a közös községi alapr~

sporttámoga tás céljából befizetett jelentős anyagi segítséget.
Egyesületünk Gyoma gazdasági és társadalmi szerveinek folyama

tos támogatása nélkül nem tudná ellátni feladatát: a község dolgozói
nak és fiataljainak versenyeztetését, a tömegsport felkarolását. Ezért
ajövőben is tisztelettel kérjük további segítségüket.

Kívánunk Önöknek sikerekben gazdag munkát, jó egészséget, üze
müknek szép termelési eredményeket, s egyesületünkkel való gyü
mölcsöző együttműködést.

Változások a "kollekt'ív
szerződésb'en

Körösi Állami Gazdaság Igazgatója
GYOMA

ós és propagandatevékenység
nek, hisz nemsokára meg kell
kezdeni az 1979/80. évi oktatás
szervezését.

A pártvezetőség ha tá ro za ta
alapján ugyanazoka t az oktatási
formákat szervezzük meg, mint
az elmúlt évben, viszont a cso
portok másik oktatási formára'
mennek át. Szeretnénk felhívni '
gazdaságunk dolgozóinak figyeI
mét arra, hogy azok, akik 3 éven
át az oktatásban aktívan részt
vesznek, és megfelelő ismeretek
re tesznek szert, alapfokú politi
kai iskoh~i végzettséget szerez
hetnek.

Az ol<tatási év végén,
új feladatol< előtt

Az 1978/79-es párt- és tömeg
poli tikai ok ta tást 1979 március
hónapban befejeztük. A pártve
zetőség az április havi ülésén ér
tékelte a gazdaságunkban folyó
agitációs és propagandatevékeny
séget, s meghatározta a további
feladatokat, melyet a taggyűlés

elfogadott. A taggyűlésen előter

jesztett beszámolók reálisan és
kritikusan mutatták az agitáeiós
és propagandam unkánk eredmé
nyeit és hiányosságait. Megálla
píthatjuk, hogy az 1978/79-es
tömegpolitikai okt:::tás jól szol
gálta az MSZMP KB 1976. októ
ber 26-i határozatának l11egvaló
sítását. mely az agitációs és pro
pagandamunka továb bfej lesz té
sét célozza.

A határozat megvalósítása ér
dekében a Körösi Á. G.-ban
többféle oktatást szerveztünk,
mely a dolgol.óink széles köreit
magában foglalja. Az oktatás ve
zetői jól felkészült propagandis
ták voltak, a gazdaságunk dolgo
zói. A propagandisták felkészíté
sét segítették a járási előkészítők

is. Gazdaságunknál az 1978/79
es ok ta tási év ben a következő

oktatási formák szerepeltek:
pártoktatás: A magyar forradal
mi munkásmozgalom története.
Ez a témakör most első alkalom
mal szerepelt három csoportnál
47 résztvevővel. Az oktatási for
ma eredményesnek bizonyult.
Dolgozóink aktívan bekapeso
lódtak az anyagok megvitatásá
ba. A következő oktatási évre a
nemzetközi munkásmozgalom
mal kapcsolva javasoljuk megtar·
tani. Harmadik alkalommal szer
veztük meg a ,,Politikai vitakör"
címlí oktatást két csoportnál. A
témakörök megtárgyalása jó ak
tivitásü volt. Továbbra is igény
lik dolgozóink ezt az oktatási
formát. Új formaként indítottuk
a "Kulturális kérdések" című

tanfolyamot egy.' csoporttal.

Szintén új oktatási formaként
indult gazdaságunknál a "Szocia
lista brigádvezetők" alapképző

tanfolyama, mely eredményes
nek bizonyult. Itt szeretném
megemlíteni, hogy szocialista
brigádjaink is aktívan bekapeso
lódtak az oktatásba, valamint a
közmlívelődésbe. Abrigádok vál
lalásaiban szerepel olyan pont,
hogy a brigád minden tagja vala
milyen oktatási formán részt
vesz. Különösen nagy elismerés
sel kell szólni az "Augusztus
20." Szocial ista Brigádról, mely
a vállalati közművelődési vetél
kedő megnyerése után a Békés
megyei MEDOSZ brigádjainak
közművelődési vetélkedőjén is
első helyezést ért el.

Gázdaságunknál egyre többen
rendelkeznek alapo, közép-, illet
ve felsőfokú politikai iskolai vég
zettséggel. Jelenleg marxista-Ie
ninista szakosítóra jár 5, marxis
ta-leninista esti egyetemre 3,
marxista-Ieninista esti középis
kolába 4 dolgozónk.

Nagyon fontos terület az álla
mi és a szakmai jellegű képzés.
Gazdaságunk dolgozói közül az
1978/79-es oktatási évben ilyen
irányban 35-en kezdték el tanul
mányaikat. A gazdaságunk össz
létszámábóL 628 főből a 78/79
es oktatási évben 242-en képez
ték tovább magukat valamilyen
oktatási formán. Az oktatási év
lezárásával nincs vége az agitáci-

- Milyen másképp nézünk
ma már egy színdarabot vagy fil
met, de a tévét is - szól elgon
dolkozva Nyíri Gyula, majd a
legfiatalabbhoz fordul. - Igazam
van Gábor? Te vagy ennek a
gazdája, meg a muzsikáé ...

Nemcsak Mun,drucz Gábor, a
többiek is megerősítik, kihangsú
lyozva azt a szót: másképp. Hol
vannak ők már attól a régi, hol
olvasok, hol, nem időszaktóP

Megszokták, hogy rendszeresen
könyvet vegyenek a kezükbe.
Képekkel, szobrokkal ismerked
tek, s barátkoztak a klasszikus
zenével. Egymással is versenyez
ve. S ahogy teltek az évek, egy
szer csak azt vették észre: új mó
don, másképp élnek.

Sándor, Vass András és Szarka
Károly.

A tanfolyam vizsgaeredmé
nyének átlaga: 3,7 volt. Kitűnő

en vizsgázott a gazdaság dolgozói
közül Hugyák János, jó ered
ménnyel vizsgázott 8, közepes
eredménnyel 6 résztvevő.

A tsz-ek dolgozói ~özül 2 ki
tűnően, a többiek jó és közepe
sen megfelelt eredménnyel vizs
gáztak. A tanfolyam elméleti és
gyakorlati oktatását gazdaságunk
szakemberei végezték. Az okta
tásban részt vevő szakembereink
a hallgatókkal az általános elmé
leti és gyakorlati kérdések mel
lett az üzemek sajátosságait is fi
gyelembe véve foglalkoztak.

A tanfolyam a hallgatók fe
gyelmezett munkája, az oktatás
ban részt vevő előadók.jó felké
szültsége és a felügyeletet gya
korló szakmunkásképző intézet
tevékenysége következtében gaz
daságunk szakmunkáslétszámát
IS-tel, a tsz-ek szakmunkáslét
számát 13-mal gyarapította.

Hangya lajosné
oktatási élőadó

Fotó: Gál Edit

rettások rekordot állítottak fel.
Négyen három dobozt egy dél
előtt. Mert hiába készül az em
ber becsületesen. mindent nem
tudha t. Meg az sem mindegy,
hogyan formálja meg a mondan
dóját. Nekünk talán az is segí
tett, hogy szeretünk beszélni.

E.~ most is meglát.'zik. Nem
keresgélik hosszan a szavakat, in
káb b egy más szájából kapkod
ják, s mondhatni, profi módra
nyilatkoznak. Megszokták a nyil
vánosságot éppúgy, mint a szaba
tos fogalmazást. S bár nagy lekö
töttséggel jár a felkészülés - va
lójában kemény tanulás ez 
nem érzik tehernek.

Gazdaságunkban 1977 de·
cemberében a békési mezőgazda·
sági szakmunkásképző intézet"
(Tarhos) kihelyezett tanfolyama- .
ként növénytermesztő-gépész

szakmunkástanfolyamot szervez
tünk. A tanfolyamra IS trakto
rost iskoláztunk be. A tanfolyam
létszámának biztosítása érdeké
ben felvettük a kapcsolatot a
környező mezőgazdasági tsz~k·

kel, és a hunyai Hunyadi Mgtsz
ből 9, a gyomai Alkotmány Tsz
ből 4 dolgozót iskoláztak be, így
a tanfolyam 1977. december
12-én 28 fővel beindult. A tanfo
lyamot 2x4 hónapos, egész na
pos elméleti és gyakorlati okta
tás keretében tartottu k meg,
1977-78 téli hónapjaiban és
1979. januárjától március végéig.
A tanfolyam hallgatói szakmun
kás vizsgabízottság előtt 1979.
március 22-én és 23-án sikeres
szakmunkásvizsgát tettek. Név
szerint: Adamik József, Oláh
Sándor, Sohák János, Borsós Im
re, Feke András, Nagy István,
Halasi István, Keskeny László,
Kiss Mihály, Szőke Péter, Bögre
András, Hugyák János, Török

Mióta közművelődési vetélke
dőt rendeznek a megyében, a
gazdaság szocialista brigádjaiból
mindig szép számmal vesznek
részt a versengésben. Az idei már
az ötödik alkalom, s a legsikere
sebb szerepl~st most érték el.

. Mégpedig aL .-\ugusztus 20. Szo
cialista Brigid öt tagja: Weigert
Ádám, Nyiri Gyula, Uhrin János,
Mundrucz Gábor és Tengely
Gyula, a központi javítóműhely

munkásai. Ők a~ok, akik a válla·
lati után a középdöntőben is el
sők lettek és így a megyei döntő

be jutottak.
Velük beszélgetve sok minden

szóba kerül, az is, hogy évről év
re nehezedett a vetélkedő, s
hogy mégis :!'yen eredményesek
lettek, azt a sok (ves állandó ta
nu�ásnak és az összeszokottság
nak köszönhetik. Öt év óta
ugyanebben a felállásban verse·.
nyeznek, jól kiegészítik egymást.
Ki-ki azzal foglalkozik, amit leg
jobban szeret, s abban alaposan
belemélyed.

- Mint Gyula bácsi a politiká
ba - mutat Nyíri Gyulára Wei·
gert Ádám. - Szerencsére, mert
ezen múlt az elsőség. Négyes
hol tverseny alakult ki a közép·
döntőben, s a végső helyezést ek
kor a politikai írásbeli alakította
ki.

- Nagy volt az izgalom?
- Anélkül m~csen verseny -

mondja Uhrin János. - A ciga-



gazdaságban

beutalóval

,
Ujítómozgalom

Az 1978. évi szocialista
munkaverseny értékelése
és az 1979. év vállalásai

Az 1979. gazdasági évben 16 bri
gád 203 taggal nevezett be a verseny
mozf.alomba. A brigádtagok száma
41..:1 csökkent, a mozgalomba bene
vezett brigádtagok sz-á ma a teljes
munkaidőben foglalkoztatottak 37
százaléka. -

Az 1978-ban 16 induló brigád ból
~v végén egy visszalépett. viszont eb
ben az évben egy üj brigád alakult.
Ezt a brigádot a növénytermesztés
műszaki vezetői alkotják.

A brigádok megoszlása az elért cí
mek alapján 1979-ben: munkabrigád
l, II taggal: kiváló munkabrigád 2,
39 taggal: szocialista brigád 1,15 tag
gal: bronz brigádérmet elért 6, 68 tag
gal: ezüst brigádérmet l, l I taggal.
arany brigádérmet elért 4, 50 taggal.
a Vállalat Kiváló Brigádja 1,9 taggal.
Összesen: 16 brigád, 203 taggal.

A szocialista brigádok 1979. évre
tett vállalásai' összhangban állnak g3Z
daságunk éves tervével. A vállalások
egyértelműen az eredményjavítást cé
lozzák. Az elmúlt évihez hasonlóan
szerepel a hozamnöváedésnél a lu
cernaliszt minőségének javítása, a
tmk-túlteljesítés, a selejtanyag-értéke
sítés. a borjúszaporuJat-növelés. A
brigádo k az energiatakarékosság je
gyében tették meg a költségcsökken
tésre irányuló vállalás.aikat. Szerepel
többek között a tüzelőolaj, az üzem
anyag, a villamos energia csökkenté
se. A társadalmi munkavállalás három
fő részre bomlik: a gyermekév tiszte
letére, a gyermekintézmények támo
gatására tett felajánlásokra, a vietna
mi nép támogatására tett felajánlá
sokra és a gazdaságunk részére aján
lott társadalmi munkára.

Összesítve a szocíalista brigádok
1979. évi vállalásait. megállapítható,
hogy hozamnövekedést 219803 fo
rint értékben. költségesökkentést
l 220 389 forint értékben, társadalmi
munkát 62 120 forint értékben vállal
tak a brigádok, ami az üzemterven fe
lül l 502 312 forint eredményjavu
lást hozhat. Ez az összeg az 1979. évi
üzemterv 17 százaléka. Gazdaságunk
ban a 203 brigádtag közül 43- har
minc éven aluli. ami az összes taglét
szá m 21 száza léka.

Gazdaságunkban ez év április 4-én
tartottuk meg a szocialista brigád ok
közművelődési vetélkedőjét, 7 brigád
részvételével. A verseny magas színvo
nalú volt, Jellemz.ő, hogy az elérhető

68 pontból az első helyezett 66 pon
tot. az utdlsó helyezett 38 pontot ért
el, de 60 pontnál többet 3 brigád ért
el. Az első az "Augusztus 20." Szo
eialist3 Brigád lett.

gádmozgalom 1978. évi tevékenysé
gét. megállapítható, hogy összességé
ben teljesítették a vállalást. de nem
minden kollektíva teljesít"t tc a maga
által kitűzött célt.

Gazdaságu nkban l 978-ba n a szo
cialista verseny mozgalomba 16 brigád
nevezett be 244 taggal. Ev közben
egy brigád visszalépett a versenytől,

így az értékelésen IS brigád vet t
részt.

A v~rs<:'!lY.~ottság február hónap
ban érték=rn'é a szocialista brigádok
1978. évi munkáját, majd javaslatait a
szocialista brigádvezetők tanácskozá
sa elé terjesztette. A tanácskozás dön
tött a címek odaítéléséről. Ennek
alapján a IS brigád közül 3 nyert
arany brigádérmet és a vele járó fejen
kénti 800 forint jutalmat; I brigád ér
te el az ezüst fokozatot, tagjai 600
forint jutalomban részesültek; S.bri
gád bronz brigádérmet nyert és fejen
ként 400 forint jutalrro L Három bri
gád ért el magasaiJb fokozatot. de
pénzjutalomban nem részesült. Há
rom brigádunk nem teljesítette a ma
gasabb fokozat eléréséhez szükséges
teljesítményt, így az eddig elért címd
megtarthatják, dc rrogasabb fokoza
tot a versenyszabályzat értelmében
csak 2 év múlva nyerhetnek. Anyagi
elismerésként a brigádoknak kifizet
hető összeg 61 400 forint volt.

Az 1978. évre kiadott verseny fel
hívás alapján ahozamnövekedésre
tett vállalások értéke: 571 mlFt volt.
a teljesítés értéke 652 m/Ft. A túltel
jesítés 114 százalékos, ami a tejter
melés tülteljesítésébőL a lucernaliszt
minőségének javításából. a tervezett
tmk túlteljesítésébőladódik.

A költségmegtakarítás terüktén
kiemelkedő eredményt az alkatrész
felújításból származó üzem- és kenő

anyag-megtakarításból származó, va
lamint a szűkített önköltség csökken
téséből adódó költség-m~gtakarítás
hozott. Szám szerint: a -vállalás értéke
972,- mlFt. a teljesítés értéke:
1217,- m/Ft. 125 százalék. Meg kell
jegyezni. hogy a teljesítések értéke
. magasabb a vállalt összegnél. de brigá
donként a teljesítmény nagyon hul
lámzó volt. A kiesés elsősorban a nö
vény termesztő brigádoknál jelentős.

Fnnek döntő részben az elmüit' 'évi
szélsőséges időjárás az oka, ugyanis a
vállalások nagy része hozamnövelést
tűzött ki célul.

A társadalmi munka helyzetén van
javítani való. Tételesen elemezve meg
állapíthatjuk, hogy az "Egy nap az
öregekérr·' társadalmi munkát teljes
egészében teljesítették brigádjaink.
"EKY nap az iskotáérr" mozgalom tel
jesítése csak 55 százalékos volt. A
gazdaság érdekében vállalt munka tel
jesítése is elmaradt a vállalt értéktől.

Csaknem teljes látogatottsága volt a
különböző vetélkedőknek, rendezvé
nyeknek. Abrigádmozgalomban
résztvevők közül 197 8-ban heten fe
jezték be az elmaradt általános iskol:Ji
tanulmányaikat. 2S..:n még nem vé
gezték el. Összegezve a szocialista bri-

ru .,. '1.,., ." ......,",..,.." ..,"'H,.." ..,"_,_..,....,....,., """'1
Hej horgás\9k, horgás\9k

Vall/wk vagy IllisZl1l/ a gl1:Júscigbl1l/. okik s:l'r('/I/('J.;,
a vízparton üldögélni, JzosszlÍ méla lesben A halra
várva. S közben kipihelll1i az egész Jzeti jiLtkosást, ide
geskedést. nagyokat szippantva a jó friss levegőből.

Ezt vallja ValaJz Sándor is, az ellenőrzési csoport veze
tője. Es még valamit.

- Fiatallétemre öreg horgász vagyok. Huszonl/ég)'
éve kaptam meg az első engedélyt.

- Hány éves volt akkor?
- Hihetetlen. de - hét. Ma rnár ilyesmi elképzellle-

tetlen. Akkor - megesett. Nagyapám halász. kereszt
apám horgász volt. én meg folyton a nyakukon vagy a
nyomukban. S azóta se tudtam abbahagyni. Persze
nem is akarom.

- Valóban sportnak leJzet tekinteni?
- Hát mi más lenne egy szúl zsinórral. egy szem

horoggal ü/ni a bizonytalanságban. mert nem látni,
hogy mi van a vízben. A kihúztÍs meg valóságos művé

szet.
- Mi kell az eredményes horgászathoz ?
- Jó felszerelés, türelem, ügyesség. rutin. Es sze-

rencse.
- S ha pont az nincs? Mivel pótolják?
- A rossz nyelvek szerint sikertórténetekkel
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4. Különböző tennd0sű khenek
istállónkénti gépi abrakkiadagolása .

S. Mclasz- és szeszmosléketetési
technológiájának kidolgozása külön
böző és csoportú szarvasmarháknál.

Juhászat:
l. Az 1200-as épületekben a hízó

bárányok etetésének gépesítése a ta
karmányveszteség csö kkentésével.

2. A rácspadiós épületek., trágyaki
húzó berendezések folyamatos mosa
tása.

3. Arácspadozat tisztításának és
fertőt!eIÚtésének mechanikus és vegy
szeres megoldása.

4. Az egyedi és kis csoportos elle-
tőistálIóban a takarmánykiosztás
ésszerűsítése.

5. A tömeg:tabrmányok teremi
csökkentése (pogácsázás),

6, A melaszmoslék-etetés techno
lógiájának kidolgozása.

Gépesítési osztály

I. A táblákon elhagyott gépalkat
részek összegyűjtésére tavaszi fogaso
lásnál egy mágneses berendezést kivi
telezni.

2. Fáradtolaj fajtánként való gyűj

tésére tartályok kialakítása a szerviz
műhely mellett, a fáradtolaj tartá
lyokba való juttatása, valamint a tar
tályokból a szállítójárművekre való
ju ttatás megoldása.

3. Házi gyártású "lemez hornyo-
ló" gép kialakítása. .

4. LKB-üzemnél a fáradtolaj-tüze
lés tűzrendészeti szempontból kifo
gástalan módon való megvalósítása.

S. Szerviz, mühelykapu kialakítása
elektromos meghaj tással. .

6. Automata lezsákolás megoldása
az LKB-üzemnél.

7. Lucernaliszt-osztályozó gép ki
alakítása.

8. Keverőüzemünk bazaltl«í eltá
volításának megoldása.

E feladatok megoldásához a mun
káskoUektívák és dolgozóinknak sok
ésszerű, hasznos elképzelést és erőt,

egészséget kívánunk!

10, A rizs aratva cséplésénél a
kombájnok a táblán történő ÜIítésé
nek megvalósítása.

ll. SPC vetőgép vetőelemeinek

olyan átalakítása, hogy üzemzavar
esetén a traktorfülkébén észlelhető

legyen a h iba.
12. Repülőgépes műtrágyázásnála

beöntő nyílásánál tartózkodó sze
mély biztonsági munkavégzésének
megoldása.

13. SPC vetőgép vdőelemeihez

kapcso It sorhenger k ialakí tása. amely
a sortömörítést is elvégzi.

14. Az LK B-üzem nél levő kör
számlapos mérleg helyett beépített
automata mérleggel megoldani a lu
cernaliszt folyamatos mérését.

IS, Áramszünet esetén az LKB
üzem szárítódobjának mechanikus
meghajtásának megoldása.

16, MTZ-re szerelhető hidraulikus
markoló, mellyel az erdőben történő

száU'aközelítés megoldható.

a

NDK és egy szo\jet úton két 35 éven
aluli fiatal vesz részt. Rendelkezünk l
db ausztriai üdülőjeggyel.melyre egy,
a szakszervezeti munkában élen járó,
régi aktivistát szeretnénk kiküldeni.
1979·ben kezdődött meg a lengyelor
szági csereüdültetés, amelyen 34 do I
gozónk vesz majd részt. A szervezés
még tart. Időközben kitűnt. hogya
dolgozók sokallják a kéthetes távollé
tet. ezért az elkövetkező évben 2xl
hetes turnus szervezését szeretnénk
megvalósítani. ha lehetséges.

1979. augusztus 2-től 5-ig har
mincöten, az ,.Ifi" és az "Augusztus
20." brigád tagjai és hozzátartozói k
vesznek részt romániai utazáson,
Nagyvárad-Kolozsvár útiránnyal. a
gazdaság autóbuszával. Augusztus vé
gén 10 személygépkocsival autós ki
rándulást szervezünk a Szo\jetunió
ba, Lvovba, a szarvasi IBUSZ-iroda
segítségével. Ezenkívül a szocialista
brigádok brigádkirándulásait is segít
jük, továbbá az OSZB és a nőbizott

ság, a munkásőrség kirándulásait is tá
mogatjuk.
Körösi Á. G, szakszervezeti bizottsága

Növény termelési osztály:

l. Az IFA tgk-ra szerelhető

MSZA-4,S műtrágyaszóró olyan ki
alakítását. mely az ammonszulfát mű
trágya egyenletes kiszórását biztosít
ja.

2. A nehéz fizikai munka könnyí
tésének és a balesetveszély csökkenté
se érdekében a Hamster-major szálas·
takarmány-betakarít ó kocsi hátuljá
nak nyitását és zárását hidraulikus
úton.

3. A kapásnövények talajelőkészí

tésének gyorsítása, j:lvítása, illetőleg

az erőgép ha tásfokának növelése, a
taposási kár csökkentése érdekében
kultivátorkapcsolás megoldása. Olyan
vonókeret elkészítése, melyre 3 db
KPN-4 kultivátor szerelhető, és így
egy erőgép pel üzemeltethető.

4. Lajta- 32 vetőgépek faros nél
küli üzemeltetéséhez a tankolást If A
tehergépkocsira szerelt ürítő csigával
megoldani.

5. Big-Baler szalmabálák szállításá
hoz legalább IS-20 hála szállítására
alkalrros plitkocsi k,',zítésc.

6. T- ISO tr~k turra vq:yszerező

tartály házi á tala kj tá sa és felszerelése,
valamint a tárcsára szórókeret felsze
relése, hogyavegyszerezés és a talaj
ba történő bedolgozás egy menetben
elvégezhető legyen.

7. Claas Dominátor kukoricabeta
karító adapterére felszerelhető szárté
pő olyan terelőlemezzeltörténő ellá
tása, mely az összezúzott szárat ren
den hagyja, és Hamstcr kocsival fel
szedhető.

8. Az állattenyésztési telepekről a
táblára pótkocsival kiszállított és egy
csomóba lebillentett egyenletes szét-
terítésének megoldása. (Rotációs
rendszerű függőlegeskések.)

9. Rizsszalma leszállítása tábláról a
mellette levő földútra.

termelési igazgatóhelyettes. Jelenleg
elbírálás alatt áll.

Lajta VNT-32 vetőgép forgást jel
ző lámpa. Javaslattevő: Hohák János
traktorvezető. Az újítás bevezetésével
biztosítva lett a faros nélküli vetés
egyik feltétele.

HANKMO 192 ST ásóborona
csapágyának kiváltása . hazai csap
ággyal. Újítók: Szujó péter műhelyve

zető és Diós Imre szerelő. Import
a ny ag megtakarítás-jellegű újítás.

Lánctalpas traktor szállítására al
kalmas vontatott forgózsámolyos
pótkocsi kialakítása. Újítók: Szujó
Péter műhelyvezető és Diós Imre sze
relő. Eszmeileg dÍjazva.

Hetongyűrű függesztő készülék,
központi tartályos festékszóró beren
dezés. ÚjítÓk: Farkas Lajos csoport
vezető és Muth Ádám löi-atos. Jelen
leg elbírálás alatt.

1978-ban a beérkezett újítási ja
vaslatok közül az clőzőeket. a leglé
nyegese bbeket ismertett ük.

Gazdaságunk vezetése a vszb-vel
karöltve gazda>águnk osztályaival el·
készítette a következő év újítási fel
adattervét, melyet a termelőágazatok

és a szocialista brigád ok vezetői meg
kapnak, me ly irányelv termelési fel
adataink megvalósításának érdeké
ben. A feladatterv a következőket

ta rt al mazza:

Gazdaságunkban 15 újítást nyúj
tot tak be az elmúlt évben. Ebből el
fogadásra került 7, saját vállalatnál
hasznosított 7, más vállalatnál l és el
utasított I volt. Az eredmény 352
ezer forint. :lZ eredmény alapján kiJi
zetett uíj 2800, az eszmei alapon kifi
zetett díj 4 ezer forint. Benyújtott ja
vaslatok javaslattevőinek száma 31, a
dÍjazott személyek szárro 7, ered
mény alapján kettőt, eszmei alapon
négyet díjaztunk.

A számok alapján a benY!Íjtott és
dfogudott javaslatok kb. 50 százalé
kos arányban oszlanak meg, ennek
oka az, hogy az elmúlt évben benyúj
tott javaslatok 50 százalékJ novem
ber, december hónapban érkezett be,
így a szakvéleményezés és az elbírálás
áthúz6dott ez évre. Tapasztalható'
hogy sok ésszerű elképzelés nem ke
rül az újításijavaslatok sorába. Ennek
egyrészt oka, hogy az újí tást elkészí tő
személyt a munkahelyi vezetője nem
támogatja kellő mértékben, nem segí
ti a javaslat elkészítésében, a javaslat
hoz szükséges műszaki rajz elkészíté
sében.

Sajnos az a gyakorlat, hogy az újí
tási javaslatok egy bizonyos ágazatra
korlátozódnak. Az elmúlt évben nem
érkezett újítási javaslat :l növény ter
mesztéstől. Az építkezéstől ugY:ln ér
keZdt, de csak a gépészeti csoporttól.
Az állattenyésztéstől scm érkezett
újítási javaslat. Lényeges tartalékaink
vannak üzemszervczés terén, ugyan
úgy adminisztratív újítások kidolgo
zásával is jelentős mcgtakarításokat
érhetnénk el. Sok olyan elképzelés
valóra válik, amely komoly gazdasági
eredménnyel jár, de megalkotója 
főleg műszaki vezctő - nem adja be
javaslatként. Ennek egyik oka az elő

ző évek gyakorlatából fakad, hogy
munkaköri kötelesség cÍmén úgyis el
utasítják. Ez a szemlélet ma gazdasá
gunkban nem jellemző, három éve
mu nka köri kötelesség ci mén egyetlen
javaslat sem lett elutasítva, Gazdasá
gunk vezetése támogatja az újítómoz·
galmat, az. újítási előadó és a vszb újí
tási felelőse részére biztosítja a fel·
adat elvégzéséhez szükséges informá
ciós anyagokat. folyóira tobt, értesí
tőket. 1978-ban :lZ lljítási előadó I
hetes üjítási és iparjogvédeImi tovább
képzésen vett részt, a vszb újítási fele
lőse is üjítási előadói továbbképzésen
volt.

I 978-ban a leglényegesebb üjítása
ink a következők voltak:

A szarvasmarhatclepi istálló világí
tástechnikai átalakítása. A régi izzó
lámpás világítás helyett HGL-val tör
ténik a megvilágítás. Gál Imre ésGuti
Sándor újítása. Az energia-megtakarí
tási javaslat előkalkulált évi hasznos
eredménye 43 362 forint.

Dr. Csontos Imre és munkatársai a
karcagi Talajművelési Kutató Intézet
től a CSK-SO-es vízvezeték-fektető

gép újítási javaslatát nyújtották be,
melyet más vállalatoknál is hasznosí
tottunk.

A 600 férőhelyes juhhodály rako
dóterének kialakítása. Javaslattevő:

Rizmann József karbantartási eso
portvezető, eszmei alapon díjazva.

Szilárd burkolatú repülőtér építése
gazdaságunkOan. Javaslattevők: Amb
rus Balázs igazgató és Kékesi László

Udülés
Gazdaságunk erre az évre még az

elmúlt év decemberében kapott a
MEDOSZ megyei bizottságától 2 sza
natóriumi és egy házaspári, Hévízre
szóló g;yógyüdülőjegyet. Kaptunk
még 2 családos beutalót. melyre az
igények már befutottak. Ebben az év
ben még egy siófoki (VIII. 16-29),2
leányfalui ([,X. 6-12). két balaton
földvári (XI. 9-22) kéthetes beutaló
nak nincs gazdája. Továbbá rendelke
zünk két egyhetes nászutas-beutaló
val is, (XI. 2S-XII.l.).

Gyermeküdülőjegy-keretünkjelen
kg 6 ldny és 6 fiú.

A beérkezett igények alapján még
szánút\.Ulk 2 db önköltséges ME
DOSZ-gyermeküdülőjegyre, melyet
külön kapunk amegyebizottságtól.

Külföldre volt egy Moszkva- Le
ningrád jegyünk a béke- és bará tságvo
natra, ezzel Nagy BL'rnát. nyugalom
ba vonuló állattenyésztési agronómus
utazott el. A vonat a Tanácsköztársa
ság 60. évfordulója alkalmából surve
zett kirándulásra vitte a résztvevőket.

A Diák Utazási Iroda szervezésében l



állomás végezte körmös Hoffer
ral, az aratást meg sarlóval és ké
z' kaszával csiná!tllk l<ezc1"th e
csak sarlóval. Én a talaj munkán
kívül mindenben dolgoztam .
Most sokkal másabb, akkor a
műtrágyát is 15-ézzel szórtuk és
sokkal több ember kellett a rizs
hez. Sok változást megértem fia
tal korom óta. Azelőtt gazdasági
cseléd voltam, más keze-lába. Itt
üzemi munkás lettem. Arizst
nagyon szerettem, most is szere
tem. Csak vándorolni nem sze
rettem, s azért maradtam itt.
Meg hogya szánútásomat is meg
találtam és mindig jó munkatár
saim voltak.

Hármójuk közül Kardos fe
renc szerelő a legfiatalabb, 47
éves, 17 volt, amikor mint déva
ványai legényke Kőszigetre ke
rült. Öt is a jobb élet vágya hoz
ta ide. Itt darabbérben dolgoztak
és hetenként fizettek. Nagy szó
volt ez akkor a mezőgazdaság

ban. Pedig ...
- Az egész fölszerelés egy

K-32-es traktor, négy ökör és
két ló volt. Ez ma már szinte hi
hetetlen, amikor műhelykocsin

dolgozom és kint a helyszínen
végezzük a sokféle gép javítását.
Hegesztés, esztergálás, szerelés
nem probléma ezzel az univerzá
lis kocsival. Csak érteni kell hoz
zá.

És ebben nincs hiba, hatféle
szakmát számolunk össze, mind
itt tanulta meg a munka mellett,
azóta, hogy mint segédvezetö
felült az első vontatóra. Akkor,
amikor még vödörben mosakod
tak, az ivóvizet lajttal hordták és
az üres vontatót rossz időben az
ökrök húzták ki. De ők lelkesek
voltak és mindennek örültek. Es
ténként följöttek akanászok,
hárman zenéltek, a többiek meg
ropták a táncot a lányokkal."Fia
talok voltak, szórakoztak.

ALAPÍTÓK
A húszéves évfordulót az el

SÓK közül még tizenöten ünne
pf'lték. hámm évti?:ed után már
csak hárman vannak. Ifjan jöt
tek, s ma már kenyerük javát
megették. Ketten túl az ötvenen,
közelednek a nyugdíjhoz. Java
korukat itt töltötték el, hűséggel
az első munkahelyhez. Mindhár
man.

- Hogy is volt akkor? - kez
di az emlékezést Szűcs Bálint
rizs őr. - Nálunk, Dévaványán
úgy kezdődött, hogy kidobolták
a faluban, munkások kellenek az
állami gazdaságba. Én is hallot
tam, a barátom is Székács Jóska,
s együtt jelentkeztünk. Lekáde
reztek bennünket, mindenféle
politikai dolgokat kérdeztek, s
aztán megfeleltünk, jöhettünk.
Ez vasárnap volt és hétfőn már
dolgoztunk. Én azonnal tehe
nész lettem Kőszigeten, de akkor
nem úgy volt, mint ma. Egyik
munkából a másikba kellett sok
szor nem naponta, hanem dél
előtt és délután menni, minden
féle gyalogmunkára.

1952-ben függetlenített cso
portvezető lett, utána két évig
gőzekés, majd 55-től traktoros.
Elvégzi a hathónapos iskolát
Kétegyházán, s aztán csak a gé
pen ül 1976-ig. Azóta rizsőr. Az
egészsége miatt hagyta abba a
traktorozást, pedig azt szerette a
legjobban, különösen az Sz
lOO-as traktort.

Varró Lajos rizstermesztő

szakmunkás egész életét a rizs
ben töltötte el. Mondhatni, rizs
ből rizsbe jött, mert mint körös
ladányi, tagja volt az ottani tár
sulásnak. Ö is, mint többen a fa
luban, így kereste a boldogulás
útját. Amikor a gazdaságba lé
pett, a gátakat és a csatornaháló
zatot kezdték javítani, karban
tartani.

- Akkor még jó ideig lóval
vetettünk, a szántást meg a gép-

II. :E:VFOLY AM 3. SZ ÁM

Vass Márta

ezek a közös juhtelepek létrehozását
indokolják. Nyilván oda kell építkez
ni, ahol az alapellátás adott, de még
nincsenek megfelelő állatférőhelyek,

s hiányoznak a gondozók számára a
kiszolgálóépületek. A szarvasmarha
tenyésztésben is jól együtt lehet mű

ködni, például Póhalmon. A legfon
tosabb tehát 'az, hogy anagy beruhá
zások esetén ne fecsérlődjön el az
anyagi és szellemi erő. Persze ez a ki
egészítő jellegű Jétesítményekre is vo
natkozik.

- Ez utóbbiakhoz mi tartozik?
- Az utak, az elektromos és hír-

közlő-berendezések építése vagy a
dolgozók szociális és egészségügyi el
látását biztosító beruházások. És fő
leg az, hogy a terv szerint elkészült
épületekhez az út, a víz, a villany stb.
költségeit közösen viseljék. Ez év áp
rilisában hozta a pártbizottság a hatá
roza,tot amelyből ezt a keveset emlí-t tettem, holott ez egy hosszú, több öt
évre szóló folyamatos program. S

I egyben célszerű, gyakorlatilag renge
teg haszonnal, megtakarítással járó el
!;ondoláS, olyan, amely pont az elő

nyeinél fogva tökéletesen beillik a
mostani országos törekvésekbe . Hi
'~ert' nincs ma fontosabb a gazdasá
gosságnál, vagyis. hogy kevesebb
pénzzel, anyagi és szellemi erővel, mi
l1éltöbbet éri;;:1I- ··1.

- A gazdaság a maga részéről mit
tett ezért a tervért ?

- Már a terv kidolgozásában is fő

szerepe volt és a megvalósítás első lé
péseiben is nagyon aktív. A földcse
rékről már beszéltem, de ott van pél
dául a korszerű agrokémia felhaszná
lása is, melyre különösen a Körösön
túli területeknek van nagy szükségük.
A rizsnek is, a kalászosoknak is. A
gazdaságban már biztosítottak a bázis
kialakításának feltételei : a központi
repülőtér, műtrágyatároló és az eze
ket bekötő burkolt út. Tehát együtt
működéssei a közös növényvédőszer

raktár és a fedett műtrágyatároló
megépíthető. De a termelőszövetke

zetek részéről is megértés tapasztal
ható. Mindehhez reméljük - mert na
gyon kívánatos volna -, hogy az érin
tett felügyelet i szervek támogató és
rugalmas segítsége sem fog elmaradni.

/------~
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Gazdaságunk is segített az új gyomai könyvtár kialakításában
Fotó: Veress Erzsi

- Gyoma mezőgazdaságának fej
lődésében milyen feladatok várnak a
gazdaságra?

- Ezt a távlati összehangolt fej
lesztési terv határozza meg. Ennek az
a lényege, hogy a három nagy mező

gazdasági üzem egyeztetett politikát
folytasson, s ne legyen párhuzamos
fejlesztés. Semmilyen ágazatban. Je
lentős lépés volt az egységes tömbök
kialakítására már a két éwel ezelőtti

földcsere a Győzelem Tsz-szel és eb
ben a gazdaság volt a kezdeményező.

A további földcserék pedig előfeltéte-

lei a terv megvalósításának, amely az
állattenyésztésen kívül magában fog
lalja az öntözést is és a korszerű ké
miai termékek felhasználását. Min
denben a praktikusság a fő cél. Ezért
a rizstelepek további építését a Győ

zelem Tsz szervezi; a helyreállítást és
korszerűsítést pedig a gazdaság:
Mindketten mintegy 500 hektáron.
Aztán vannak közös határú legelő~,

1979. üKTOBER A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG 8ÍRADOJA

Az új, modem juhtelepen

Egy település életét többféle té
nyező határozza meg, s az adottsá
gok, lehetőségek megvalósításának si
kere a lakosság helyzetét mi ndenkor
befolyásolja. Gyoma nagyközség fej
lődésében az ipar is szerepet kapott,
de a mezőgazdaság még ma is döntő

en meghatározó. S a mezőgazdasági

termelés nem csak helyileg fontos, de
országos viszonylatban is első rendű

feladat. És a nagyüzemi mezőgazda

ság volt eddig is és lesz ezután is hiva
tott megvalósítani a párt és kormány
által megszabott teendőket.

A szellemi és anyagi erők
öss~ehangolása

Most egy állomáshoz, az állami
gazdaságok megalakulásának harmin
cadik évéhez értünk. Ebből az alka
lomból beszélgetünk a Körösi Állami
Gazdaságról a gyomai nagyközségi
pártbizottság titkárával, Jenei Bálint
tal.

- Gyoma mezőgazdasága két ter
melőszövetkezetből és az állami gaz
daságból áll. Ez utóbbi mit jelentett a
község életében?

- A mostani szervezet többszöri
egyesüléssel jött létre és így alakult ki
mára ez a nagy gazdaság. Kezdettől

fogva három helyról áramlanak a
munkások: tőlünk, Körösladányból
és Dévaványáról. S mivel a másik két
községből nemcsak jönnek, de haza is
mennek naponta a dolgozók, így az ő

lakóhelyüket is formálják. Vagyis há
rom települést érint a gazdaság mun
kája, működése. Kezdetben a nagy
üzemi gazdálkodás előnyének, a kor
szerű technikának az érvényesítése
volt a feladat és nyugodtan mondhat
ni, hosszú távon ez sikerült is. A fog
lalkoztatottság tekintetében is jelen
tős volt a szerepe, késób b pedig itt
alakult ki a mezőgazdaság műszaki,

szakmai értelmisége. Akikből főleg az
első időkben a helyi téeszek szakem
bereIlátását segítették.

- Mikor lett érezhető a község
életében a gazdaság hatása?

- Hamarosan jelentős tényező

lett. A munkásőrségnek fő bázisa a
gazdaság. Mindjárt a testület alakulá
sakor ott voltak és olyan önálló sza
kaszuk van, amely többszörös elisme
rést kapott. De meg kell említenem a
társadalmi munkában való részvételü
ket is, mert ez a község fejlődésében

nagyon fontos. Továbbá a sport- és
kulturális életbe hozott fellendülést
és főleg azt a sok anyagi és utaztatási
segítséget, amit adnak erre a célra.

••
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Kazalrakás az 50-es évek elején a "gólyával"

'r

Aztán 1960. újév napján a Körö
si Állami Gazdasággal egyesül
tek.

A gyomai kerület múltja egé·
szen más, mint a másik kettőé,

ez a rész ugyanis üzemegység
volt és az is maradt, soha önálló
an nem gazdálkodott. Kezdetben
a Békéscsabai I-Iústermelő Válla
lat egyik telepe 1200 férőhelyes

hizlaldával. Két év után a Sertés
tenyésztő és -Hizlaló Vállalat
vette át a telepet és négy tanyán
fiaztató kat , süldőnevelőket és
hizlalókat rendezett be. Úja bb
két év alatt a cseréptetős elletők

és az 500-as hizlalda építése már
a nagyüzemi gazdálkodást jelzi.
Közben a szántóföldjük gyarapo
dik, s eléri <lZ 1050 katasztrális
holdat. Hízó sertéseiket főleg ex
portra' viszik. 1958-tól az Ör
ménykúti Állami Gazdasághoz
tartoznak, egészen 1962-ig, ami
kor a telep teljes fölszerelésével
és állatállományával a Körösi Ál
lami Gazdasághoz kerül. Ekkor
indul meg ezen a helyen a kor
szerűsítés. A régi nádtetős elle
tők helyett újak és modernek
épülnek, s töb b lesz a süldőne
velde és a hizószállás férőhelye

is. Ez a modernizálás az egész te
lepet megváltoztatta, az üzem
megszépült, rendeződött és a
dolgozók szociális körülményei
is javultak.

A gazdaság mai formája tulaj
donképpen a végső, az 1962-es
egyesülés után alakult ki. A hat"
vanas évek végén a ·terület
12576 katasztrális hold, ebből

több mint 10 ezer szántóföld.
Számos állat 2461 darab. S a két
fő ágazaton kívül kíegészítő és
mel1éktevékenységet folytató
üzemek is vannak.. A forróleve
gős lucernaliszt-előállitó üzem,
amely a saját termést dolgozza

Munkásszállítás húsz évvel ezelőtt

Kőszigeten, az egykori kacsafarrnon

pedig legelő volt, így a gazdálko
dás jellegét a növénytermesztés
határozta meg. Az állattenyész
tés szinte egyenlő ekkor még a
csikó- és baromfineveléssel. Az
adottságok rosszak: földjük szi
kes, épületük kevés, ezért nehe
zen érik el ajövedelmező gazdál
kodást. Kilenc önálló évből csak
kettőben tudtak nyereséget pro
dukálni. Ez a vezetésben gyakori
személycserét okozott. A csikó
tartást ugyan néhány év múlva
megszüntették, de hiába kísérle
teztek a sertés és szarvasmarha
tartásával, az is megfeneklett a
mostoha abrak-és szálastakar
mány-termelési lehetőségeken.

telenek és pár holdasok voltak,
akik éltek a Körös vize adta lehe
tőséggel és részes alapon rizster
meléshez fogtak. A földtulajdo
nosok földjüket adták hozzá, a
többiek pedig saját erejükből be
építették a telepet és elvégezték.
az összes fizikai munkát, ami a
rizstermelés során kellett. Az ön
tözőgépész is a saját gépével és
szivattyúberendezésével dolgo
zott. Ennek következtében a
munka eredményét is háromfelé
osztották a földtulajdonosok, a
részes parasztok és a gépész kö
zött. A társulás - bár a szerző

dést három évre kötötték - csak
egy évig létezett, mert 1950 ele
jén a békéscsabai állami gazda
sághoz kerültek és mint a mező

berényi üzemegység szerepeltek
tovább, s az átjött személyek így
az állami gazdaság dolgozói let
tek.

De hamarosan változás tör
tént: a mintegy 600 katasztrális
holdnyi rizstelep szántóföldek
kel egészült ki és 1300 katasztrá
lis holddal önálló gazdaság léte
sült 1951. július l-én. Akár a
többi állami gazdaságban, itt is a
kezdeti nehézségekkel küzdöt
tek, s közben átszervezések, ta
gosítások, földcserék voltak.
Ezek eredményeként viszont
már az ötvenes évek végén 4800
katasztrális holdat műveltek

meg, s főleg növénytermesztéssel
foglalkoztak . Az állatállomány
400 szarvasmarha és 800 sertés
volt. Az 1957-ig tartó vesztesé
ges időszakot fölváltotta a nyere
séges, sőt az egyik évben az ÉI
üzem CÍmet is elnyerték. S
1958-ban már 26 nap részesedést
fizettek.

Kőszigeten 1949 őszén indult
meg a munka 400 katasztrális
holdon, az előbb említett Ken
deresszigeti Á. G. üzemegysége
ként. Központja a Debreczeni-fé
le tanyán volt. Itt az önállósulás
még gyorsabban zajlott le, már
1950. január l-én megalakult a
Kőszigeti Állami Gazdaság,
amely Dévaványa és Gyoma ha
tárában terült el, s a szervezési
lépések - földátvételek, -cserék
és tagosítások - nyomán egy
esztendő múlva a földjük megha
ladta a 4000 katasztrális holdat.
A terület 213 része szántó, 1/3-a

A körösi I-nek az önállóvá fej
lődése két évig tartott. l 949-ben
tavasszal alakult a körösIadányi
ak rizstermelési társulásából. Egy
ilyen társulás 3040 parasztem
bert tömörített, általában nincs-

Országos kiállítáSon az· ötvenes évek első felében

Nagy feladatok, melyekhez
eleinte a feltételek csak igen ke
véssé voltak meg. De a munka el
indult. A mi gazdaságunk eseté
ben több oldalról is, hogy ké
sőbb aztán találkozzon. 1949. az
emlékezetes év. A mai vállalat az
első időkben még három részben
volt: a körösi J. kerület, a Békés
csabai Á. G. Nemzeti Vállalat
mezőberényi rizstelepe; a kőszi

geti II. kerület, Kenderessziget
önálló üzemegysége; a gyomai
III. kerület pedig, a Hústermelő

Vállalat egyik telepeként szere
peit.

Id. Kajla Mátyás a gőzgépen, 1954-tó11962-ig dolgozott ez amasina

Az évfordulók olyall JJlerföld
kövek, amelyeknél megállunk.
Nem megpihenni, hanem emlé
kezni és számot vetni. Három év
tized történelmi méretekben
nem túl nagy idő, hiszen ott
évezredekkel vagy századokkal
számolunk. Azonban a történe
lemben is vannak olyan szaka
szok, amikor egy esztendő vagy
hónap, sőt egyetlen nap is kor
szakos jelentőségű. Ilyen dátum
volt felszabadulásunk napja, s az
utána következő évek is hasonló
képp sorsdöntőek. Ebben a tör
ténelmi időszakban zajlott le az

állami gazdaságok létrejötte, s az
első nehéz esztendők, melyek el
választhatatlanok a magyar pa
rasztság sorsától. A szegénypa
rasztétól, akinek az évezredes el
nyomás, jogfosztottság és nélkü
lözés volt az élete. S csak ez a
rendszer tett igazságot és emelte
föl az őt megillető helyre.

A mezőgazdaság jövőjének 
annak, ami már megvalósult, de
annak is, ami még előttünk van
- a nagyüzemi gazdálkodás be
vezetése volt a záloga. Korszerű

termelést, modern gépesítéssel
kis, elaprózott parcellákon foly
tatni képtelenség lett volna.
Ezért kellett még a megfelelő

idóoen vállalati formában - a
szövetkezetek mellett - kialaki
tani a szükséges kereteket. A
párt és kormány akkori határo
zata az állami gazdaságoknak út
törőszerepet szánt. Rájuk várt az
ország mezőgazdasági termelésé
hez, sőt termelékenységének
emeléséhez szükséges vetőmag és
a tenyészállatok biztosítása.
Mégpedig oly módon, hogy az új
tipusú nagyüzemi gazdálkodási
technika, üzemszervezés és -veze
tés módszereit is kidolgozzák
munka közben és folyamatosan
alkalmazzák a gyakorlatban.
Ezeken kivül természetesen fő

cél volt még az árutermelés, to
vábbá az új növény- és állatfajták
kipróbálása és elterjesztése.
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(Archív felvételek)

- 16 milliót - költött a gazda
ság. S évről évre jelentős összeg
ráfordításával javítják a munka
körülményeket.
. A következő 5 éves tervben a
gazdaság legfon tosab b felada ta
az lesz, hogy az összes fejlesztési
anyagi forrást a meglevő telepek
teljes gépesítésére, automatizálá
sára forditsa. A növénytermesz
tés részére feltétlenül szükséges a
tömeg- és szálastakarmány-beta
karító gépek beszerzése. A nagy
beruházások kiegészítésére foly
tatni kell a rizstelepek korszerű

sítését. A tehenészetben a férő

helybővítés, a szabad tartásos
rendszerré alakítás a cél. A juhá
szatban pedig a takarmánykíosz
tás és -adagolás gépesítése. S
utoljára, de nem utolsósorban a
talaj termőképességének fokozá
sa, a cél: a talajjavítás, az öntöző

rendszerek kialakítása és a bel
vízvédelem, ami a megye távlati
tervéhez is kapcsolódik, s végre
hajtását az állam is támogatja.

Megkezdődötta legeltetési szezon . ..

A gazdaság egykori központja

A gépesítés fejlesztésének
egyik állomása 1975: a legszük
ségeseb b alapgépek beszerzése.
Ezt követő két évben a termelés
viteléhez nélkülözhetetlen egy
egy gép került sorra, majd az
utóbbi két évben a búza-, kuko
rica-, repce-, napraforgó-gépsor.
A rizstelep bővítése és korszerű

sítése 1973 óta folyik, s a 440· .
hektáros új telep és a 870 hektá
ros teleprekonstrukció 1980-ban
fejeződik be.

A gazdálkodás fő ágazataiban
megvalósított termelésfejlesztés,
a technikai és technológiai szín
vonal javítása a továbbfejlődés

lehetőségeit is megteremtette.
Ehhez az utóbbi öt év beruházá
sai nagyban hozzájárultak. Eb
ben az időszakban ez 161 millió
forintot tett ki, s ebből építésre
85 milliónál többet forditottak,
gépekre 67 milliót és más egyéb
re pedig 8,5 milliót. A dolgozók
szociális ellátására az utóbbi há
rom évben a tervezettnél töb bet

Gyoma, Munkásőrutca. A gazdaság dolgozóinak házai

Az . állattenyésztési főágazat

emlékezetes esztendeje 1976
volt, ekkor érkezett forduló
ponthoz, ekkor lett nyereséges.
Addig mindig veszteséggel műkö
dött. Az eredményhez sok min
den kellett. 1975-ben teljes állo
mánycserét hajtott végre a gaz
daság úgy, hogy még év elején
1800 régi fajta szarvasmarha
volt. Ezeket kellett év végéig el
adni és jobbakat, tenyésztésre és
tejelésre megfelelőbbeket venni
helyettük. 1978 újabb változást
hozott: megépült a központi fe
jőház és mig előzőleg a bikabor
júkat eladták, eb ben az évben
megkezdték a hizlalást. Ezek
után a tartástechnológia fejlesz
tése következik.

A juhászat fejlesztése az utób
bi tíz évben meghatározott prog
ram szerint folyt. Fő szempont
jai: az intenzív legelőgazdálko

dás, a rácspadiós istálló kialakítá
sa, a merinó i fajta keresztezése
és a folyama tos elletés. 1977-ben
megkezdődött a telep rekonst
rukciója - 47 milliós beruházás:
-, amely eb ben az évben fejező

dik be. A gazdaságban folyó juh
tenyésztés és -hizlalás zárt rend
szerű termelés és Körös néven is
meretes az országban. Itt kísérle
tezték ki az intenzív, öntözött,
szakaszoltan bekerített legelőre

alapozott tartást és a nagy szap0

raságú hibrid anyákra épített
hústermelést . Folyton alakítva a
feltételeket, s a tapasztalatokat
értékelve,a vállalat továbbra is
kutatásra kíjelölt hely. A jelenle
gi kutatási terv 1979-80-ra vo
natkozik, azonban továbbfejlesz
tés és új célkitűzések is szerepel
nek benne.

gyomai Győzelem Mgtsz-szel tör
tént 1100 hektáros területcsere
után a termelés fejlesztésére,
nagy tervek végrehajtásába kez
dett a gazdaság. Sorra került a
rizstelepépítés és -rekonstrukció;
a szarvasmarha-állomány mente
sítési programjának végrehajtása;
az új juhászati telep beruházásai
nak megvalósítása; a termelés
igényeinek megfelelő gépesítés és
fejlesztés, valamint az állatte
nyésztés eredményessé tétele. S
mindezt úgy kellett elérni, hogy
közben az alapvető adottságok
például a kedvezőtlen talajviszo
nyok - továbbra is nehézségeket
okoztak.

vezik.-A gépjavítás a J(özpontija
vítóműhelyben folyik és a kerü
leti javítóműhelyekben. Az erő

és munkagépek folyamatos főja

vítását a központi műhely végzi.
Az utóbbi öt-hat évben szá

mos változás történt, többek
közt a kerületi irányításról az
ágazati rendszerre való áttérés és
a központ Gyomára költözése. A

épületek, azonban 1965-66. dön
tő változást hozott, ekkor feje
ződött be a 600-as tehenészeti
telep és az 560-as koca-, vala
mint a 3600 férőhelyeshízótelep
korszerűsítése. A juhászat 1968
ban az állattenyésztés 17 százalé
kát teszi ki, bár az 1100 kataszt
rális holdas legelő főleg a birka
legeltetésére a legjobb. De már
tervbe van véve állományának
minőségi javítása és a tenyésztési
módszer változtatása, hogy több
bárányt, több gyapjút és több
húst lehessen termelni.

A segédüzemek a két fő ága
zat kiszolgálói, munkájuk döntő

en befolyásolja az eredményes
gazdálkodást. A gépek számát
nézve ekkor jól gépesítettnek te
kinthető volt a gazdaság, azon
ban nem a talajadottságnak és a
vetésszerkezetnek megfelelő. S
mivel a gépek jó része egyébkén~

is megérett a cserére, a korsze
rűbbek vásárlását a fenti feladat
megvalósításával összekötve ter-

fel 900 katasztrális holdról. A ta
karmánykeverő üzem évi kapaci
tása 75 ezer mázsa és ellátja az
egész gazdaság állatállományát. S
működik már a magas- és mély
építési csoport évi 8-12 milliós
tervteljesítéssel. A szervezeti fel
építés még kerületrendszerű,

csak később váltja fel az ágazati
gazdálkodás. A kerületvezető irá
nyításával dolgozik a növény- és
állattenyésztésért felelős szak
ember. S a kerületek, akárcsak
az önálló üzemek különterv alap
ján dolgoznak.

A növénytermesztésben a 14
15-féléből négynek van nagy je
lentősége a gazdaság számára. Ez
a búza, a rizs, a szemes takar
mány és a pillangósok. A termés
átlagok az évek folyamán emel
kednek. Számottevő az öntözé
ses gazdálkodás, hiszen a Körös
menti területek erre különösen
alkalmasak. A műtrágya és a
szerves trágya felliasználása is
nő. A régi permetező-porozó gé-

Május elsejei felvonulás 197S-ben

A híres kőszigeti ötösfogat 19S5-S6-ban

Az új szárító l 963-ban épült fel

peket pedig fölváltotta a repülő

gépes permetezés, ami sokkal ha
tásosabb a réginél. A növényvé
delem gépesítésénél is nagyobb
jelentőségű a betakarítás gépesí
tettsége: az aratógépek helyébe a
kombájnok léptek.

Az állattenyésztésben más ál
lami gazdaságokhoz hasonlóak a
gondok. Hiányoztak a megfelel<l
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Hesston szecskázó IFA-pótkocsira fúBa a zöld kukoricát

A napraforgó~dapterekkel felszerelt kombájnok körülbelül 12 nap
alatt végeznek abetakarítással

TlZ hektáron vetik lósérleti parcellákl.la az őszi káposztarepcét

V.M.

KÖRÖSI HíRADÓ

addig olyanok, mint mi, be sem lép
hettek. S olyan volt a hangulat, hogy
ha kellett volna, mindenki egy ember
ként védi meg az állami gazdaságot.'

A gazdaság az'állandó munkát - a
téli foglalkoztatottságot is - tehát a
létbiztonságot jelentette. Nem számi
tott, hogy a gépeket egy fészer alatt
javították, ahogy a dolgozók a ta
nyákban vagy a juhhodályban laktak,
s az előtte levő kút· volt az összes
"szociális létesítmériy", mert mun
kásszállást csak később kezdtek építe
ni. S hogy a konyha úgy főzött elein
te, hogy maguk vitték a hozzávalók
nagy részét. Az' emberek ennek is
örültek, bíztak a jövőben, tudták,
hogy lesz ez majd másképp. És dol
goztak, mindig azt, amit pillanatnyi
lag kellett.

- A szakszervezet alakuló gyűlését

a magtár előtt tartottuk és földön ült
a tagság. De megalakultunk és nagy
erő lett a szakszervezet. Az üb pedig
fogalom. Akkoriban úgyszólván min
dennel foglalkoztunk, de legtöbbet a
bérrel és a munkásellátással, mert első

volt az érdekvédelem. Minden hónap
ban egyszer, este, munka után tag
gyűlést tartottunk élénk vita, érdek
lődés közepette. Ilyenkor a követke
ZŐ, de a lezajlott nagy munkákat is
megbeszéltük, s elemeztük a hibákat.
A vezetés hamar megerősödött,s a bi
zalmiaknak akárcsak most; nagy sze
repük volt. És nagy presztízsük a dol
gozók előtt.

Minden gazdaságban hasonló volt
a kezdet, amiből a mai szintre emel
kedtek. Folyamatosan változtak meg
a munkakörülmények, s az a sok fia
tal, aki azóta itt kezdte az életet, már
modern, nagy üzemben dolgozik.

- Jó példa erre maga a Körösi Ál
lami Gazdaság, melynek szociálpoliti
kai helyzetét nemrég tárgyalta me
gyei bizottságunk. Csak egy pár jel
lemző adat. A most folyó V. ötéves
terv eddig eltelt időszakában a Körösi
majorban fürdő épült, a tsz-től átvett
helyen és Kőszigeten komplett szo
ciális létesítményt adtak át. A nem
telepített munkahelyeken dolgozók
részére egy buszt alakítottak át moz
gó mosdó-<iltöző-étkezővé. A gépjár
műtelepen, a repülőtéren és az épít
kezésen pedig csinos és jól felszerelt
faházak elégítik ki a sok irányú
igényt. Újabb három busszal szaporo
dott a munkásszállítás gépparkja. A
körösi majorban a volt központ egy
részét modern munkásszállássá alakí
tották át. Az üzemi konyhán napi há
romszori étkezés lehetséges, a kint
dolgozóknak viszont helybe viszik az
ebédet.

- Sokat tett a gazdaság a lakás
helyzet javítása terén is. Mióta az á.
g.-<>k lakásépítési akciója megkezdő

dött, 64 dolgozó - 59 fizikai és 5
műszaki - kapott támogatást, lakás
vásárlásra pedig 19. Ez együtt 3 mil
liónál több kölcsönt tesz ki. Ezenkí
vül 1978-ban hozzáfogtak 20 majori
lakás komfortosításához - melegpad
ló, fürdőszoba - s ebből már 9 ké
szen van. De sorolhatnám tovább az
üdültetés eredményeit vagy a nagy
családosok segítését és még sok mást,
de akkor is csak töredéke lenne a
megvalósultaknak: S mindezt roppant
nehéz viszonyok között tették, s a
rossz talajadottságokkal ma is meg
kell küzdeniök. Ezért eredményeiket
csak önmagukhoz viszonyíthatjuk, s
tudni kell, hogy dupla erőfeszítésbe

került az, amit elértek a gazdálkodás
bármely területén.
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Fotó:.veress Erzsi
mint ottani lakos - lettem én mind
járt az alakuláskor traktoros.

A tra-ktorosoknak mindig nagy
volt a becsületük, de abban az időben

különösen; náluk nagyobb rangja
csak a szerelőknek vo It. Kevés a vizs
gázott szakmunkás, de kevés maga a
gép is. Csak az, ami az uradalomban
megmaradt, s amit elóbb a Hangyá
tól, majd a földművesszövetkezettől

és a magángépéSzektól átvettek. Nagy
esemény, amikor Rózsásról - mert
ott osztották el - négy lánctalpas
traktorral tértek haza. Amikkel aztán
május elsején is felvonultak.

--A kevés gépet jól ki kellett hasz
nálni, ezért késő éjjelig szántottunk a
traktorra akasztott viharlámpa fényé
ben. A bódét meg húztuk magunk
után. Abban volt az üzemanyag, a
szerszámok, meg más szükséges do
log, s ha jött az eső, oda húzódtunk
be. De sose felejtem el, mikor az első

vetést befejeztük. Már előre mondta a
gazdaságvezető, hogy akkor majd va
csorát csinálunk. Meg is lett, méghoz
zá a berényi nemzeti körben - ahova

Plavecz János, a MEDOSZ Békés megyei bizottságának titkára mondja: "A
kevés gépet jól ki kellett használni, ezért késő éjjelig szántottunk atraktorra
akasztott viharlámpa fényében. A bódét meg húztuk magunk után. Sose felej
tem el, amikor az első vetést befejeztük, már előre mondta a gazdaságvezető,

hogy vacsorát csinálunk. Meg is lett, méghozzá a berényi nemzetközi körben,
ahová addig olyanok mint mi, be sem léphettek ..."

A gazdaság és a pulawy-i vegyipari kombinát közötti kapcsolat
tavaly kezdődött és az idén már csereüdülés lett belőle. A Varsó
hoz közeli, 12 ezer munkást foglalkoztató nagyüzem július végén
és augusztus elején 14 napra látta vendégül a gazdaság 34 dolgozó
ját. Ugyanakkor tőlük is hasonló számban jöttek pihenni és ismer-
kedni Gyomára. $

- Felejthetetlen szép napokat töltöttünk a Kárpátok nyúlvá- '
nyain elterülő üdülőtelepen, amely Zakopánéhoz hasonló - em
lékszik vissza Guti Sándor, a szarvasmarhatelep vezetője. Tőlünk

főleg fizikai dolgozók voltak a csoportban, köztük hét házaspár.
A lengyel gyár gyönyörű kétszintes száliodájában helyeztek el
bennüpket, modern, két-, háromágyas szobák,ban. Az ellátás kifo
gástalan volt, s színes tévé és rengeteg sportolási lehetőség állt
rendelkezésünkre.

Mindenki megtalálta a maga szórakozását, nagy sétákat, túrá
kat tettek a közelben és a környéken, meg kirándulásokat. Meg
nézték Bielsko-Biala megyeszékhelyet, amelyamerinói gyapjút
feldolgozó szpvetgyáráról híres és látták az üzem szebbnél szebb
mintaboltját. Krakkóba is eliátogattak, s amit csak a nevezetessé
gekből egy nap alatt meg lehetett nézni, azt fölkeresték, természe
tesen a közeli sóbányát is. Akárcsak Krakkóban, itt is volt magyar
vonatkozás: a bányát IV. Béla egyik lánya - aki lengyel herceg
felesége lett - alapította.

- Sok szépet láttunk és mindenki jól érezte magát. S pihenni
lehetett igazán. Emlékezetes marad a magyar nap, amikor eljött
mind a két párttitkár. Ez még az üdülés elején volt és egyben az
ismerkedés kezdete, s a barátkozásé, így aztári nótázás és tánc lett
a vége. Míg mi ott, lengyel barátaink itt szórakoztak. Fürödtek,
horgásztak a Körösön, strandoltak Gyomán és Gyulán, és eliáto
gattak Szarvasra és Budapestre.

A gazdaság megalakuiásának kö
rülményeit, az akkori munkát, életet
már igen kevesen ismerik olyanok,
akik maguk is részt vettek benne,
majd a mostani. időkig figyelemmel
kísérhették működését. Ezek közé
tartozik Plavecz János, a MEDOSZ
Békés megyei bizottságának titkára,
akivel a·harmincéves évforduló alkal
mával a ·,kezdetről, személyes élmé
nyeiről, s a gazdaság. fej lődéséről,
eredményeiről beszélgetünk.

- A kezdet? Sokan leírt~, el
mondták már eddig is az előző évfor
dulók kapcsán. Azt is, hogy a Körösi
'Állami Gazdaság egyik része a békés
.csabaihoz' tartozott, mint mezőberé

nyi üzemegység. Ma már se nem oszt,
se nem szoroz, de ez tévedés. Mező··

berényben 1949-ben önálló gazdasá
got hoztak létre, s az igazgatója a
nagyszénási :veterán kommunista, Vá
radi Sándor volt. Idetartozott a volt
Purgly-birtol.<, Bla.nka-major és a
hosszútelki rész, majd 1950 tavaszá
tól átmenetileg a körösi rizstelepek.
Ebben a mezóoerényi gazdaságban ...,.



Kardos Ferenc a Mu~ka Érdemrend
bronz fokozatávai

Fotó: Kékesi László

mond, Szabó János, Szmolnik Lajos
és Varga Lajos 25 éves munkásságuk
elismeréseként gazdaságunk kollektív
szerződése alapján aranygyűrűt kap
tak.

20 éves munkájuk elismeréseként 7
fő, 15 év után 13 fő, 10 év után 23 fő

és 5 év törzsgárdatagság után 29 fő

vett át jutalmat.
Az eredményes munkáért kitünte

tett dolgozóknak és törzsgárdatagja-'
inknak újabb sikereket és jó egészsé
get kívánunk.

ereie és hatalma alapján bázisa
lett a szocializmus világrendszer
ré válásának, s nemcsak reméily
fiége, hanem bizonysága is a béke
megőrzésének és fennmaradásá
nak, a haladás, a forradalmi láng
élesztésének.

Azért is köszönti népünk
mély hálával, igaz és őszinte test
véri érzelmekkel az idei novem
ber 7-ét, a nagy történelmi hős

tettek végrehajtóját, a szovjet né
pet, a proletár nemzetköziség, a
kommunizmus és' a béke tánt,o
ríthatatlan zászlóvivőjét, mert ~

Szovjetunió számunkra nem egy
szerűen történelmi szimbolum,
hanem napjaink erőforrása is.
Akár a múltban, ma és a jövőben
is számitunk önzetlen segítségére
politikai, gazdasági és ideológiai
támogatására. Október, Lenin, a
lefÜhizmus zászlaját emeljük ma
..gasabbra a világforradalmi meg
újulásért vívott harcban!

November 7-én kívül nincs
még ünnep, amely ne csak egy
nép, ne csak a nemzetek kisebb
vagy nagyQbb csoportjának le
gyen az ünnepe, hanem az egész
emberiségnek. Nincs még egy
olyan ünnepe az emberi társada
lomnak, amelyet annyi ország és
annyi ember ülne meg, mint a
Nagy Októberi Szocialista FQrra
dalom születésnapját. A Szovjet
unióban és határain túl - a többi
szocialista országban egyaránt
állami és nemzeti ünnep e nap. A
nagy forradalom óta eltelt 62 év
alatt a Szovjetunió s,zületésnapja
az egész haladó emberiség benső

séges ünnepévé vált. Hatvankét
éve győzött a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom. E
ténnyel eszméből valósággá, el
méletből gyakorlattá vált a szo
cializmus.

Október szülötte és hazája, a'
Szovjetunió eszmeileg ihletője;

Kitüntetett dolgozóink

A hilTadó világ egyetemes ünnepén

Gazdaságunk dolgozói közül a
Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom évfordulója és a fegyveres eróK
napja alkalmából az alábbiak részesül
tek kitüntetésben:

'Kardos Ferenc szerelőt, a gazdaság
ban 1950 óta végzett eredményes és
példamutató munkájáért az Elnöki
Tanács Munka Érdemrend bronz fo
kozata kormánykitüntetésben részesí
tette.

Kovács Ferenc és Szegedi Pál sze-
mélygépkocsi-vezetőket a több évti

. zedes balesetmentes vezetésért a KPM
.a ,,750 OOO km balesetmentes veze
tésért" kitüntetésben részesítette.

Id. Antal András személyzeti veze
tőt a honvédelem terén két évtizeden
át ~égzett eredményes munkájáért a
honvédelmi miniszter "Honvédelmi
Érdemérem" kitüntetésben részesí
tette.

Varga János szállításvezetőt, a gaz
daság munkásőr bázis szakaszának pa-
rancsnokát, eredményes munkájáért a
munkásőrség országos parancsnoka
"Országos parancsnoki dicséretben"
részesítette.

Adamik József, Barna Károly, Bög
re Elek, Erdős Károly, id. Győri Elek,
Halasi István, Molnár Gyula, Nyiri
Gyula, Papp Károly, Szabó big-
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szolgáló térségi meliorációs prog
ramunk megvalósítására csak
1985 után kerül sor. A program
"elhúzódása a növénytermesztés
fejlődésére a következő ötéves
tervben is fékezően nat. Míg a
komplex program megvalósul,
sok olyan kisebb befektetést
igénylő lehetőséggel kell élnünk,
mint a jó technológia, a megfele
lő szerves trágyázás és a helyes
talajművelés.t</1indezek figyelem
bevételével a beszámoló párttag
gyűlés a következő gazdaságpoli
tikai határozatokat hozta:

- Az alapvető termelési szer
kezet egyszeTŰsítéséért el kell ér
ni, hogy gazdaságunk az adottsá
gainak legjobban megfelelő ter
melési ágazattal foglalkozzon. A
költségeket meg nem térítő ter
melési ágakat, ahol lehet, fel kell
számolni. A beruházások elsősor

ban nem termelést bővítő, ha
nem szerkezetátalakító jellegűek

legyenek.
- Keuvezűt1tll adottságaik

miatt a hozamokban nem szabad
a jó adottságú gazdaságokkal ver
senyeznünk: Ez ugyanis a költsé
gek olyan mértékű növekedésé
hez vezet, amely a hozamot meg
haladja. Gondos mérlegeléssel
meg kell állapítani azt a szintet,
ahol a ráfordítások a legtöbb
nyereséget eredményezik.

- Kedvezőtlen termőhelyi

adottságok miatt a termelés cél
szerű fejlesztése mellett a terme
lés más lehetőségeit is hasznosí
tanunk kell, gondolunk itt a ki
egészítő tevékenység fejlesztésé
re.

- Az áru- és takarmánynövé
nyek termelésében mutatkozó
színvonalbeli különbség meg
szüntetése, szálas és tömegtakar
mányok olyan színvonalon törté
nő termelése, betakarítása, hogy
azzal az állatok termó1<.épességét
ki tudjuk használni. A rét-, lege
lőgazdálkodás színvonalának
emelése, különös tekintettel Kő

szigetre, ahol el is kell érni azt,
hogy egy ha legelőn 15 anya éves
takarmánya biztosítva legyen.
Az állattenyésztésben a hoza
mok az ÁGOK átlaga körül reali
zálódjanak. Állategészségügyi vo
nalon a szarvasmarha-állomány
egészségi állapotának szinten tar
tása, a felnevelési betegségek, eb
ből eredő elhullások és a felnőtt

kori hozamkíesések csökkentése
a feladatunk.

- A termelés személyi feltéte
leit minden területen biztosítani,
illetve minőségi cserékkel javíta
ni kell.

- A határozatok végrehajtásá
nak állásáról a termelési és köz
gazdasági igazgatóhelyettesek
számolnak be a pártvezetőségnek

negyedévenként.
Körösi Állami Gazdaság
MSZMP pártvezetősége

L

Beszámol a párttitkár
Fotó: Kékesi László

ítéli meg a párt vezetősége, hisz
egy hasonló új fejőház megépíté
se 10-15 millió forintba kerül.

Az elmúlt öt év legjelentősebb

és legnagyobb volumenű beruhá
zása a juhászati ágazatnál tör'
tént, amely 1976-ban kez':,0dött,
eb ben az évben fejeződik be

mintegy 47 millió forintos be
fektetéssel. Rizstelepeinken ed
dig 666 hektár terület rekonst
rukcióját végeztük el, és 347
hektár újat építettünk 36,5 mil
lió forint összegben.

Erő- és munkagépekre 67 mil
lió forintot költöttünk. A gépesí.
tés fejlesztésénél 1975-ben és
l 979-ben hajtottunk végre maga
sabb szintű befektetést. 1975
ben a legszükségesebb alapgépek
beszerzését és aszállítójárművek

fejlesztését, 1979-ben a búza-- és
a napraforgó-termesztés techno-

'lógiájának komplex gépesítését is
megoldottuk. Négy kilométer
szilárd burkolatú utat és mező

gazdasági repülőteJ:,et építettünk
részben saját erőből, részben mű

szaki fejlesztési alapból, kísérleti
céllal. Kisebb beruházásaink vol
tak: a szervizműhe1y, a fameg
munkáló és átalakítással egy üze
mi vágóhidat építettünk. A ter
melőalapok felújítása, illetve fej
lesztése mellett szociális és kul
turális beruházásra 16 millió fo
rintot költöttünk.

A tálajerő-utánpótlásra évente
mintegy 1300-1400 tonna ve
gyes hatóanyagú műtrágyát hasz
náltunk fel. Ez hektáronkén t
240-250 kg hatóanyagot jelent.
A szervestrágyázott terület csök
kenő tendenciát mutatott a terv
időszakban, mig 1975-ben 764
ha, l 979-ben eddig 485 ha terü
letre került hektáronként
400 q szerves trágya. Ezen a
helyzeten változtatni kell. A
kedvezőtlen talajadottságok mel
lett a növénytermelés eredmé
nyességét és a biztonság javítását

Mérlegen .öt esztendő
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A 'beszámoló párttaggyűlésgazdaságpolitikai határozata

A XI. kongresszus óta népgaz
dasági és gazdasági szinten is be
fejeztük a IV. ötéves tervet és el
kezdtük az V. ötéves terv teljesí
tését, melynek alapvonalát a
kongresszus határozta meg. Gaz
daságunk a fenti irányelvek és a
helyi adottságok figyelembevéte
lével készítette el középtávú ter
vét. A tervek teljesítése, illetve
túlteljesítése éFdekéeefl -alapszer
vezetünk minden termelési egy
ségben cselekvési programot ké
szített .

Ezekben a cselekvési progra
mokban a politikai, gazdasági
feladatokat lebontottuk, így
párttagságunk világosan látta a
részfeladatokat is, és azok teljesí
tésében jobban részt tudott vál
"lalni . A párton kívüli dolgozók
mozgósításában is hatékonyan
tevékenykedtek. Cselekvési prog
ramunkat a fontos párthatároza
tok megjelenése után kíegészítet-

. tük, illetve, ha szükséges volt, át
dolgoztuk. Gazdaságunk az éves
tervekben kitűzött feladatokat
továbbra is az átlagosnál gyen
gébb eszközellátottság és rossz
talajadottság mellett próbálta
megoldani.

A gépesítés területén az
1979-es gazdasági évben történt
jelentős előrelépés, ugyanis a
konvertálható árualapot növelő

géphitelből a búza- és naprafor
gó-termelési technológia gép
rendszerét elfogadható szintre
tudtuk emelni. Ha az V. ötéves
terv termelési mutatóit elemez
zük, kíderül, hogy a termelés vo
lumene és hatékonysága alatta
marad a gazdaság lehetőségének.

A növénytermelés termelésiér
ték-hatékonysága évről évre
csökken, ezt 1979-ben sem tud
tuk megállítani. Az állattenyész
tésben a megelőző IV. ötéves
tervvel ellentétben fokozatosan

. növekedett a termelési érték, a
hatékonyság, ez a tendencia az
1979-es gazdasági évben megsza
kadt, sőt veszteségünk lett. En
nek okait a későb biek folyamán
.részletesen elemezni fogjuk, bár
a hús- és tejtermelési tervet, ame
lyet az ötéves terv meghatáro
zott, teljesítettük. Megvizsgál
tuk, hogy mik voltak az elmúlt
ciklus legjelentősebb beruházá
sai, illetve fejlesztései. 1975-ben
egészségügyi okok miatt teljes ál
lománycserét hajtottunk végre a
szarvasmarha-ágazatban. Az állo
mánycserével párhuzamosan ha
ladó rekonstrukciós munkák 5 és
fél milliós terhet róttak a gazda
ságunkra és ez 14 millió fo ri ntos
ágazati veszteséget eredménye
zett, amelyet csak részben fede
zett az ÁGOK támogatása. A
munkaerőhiány miatt 1978-ban
3,5 -millió forintos értékkel egy
központi fejőházat alakítottunk
ki. A bekerülési költséget j~nak



Az idő pénz a
juhászatban is

ide tejjel 5 hét· alatt Megtalálni
a

legrt:legfelelöbb faflát
Aki szakmabeli, vagyis a juhá

szatban dolgozik, annak nem
kell bemutatni, milyen a ma szü
letett bárány. Vagy a két-három
napos juhbébi. De aki csak úgy
szokott birkanyája t látni, hogy

. az országúton éppen áttereli a ju
hász a másik oldalra, annak nagy
élmény belépni a kősziget1 egye
di ellető kiscsoportos bárányne
velőjébe, ahol ottjártunkkor

A holland fiú munka közbelt~a
telepvezetővel

pont harmadik napja folyt a leg
újabb kísérlet. Mégpedig az eddi
gitől eltérően külföldi főszerep

lőveI. A hosszú, szőke legény
ugyanis, aki kezében vödörrel és
cumisüveggel a bárányokhoz lép,
Cornelius Dirk Kees, A Wessanen
nevű holland tejpor- és takar
mánygyár alkalmazottja. S ő en
nek a kísérletnek a vezetője és
mindenese egyben. Kevés segít
séggel mindent maga intéz, ez az
egyik biztosítéka annak, hogy a
cég számára az új piacot - a
technológia eladását és a tejpor-

. szállítást megszerezze. Hogy a
nyugati országok mellett Kelet
Európával, így hazánkkal is üzle
ti kapcsolatot létesítsenek.

•De miről is van szó tulajdon-
képpen? Csak arról, hogy egy jó
nevű külföldi cég tejport szeret
ne szállítani minél többfelé a vi
lágban? Ez önmagában aligha
lenne érdekes. Ám annál figye
lemre méltóbb az.a hozzákapcso
lódó báránynevelési technológia,
amely olyan eredményt ígér,
amit eddig hazai kísérletekkel
nem lehetett elérni. Lényege rö
viden: a hideg tejjel táplált bárá
nyok 30-35 nap alatt körülbelül
14 kg-os választási súlyúak lesz
nek. És az elhullási arány is jobb
az eddigieknél.

•Hogy ennek a jelentőségét lás-
suk, az ősi és többségében ma is
folyó természetes nevelésből kell
kíindulni. Ebben az esetben az

_~llés után az anyajuh maga szop-
tatja a bárányokat, melyek álta
lában 60 nap alatt érik el a vá
lasztási súlyt, ami után hizlalásra
alkalmasak vagy pedig növelik
velük a tenyészállományt. Ezzel

a nevelési móddal igen nagy ~
elhullás: 17-19 százalékos.
Ugyanakkor a hosszú szoptatási
szakasz miatt nemcsak kevesebb
az ellés, de az elmaradt juhtej
mennyiség is tetemes.

•
ProfIlja és adottságai folytán a

gazdaság már régebben színtere a
több irányú juhászati kutatás
nak. Ebből az egyik a sűrített el
letésre irányul. Ilyen volt leg
utóbb a battériás kísérlet, amely
ből egy év alatt két 42 napos cik
lust csináltak végig 75 báránnyal,
több szintes ketreces egyedi el
helyezés szerint. Itt már harriar
- egy-háromnapos korban - el
választották az anyajuhtól a bá
rányokat és mesterségesen hazai
tej porral folyt a táplálás, azon
ban nem hideg tejjel, hanem 30
32 fokos tőgymelegre készítet
te!. A hideg tejet hátrányai 
bélgyulladás, hasmenés stb. 
miatt a szakirodalom sem aján
lotta. A battériás kísérlet jó ered
ményeket hozott. Ezzel a mód
szerret c! term~sz5lteshez képest
két és fél héttel hamarabb lehe-_
tett választási súlyú bárányt
nyerni. S mivel legkésőbb 3 na
pos korban elvették a kis bárá
nyokat az anyjuktól, a juhok jó
val hamarabb bekerülhettek a fe
jési és ellési körforgásba. És ami
nagyon fontos, számottevően

csökkent az elhullás: 6-7 százalé
kos lett a kísérlet során.

•
És mivel kecsegtet ez a leg-·

újabb kísérlet, amelynek a har
madik napján, amikor Kőszige
ten jártunk, már 3 ketrecben 35
bárány közül az egynaposok is
odamentek a középen elhely·e
zett szopókás vödörhöz és jó Ízű

en szoptak? A holland ·cég má
sutt bevált gyakorlata szerint
újabb időlefaragással és még ki
sebb elhul1ási számmal. Azaz,
30-35 nap alatt, vagyis legkésőbb

5 hétre a születéstől számitva vá-

Itatáso~ báránynevelési kísérlet

lasztási bárányt lehet produkálni
egyszerűbb és olcsóbb eljárással.
Ugyanis a hideg tej használata
számos előnnyel jár: a melegítés
munkáját a csapból kikerülö víz
felhasználása kiküszöböli és je
lentős energia-megtakarítást is
eredményez.

•
Cornelius Kees nem először

végzi ezt a kísérletet, amelyre az
összes technikai berendezést ma
gával hozta a speciális itatóvöd
röktől egészen a különböző hő

mérőkig, stejkeverő eszközökig.
Fölsz~relésében a leglényege
sebb, az 1500 kilogramm tejpor,
a cég gyártmánya és egy csomó
cumisüveg, melyből ái első kor
tyokat szívják a mesterséges táp
lálás kezdetekor a bárányok. Hi
szen ahogy megszülettek, felszá
radtak és leszopták a föccstejet,
már el is veszik őket az anyjuk
tól és bekerülnek a kellemes 20
22 fokos hőmérsékletű huzat
mentes terem egyik ketrecébe.
Cornelius szinte állandóan velük
van, reggel 7-kor jön ki a telepre
és itt dolgozik este 8-ig. Van
úgy, hogy éjszaka taxin kiszalad
Gyomáról, hogy valamit megnéz
zen, ellenőrizzen. Semmit sem

.bíz a véletlenre. A jó módszer
próbája ugyanis a jó végrehajtás,
a le1küsmeretes munka..-

Az egész világon a termelés
ben is az a helyzet, mint a sport
ban. Nincs megállás, folyik a
küzdelem azért, hogy állandóan
jobb eredményeket lehessen elér
ni. Mindig újabb és újabb módon
és módszerekkel, technikával,
többet és gyorsabban produkál
ni. Ez vonatkozik az állatte
nyésztésre, s ezen belül a juhá
szatra is, mint a gazdálkodás
egyik fontos ágára. S ez a kísér
let ennek az elvnek a gyakorlati
bizonyítása.

Vass ~fárta

(Fotó: Gál Edit)

A gazdaság megalakulása óta fog
lalkozik rizstermesztéssel. Az idén a
tavaly inál nagyobb területről, 1291
hektárról takarították be a termést. A
korábbi évekhez képest előbb sikerült
elvetni a rizst, zö mmel még április
ban, azonban ez az előny az akkori
kedvezőtlen időjárás - a hideg 
miatt nem érvényesült. Az árasztás
dacára is csak nehezen kelt ki a rizs és
aztán is az egész kezdeti időszakban

gyatrán fejlődött. Késóob azonban,
amikor az időjárás jóra fordult, meg-

Rizs zsákolása, fémzárolása

változott a helyzet, különösen kedve
ző volt aratás idején a száraz, meleg
idő. Korán hozzá lehetett fogni a
munkához és este sokáig tudtak dol
gozni, s így kevés volt a kieső nap. A
nyers termés hektáronkénti átlaga 24
q, ami végső tisztított állapotban kö
rülbelül 20 q. Az elóob említett vál
tozékony időjáráson kivül vetőmag

és vízellátási probléma is volt; ilyen
körülmények közt érte el a gazdaság
ezt a közepes terméshozamot.

A szándék ennél jobb eredmény
elérése. ezért is folyik megszakítások
kal már régebben kutatás a vállalat
nál. Fajtafenntartási és fajtavizsgálati.
Az elóobi célja a minőségi vetőmag

előállítása a kijelölt fajtából. Ez a gaz
daságban az idén először a Donszkoj
63-as és 402-es rizs. Mindkettőből az
egész évi gondos megfigyelés alapján
a legjobbakat válogatták ki. Azokat.·
amelyeknek a legegészségesebb a bu
gáj uk, s a legtöbb szemet nevelték, s

• egyéb jellemzőjük is előnyös.
A tulajdonképpeni kutatómunka

azonban a nagyüzemi és akisparcellás
kísérlet. Ezek 197 9-es eredményéről

a beszámolót a részletes kimutatások
kal együtt Ridegné Benke Judit
üzemmérnök, kísérleti felelős készí
tette el. Ebben az évben kapta ezt a
feladatot, eddig a rizságazat agronó
musa intézte a kísérletekkel kapcsola
tos dolgokat. Munkájáról a követke
zőket mondja.

- A kisparcellás kísérletezés célja,
hogy az itteni körülmények között
megvizsgáljuk az egyes rizsfajták vi
selkedését. Az idei kísérlet több or
szágból behozoItt és hazai fajtákkal
folyt, így szovjet, román és koreaí
rizzsel a mienk mellett. És fog is foly
tatódni tovább éVről évre azzal a kü
lönbséggel. hogy esetleg több vagy
kevesebb fajtával történik kísérlete
zés,. majd ahogy azt a kutatóintézet
megszabja. 'A megfigyelések eredmé-

nyét is - melyről egész évben vezet
jük a kimutatást - ól< értékelik.

A kisparcellás kísérletezés 19 rizs
fajtára terjed ki. Ezeket hatfélekép
pen vetik el azért, hogy az egyes faj
ták mindig másik mellé kerüljenek.
Kifutási idejük egy év és ugyanilyen
elrendezésben többet nem ismétlik
meg. A kísérlet lényege röviden: kita
pasztalni az előnyös és hátrányos tu
lajdonságokat, s ezek alapján eldönte
ni, mely faj ták kerüljenek át további
vizsgálatra a nagyüzemi kísérletbe.

Fotó: Gál Edit

- A nagyüzemi kísérlet során már
csak hat fajtával dolgozunk, de jóval
nagyobb területen, egyenként fél
hektáron termesztjük ezeket. Ebben
a kutatási formában a megfigyelés
nem terjed ki olyan sok mindenre,
mint az előbbibe!1, pont azért, mert
ott már bizonyítottak: a tizenkilenc
közül ez a hat vált be a legjobban .
Ezek tulajdonságai a legelőnyöseb

bek. Itt már a vizsgálódás legdöntőbb

;;zempontja a terméseredmény, azon
ban továbbra is figyeljük és jegyezzük
a tőszámot, bugaszámot, a virágzás
kezdetét, a növénymagasságot és szál
szilárdságot is, hiszen ezek a növény
fontos jellemzői. A faj ták vizsgálatát
nemcsak mi, hanem számos gazdaság
végzi még, így mód van az országos
összehasonlításra is. Ennek alapja,
hogy a körülmények egy része hason
ló: a vegyszerezés, műtrágya-adagolás

például egyforma, más. tényezők vi
szont, mint a talajminőség, éghajlati
adottság, eltérőek. Mindezek elemzé
se dönti el aztán, hogy hol. melyiket
érdemes és kifizetődő termeszteni.

A gazdaság idei n.agyüzemi kísérle
tének eredménye szerint az itteni kö
rülmények közt a legjobban a Kákai
203-as rizsfajta vált be. Kereken 10
mázsával adott nagyobb termést,
mint a többiek. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a jövőben jóval nagyobb
területet kell bevetni a gazdaságban a
Kákai 203-asból. Sorban utána a
Nucleoriza következik, ugyanis ez is
jobb 4-5 mázsával a többinél. A
Donszkoj 63-as viszont a várt ered- •
ményt nem hozta meg, mert tenyész
ideje hosszabb, későbben érik be. Te
hát a vetésterületét csökkenteni kell.
A Mutashalinak bár sok jó tulajdonsá
ga van, hátránya az, hogy pergésre
hajlamos fajta. Ez most is bebizonyo
.sodott, ezért nagyüzemi termesztése
nem indokoit.

V.M.
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Jogsegélyszolgálat a dolgozók képviseletében

Nyugdijasainkat köszöntjük

Névadó' ünnepség

Fotó: Kékesi

Csaba Gergő, Kulich Béla, Lisz
kai András, Nagy Edit és Szaká
los Éva kapott utónevet. A szak
szervezet és a KISZ ajándékainak
átadása után Ambrus Balázs igaz
gató mondott pezsgős pohárkö-
szöntőt. -

Dr. Mindák Zoltán
MSZMP-titkár

Gombár Mátyásné
vszb-tit}(ár

Ambrus Balázs
igazgató

Boczonádi Ferenc
KISZ-titkár

Tengely Gyula elvtárs tartja. Et
től kezdve minden második ked
den összesen 8 alkalommal lesz
foglalkozás.

A vállalat szakszervezeti bi
zottsága három csoportban a
"Társadalmunk kérdései" máso
dik évfolyamát indítja 45 fővel

1979. november 26-tól kezdődő
en, minden második hétfőn 7 al
kalommal. A szakszervezeti tes
tületi tagok továbbképző tanfo
lyamán 21 fő vesz részt 1979.
november 28-tól kezdődően,

minden második hét szerdáján,
összesen 7 alkalommal. Ugyan
csak a vszb szervezi a szocialista
brigádvezetők tanfolyamát, ame
lyen 15 fő vesz részt 1979. no
vember 27-től, minden második
hét keddjén 7 alkalommal.

A politikai oktatás mindenki
számára fontos azért, hogy elmé
letileg felkészültebb, a minden
napi politikában tájékozottabb
legyen, és rilUnkáját eredménye
sebben tudja végezni. Az oktatá
sokon való aktív részvételt ez év
ben az is indokolja, hogy közeleg
pártunk XII. kongresszusa és ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója.

A kérésünk az, hogy saját pél
damutatásukkal és szervező

munkával segítsék elő azt, hogy
a különböző oktatási formákra
bevont dolgozók az oktatásokon
rendszeresen részt vegyenek.
Szocialista brigádvezetőinktől és
tagjainktól azt kérjük, hogy te
gyenek eleget ezúton is a vállalá
saiknak, valamennyi brigádtag
párt- és tömegszervezeti oktatás
ban vegyen részt.

Valamennyi párt-, KISZ-, tár
sadalmi, gazdasági vezetőnek

ilyen irányú tevékenységét előre

is megköszönjük. .
Reméljük, hogy felhivásun1L

megértésre talál és elősegíti okta
tásaink eredményességét!

leánynevelő otthon úttörői ad
tak műsort és avatták jelképesen
kisdobosokká a kicsinyeket.

.Bukva Gabriella, llanyecz Gá-
bor, Hanyecz Henrietta, Katona
Renáta, Kálmán Tímea, Kékesi

Bensőséges ünnepség színhe
lye volt október 20-án a gazda
ság központi ebédlője. A vállalat
vezetőség és a társadalmi szerve
zetek névadó ünnepséget rendez
tek dolgozóink gyermekeinek.

Dr. Mindák Zoltán párttitkár ün
nepi köszöntője után Gyoma
nagyközség anyakönyvvezetője,

Katona Istvánné szólította az ér
dekelt szüló'ket és névadószülő

ket, akik a gyermekük nevelésére
tett fogadalmukat aláírásukkal
erősítették meg az anyakönyv
ben. Ezt követően a dévaványai

Gazdaságunk párt- és KISZ
szervezetének vezetősége, vala
mint a gazdaság vezetősége és'
szakszervezeti bizottsága azzal a
kéréssel fordulunk dolgozóink
hoz, a pártcsoport-bizalmiakhoz,
szakszervezeti bizalmiakhoz, szo
cialista brigádvezetőkhöz, gazda
sági és munkahelyi vezetőkhöz,

hogy aktív közreműködésükkel

segítsék a gazdaságunkban
1979/80. évre tervezett párt-,
KISZ- és tömegszervezeti oktatá
sok eredményességét!

Az alapszervezet vezetősége 3
oktatási forma indítását tervezi:

- Nemzetközi politikai kér
dések című oktatás 20 fő részvé
telével, előadója Giricz Máté elv
társ.

- Társadalmi és állami élet
kérdései című oktatás 19 fővel,

.előadója Hanyecz Károly elvtárs.
- Politikai vitakör három cso

portban 65 fővel, vitakörvezetők

Kékesi László, dr. Mindák Zol
tán és Tari Sándor elvtársak.

Az oktatások időpontja a
sz-állitóüzem területén 1979. no
vember 16-án és ezt követően

minden második pénteken reggel
7 órától összesen 8 alkalommal.
Az áll;lttenyésztés területén az
ott dolgozók osztott munkaide
jét figyelembe véve 1979. no
vember l3-án 10 órától és ezt
követően minden második ked
den, összesen 8, alkalommal.
Egyéb területen 1979. november
12-én 15 órától és ezt követően

minden második hétfői napon,
összesen 8 alommal. Az okta
tások időtartamát a hallgatók ké
résére az előző évi négyórás fog
lalkozásokkal szemben alkalman
ként kétórás időtartamban jelöl
tük meg.

Az oktatási terv tartalmazza
az egyéb oktatási formákra tör
tént beiskolázásokat is. így gaz
daságunkból marxista-leninista
esti egyetemre két fő, marxis
ta-leninista szakosítóra 3 fő,

marxista-leninista esti középis
kolára 3 fő és nagyközségi szer
vezéSben az ifjú párttagok okta
tására két fő jár.

A KISZ-szervezet tagjainak
oktatása 1979. november l3-án
15 órakor kezdődik, az oktatást

sdkszervezeti tagságtól függetlenül.
Ugyancsak igénybe vehetik a gazda
ság nyugdíjasai és szakmunkástanulói
is. A jogsegélyszolgálat (képviseleten
kívül) jogi segítséget adhat a gazdaság ...
ösztöndíjas tanulójának és a jogse- '
gélyszolgálat igénybevételére jogosult
személy eltartott hozzitartozójának,
özvegyének, árvájának. A jogsegély
szolgálat bizottság formájában jár el.

Vezetői feladatait a vszb által al
kalmazott jogász látja el. A bizottság
nak tagja továbbá a vszb által a gazda
ság dolgozói közüLkijelölt 2 ~ő, akik
közül az egyik munkaügyi, a másik
társadalombiztosítási ügyintézést vé
gez. A jogsegélyszolgálat adminisztra
tív feladatait a vszb által megbízott
adminisztrátor látja el.

A jogsegélyszolgálat a dolgozók
számára ingyenes. Az ingyenesség
nem érinti az eljárás során felmerülő

költségek viselését. A jogsegélyszolgá
la t kihelyezett fogadóórákon látja el
a feladatait. A fogadóórák minden
héten kedden 8-ll óráig tartanak. A
jogsegélyszolgálati bizottság tagjai,
valamint adminisztrátora az eljárás
során tudomására jutott titkot köte
les megőrizni, azokról kívülálló har
madik személy részére tájékoztatást,
információt nem adhat.

A jogsegélyszolgálat munkájáról az
elmúlt három év tapasztalatait figye
lembe véve elmondhatjuk, hogy fel
adatait jól látja el. A dolgozók biza
lommal fordulnak hozzá.

OT. Katona Gyula

Munkaügyi osztály

A munkában töltött évek
után jó egészséget, pihenést és
hosszú boldog életet kívánunk
mindannyiuknak.

Vass Márta

daságban. Több hétvégi belföldi
és külföldi kirándulást szervez
-tek. Ebben az évben 20500,
Ft-tal rendelkeztek, ebből vásá
roltak tv-készüléket a KISZ kere
tén belül működő - s onnan is
sok támogatást élvező - új ifjú
sági klubnak. Ezenkivül magnót,
színház- és mozibérleteket, vala
mint könyveket vettek, s a kirán
dulási költséghez is hozzájárul
tak.

Ténykedésüket 'több szerv el
lenőrizte, a nyár folyamán a ME
DOSZ megyei bizottságának kul
turális munkabizottsága is. A há
roméves működést jónak ítélték,

- a tervek nagyobb része ugyanis
megvalósult. Pedig, mint megje
gyezték az írásos anyagban, "sok
problémát okoz a gazdaság terü
leti szétszórtsága, az utaztatás, s
ebből adódóan a dolgozók sza
bad idejének összehangolása".

Valóban ez a helyzet. Sok
gond és nehézség közepette fo
lyik a kulturális nevelőmunka,
melynek sarkalatos pontja volt
és maradt a művelődési vágy fel
keltése és ébrentartása. Az ér
deklődés, a kíváncsiság az a mo
tor ugyanis, amely arra ösztökél
te mindenkor az embereket,
hogy mindig többet tudjanak
meg magukról, a világról. Vagyis
mindent, amit csak elérhetnek.
Vannak akiket vissza sem lehet
tartani ettől, s vannak jócskán
közömbösek. De olyanok ·is so
kan, akiket a körülményeik aka
dályoznak. Távolság, elzártság,
leterheltség. Szerencsére a
könyv, a televizió, a rádió hozzá
juk is elér. S e hármas ereje ha
talmas, ha szá!llsze.ruen nem is
mérhető.

ség növelése? A' tartalmas szóra
kozás? A szabad idő hasznos el
töltése vagy a szocialista brigá
dok művelődési tevékenységének
segítése? Nyilván nem. És folya
matosan csak úgy megy a JIÍun
ka, ha maguk mellett tudják a
gazdasági vezetéssel együtt a vál
lalat politikai és társadalmi szer
veit.

De miről is ad számot aJeg
frissebb jelentés? A párt- és tö- '
megszerveze(i oktatást filmvetí
téssel egészítették ki: nagyobb
lett az érdeklődés. A községi mű
velődési ház rendezvényeit töb
ben látogatják, mint amire a 20
kombinált és 10 ifjúsági bérlet
lehetőséget nyújt. Hetvenen néz
ték meg a nyáron Szegeden a Já
nos vitézt. Havonta 20-30 mozi
jegyet vásárolnak. Propagálják a
nyolc osztály elvégzését és segí
tik a szakmunkások középiskolai
tanulmányait. Eredmény: jelen- .
leg 16 középiskolásuk van, s eb
ből 12 fizikai dolgozó. A szak
mai képzés is jól sikerült: 18
szakmunkás- és 6 betanJtottmun
kás-bizonyítványt adtak ki. Né
gyen pedig most járnak techni
kusi minősítő tanfolyamra.

Befejeződött a hét témából
álló TIT-előadás sorozat. Közön
ségsiker: 194 dolgozó hallgatta
meg. És már elkezdődött az
újabb sorozat, az első előadást

meg is tartották. A bizottság is

részt vett a közkedvelt sportna
pok szervezésében: s a szocialista
brigádok közművelődési vetélke
dőjéhez nyújtott segítségüket az
elért eredmények igazolják. Há
zi- és kölcsönkönyvtárat hoztak
létre, s időnként könyvbizomá
nyosi tevékenység is folyik a gaz-

Rokkantsági nyugdíjba ment:
Benke Gábor takarmánykeverő

üzemvezető, Darvasi Ferenc
munkaügyi osztályvezető, Kürti
Zsigmond traktoros, Török And
rás juhász és Zrena István gépud
varos.

ládjogi ügyekben akkor járhat el a
jogsegélyszolgálat, ha a dolgozó kéreI
me az alábbi jogok érvényesítésére
irányul: gyermektartásdíj megállipítá
sa, folyósítása, összegének megváltoz
tatása.. Gyermek elhelyezése vagy el
helyezésének megváltoztatása. Szülő
tartásra irányuló követelés, házastársi
tartásra irányuló követelés.

Polgári ügyek körében elsősorban

a személyiségi jogok polgári jogi vé
delme érdekében, de csak rendkívül
indokolt esetben, kivételesen láthat el
képviseletet a jogsegélyszo19á1at.

Büntető és szabálysértési ügyek
ben a jogsegélyszolgálat elláthatja a'
sértett képviseletét, továbbá gondat
lan bűncselekmény miatt indult ügy
ben, valamint szabálysértési ügyben
képviseletet is elláthatja .

Államigazgatási eljárások során a
jogsegélyszolgálat főként lakásügy
ben, építési engedély ügyben, bölcső
dei, óvodái felvétel ügyben, valamint
gyámhatósági ügyben járhat el. .

Szerződéskötésnél a jogsegélyszol
)gálat csak jogi képzettséggel és gya
'korlattal rendeikező megbízott útján
és 'csak akkor mú1<ödhet közre, ha a
dolgozó személyi körülményei és a
szerződés tárgya ezt indokolttá teszi.

Magánokiratot a beadvmyok kö
rén kívül kivételesen abban a körben

,készíthet a jogsegélyszolgálat, amely
ben képviseletet is elláthat.

A jogsegélyszolgálatot a: gazdaság
valamennyi 'dolgozója igénybe veheti,

Nemcsak itt a gazdaságban,
másutt is szerte az ország min
den· közösségében próbálják szá
mokkal, adatokkal föltérképezni
időnként, hogyan is áll a közmű

velődési helyzet? Jelentések, be
számolók készülnek a közműve

lődési bizottságok és a velül(dol
gozó aktívák munkájáról: hol,
mit szerveztek, milyen filmet,
színdarabot, tárlatot 1:J.ányan lát
tak? A szakmai, politikai és álla
mi oktatás milyen létszámmal
folyik és sikerül-e minél több
tartalmas szórakozást biztosítani
a dolgozóknak? Ez a fölsorolás '
csak egy része annak,'amivel fog
lalkoznak és hol van még akkor
az, amit mérni nem is lehet, pe
dig van, létezik, csak éppen szá
mokba formálhatatlan, hiszen az
egyes ember mindennapi maga
tartásában, szokásaiban mutat-·
kozik meg. Azokban, amelyeket
a szűk vagy tágabb környezet
alakított, vagy éppen most alakít
ki.

Míg a kérdés írásos dokumen
tumait forgatjuk, nézzük, ezek
ről is ejtünk pár szót Hangya La
josné. oktatási és szociálpolitikai
előadóval, a közművelődési bi
zottság elnökével. Közben el
mondja, hogy majd három éve
alakultak meg, de különböző ok
ból a kilences tagság ötre csök
kent, s most a napokban egészült
ki újra teljes létszámra a bizott
ság. A munka értékeléséről szep
temberben készült beszámoló,
melyben az éves terv alapján ér
tékeltek. Célkitűzések címszó
alatt csupa hosszú távú, mondo'
hatni, állandó feladat áll. Lehet-e
más is a világnézeti, politikai,
művészeti nevelés például? Vagy
az általános és szakmai művelt-

1979. évben munkatársaink
közül öregségi nyugdíjba ment:

Fekete Albert jl,lhászati éjjeli
őr, Kardos Sándor takarmányos,
Kiss Ernő főkönyvelő, Nagy Ber
nát agronómus, Veress Lajos be
ruházási előadó.

Gazdaságunkban 1976. december
15. óta működik jogsegélyszolgálat az
1/1976. (Ill. 27.) SZOT számú irány
elv alapján.

Feladatait a vállalati szakszervezeti
bizottság által jóváhagyott ügyrend
határozza meg. Ezek közüllegfonto
sabb, hogy a hozzá forduló gazdasági
dolgozók ügyében (munkajogi, mun
kavédeimi, társadalombiztosítási, ál
lamigazgatási, családjogi, polgári jogi
ügyekben stb.) felvilágosítást és ta
nácsadást nyújtson.

• A tanácsadás, felvilágosítás során a
'jogsegélyszolgálatnak biztosítania
'kell,hogy a dolgozó az ügyére vonat
kozó jogszabályi rendeikezéseket
megismerje. Szükség esetén meg kell
magyaráznia az ügyben hozott hatá-

, roza'tot és a tett intézkedést.
A jogsegélyszolgálat a dolgozók

képviseletét is ellátja bíróságok, ható
ságok és egyéb szervek előtt, ha az
adott ügy támogatása nem ellentétes
a szocialista erkölcs követelményei
vei, és ha a dolgozónak szüksége van
jogsegélyre. A jogi képviselet ellátását
a vállalati szakszervezeti bizottság en
gedélyezi. Az engedely megadásához .
a jogsegélyszolgálat vezetőjének véle
ményét ki kell kémi.

Munkaviszonyt érintő és társada
lombiztosítási ügyekben a jogi képvi
seletet is ellátja a jogsegélyszolgálat,

'ha a szakszervezet vállalati szerve az
adott ügyben kifogást emel és ajogse
gélyszolgálatot megbízza az ügynek a
munkaügyi bíróság elé vitelével. Csa-



Meglepetés a horgászversenyen

Lukács József

Fotó: Kékesi László

Ifj. Antal András
KISZ-sportfelelős

sport

nyeken. AZQk a dolgozók és ve
zetők, akik \ilyen összejövetele
ken sportolás és szórakozás köz
ben találkoznak és összemérik
erejüket, a hétköznapi munkák
során is megtaláljáka közös
munka örömét. Törekedni kell
arra, hogy ez a dicséretes hagyo
mány továbbfejlődjék és minél
többen kapcsolódjanak be dolgo
zóink közül a november 7-i
sportnap vetélkedőibe, és alakít
sanak ki ezáltal barátibb kapcso
latot egymás között is. Azok a
dolgozók, akik ebben az évben
részt vettek a versenyekben, már
a jövő évre gondolnak és latol
gatják a következő versenyek
esélyeit.

októberi eseményekről és dolgo
zóink minél szélesebb körben ve
gyenek részt asportversenyen,
kis kikapcsolódással oldják fel a
hétköznapok feszültségét. A ren
dezvény népszeriíségét bizonyít
ja, hogy több mint 100 fő indult
a díjakért. November 7-én reggel
8 órakor kezdődtek a versenyek
és a szervezett lebonyolításnak
köszönhetően 12 óráig be is feje
ződtek. Ezután került sor a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
évfordulójának a megemlékez~sé

re, a törzsgárdajutalom k,ioszt~

sára, majd ünnepélyes eredmény
hirdetés következett. A lövészet
ben első helyezést ért ~l Tengely
Gyula, a második helyezett Wei
gert Ádám, a harmadik helyet
Múth Ádám érdemelte ki. A
sakkverseny Lukács József győ

zelmét hozta, a második helye
zett Ambrus Balázs, a harmadik
helyezett Nyiri Gyula lett. Az
asztalitenisz-viadalból Megyeri
Zsolt került ki győztesen. Kecse
Ferenc a második, Kovács
György a harmadik helyezett. A
biliárdjáték győztese Fekécs
László, második helyezett Almá
si László, a harmadik Koloh Elek
lett. A lengő teke Boezonádi Fe
renc győzelmét hozta, a második
helyezést Fábri Lajos, a harmadi-.
kat Győri Elek érdemelte ki.

Ahorgászversenyen a zord
időjárás ,miatt csak egy verseny
ző indu t. Az utolsó kötött prog
ram, melyet a versenyzó1c és a
résztvevők egyaránt jó hangulat
ban töltöttek (és fogyasztottak)
el, az ünnepiebéd volt, melyért
szakácsnőinknek külön köszönet
jár.

Összegezve a sportnap ered
ményét és tapasztalatait elmond
hatjuk, hogy dolgozóink szívesen
vesznek részt a közös rendezvé-

Közös szórakpzás,

verseny november ünnepén

.Fekécs László

1975 volt az.első év, amikor a
Nagy Október Szocialista Forra
dalom évfordulóját másként ün
népelte gazdaságunk dolgozó

,kollektívája, mint az előző évek
ben. A növénytermesztési osz
tály szakszervezeti bizottsága
kezdeményezésével a vszb sport
napot rendezett. Azóta minden
,évben megrendezésre került az
éVforduló tiszteletére elindított

. tömegsportnap. Ez évben min
den osztály szakszervezeti bi
zpttsága bekapcsolódott az ese
mény leponyolításába.

Az alábbi versenyszámokban
. lehetett nevezni: lövészet, sakk,

asztalitenisz, horgáSzat, lengőte

ke, biliárd. A rendezvény célja,
hogy megemlékezzünk a nagyValah Sándor
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A zsákmányelbírálásához kü- .
lön szakértőket kellett kirendel
ni. A verseny szorosságát mi sem
jellemzi jobban, hogy az indulók
népes mezőnyét mindössze egy
fő, a győztes képviselte. így a bi
zottságmik a rajtszám k~osztásá

nál, a hely kisorsolásánál és a
versenyző felvezetésénél nem
volt nehéz dölga. Annál több az
egyetlen árva keszeg lemérésé
nél! A versenybizottság végűl is
az eredményességet l doboz ola
jMnaTIal jutalmaztá (mintegy
háromszorosával a kifogott sú
lyának) ... A verseny tanulsága:
nem a nagy fogás, a részvétel a
fonto·s.

Körösi liíradó
a Körösi Állami Gazdaság

(Gyoma)
Híradója

Szerkeszti: Sass Ervin
'iadja: a Békés megyei

Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó:

Dr. Árpási Zoltán
Megjelenik: negyedévenként

8965 Dürer Nyomda
Békéscsaba

Régen látott kemény, de
sportszerű küzdelem zajlott a
november 7. tiszteletére rende
zett vállalati horgászversenyen.
A szoros küzdelemből dr. Szak
máry Sándor, vállaJatunk jogta
nácsosa került ki győztesen.

- Már megint em~l\ a te~etl - Úgy látom törzsgárda. találkozó lesz... - Ezzel még mindig befogtam a .szájukat.

- jó reggelt főnök úr!

Vakond: - És fokozni kell az éberséget!

.- Végre egy ideális titkárnő!

Már megint a váll~ati koszt!

jól- Hát legyen ő a bizalmi!
r-r---,

jaj! - Ma szeminárium is lesz..•

- Ideológiai komplexusaim vannak,!



gen várt és vágyott a nép. S
amelyért legjobbjaink harcoltak,
szenvedtek az elnyomás éveiben,
az életüket is kockára téve. Mun
kások, parasztok, értelmiségiek
bői a munkásmozgalom élharco
sai.

Az akkor önfeledten ünneplő

tömeg a háború hátrahagyott
romjai közepette, bizakodva né
zett a jövő elé, pedig az ország
újjáépítésének nehéz évei előtt

állt. De már olyan hatalmas vív
mány l11cgvd!ósitása után, minl a
földosztás, amely a legkisemmi
zettebbek ezeréves álmát valósí
totta meg. Es játtek a mun.ica ne
héz napjai, évei, közben olyan si
kerek, min t a bankok, bányák,
gyárak, üzemek államosítása, az
újabb és újabb május elsejék
mindezt tükrözték. S a követke
zők is az egyre újabb eredménye
ket: a nép hatalmát, s a gazdaság
fokozatos megszilárdulását. A
szegénységet felváltotta lassan a
jómód, az életszínvonal állandó
emelkedése. És a rövid három és
fél évtized megváltoztatta az or
szág képét és népünk életét. Van
mire büszkének lennünk, amikor
ünnepelünk.

Május elseje a proletár nem
zetköziséget, a világ dolgozóinak
összefogását jelképezi és erősíti

is, s ugyanakkor a szocializmus
eszméit. Azt, hogy minden em
ber számára megvalósítható az
emberhez méltó élet; lehet úgy
élni, hogy ne kelljen félni a hol
naptól, rettegni a létbizonytalan
ságtól. Példa erre a szocialista or
szágok tábora, az új világrend
szer, amely, ha nem is zökkenő

mentesen, de állandóan fejlődik,

s hatalmas erőt képvisel. Ez az
erő, a béke ereje is, ugyanakkor
záloga, biztosítéka is. Hiszen épí
teni, teremteni, élni, csak béké
ben lehet.

Ez a mostani május elseje ezt
is hirdeti. Nálunk és mindenütt,
ahol csak megünneplik ezt a na
pot, a yilág m\nden,réFén. Mert
az emberek éljenek bárhol, nyu
galmat akarnak, magukat és
gyermekeiket biztonságban tud
ni. S ezen az idei május elsején
még az eddigieknél is nagyobb
jelentősége van a béke jeIszavá
nak.

A 35. szabad május elseje
A tavasz, a természet megúj

hodásának ideje, népünk törté
nelmének is nevezetes időszaka.

Szinte egybeesik március 15., az
1848-as szabadságharc kezdeté
nek, március 21., az 1919-es Ta
nácsköztársaság kikiáltásának és
április 4., felszabadulásunk ünne
pének napja. Nagy időket idéz
mindha-r n es az összefüggés kö
zöttük törvényszer(í. Méltatására
évról évre sor kerül; az idei forra
dalmi napok alkalmával is el
hangzott, amikor az emiéi<.ezés
zászlaját meghajtottuk ITllndazok
é"~.~ .. i.) á.:~~~ ::=~:~~ ..~ !"'?':f'S~l V()l·

tak a sorsfordító eseményeknek.
A tavasz másik nagy ünnepét

- a május elsejét - a munka és a
proletár nemzetköziség jegyében
tartjuk, együtt a világ dolgozói
val, mindazokkal, akik a mun
kásszolidaritást e napon de
monstrálják. Nemzeti ünnepeink
már lezajlottak, május elseje vi
szont ezután következik, s ha
gyományaink szerint most is ha
talmas tömegek seregszem!éje
lesz. S egyben az erős szocialista
világrendszer és az örömmel vég
zett eredményes munkáé is. :ts
immár harmincötödször: szaba
don, zavartalanul.

Az idősek még jól em! ékeznek
saját tapasztalatukból, milyen
volt az, amikor üldözések köze
pette került rá sor. Rendőrség,

csendőrség állt készenlétben,
hogy az alig megkezdett tünte
tést, a munkás és paraszt felvo
nulókat szétzavarja. S megyénk
ben is nemegyszer volt példa a
brutális erőszakra. De a Viharsa
rok proletárjai mégis minden al
kalommal kimentek az utcára. S
a dal, hogy itt van újra május el
seje, a levegő dallal van tele ...,
már előtte elhangzott a munkás
otthonokban. Csöndben, dúdol
va, mert tiltott volt az is.

Annál erőteljesebben csendült
föl 1945-ben, az első szabad má
jus elseje felejthetetlen napján,
amikor a falvak és városok népe
ezzel a dallal indult ki az utcára
virággal a kézben, a felvirágzott
házak és májusfák közé. Elemi
erővel tört ki az emberekből a
jókedv és az öröm: vége a múlt
nak, előttünk az élet, az új,
mindazzal együtt, amire oly ré-

lll. ÉVFOLYAM l. SZÁM

•
A kongresszusi irányelvekben a leg

nagyobb helyet a gazdasági építő

munka kérdései kapták. Ez megfelel
párttagságunk és a közvélemény vára
kozásainak. Dolgozóink véleménye
szerint is a szocializmus épí tésének
kulcskérdése ma a gazdasági építő

munka, a termelés. A gazdaság gond
jait dolgozóink átérzik. Egyre inkább
felismerik, hogy nemcsak azért kell
jobban, hatékonyabban dolgozni. ta
karékosabban bánni javainkkal. az
anyaggal. az energiával, a pénzzel. az
idővel, mert nehezebbé váltak fejlő

désünk feltételei. Minél inkább az a
felismerés hatja át gondolkozásunkat.
annál előbb leküzdjük nehézségein
ket, jobb hatásfokkal oldhatjuk meg
feladatainkat. Eredményeink megszi
lárdításának és továbbfejlődé"sünk
megalapozásának útja is ez.

anyagok visszavételezését folyama tos
sá tessz.ük. ugyanez a feladat az építé
si és ipari anyagoknál is.

- Gépesítésrn belül az ipari ter
mék gyártására megfelelő műhelyte
ret kell kialakitani és ezt a tevékeny
séget fejlesztjük.

- A tehergépkocsiknál premizálás
sai ösztönözzük az üzemanyag-megta
karítást.

- A tehergépkocsi-üzem árbevételi
tervét teljesíteni kell.

- A gépjármű üres futásának csök
kentése érdekében a gépkocsi-telep
helyen a gépkocsimosó kialakítása
szükséges.

- Az árbevételi terv és annak ki
szélesítése lényeges feladatunk.

I - Az energiatakarékossági intézke
dési tervet 1980. február 28-ig el kell
készítenünk a gazdaság egész területé
re vonatkozóan. Ebben a tervben a
végrehajtandó intézkedésekért felelős

személyek neve és a végrehajtás határ
ideje is szerepel.

- Az energiatak'<lTékossági intézke
dési terv teljesítését negyedévenként
értékeljük.

- Az energiatakarékossági intézke
dési terven belül az alábbi főbb célki
tűzéseket kell kiemelten kezelni:

a) A folyékony üzemanyaggal való
ésszerű. takarékos gazdálkodás meg
szervezése. munkafolyamatok üzem
anyagigényének csökkentése. megfe
lelő gépkapcsolatok kialakításával.

h) G0~dos "'U!!K3szt'fvezés't'J, o

szállítóeszközök kapacitásának növe
lésével. a száll;tási feladatok ésszerű

csoportosításaVal csoKI<enteni a szabj
tójárművek üres futását a közúti és a
mezőgazdasági szállítások területén .

c) A lucerna- és a termény szárító
energiatakarékos üzemvitelének. a
tú!szárítások teljes kiküszöbölésének
feltételeit megteremteni (pl. gyorsmé
rőket veszünk a nedvességtartalom
megállapításáért).

d) A helyiségek fűtésénél a vonat
kozó NIM-rendeletben meghatározott
'hőmérsékletihatárokat betartjuk.

e) A villamos energiánál az egyes
időszakokra szerződött teljesítmény
határokat tartjuk és csökkentjük a
felhasznált villamos munkást.

Épitkezés, beruházás
- A rizstelep rekonstrukciós mun

káknál az 1979-es évről áthúzódó és
az ez évre ütemezett munkákat 1980.
november 30-ig el kell végezni.

- Az építkezés szabad kapacitását
csak olyan munkával lehet lekötni.
mely elfogadható nyereséget hoz.

- A gazdaság épületkarbantartási
munk:íinál és aberuházásoknál
1979-ben elmaradt munkák elvégzé
sére ütemtervet kell készíteni.

- Az 1979-ről áthúzódó négy la
kást és az 1980-ra tervezett hat lakást
november 30-ig be kell fejezni.

vetlenebbül érinti, politikai kihatása
is igen jelentős. Alapszervezetünk
számára ebbőllevontuk a következte
tést: döntő. hogy minden ember ér
telmes, hasznos munkát végezzen és
teljesítményének megfelelő anyagi és
erkölcsi elismerésben részesülj ön. A
termelési tervek kialakításánál nagy
figyelmet kell fordítani a munkaerő

reális megszervezésére .
Az ágazatok gazdaságpolitikai fel

adatai:
Növénytermesztés:
- Minden növényre kidolgozunk a

helyi viszonyokra legalkalmasabb ter
melési technológiát. s gondoskodunk
a maradéktalan teljesítésről.

- A növényfajtákra tervezett hoza
mokat tervezett költségszinten bizto
sítsuk.

- Rizstermesztésnél csak azokon a
területeken dolgozzunk, amelyeken a
gazdaságos termelés biztosított.

- A tömegtakarmány-termő terü
letek tápanyag-ellátottságát a terve
zett hozamszintnek megfelelő mér
tékben növelnünk kell.

- A hozamok növeiése mellett
csökkentjük a tömegtakarmány-ter
mő területeket.

- A takarmány minőségének javí
tása érdekében fejlesztjük az ágazat
géprendszerét.

- Arra kell törekednünk, hogy
gazdaságunkban megműveletlen terü
letek ne maradjanak.

- Az c:1t5zŐüzc:r. irányítását önái
ló irányítóval külön kell választani az

- Növelnünk kell a gépek kihasz
náltsági fokát.

Állattenyésztés
Szarvasmarha: - Tehénlétszám biz

tosítása 700 darab.
- Tejtermelésnél 4 ezer 400 li

ter/tehén. összesen 3 millió 80 ezer
liter tej. Ennek elősegítése érdekében
a fizikai és műszaki dolgozók köré
ben premizálást kell bevezetni azok
nál. akík a tejtermelésben érdekeltek.

- A fejóbáztól a trágya-eltávolítást
meg kell oldani.

- A borjúnevelésnél a tervezett
költségszinten megpróbáljuk biztosí
tani a havi 25 kilogrammos súlygyara
podást.

- A borjúelhullás kényszervágását
10 százalék alá kell szorítani, ennek
érdekében a szakszolgálat i állomással
és az állat-egészségügyi hatóságokkal
közösen egy megfelelő termelési és ál
lattenyésztési technológiát dolgozunk
ki.

- Ellésforgó 400 napon belül tör
ténő beállítása szükséges állomány
szinten.

- A növendéküsző-állománynál

arra törekszünk. hogy 26 hónapos
korára leelljen és a tej termelésbe be
lépjen.

- A halva született borjúk számá
nak csökkentése is célunk.

Juhászat:
- Év végéig 6 ezer darabos anyaál

lományt biztosítunk.
- A száz anyára jutó bárányszapo

rulatban 125 darabot szeretnénk elér
ni.

- BárányelhuJlást 10 százalékra
kell csökkenteni. A kényszervágás és
elhullás csökkentése érdekében az
AKI-val közösen tartástechnológiát
dolgozunk ki. Ugyanakkor beveZet
jük a mindennapos vágóhídi üzeme·
lést. ahol az elhullás és kényszervágás
csökkentése érdekében levágjuk a ju
hokat.

Keverő-. LKB-üzem
A költségek csökkentése érdeké

ben a belső használatra gyártott tá
pok és lucerna liszt gyártásánál papír
zsákot nem használunk.

- A gépjavításnál az anyag- és al
katrész-takarékosságot kiemelten ke
zeljük. Fel nem használt alkatrészek.
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'Gazdaságunk feladata 1980-ban
A népgazdaság és gazdaságunk

szempontjából jelentős és fontos állo
más az 1980-as esztendő. Ebben az
évben volt pártunk XII. kongresszusa.
amelynek határozatai megszabják a
VI. ötéves terv irányát. mértékét. A
terv megalapozója és kiinduló pontja
lesz az 1980-ban elért fejlődés szintje.
Az idén került bevezetésre a mező

gazdasági nagyüzemekben az új köz
gazdasági szabályzórendszer is. E
szempontokhoz és feladatokhoz kell
igazitani tevékenységünket és irányí
tó munkánkat.

Örvendetes. hogy dolgozóink kriti
kája túlnyomórészt segítőkészséget,

tenniakarást fejez ki. Szinte minden
pártcsoportülésen bírálat érte a ha
nyag munkát. a rendetlenséget. a pa
zarlást és határozottabb fellépést igé
nyelnek dolgozóink - joggal - a fe
gyelmet megsértőkkel szemben. A
beszámoló taggyűlésen elmondtuk,
hogy az V. ötéves tervelőirányzatai

miért nem teljesültek a tervezett mér
tékben. Búzából mintegy 500 vagon,
rizsből 390 vagon. kukoricából 750
vagon lemaradásunk van időarányo

san, csak a napraforgóból van 50 va
gon többletünk. A tömegtakarmány
termelésben csak a kukoricasilóból
van 150 vagon plusz. viszont lucerna
szénából 850 vagon. a legelő hozamá
ból pedig 300 vagon széna esett ki.
Álla ttenyésztésben a 317. vagonos
hústervvel szemben megvalósul 418
'·~g0r. (f" 1 !'!1iJ!!0 70f) ezer literrel
több tejet fejtünk ki. Lemaradás mu
tatkOz.ik. lI11I1lt:gj :;ú I1dz~~ ........~ ....
gyapjútermelésben. A további fejlesz
tési koncepció kialakításához a párt
vezetőségaz alábbi útmutatásokat ad
ja: a VI. ötéves terv fejlesztési céljai
nak kidolgozása során érvényesüljön
a hozamok és ráfordítások összhang
ja. a gazdaságtalan termékek meg
szüntetésénél szükséges fiCYelembe
venni, hogy a veszteség a hatékonyság
hiányából is adódhat. Ilyen esetben
nem a termékváltás a cél, hanem a
gazdaságtalan termelés gazdaságossá
tétele. különösen abban az esetben,
ha az adott termékre a népgazdaság
nak szüksége van. Az állattenyésztés
ben a konkrét számadatok mellett a
termelési célokat is jobban meg kell
határozni. Mindkét ágazatban célsze
rű a felnevelési veszteségek csökken
tésére törekedni. A szarvasmarha
program. valamint az öntözés fejlesz
tése kapjon kiemeit fontosságú helyet
munkánkban.

A munkaszervezés és munkafegye
lem javításában további nagy lehető

ségek rejlenek. Szervezettebb munka
erő-gazdálkodással ezért sokat tehe
tünk. Indokolt, hogya munkaerő át
csoportosítása először az adminisztra
tív területeken induljon meg. A ha
tékonyság kérdéséről sokat vitatko
zunk különböző fórumokon, az ala
pot azok az elemzések szolgáltatják,
melyek kimutatták, hogy gyenge
pontunk a területi termelékenység.
Az eszközáJIomány ésszerű növelése,
a munkaintenzitás fokozása - mely
nek párosulnia kell racionális létszám
gazdálkodássai - mind olyan ténye
ző, melyekkel a munkaterrrielékeny
ség fokozható.

Az irányelvek, gazdaságunk jelenle
gi helyzete egyre inkább sürgeti ezek
nek a kérdéseknek a jó megoldását.
Lehet. hogy egyes ágazatokban fe
szültségek, egyes emberekben indula
tok keletkeznek az intézkedések

. nyomán, de ezek miatt nem odázhat
juk el gondjaink megoldását. Gazda
ságunknál jelenleg nincs munkaerő

hiány, mégis megkülönböztetett fi
gyelmet kell fordítani az ezzel kap
csolatos kérdésekre. Eljutottunk ah
hoz a felismeréshez, hogy a munka
erő-gazdálkodás az egyik legösszetet
tebb probléma, az embereket legköz-



Tavaszi munkák és előkészületek a gazdaságban
A jó és eredményes év - a ter

melés - előkészítése, megalapo
zása nagyban múlik a tavaszi
munkákon, még akkor is, ha tu
lajdonképpen ősszel kezdődik.

Akkor folyik a búzavetés, akkor
az őszi mélyszántás a teljes rizs
területen és a többi szántóföldi
növénykultúrák alá. S akkor tör
ténik a lucerna- és fűtelepítés is.
E munkákból csak a rizsföldek
szántása húzódott át erre az év
re, úgy, hogy teljesen - a közel
1300 hektár - február végén lett
kész. Más minden megvolt idő

ben.
Kellett is hogy így legyen, hi

szen a tavasz mindig veszélyt is
rejteget, már csak a sok belvízve-

Talaj-eló'készítés kombinátorral

szélyes rész miatt is. Ezért egy
egy év tavaszi kampánymunkájá
ban beláthatatlan következmé
nyei lehetnek az időben el nem
végzett munkáknak. Az viszont,
hogy minden ütem szerint men
jen, mindig, így most is, nagy
megterhelést jelent a fizikai dol
gozók és a vezetők számára. Be
leértve a gépműhely t is.

Gép, gép, gép ...

Pénz, pénz, pénz - mondta a
hajdan volt tábornok, mikor azt
kérdezték tőle: mi kell a háború
hoz? A termelésre fordítva a
szót - különösen a modern me
zőgazdaságban -, háromszor is a
gépeket említjük, persze arról
sem megfeledkezve, hogy ezek is
csak pénzért kaphatók, s hogy az
értük befektetett összeget ki is
kell gazdálkodni.

Rizstelep építése Caterpillar géppel

A gépek téli nagyjavítása már
decemberben megkezdődött, s
erőteljes ütemben folyt, hogy a
tavaszi gépszernIékre az - összes
erő- és munkagépek, valamint a
szállítójárművek a megfelelő mi
nőségben ki legyenek javítva.
Március végén megtörtént a gép
járművek hatósági vizsgáztatása,
amely nélkül sem közúton, sem
a bekötő utakon nem közleked
hetnek. Az eredményes vizsga
azt jelenti, hogya munka megfe·
lelő volt.

Ezenkívül még négy szemlén
kell átesni a gazdaság különböző

gépeinek. Ebből első a traktoro
ké és a munkagépeké, ezt követi
- most először - a növényvédel-

mi gépeké. Mégpedig igen célsze
rű okból. Azért, hogy műszaki

állapotuk pontosan olyan le
gyen, amilyet az előírt vegyszer
mennyiség és annak ugyancsak
előírás szerinti egyenletes és pon
tos adagolása megkíván. Csak így
érhető el, hogy ne legyen pocsé
kolás. Az egyenetlenség - az
egyik csíkban több, a másikban
kevesebb vegyszer - ugyanis
nemcsak káros, de gazdaságtalan
is. Különösen most, amikor a nö
vényvédő szerek ára emelkedett,
az állami támogatás pedig csök
kent.

A harmadik szemlén az önjáró
betakarítógépeket, valamint a lu
cernaszárító-üzem gépeinek és
magának az üzemnek a műszaki

állapotát vizsgálják felül. Az első

félév utolsó szemléje a honvédsé
gi lesz, az ott nyilvántartott

összes gépre és kocsira vonatko
zóan.

Mindezek sikeres végrehajtása
a legfontosabb feladatok egyike
az éves munka beindításához és a
továb bi zavartalan üzemeléshez.
Állandó munka viszont a tervsze
rű megelőző karbantartás és
ezenkívül ott van még a nyári és
őszi idénymunkák gépeinek fo
lyamatos javítása. Az eddig elért
eredmények a két javítómGhely
dolgozóinak és vezetőinek a jó
munkáját dicsérik. Kiemelkedő

teljesítményt nyújtott az
Augusztus 20., az ifi és a Vörös
Csillag Szocialista Brigád, akár
csak a nagy gépek vezetői is,
akik az év 12 hónapjának egy
harmadát műhelymunkán töltik.

Itt kell még megemlíteni a
szarvasmarha- és juhászati tele
pen dolgozó két karbantartó cso
portot is; kiemeit feladatoknak
tettek eleget. A leghidcgebb téli
napokon is biztosították a jószá
gok zavartalan '.'íz- és takarmány
ellátását. Van még a gazdaságnak
egy 12 szakmunkásból álló cso
portja. Lakatosok, hegesztők,

akik január végéig - ugyancsak
eredményesen - a juhászati be
ruházáson dolgoztak, majd bér
munkára álltak át. Jelenleg is ezt
végzik: gázkazánhoz alkatrésze
ket gyártanak.

A termelés szolgálatában
A szállítási munka megállás

nélküli állandó tevékenység
egész éven át, bár ebben is van
nak csúcsidőszakok.Mindkét ága
egyformán fontos, hiszen a sze
mélyszállítás nélkül vagy rossz
szervezése esetén a termelés ke
rül veszélybe, amikor három
községből járnak a dolgozók a
gazdaságba. E téren a feladat
még nagyobb lett, mióta a Volán
csökkentette járatait, s az össz
létszám több mint felét, mintegy
300 embert kell reggel-este a
munkahelyre és onnan a lakására
szállítani. Naponta többszöri for
dulóval, a hajnali és éjszakai jára
tokat is beleértve.

Ez kisebb - elkerülhetetlen 
problémáktól eltekintve, zavarta·
lanul megy, mert az ide tartozó
gépjárművezetők mindent meg·
tesznek azért, hogy lelkiismere
tesen ellássák a munkát.

A teherszállításra és a rakodás
ra a mennyiségi és tonnakilomé
ter-előírás lényegében ugyanaz
mint tavaly. Viszont növeini fog
ják a gépjárművek kihasználtsá
gát. Ehhez több műszakra van
szükség az eddigi, főleg egy he
lyett. Az a helyzet ugyanis, hogy

18 kocsiból 6 leáll, mert a meg
hibásodott járművek üzembe he
Iyezésére nincs elegendő anyagi
eszköz. Ennek egyenes következ
ménye a létszám átcsoportosítá
sa, lehetőleg a gazdaságon belüli
megoldással. Természetesen első

sorban azokra száITÚtanak, akik
eddig is példamutatóan dolgoz
tak.

A rakodók a munka jellegéből

és a körülményekből adódóan
igen nehéz munkát látnak el.
Zömmel nagyon becsületesen. A
fentebb említettekből kifolyÓ
lag, a rakodógép-vezetőkre is
még nagyobb feladat hárul, hi
szen kisebb lesz a létszám és
több a munka. S a nagyobb telje
sítményhez jobb időkihasználás

szükséges. De ez a kipróbált gár
da erre képes és alkalmas, akár
csak a tehergépkocsi-vezetők és
az ottani munkahelyi vezetők,

akik szintén elismerést érdemeI
nek.

Az egész szállítás munkáját se
gíti a pontos szervezésen kívül az
üzemanyag-megtakarítás leg
újabb fajtájú premizálása is,
amely a tavalyinak a továbbfej
lesz tése.

És a termelés?
Az előbb vázolt munkák - a

téli erő- és munkagépjavítás, va
lamint a szállítás - egyike sem
öncél, hanem a termelés érdeké
ben történik. S ilyenkor ta·

Fogasolás DT- 75 traktorral

vasszal kifejezetten a szántóföldi
munkák végzését szolgálják. A
növényterrhes-zté.§ előtt a szintén
a tavalyihoz hasor1h-\. feladatok
állnak: árutermelés és Y,! állatte
nyésztési telepek l;lkarmány
szükségletének a biztosítása.
Csak az idén mindez magasabb
szinten.

Részleteiben ez a következő

ket jelenti. Az 1545 hektár be
rendezett területből 1059 hektá
ron termel rizst a gazdaság. A
többin vöröshere telepítése és re·
konstrukció folyik. Rizsből a
tervezett hektáronkénti átlagter
més 25 mázsa. Tavaly 19 volt. A
kettő közti különbség nagy feszí
tettséget mutat, de nem lehetet·
len, azonban a sikerhez az időjá

rás segítségére is szükség van. A
többi rendelkezésre áll, bár a gé
pesítés még mindig nem tökéle
tes, viszont megjött az egyik leg
fontosabb alapgép, a több mint

5 milliót érő lánctalpas Caterpil
lar. Nagyot lendít a termelésen
akárcsak a rizsőrök, az erőgépve

zetők és a kombájnosok szakmai
tapasztalata és munkaszeretete.
Pedig munkájuk jó része zord
időjárás közepette folyik, ilyen
kor szántanak a Május l. brigád
tagjai, s végzi a másik két szocia
lista brigád a fémzárolást.

A búza vetésterülete most
1545 hektár. A kívánalmak na
gyobbak az eddigieknél: az idén
40 mázsás átlagtermést kell pro
dukálni. A napraforgó szerepe
megnőtt, s bár kisebb helyet ka
pott - a tavalyi 837 hektárral
szemben 717-et -, ez a kevesebb
is aránylag nagy. Indoka az,
hogy a tavalyi jó átlagtermés
mellett az egy hektárra eső tiszta
jövedelme a rizsén is túltett. A
legjobb volt az egész növényter
mesztésben. A takarmány ter
mesztés feladatai sem kisebbek a
tavalyinál. Nehézség viszont a
kaszáló- és betakarítógép-park
szűkös volta.

Egyébként a növénytermesz
tési terv teljesítéséhez gépekre
nagy összeget - közel 18 milliót
- áldozott a gazdaság 1979-ben.
Ebből származik a három T
l50-es és egy K- 70 l-es nagy tel
jesítményű szovjet erőgép és
traktor, továbbá a négy E-5l6
os típusú NDK gyártmány gabo
nakombájn, valamint a II darab

Fotó: Gál Edit

MTZ-80-as szovjet erőgép, s a
műszaki kiszolgálás·bázisát jelen
tő Prága típusú műhelykocsi.

Nem kevésbé fontos azonban
az emberi oldal, a minőségi mun
kavégzés, s a takarékosság. A
gondos és körültekintő munka,
az erőgépek maximális kihaszná
lása, az üresjáratok csökkentése
stb. Mert ez azesztendő - amint
ez már az előbbiekben is szóba
került - különösen fokozott
igénybevételt kíván mindenkitől.

Vezetőktől és munkásoktól
egyaránt. Hogy képesek is a fel
adatok megoldására, annak biz
tosítéka a vezetők részéről a kel·
lő szakmai gyakorlat, a helyisme'
ret, az alapos szervezés és nem
utolsósorban a jó kapcsolat.
Azokkal a fizikai dolgozókkal,
akik eddig is sokszor áldozatok
árán tettek meg mindent és nem
kétséges, hogy ezután is eleget
tesznek a követelményeknek.

Vass Márta



MEGKERDEZTÜK AZ IFI BRIGÁDOT

Hogy is van az a vetélkedés?
A választási munka

dandárja következik

Fotó: Gál Edit

Hesston javítása a gépparkban. A folyamatosan karbantartott gépek
a hatékony, eredményes munka feitételei

A fentiekből következik, hogya
csoportok tagjai időnként - mint
most is - mérlegre teszik a bizalmíak
munkáját és aszerint döntenek, ki
képviselje őket a következő öt évben.
Hiszen továbbra is nagy és felelős

munkát fognak eUátni, s hogy az üze
mi és szakszervezeti demokrácia mi
ként valósul meg, hogyan funkcionál
itt, ebben a gazdaságban, az jórészt
rajtuk is múlik. Ezután is a biza.1mi
testület - most már a főbizalmiakka!

együtt - dönt majd minden lényeges
kérdésben. Hogy csak egy párat em
lítsünk ezek közül: a kollektív szerző

dés jóváhagyása; a gazdaság minden
következő évi tervének és előző évi
mérlegeredményének jóváhagyása. De
még a felső vezetők munkájának véle
ményezése is a testület elé kerül.

V.M.

nagyo bb joggal és hatáskörrel rendel
keznek. mint annak előtte. Nagyobb
a személy szerinti felelősségük is,
akárcsak velük szemben a tagság elvá
rása. Soka t kellet t fejlődni e tisztség
betöltőinek, s többségük fejlődött is,
felnőtt a feladatokhoz. Különösen
azok, akik egyébként is birtokában
vannak azoknak az alapvető tulajdon
ságoknak. amelyek szinte mindenfaj
ta tisztség, megbízás ellátásához szük
ségesek. Határozottság és megértés,
megfontoltság és körültekintés, har
cosság, de ugyanakkor okos taktiká
zás is, ha éppen az kell az ügy érdeké
ben. És még egy csomó más - nem
utolsósorban tisztesség, becsület -.
ami a politikai és egyéb fontos isme
retekkel együtt oly lényeges a ko
moly, tartalmi, sőt érdemi szakszerve
zeti munkához. Lehet, hogy így sorba
szedve ez most túl nagy követelmény
nek tűnik, az élet azonban azt igazol
ta, hogy sokan rendelkeznek e képes
ségekkel, amelyek többsége emberi
tulajdonság, s csak a másik - nem ke
vésbé fontos - rész a megtanulható.

Napirenden
,. "a gepJavltas

A szakszervezeti tagság és vezetés
előtt álló egyik legnagyobb feladat
ebben az évben a választások lebo
nyolítása. A választások alapvető po
litikai célkitűzéseit röviden a követ
kezőkben khet összefoglalni az álla
mi gazdaságokra vonatkozóan. A la·
kossági áru ellátás biztosítása, az ex
port növelése, az alapanyagok takaré
kosabb felhasználása, s a dolgozók
élet- és munkakörülményeinek továb
bi javítása. Természetesen szoros
összefüggésben az V. ötéves terv sike·
res befej ezésével és a VI. ötéves terv
megalapozott beindításával.

A választások során egyes helyeken
a szervezeti felépítésben változás lesz,
így a Körösi Állami Gazdaságban is,
mivel nem egYdkn telephellyel ren
delkezik. Ezért megszűnnek az osz·
tálybizottságok. s helyüket a főbizaI·

mi rendszer veszi át. A teljes szerveze
ti felépítés egyébként a következő:

- bizalmiak (főbizalmi. bizalmi-
küldöttek) testülete,

- szakszervezeti bizottság,
- számvizsgáló bizottság.
- társadalombiztosítási tanács.
- szakszervezeti csoportok.
- bizalmiak és helyetteseik.

Az előzetes munka már javában fo
lyik, március közepén a helyi szak
szervezeti tanács és a bizalmiak közö
sen megválasztották az előkészítő bi
zottságokat. így a jelölő bizottságot
is, melynek tagjai: Varga János (el
nök), Nyíri Gyula. Erdei Imre, Csapó
Lászlóné és Boczonádi ferenc. A kül
döttértekezletet levezető elnök pedig
dr. Mindák Zoltán.

A bizalmiak és helyettesei k megvá
lasztása - nyílt szavazással - április
I4-től 25-ig csoportgyűléseken törté
nik, ahol előbb beszámolnak a vég
zett munkáról, majd ezt a tagság meg
vitatja. A bizalmiak fontossága az
utóbbi években igen megnőtt, sokkal

Fotó: Gál Edit

regl munkáshagyománya van. A
könyvet kölcsön is meg lehetett
kapni akkor is, a régi világban,
amikor nemhogy a színházra, de
még mozira is alig tellett 
mondja Juhász Lajos. - Szóval
érdekel bennünket is. Elolvassuk
mindnyájan azt a 15 kisregény t,
elbeszélést - természetesen fel
osztva -, ami ki van jelölve.
Csak ... más a baj ... Nehéz ró
la beszélni, megfogalmazni a vé
leményt. Mindig arra gondol az
ember, hol van ő egy pedagógus
tól, akinek ez a szakmája és eb
ben van a gyakorlata.

És mindjárt a példa. Tavaly
azért lettek harmadikok, bár
igen jól álltak, mert ő kifutott az
időből Kaffka Margit művének

elemzésekor. Lassan, óva tosan
szedte szóba a mondanivalóját,
nagyon megfontolva, mit mond,
s mire végzett, már túljárt az
időn. No de, teszi hozzá nagy de
rültség közepette, az idén
könnyebb lesz. Miért? Azonnal
elmondják: mert most Galambos
fog irodalomból versenyezni.

De ő vagy más, fordítjuk ko
molyra a szót, tényleg probléma,
hogy egy alkotást - irodalmit,
művészetit - hogyan, miként
minősítsen valaki, túl azon, hogy
érzelmileg milyen hatást váltott
ki. És ehhez még hozzájön a
lámpaláz.

- Ez mind igaz - szól végül a
brigádvezető -, de gondoljátok
már meg, hányan fogtak mellé,
olyanok is, akiknek ez volt a hi
vatásuk. irók, kritikusok. Csak
ott van az Ady körül föllángolt
és hosszú, évekig tartott vita.
Hány és hány irodalmilag kép
zett és nagy műveltségű ember
nem értette, vagy ismerte félre, s
mondott meg írt le olyasmit,
amit ma egy kis diák is szégyell
ne. Hát akkor mi mitől félünk?
Végül is senki sem tévedhetetlen.
És az ízlések is különbözők.

Egyébként - legalábbis szerin
tem - nagyon fontos, hogy vál
laljuk az őszinte véleményünket.

Ehhez ugyan mit tehetnénk
hozzá? Talán csak annyit, hogy
aki mondta, azAdy, József Atti
la és Radnóti rajongója, s hiá·
nyolja a verseket a mostani köz
művelődési vetélkedőből.

Vass Márta

mondja. Jónak, színesnek tartja
a vetélkedő anyagát. S bár min
den fontos, a gerincnek a kül- és
belpolitikát, az irodalmat és a
szakmai ismereteket.

S ezzel mindjárt a ~:-:ámukra

leglényegesebbhez ért:.ink. Meg is
indokolják miért. Hát először is,
kit nem érdekel a politika? Ha
mondja, ha nem: mindenkit. A
külpolitika az egész világ dolgá
ban segít eligazodni, s hogy hol,
mi és miért történik, az itt ne
künk sem mindegy. A mi éle
tünkkel is összefüggnek a távoli
események is, valamilyen módon
hatást gyakorolnak rá. Az isme
retszerzés is adott. Az újságok,
rádió, televízió naponta többször
is jól informál.

Akárcsak abelpolitikáról,
amellyel tisztában lenni szintúgy
fontos. Még a napi munkában is
nélkülözhetetlen. Ilyen most az
ország gazdasági helyzetének
kérdése, s az ebből adódó felada
tok, mint a jobb és hatékonyabb
gazdálkodás. Ennek megvalósítá
sa minden egyes emberen múlik,
s ha tudatában van annak, mit
jelent a fegyelmezett, minden
percet kihasználó, pontos és mi
nőségi munka, akkor nagyobb a
valószínűség, hogy így is dolgo
zik.

Egy csöppet most a termelő

munkánál időzünk, mert szóba
kerül, hogy ők és az Augusztus
20. brigád, akik az erőgépek, ön
járók, munkagépek stb. javítását
végzik, aműhelymunkán kívül a
növénytermesztés talaj-előkészí

tésében is részt vesznek. Ráülnek
a gépekre - mint tavaly és ta-

- valyelőtt is tették - és éjszakai
munkában szántanak, boronál
nak, tárcsáznak.

Persze hogya vetélkedő szak
mai része is különösen érdekes
számukra. A kimondottan kultu
rális témákból pedig az iroda
lom, mert akik mindezt végigcsi
nálják, és még a saját háztáji
földjükön és gazdaságukban is
termelnek - s nemcsak a család,
hanem az ország ellátására is -,
azok bizony ennyi munka után
szívesebben vesznek egy könyvet
a kezükbe otthon, minthogy
még kimozduljanak.

- Ezért is, másért is? Talán
még azért is, mert az olvasásnak

A beszélgetés résztvevői

Lapunkban ilyenkor tavasszal
visszatérő téma a közművelődési

versenyben részt vevő szocialista
brigádok egyikének megszólalta
tása. A Vasas, majd az Augusztus
20. után most a központi gépja
vítóműhely Ifi brigádjára került
a sor. Rájuk sem véletlenül esett
a választás, hanem okkal, hiszen
a gazdaság részéről évről évre be
nevezett 8-10 csapat között a há"
ziversenyeken mindig dobogós
helyet szereztek. És ez már szép
teljesítmény, mert ha jól meg
gondoljuk, itt is az olimpiai elvet
kell nézni: elsősorban a részvétel
a fontos. Ez ugyanis azt jelenti,
hogy mindenkinek készülni, fog
lalkozni kell az évenként újabb
és összetettebb - a műveltséget

gyarapító - anyaggal. Tehát, aki
már részt vesz ebben, az nyertes
is egyben.

Kovács József, az új brigádve
zető, aki egyébként alapító tag
az Ifiknél, erről így vélekedik.

- Nincs olyan ember, aki
megelégedhetne azzal, amit ed
dig tanult. Tizennégyen vagyunk
- ebből hárman Kőszigeten dol
goznak - s mindenki szakmun
kás. Tehát a nyolc általánossal és
a hároméves szakmunkásképző

iskolai végzettséggel rendelkezik.
Hárman érettségizettek. De
ilyenkor érezzük, amikor a felké
szülés vége felé járunk, mennyi
mindent szerzünk ehhez a köz
művelődés különböző területé
ről, amivel megint gyarapodott a
tudásunk.

Azért beszélhet az egész társa
ság nevében, mert a feIkészülé
sük nem szorítkozik csak 'az öt
tagú csapatra, hanem együtt fo
lyik. Közösen beszélik meg, kü
lönösen a politikát és az irodal
ma t, de a többit is, a látott 
film, színház, kiállítás, múzeum
stb. - vagy hallott élmény alap
ján.

Somogyi János pont ezt hang
súlyozza. Ő személy szerint egy
szer sem volt a vetélkedő csapat
ban, mégis részese az együttes
feldolgozás által.

Galambos József minden alka
lommal szerepelt, neki van a leg
nagyobb rutinja - érthetően. S
véleményét is tapasztalatból



Vértessy Sándor:
Megkésett érettségi

Munkásőrök

Mindig örömét lelte a munkában

mellett vonulnak Ausztriába, s útjuk
során - mely tragikus eseményekben
is bővelkedik - elsősorban építési fel
adatokat látnak el. Van köztük 17
éves levente, volt hadifogoly. s olyan
katonák, akik nem voltak hajlandók a
nyilasokat szolgálni. Ök a 3. magyar
vasútépítő dandár 2. zászlójának ka
tonái és tisztjei.

A könyv utólag megírt riportsoro
zatnak tetszik a végig izgalmas és sok
kockázattal járó időkből, s jól érzé
kelteti, hogy ezek az emberek mit él
tek végig a háború utolsó hónapjai
ban. A Békés megyeiek számára a
könyvnek még külön érdekessége is
van; erről a szerző többek közt így ír
az utóhangban. ,,Pásztor századost
Békéscsabán találtam meg. Tisztes
családapa, megbecsült újságíró a me
gyei hírlapnál ... Bemutatott Kovács
zászlósnak, aki egy nevelőotthon

igazgatója a városban."

Vagyis itt élnek közöttünk.
V.M.

Tejszínes babapiskóta
Egy kis doboz piskótát befőtt

meggy levében megáztatunk, de csak
annyira, hogy túl puha ne legyen. re
lével kibélelünk egy közepes nagysá
gú jénai tálat, majd sűrűn meghintjük
a kimagozott meggyel. Beborítjuk az
áztatott piskóta másik felével és egy
pohár tejszínt fölverve, vagy szifon
ból kinyomva - ízlés szerint édesítve
- a tetejére halmozunk. Egy-két órá
ra jégszekrénybe tesszük. De lehet
mindjárt kis tányérokra porciózni is a
fenti módon. Finom és pillanatok
alatt elkészíthetőédesség.

A Körösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
Híradója

Szerkeszti: Sass Ervin
Kiadja:

A Békés megyei
Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó:
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Bajor csokoládétorta

Hat tojás sárgáját hat evőkanál cu
korral és tíz deka puha vajjal habosra
keverünk. Öt deka kakaót és ugyan
annyi cukrot egy kis tej hozzáadásá
val hidegen csokoládénak elkeverünk
és a fenti masszához adjuk. Majd a
hat tojás fehérjét jól fölverve habnak,
belekeverjük úgy, hogy közben két
evőkanál finom morzsát és tizenkét
deka darált diót öntünk hozzá. Torta
formában vagy tepsiben sütjük; s ha
kihűIt, bevonjuk a következő öntet
tel: három szelet csokoládét veszünk
és kétszer annyi súlyú cukrot. A cuk
rot kevés vízzel fonó sra főzzük, aztán
adjuk bele a lereszelt csokoládét. Ha
készen van, kavarjuk addig, míg lan
gyos nem lesz, s akkor két deka vajjal
még elkeverjük. Utána öntjük a tortá
ra.

Püspökkenyér
Hat tojás sárgáját habosra keve

rünk 25 deka cukorral, majd hozzá
adunk 25 deka lisztet, 10 deka jól
megmosott mazsolát, 10 deka hosszú
kás szeletekre vágott dióbelet és a 6.
tojás fehérjét jó keményre verve. Íze
sítsük fél citrom reszelt héjával. Ki
sebb vagy közepes nagyságú tepsit pa
pírral béleljünk ki és úgy öntsük bele
a tésztát. Előmelegített sütőben 5
percig nagy lángon, majd 20 percig
takarékon süssük. Megnézni nem kell, •
a 25 perc sütés után készen van, akár
csak az előbbi torta.

KONYHAl\1ŰV'ESZET

Finom sütemények

Gombár Mátyásné
vszb-titkár

kaptunk Balatonkenesére, Mátrafü
redre, Sopronba és Hajdúszoboszlóra.
Családos beutalónk van Fonyódra,
Balatonszéplakra, Budapestre és
Bükkfürdőre.

Gyermeküdülési gondunkat a bala
tonaligai gyermeküdülőben oldjuk
meg, ahol 10 gyermek üdülhet; 5
leány és 5 fiú. A gyermekeket szülői

kísérettel. kirándulás szervezésével
visszük el az üdülőbe, és két hét múl
va szintén autóbusszal szülőkkel

együtt megyünk értük. A gyermekek
ellátása jó, a környezet kifogástalan.
1979-től 34 dolgozó részére csere
üdültetés; szerződésünk van a len
gyelországi Pulawy Nitrogén- és Ve
gyiművekkel. Akik náluk jártak, fes
tői környezetben üdültek két hétig.
Az idén augusztus 10. és 24. között
lesz a lengyel csereüdültetés. Várjuk
dolgozóink jelentkezését.

A gazdaság vezetőségének és társa
dalmi szerveinek célja, hogy az üdülés
a megérdemelt jó munka jutalma le
gyen. Az üdülőjegyek elosztását az
igények alapján a vszb-bizalmiak be
vonásával intézi.

KÖNYVESPOLC

és szántóföldi munkák március 29-én
folytatÓdtak. A március 22-én mű

szakban, s a későbbiekben így dolgo
zók nagy lendülettel tevékenykedtek.
Köszönet minden dolgozónak, aki
csatlakozott a Sziklai Sándor Szocia
lista Brigád felliívásához és becsület
tel ledolgozza az egy napot a gyer
mekintézmények megsegítéséért.

A gazdaság párt-, állami
és társadalmi vezetősége

Szakaszunk elbúcsúzott Molnár
Gyulától és Nagy Bernáttól. Egyikük
egészségi állapota sem teszi lehetővé,

hogy továbbra is ebben a kollektívá
ban végezzék fontos pártmegbízatásu
kat. Ugyanakkor köszöntöttük az es
küt letevő új munkásőreinket.

Szakaszunk ugyanekkor teljes lét
számmal csatlakozott a szarvasi járá
si-városi parancsnokság' kongresszusi
felhívásához és a felajánlott társadal
mi munka március 22-én elvégeztük.
Részt vettünk a gyomai Mező Imre
lakótelepen a játszótér és kézilabda
pálya építésének földmunkáiban 5 te
hergépkocsival és 2 rakodógéppel.
Ezenkívül még a gazdaság több épü
letből álló juhászati beruházásának
útépítésében dolgoztunk.

Varga János

Károly munkásőr: 10 éves szolgálati
érdemérem; Tóth Lajos és Bíró lász
ló munkásőr: 5 éves szolgálati érdem
éreIT'

Aki sűrűn jár fiatalok közt és be
szélget velük, lépten-nyomon hallja,
mennyire szeretnék megismerni köze
lebbről az idősebb nemzedék ifjúságá
nak történelmét. A harminc-negyven
éwel ezelőtti időket, azok eseménye
it, amelyeket olyan részletességgel
oktatni, mint arra igény volna, lehe
tetlenség az iskolában. Hézagpótló itt
csak az irodalmi vagy dokumentum
szerű feldolgozás lehet.

Vértessy Sándort - a rádió- és té
vériportert - is ez a cél vezette, ami
kor személyes beszélgetések, vissza
emlékezések és meglevő dokumentu
mok felhasználásával megírta az
1944. december második felében kez
dődő történetet. A most megjelent
vékony kis könyvecske Pásztor Géza
százados merész elhatározásával kez
dődik: 60 katonájával átáll a szovjet
csapatokhoz. Majd bepillantást nye
rünk az ideiglenes nemzeti kormány
és a II. ukrán front döntése alapján a
magyar önkéntesekből alakult egyik
egység életébe. Az orosz csapatok

A Sziklai Sándor Szocialista Brigád
felhívásához mi is csatlakoztunk, így
megindult a munka szervezése a szo
cialista brigádok, munkásőrök, gép
kocsivezetők körében. Sokan speciá
lis munkákat vállaltak, például ócska
vasgyűjtést. gépkocsimosó építését,
környezetkarbantartást. Március 22
én a felszabad ulási és kongresszusi
műszak gazdaságunk gépesítés i és ál
lattenyésztési részlegénél megtörtént.
Esős idő miatt a környezetrendezési

Gazdaságunk vezetősége és társa
dalmi szervei igen nagy gondot fordí
tanak a dolgozók üdültetésére. Szak
szervezeti beutalókat januártól de
cemberig az év minden. napjára kap
tunk. Évek óta probléma volt a téli és
az őszi üdülőjegyek felhasználásával.
Most azonban a gyógy-, a házaspári, a
családos téli és tavaszi üdülőjegyekre

voltak jelentkezők. Igen kedvező ez
évben a gyógyüdülési lehetőségünk.

Gyógyüdülői beu talót kaptunk Haj
dúszoboszlóra, ahová két régi dolgo
zót küldünk el. Szintén gyógyüdülői

beutalót kaptunk a balatonfüredi
üdülőbe augusztus hónapra. Sok régi
dolgozónkat százalékolták le szívpa
naszokkal, nekik nagyon jót tesz
majd egy ilyen kéthetes balatonfüredi
üdülés. ,

Júniusra szanatóriumi beutalónk
van Hévízre, október és november hó
napban pedig gyógyüdülői \:'~utalónk

ugyanoda. s erre még várjuk dolgozó
ink jelentkezését. Az évek óta problé
más üdülési gondunk kezd megoldód
ni, a bizalmiak ugyanis felmérik az
igényeket és hirdetik a lehetőségeket,

sőt a munkahelyeken kifüggesztve
szerepel az üdülőjegyek jegyzéke. Eb
ben az évben házaspári üdülőjegyeket

Kongresszusi műszak

dülési lehetőségek 1980-ban

Mint minden évben, az idén is gaz
daságunk 212. munkásőrszakasza

részt vett a szarvasi járási-városi mun
kásőr-zászlóalj ünnepélyes egy séggyű

lésén. Az egységparancsnok értékelte
az elmúlt esztendő munkáját és meg
határozta az 1980-as év feladatait.
Ezek mind a kiképzési és szolgálati
tennivalók. melyek az országos és me
gyei tervbe illeszkednek. Ezután sor
került az elmúlt időszak munkájának
személy szerinti méltatására: ki, mi
lyen mértékben tett elege't a felada
tok végrehajtásának. Az egység ver
senybizottságának értékelése alapján
a mi szakaszunk a második század
legjo bb szakasza megtisztelő elisme
rést érdemelte ki, a velejáró vándor
zászlóval együtt.. Munkásőreink büsz
kék az elért eredményre és ez lelkesíti
őket az l 980-as feladatok végrehajtá
sára.

Egyéni elismerést a következők

kaptak. Pelyva János szkph.: kiváló
parancsnok; Giricz Máty ás és Barna

vábbá mindenkivel megtalálni a
kellő hangot. Ebben az esetben
jó a munkahelyi légkör. A dolgo
zók egyéni problémáit meghall
gatni és intézni szintén sarkala
tos pont és ez különösen régeb
ben ott kezdődött, hogy helye
sek voltak-e az elszámolások,
mindenki rendben kapta-e meg
az őt megillető bért. De sorolhat
nánk a lakásépítés támogatását
és még sok mindent, ami közvet
lenül érinti az embereket és be
folyásolja munkakedvüket. Ami
ket ő figyelembe vett.

Mozgalmi tevékenysége elis
meréséül a MEDOSZ·tól okleve
let kapott, a SZOT-tól pedig a
szakszervezeti munkáért kitün te
tés arany fokozatát. Ez utóbbit
1977-ben a szocialista brigádve
zetők országos kongresszusán,
ahol az a megtiszteltetés is érte,
hogy az elnökségbe beválasztot
ták.

V.M.

KISZ-vezetőség

is többen tanulnak. Jelenleg hathetes
tanfolyamon vesz részt Csalah Sándor
vezetőségi tag. Alapszervezetünk min
denkor részt vesz a gazdaság által
szervezett nemzetközi és nemzeti ün
nepek szervezésében, lebonyolításá
ban. Az elmúlt évben Békéscsabán a
Veszely-hídnál készült emlékmű fel
avatásánál is jelen voltunk.

Fontos feladatunk a párttaggá ne
velés. Év elején a tagság 30 százaléka
volt párttag. Év közben ketten men
tek el gazdaságunkból. Sorainkból
Papp Bélát vette fel tagjai közé a
pártalapszervezet. Több sportnapot
szerveztünk az elmúlt évben közösen
a vszb-vel. Sajnos a részvétel nem volt
kielégítő. Háromnapos kirándulást
szerveztünk, l KISZ-es pedig szovjet
unióbeli jutalomüdülésen vett részt.
A volt l-es kerületben egy klubhelyi
séget alakítottunk ki. s ez a kintlakó
fiatalok szórakozását segíti. Gazdasá
gunkban a párt-, a gazdaságvezetés, a
szakszervezet és a KISZ közti kapcso
lat jó. Kölcsönösen részt veszünk egy
más rendezvényein és az ifj úsági tör
vény által adott lehetőségek alapján
képviseljük a fiatalok érdekeit.

Az 1980-81 -es mozgalmi évben
terveink közt szerepel elsősorban a
gazdasági munka végrehaj tásának ösz
tönzése a fiatalok körében. A politi
kai képzésben az oktatás színvonalá
nak javítása a kádernevelő munka ja
vítását is jelenti. A vszb-vel közösen a
következő évben tartalmasabbá kell
tennünk a tömegsport-mozgalmakat.
Fontos feladatunk lesz a megfelelő

mozgósítás. A kialakított klubhelyisé
get esetleg bővítjük, programot szer
vezünk és szeretnénk, hogy gazdasá
gunk fiataljai otthonuknak fogadják
el a klubot.

hézséggel küzdöttek a hatvanas
évek elején, amikor a szakem
ber-ellátottság még gyenge volt, s
a főleg rizstermesztési és álla tte
nyésztési feladatok irányításához
szinte csak brigádvezetők álltak
rendelkezésre. Majd később jöt
tek a fiatal, képzett szakemberek
és lett jobb a gépesítés is.

A termelésben végzett munká
ja mellett egy percig sem volt
mozgalmi megbízatás nélkül.
Ahogy a gazdaságba került,
azonnal szakszervezeti bizalmi
lett, később a számvizsgáló bi
zottság tagja. Aztán 1965-től a
mai napig a vállalati szakszerve
zeti tanács közgazdasági felelőse,

s közben egy ideig megbízott tit
kár is. De 1967-től a propagan
dista feladatát is őt látta el, s
nemcsak a szervezést vállalta, de
minden télen egy-egy tömegszer
vezeti tanfolyamot is vezetett.
1975 óta pedig rendszeresen ő

tartja a választott szakszervezeti
tisztségviselők alap- és tovább
képző oktatását, ahol a közvet
len munkahelyi vezetők is részt
vesznek. Azért, hogy mint part
nerek a jogokat és kötelességeket
együtt és egyformán ismerjék
meg.

Igy' végigtekintve Takács Bá
lint gazdasági és szakszervezeti
munkáját, fölvetődik a kérdés,
hogy lehetett közmegelégedett
ségre ellátni mindkettőt. Vezető
nek lenni itt és ott? Mint gon
dolnivaló is, azt mondja, nem
volt könnyű összeegyeztetni.
Vagyis, mindkettőben úgy eleget
tenni, hogy ne sértse meg a dol
gozók különböző jogait, viszont
kellő eréllyel képviselje a gazda
ság érdekeit is. De a gyakorlat bi
zonyította, hogy lehet. Csak tisz
teletben kell tartani az üzemi és
szakszervezeti demokráciát, to-

A KI SZ-alapszervezet március 14
én tartotta az l 979- 80-as akcióprog
ram végrehajtását értékelő taggyűlé

sét. A vezetőség igyekezett reális ké
pet adni az elvégzett és az el nem vég
zett feladatokról. A KISZ-tagok egyé
ni vállalásának egyik pontja lehet a
szocialista brigádmozgalomban való
részvétel. Harmincegy fős alapszerve
zetünkből 10 fő brigádtag. A brigá
dok egyéb irányú vállalásának teljesí
tése mellett többen jó eredményt ér
tek el a közművelődési vetélkedőben,

sőt az Augusztus 20. Szocialista Bri
gád tagjaként Mundrucz Gábor és
Tengely Gyula a megyei döntőig elju
tott. A mozgalmi év folyamán a me
gyei KISZ-bizottság betakarítási ver
senyt hirdetett meg szinte minden
növénytermesztési ágazatban. A gaz
daságvezetéssel egyetértésben a veze
tőség a gazdaságon belül szintén célul
tűzte ki ennek megvalósítását, az át
lagterméshez kötve. Mivel a tervezett
átlagtermést a napraforgón kívül más
ágazatban nem értük el, így a gazda
ságon belüli értékelés elmaradt. A ku
korica- és a rizsbetakarítás értékelése
még folyamatban van. A járási KISZ
bizottsághoz beküldött egyéni értéke
lés alapján eddig 2 fő kapott jutalom
üdülést, Csalah Sándor és Mundrucz
Gábor.

Egy főre 25 óra társadalmi munkát
vállaltunk. A szocialista brigádtagok a
mozgalomban, a többiek kapálással,
munkaidőn kívüli rendezvények szer-'
vezésével és lebonyolításával teljesí
tették ezt. Politikai képzés terén sike
rült előre lépnünk. A KISZ-oktatáson
kívül öten a helyi pártoktatásban
vesznek részt, ketten a marxista kö
zépiskolát végzik, egy ember pedig a
marxista egyetem szakosítójára jár,
ezenkívül a szakszervezeti oktatáson

Tervek, célok
az ifjúsági mozgalomban

Fotó: Gál Edit

Több mint két évtized ömna
gában is nagy idő, hát még
mennyire az, ha valaki azt az el
ső munkahelyén tölti el; ott is
marad. S onnan megy nyugdíjba.
Mint az elmúlt hónapban Takács
Bálint központi állattenyésztő a
gazdaságból. Az itteni éveket bri
gádvezetőként kezdte, majd 14
esztendőn keresztül kerületveze
tő volt, végül pedig központi ál
lattenyésztő. Mindezek között a
legfelelősségteljesebb munkát
Kőszigeten látta el, ahol a kerü
letvezetői teendők közben még
tanult is. Ugyanis ekkor járt főis

kolára és szerzett üzemmérnöki
diplom<1t. Egyébként is sok ne-



társadalITÚ szervekkel és a köz
művelődési bizottsággal közösen
végzünk szervező munkát és dol
gozóinkat a községi iskolákban
szervezett 160 órás tanfolya
mokra irányítjuk.

Fejlődés van azon a téren,
hogy dolgozóink szívesen elmen
nek a tanfolyamokra, tovább
képzésekre, mert egyre jobban
látják azok szükségességét, hasz
nosság!t.

A párt- és a társadalmi szer
vekkel közös célunk dolgozóink
képzése, továbbképzése. Pártis
kolai oktatás keretében egy dol
gozónk végzi a politikai főisko

lát, .három folytatja tanulmá
nyait a marxista-Ieninista szako
sítón, kettő marxista-leninista
esti egyetemre jár, hat tanul a
marxista-leninista középiskolá
ban.

A gazdaságon belül megszer
veztük a pártoktatást, szakszer
vezeti és KISZ-oktatást, amely
november végétó1 márciusig tar
tott és előadás-sorozatonként

nyolc előadásból állt. A pártok
tatás keretén belül három okta
tási formá t indítottunk, melyre
110 hallgatót iskoláztunk be. A
legsikeresebbek a politikai vita
körök voltak. A, szakszervezet
oktatásaira 63 do"1gozót vontunk
be négy oktatási csoportba, ahol
a "Társadalmunk kérdései II."
című témakörben volt a legjobb
az aktivitás.

Az itt kiragadott képzési for
mák csak töredékei a gazdaság
ban folytatott oktatási munká
nak; munkánk folyamatos, cé
lunk dolgozóink látókörének bő

vítése, az általános szakmai és
politikai műveltség emelése,
mert csak jól felkészült dolgo
zókkal tudunk a magasabb köve
telményeknek megfelelni.

Hangya Lajosné
okt .szoc.pol. előadó

Weigert Ádám gépszerelő az E-S16-os kombáj~ vágószerkezetét szereli. A
gépjavítás a nyári munkák jó elvégzésének egyik fontos része, a szerelők sokat
tehetnek a sikerért. Azzal is, hogy átadják tapasztalataikat, ahogyan azt Wei-
gert Ádám is teszi .

Fotó: Gál Edit

Gazdaságunk nagy gondot
fordít arra, hogy dolgozóink
szakmai téren, az általános mű

veltség és a politikai képzés terén
mind bővebb ismereteket szerez
zenek. Ez irányú munkánkat kö
zéptávú és éves oktatási tervek
alapján végezzük. Az 1980. évi
tervünk szerint szakmai tovább
képzésben 22 fizikai dolgozó és
7 műszaki vezető részvételét tar
tottuk indokoltnak. A tovább
képzés a terveknek megfelelően

folyamatosan valósul meg.
Januárban négy növényvédő

betanított munkásunk volt Tar
hoson továbbképzésen, március
ban négy traktorosunk szerzett
építőipari gépkezelői jogosít
ványt nehézgépekre. Jelenleg két
agrármérnökünk végzi a szak
mérnöki tanulmányait és 10 dol
gozónk vesz részt különféle szak
tanfolyamokon. 1979 decembe
rében és 1980 januárjában né
gyen szereztek technikusi okle
velet. Gimnáziumba, szakközép
iskolába lOdolgozónkjár, a dol
gozók általános iskolájában nyol
can tanulnak.

Ol<tatás, továbbl<épzés

~ ~ZETJELENTES GAZDASÁGlJNKBÖL

.Hosszú évek munkájának
eredménye az, melyet egy már
ciusban készített kimutatás tanú
sít gazdaságunk dolgozóinak is
kolai végzettségéről. Eszerint
184 szakmunkásunk van, ezek
közül 45 rendelkezík kettő vagy
.annál több szakmával. A betaní
tott munkások száma: 219.

Egyetemi, főiskolai végzett
séggel rendelkeznek 23-an, kö
zépiskolai végzettséggel 68-an,
ebből 22-en fizikai dolgozók.
Nyolc általános iskolai végzett
séggel rendelkezik 360, nyolc ál
talános iskolai végzettséggel nem
rendelkezik 102 dolgozónk, eb
ből 34 a 45 éven aluli.

A nyolc általános iskolai vég
zettség megszerzése érdekében aVass Márta

kiesést. Az idén is bebizonyoso
dott, hogy a szálas takarmányok
ban felesleggel rendelkező gazda
ságok nagyon előnyös értékesí
tést bonyolítottak le. Mi viszont
eddig csak a saját ellátásunkra
rendezkedtünk be és azt sem
mindig a kellő minőségben pro
dukáltuk.

- Úgy látják eszerint, hogy a
terméshozamok emelése megol
dana minden gondot?

- Nem! Mert az sem min
degy, hogyan érjük ezt el,
mennyit fektetünk bele, azaz mi
lyen költséggel tudunk hektáron
ként egy mázsával többet termel
ni. Épp ezért nagy - mondhatni
elsőrendű - feladat vár a terme
lésben dolgozókon és az irányí

ltókon kivül a közgazdasági mun
kát végzőkre. Ugyanis átfogó,
elemző munkára van szükség:
több évre visszamenőleg megvizs
gálni a gazdaság tevékenységét,
majd figyelemmel az új követel
ményekre két-három választási
lehetőséget nyújtani a helyes
döntés kialakitásához.

- Ezek mind logikus dolgok
és célszerű törekvések, azonban
a gazdaságra alapvetően mégis a
gyenge adottságak - a talaj mi
lyensége, a belvizes gondok stb.
- a jellemzőek. Mivel tudják az
előbb elmondottakon kívül eze
ket ellensúlyozni, vagyis na
gyobb nyereséget elérni?

- A megyei pártbizottság ha
tározata alapján úgy gondoljuk,
hogy ránk is vonatkozik az, ami
minden gyenge adottságú mező

gazdasági üzemre: kiegészítő te
vékenységet kell folytatni. Ahol
nincs, létesíteni, ahol van, fej
leszteni. Ránk mindkét meghatá
rozás vonatkozik, mert bár van,
de nem elég. Már régen működik

a keverőüzemünk évi 2400 vago
nos kapacitással, amelyből saját
szükségletre 600 kell, azonban
ezt is lehetne csökkenteni és töb
bet eladni, ha a minőség pótolná
a mennyiséget. Létesítettünk egy
napi 50-60 juh levágására alkal
mas vágóhidat is. Jól tudjuk
azonban, hogy ez még édeskevés.
Éppen ezért tárgyalások folynak
a Mezőtúri Állami Gazdasággal
közös fafeldolgozó üzem létre
hozására, valamint a Budapesti
Elzett Művekkel üzemtelepítés
céljából. Ez utóbb ihoz a szüksé
ges épületekkel rendelkezünk, s
ha sikerülne az együttműködést

megoldani, 50-60 dolgozónak je
lentene munkát. Arról is szó van,
hogy a gépműhely részére a ME
ZÖGÉP Vállalat adna időszakos
munkát. Bízunk abban, hogy
gyümölcsözőek lesznek a tárgya
lások, mert a gazdaság mostani
helyzetében, a jelenlegi létszám
mal csak úgy tudunk eredménye
sen működni, ha többet produ
kálunk.

- Mint minden gazdálkodó
szervezetnek, nekünk is a szá
munkra legideálisabb termék
szerkezetet kialakítani. A kiindu
láshoz itt vannak a tények, ame
lyek szerint az eddigi működés

nem felelt meg a korszerű köve
telményeknek. Nem is könnyű

annak eleget tenni, mert az
adottságok figyelembevétele még
önmagában nem elég, bár ez sem
egyszerű. De igazán akkor válik
nehézzé, ha hozzájön - márpe
dig ez tovább nem odázható -. a
gazdaságosság elvének gyakorlati
megvalósítása.

Például: a takarmány- és ipari
növények aránya jelenleg fele-fe
le, annak dacára, hogy az előbbi

ek átlaghozamai alacsonyak. A
pártvezetőség úgy látja, hogy
vagy a takarmánynövények terü
letét kell csökkenteni az árunö
vények javára és több búzát,
napraforgót termelni, vagy pedig
emezek terméshozamát növeini
- a helyes és korszerű agrotech
nikával - olyan szintre, hogy a
tömegtakarmányok értékesítésé
veI· pótolni lehessen az árbevételi
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Interji.J, a párttitkárral
Még az év elején lezajlottak

ITÚnden pártalapszervezetben a
beszámoló taggyűlések és a veze
tőségválasztások. Itt is. A majd
száztagú pártkollektíva mérlegre
tette saját munkáját és a gazda
ság eredményeit, hiányosságait.
S alapos vita után a legjobbnak;
látott határozatokat hozta megf
AITÚk hosszú időre megszabják a
tennivalókat nemcsak a párt- és
tömegszervezetek számára, de a
gazdasági munka területén is.
Ezekről, vagyis a legfontosabb
feladatokról beszélgetünk dr.
Mindák Zoltán állatorvossal, a
gazdaság párttitkárával.

- A vezetőség beszámolójá
nak egyik mondata így hangzik.
,,A meditálással nem sokra me
gyünk, többet használ, ha azon
töprengünk, hogyan lábalhatunk
ki nehéz helyzetünkből, s még
többet, ha teszünk is érte." Ez
úgy szól, ITÚnt egy harci riadó a·
mozgósításra.

- Annak is szántuk és nem
csak szűk körben, hanem min
den egyes dolgozónak. Tudniuk
kell, hogyapártszervezet alapve
tö politikai munkájának tekinti a
gazdasági feladatok segitését, s
ennek első lépése a jelen helyzet
ben, a hogyan tovább? Amire
nagyon sommásan így felelhe
tünk: a tárgyi és a személyi oldal
figyelembevételével egészen az
alapokig kell nyúlni és a megvizs
gálás után elrendezni a jövő

szempontjából leglényegesebb
kérdéseket. Míg ez nincs meg,
addig csak "tűzoltó munkát"
végezhetünk.

- Az alapokhoz nyúlni újab.b
alapozást jelent. Ehhez először is
mit kell tenni?

Kukoricasor-művelő kultivátorok munkában. A két gépen Pocsai Miklós és
Szántó Imre ül .

Fotó: Gál Edit
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A borjútelepen. Kigyósi Ferenc telepvezetőellenőrzi a legkisebbeket

Fotó: Gál Edit

Vass Márta

casával cserélődnek. Meg kell je
gyezni azt is, hogy ez a folyamat
összefüggésben van az állomány
cserévei, mert ilyen fejőházi

rendszerben való fejésre az új te
henek az alkalmasabbak. Most
már, másfél éves tapasztalat után
állíthatjuk, hogyahalszálkás fe
jőház a vártnak megfelelően üze
mel, tehát jól bevált a gyakorlat
ban. Jó a felszerelése, berendezé
se és a személyzet is változatla
nul jól dolgozik.

A gazdaság elmúlt évi helyze
tét tekintve az eredménytelen
ségben a szarvasmarha-ágazatnak
alig volt része, mert közel járt a
feladatok teljesítéséhez és épp
ezért nem sok kell ahhoz, hogy
jövedelmezővé váljék. Hogy ezt
már ebben az esztendőben - és a
jövőben' még fokozottabban - el
lehessen érni, elsősorban az szük
séges, hogy a kellő takarmány
alap - a szálas és tömegtakar
mány - rendelkezésre álljon.
Vagyis a szántóföldi takarmány
termesztés nagyobb területet
kapjon, s ugyanakkor a hektá
ronkénti terméshozam is maga
sabb legyen, mint eddig. De ha~

sonlóképp fontos az is, hogya
dolgozók szakképzettsége egyre
nőjön, szilárduljon a munka- és
technológiai fegyelem, s legyen
minden területen következetes
ellenőrzés.

.............1"- ;!: .... " ... _ ....... -
:~ .."_ ... -

kering. S ennek köszönhető,

hogy a jószág belül marad, nem
csavaroghat el.

FEJÉS HALSZÁLKÁBAN
A tejtermelés örvendetes

emelkedésébe a szabad tartáson
és még előbb a genetikai prog
ram végrehajtásán kívül az "új"
fejőház épitése is belejátszott.
Mint ismeretes, az ezt megelőző

t~lepf~lú l as lényeges ered
ményt vagy inkább termelésmó
dosítást nem hozott, mert a ha
gyományos berendezésekkel
csak a régi módon lehetett dolo
gozni. Igazi változást az új, a
központi fejőház jelentette,
amelynek az építése gyorsan ha
ladt, 1978-ban kezdődött és még
az év őszén megindult benne a
próbaüzemelés. Ebben már a gé
pek és berendezések a legmoder·
nebbek, s a négy fejőmester a
legsterilebb körülmények között
dolgozik. A tej útja ugyanis zárt,
egy összekötő csőrendszeren ke
resztül - anélkül, hogy bármifé
le szennyeződés érhetné - kerül
a tejhűtő tartályba.

Mint minden ipari tevékeny
ség folytatásában, itt is meghatá
rozó a helyes, a korszerű techno
lógia, ami szorosan kapcsolódik
az egész tehenészet technológiá
jához. A négy halszálkaszerű sor
ban elhelyezve egyszerre 32 te
henet fejnek és az állatok nyol-

Holstein-Friez F-l:es magyar tarka állomány a ~abadban

KINT A SZA BADBAN
A tehenek elhelyezésében ta

valy törtérit döntő változás, még
pedig az, hogy tavasztól késő

őszig, rrúg csak az időjárás közbe
nem szól, a szabadban vannak
kint a legelőn. Sokféle előny in
dokol ta ennek a valójában ősi

tartási formának az alkalmazá
sát. Könnyebb így a gondozás, a
takarmányozás és kevesebb tehe
nészt kell foglalkoztatni, s ez
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a
dolgozók irányítása és ellenőrzé

se is kevesebb időt vesz igénybe
és eredményesebb. De ezek mel
lett más haszna is mutatkozik,
mégpedig kézzelfogható haszon,
ugyanis a szabad tartásnak gaz
daságossági kihatása már bebizo
nyosodott. Mert a célszerűségen

felül bér- és alommegtakarítást ís
jelent, s ez mindkettő igen lénye
ges, összegszerűen különösen az
utóbbi, hiszen egy félévig egy
szál szalmát sem kell erre a célra
felhasználni.

A szabad tartás azonban nem
egyenlő a legeltetéssel, bár az
elején - míg teljesen le nem ta
possák az állatok a füvet -legel
nek is valamennyit. Viszont kint
is jászolból etetik őket a szoká
sos takarmánnyal. Megkapják itt
is naponta az előírt zöldlucernát,
silókukoricát és az abraktakar
mány·adagot, valamint szükség
let szerint a lucernaszénát. Vagy
is mindent, ami összetétel és
mennyiség tekintetében a kor
szerű takarmányozásnak megfe
lel.

ElheJyezésük tej termelési cso
portonként négy csapatra osztva
történt. Az elsőben a friss fejő

sök, a másodikban a napi 15 liter
tejhozamon felüliek vannak, a
harmadikban a 10-15 liter közöt
tiek, az utolsóban pedig a 10 li
teren aluliak. Ezt a beosztást az
ésszerűség diktálja, mert a fejés
és takarmányozás szempontjából
igy praktikus.

A napi munkát a fejést kivéve
hat dolgozó látja el. Ilyen kevés
embernek ennyi jószágot gon
dozni csak úgy lehet, ha valame
lyik tevékenység kiiktatódik. Itt
is ez a helyzet. Egy-egy területet
villanypásztor őriz és ez a tulaj
donképpeni könnyítés és ez a
megoldás jól bevált. A különbö
ző nagyságú területeket 70 cm
magasságú olyan dróttal kerítet
ték körül, amelyben enyhe áram

korig, a másodikba a 2-5 hóna
posak, a harmadikba pedig azok,
amelyek elmúltak öthónaposak.
Egésze~ növendék korig.

A tehenészeten belül a tej ter
melés dorTÚnál. A gazdaság te
hénállomá~ya jelenleg 684 da
rab, ebből 545 a fejős, a többi
szárazon, azaz ellés előtt áll.
Mint már utaltunk rá, a fő fel
adat a tejtermelés; ez nem új
profil, mindig is foglalkozott ve
le a vállalat kisebb-nagyobb mér
tékben. Az idei terv azonban az
eddigi legmagasabb: 3 millió 80
ezer liter. Ebből készült az évsza
kokat is figyelembe véve a havi
terv, amit eddig még hónapról
hónapra túlteljesíte~tek. így lett
az első négy hónap ,eredménye
terven felül 12 ezer 5'66 liter tej,
s ez majdnem három tehén éves
tejhozamának felel meg. A folya
matos felfelé ívelés már 4-5 éve
rregkezdődött. 1976-ban az egy
tehénre eső évi tej termelés még
2419 liter volt, 1977-ben 3750,
1978-ban pedig elérte a 4l00-at.
S az emelkedés azóta is tovább
tart.

Ez a fejlődés egyenes arány
ban áll az állománycserével, még
az üteme is egyezik a tehénállo
mány szerkezetével. És összefüg
gésben van a tavaly bevezetett és
most is folyó új tartási móddal.
Az állománycsere zömmel
1975-ben lezajlott, de befejezve
csak jövőre lesz, amikor a ma
gyar tarka fajtát teljesen felszá
molják, s a kiselejtezetteket az
F-l-es üszőkkel pótolják. Az öt
évvel ezelőtti nagyarányú akciót
elsősorban· a tarthatatlan egész
ségügyi helyzet indokolta, s vég
rehajtása igen sok pénzbe és erő

feszítésbe került.

a megtermékenyítésre. Hogy az
tán majd az ellés után - általá
ban kilenc hónap múlva - a te
henek közé kerüljenek. A leendő

tenyészállat "előállításának" te
hát a borjú- és üszőnevelés az
alapfeltétele. A telepen három
épületben korcsoportonként
vannak a borjak elhelyezve. Az
elsőbe a szopósból itatásossá mi
nősítettek tartoznak kéthónapos

például 728 e:z;er liter tejet ter
meltek, s a folyó évben ugyan
ennyi idő alatt 830 ezret. S ha az
idei hasonló időszak istállóátla
gát nézzük - megtoldva még az
ötödik hónappal -, akkor is fo
lyamatos emelkedést tapasztal
hatunk.·-íme. Január 10,2; feb
ruár 10,23; március 10,68; ápri
lis 11,42 liter. És májusban ke
rek 12.

Ez a röpke összehasonlítás, ez
a néhany száma dat is bizonyítja
tehát, hogy érdemes a számokkal
foglalkozni, érdemes utána járni,
miről beszélnek? Persze, az az
igazság, hogy a számok is csak
azok előtt nyílnak meg, akik
értik a nyelvüket, akik tudják,
hogy az adott területen mi miért
van, mi a tennivaló, melyek a le
hetőségek, az elvárások, és az
összehasonlításra érdemes ada
tokból, számokból képesek kihá
momi a lényeget. Ha nem így
van, akkor értelmetlen számhal
mazt látunk csupán, és felesleges
munkát végzett az, aki összeállí
totta. Ez esetben azonban más a
helyzet: gazdaságunk dolgozói
értik a számok nyelvét és jól tud
ják, mi miért van, egy-egy idő

szak összehasonlítása mire figyel
meztet.

ÁGAZATI EGYEDURALKODÓ
Mármint a tehenészet a

szarvasmarha-ágazatban. Ennek
részeként folyik az üszőnevelés

is, elsősorban azért, hogy a te
nyészjószágok utánpótlása meg
legyen. Vagyis minden arra alkal
mas üszőborjú a fajtiszta állo
mányt növelje. Évente mintegy
200 üszőt nevelnek kisborjú ko
rától, rTÚg elérik a 340-350 kilo
grammos súlyt, s ekkor ~erül s~r

Szénakazlalás közben a kazlazóbrigád

·Nem szeretjük a számokat,
mert száraznak, unalmasnak tűn

nek, különösen akkor, ha túl so
kat látunk egyszerre. Pedig a szá
mok beszélnek, szinte önmaguk
ban mutatják, hogy mivel ho
gyan állunk. A gazdaság tehené
szetének adataiból is ez látszik,
nem is kell hozzá tengernyi
szám, csupán egy kevés. Az
1979-es év első négy hónapjában

Tehenészet, szabad tartás,
fejóház



Fejleszteni abrigádmozgalmat,
az újítómozgalmat , a szal<mai

és a politikai képzést
GOMBÁR MATYASNE VSZB-TITKAR A SZAKSZERVEZETI ELET ÖL

SZMOLNIK LAJOS megbí
zott építkezési művezető még
csak negyevenöt éves és már
aranygyűrűs dolgozója a gazda·
ságnak. Budapesten tanulta az
ácsszakmtít, s aztán Gyomtín he
lyezkedett el. Éppen jókor jött,
akkor építettek a 60 férőhelyes

lóistálló t; az ugyanennyit befo
gadó növendékmarha- és a 100
as tehénistálló t. Volt miben a
szakmtíba belejönni és vérbeli
szakmun1cássá válni. Mert csak
erre volt szüksége az akkori IUl
talembernek: a szakma szeretetét
rrr.agával hozta és meg is őrizte

mind a rmi napig. Tehetsegét
bizonyítja, hogy mint ipari tanu·
ló országos versenyt nyert; most
pedig arra büszke, hogy mióta itt
van, nincs olyan épület, amelyi
ken ne dolgozott volna.

A szakma változásával szünte
lenül fejlődni kellett, s ő kepezte
magát; 39 evesen tette le a szak
középiskolai érettségit. A pontos
es lelkiismeretes munkát szeret
tette meg ácscsoportvez~tőként

is a keze alatt megfordult tanu
lókkal. Tudását megbecsülték és
megbecsülik, s ez meg jobban
összeköti a gazdasággal, s min
den számítása az; hogy bár meg
messze van a nyugdíjkorhatár; itt
éri meg. Mozgalmi munkát a
szakszervezetben végez, az szb
munkavédeImi felügyelője volt
es a közelmúltban újból megvá
lasztották. Munkavédeimi tevé
kenysegéért elismerő okleveJet
kapott. V. M.

Fotó: Gál Edit

Harmincegy kilogrammos átiagsúlyú kisbárányokat szállítunk Kőszigetről
Olaszországba. A közelmúltban két nap alatt 1640 kisbárányt indítottak útnak
olasz megrendelökhöz

BARNA KÁROLY megb~zott

brigádvezető a szarvasmarhate
lepen, ahol húsz dolgozó irányí
tását· vegzi. A takarmtínyosok, a
nappali- és ejjeliőrök tartoznak
hozzá. Negyvennyolc éves. Első

munkahelye a gazdaság, innen

ment kdtonának, s ide jött
vissza. Fogatosnak vettek föl, s a
katonaság után is ezt folytatta.
Szerette ezt a munkát - mint
kesőbb is a többit -., jól is kere
sett, mert teljesítmenyben dol
goztak es ő nem sajnálta a fárad
ságot. Hat év múltán a felesegé
vel - a"ki szinten a gazdaságban
dolgozik jelenleg is - az állatte
nyésztest választották. Mindket
ten a növendék marhák ellátását
vegeztek s akkoriban ez amainál
is nagyobb lekötöttség volt. Haj
nali három-négykor kezdtek a
munkát, gépesítes nélkül. Három
evvel ezelőtt került a mostani he
lyére.

Több mint húsz éve párttag,
közben többször pártcsoportbi
zalmi, s tíz ev óta pedig munkás.:
őr is. Párt- és társadalmi munká
ját éppoly odaadással vegzi, mint
min~ent, amit csak csinál. Össze
kötötte az életét a gazdaságeval,
s munkája után mindig megtalál
ta a számítását. Bármely beosz
tásban dolgozott, szerette mun
katársait es őt is a közösseg. Ve
zetői is megbecsülték. A -gazda
ság kiváló dolgozója és miniszteri
.kitüntetést ls kapott. A munkát
tartja a legfontosabbnak.

- Az 1980-as és az azt követő

évek feladatai megkövetelik, hogy
szakszervezeti bizottságunk a bizalmi
hálózat még aktívabb mozgósításával
támogassa a tervek végrehajtását. To
vábbi lépéseket kell tenni az üzemi
demokrácia és a munkahelyi demok
rácia szélesítésére, figyelemmel kell
kísérnünk a minőségi munka javításá
ra fordított intézkedések és a takaré
kosság megvalósulását, a helyes bére
zési arányok betartását. Természetes,
hogyamunkavédelmi és szociálpoliti
kai tervek maradéktalan teljesítését is
kötelességünk segíteni, és még na
gyobb gondot fordítani a dolgozók
üdülési igényeinek kielégítésére. Az
agitációs és propagandamunkában ki·
emelt feladatunk dolgozói nk szakmai
és politikai képzettségének növelése,
valamint az is, hogy gazdaságunk dol
gozói mind jobban bekapcsolódjanak
az ön művelő, a tartalmas szórakozást
biztosító kulturális és sportéletbe.
Végül, de nem utolsósorban, az elkö
vetkező évek központi feladata a szo
cialista brigádok patronálása és segíté
se, az újítómozgalom fellendítése -.
mondta befejezésül Gombár Mátyás·
né, a szakszervezeti bizottság titkára.

Aranygyűrűsöl<

NY/Ri GYULA a központi
javítóműhelyAugusztus 20. Szo
cialista Brigádjának helyettes ve
zetője. Pestről jött haza 1954
ben, a TEFU-t hagyta ott, hogy
traktoros legyen a gazdaságban.
Akkor még kis cserepes tanya
volt a regi központ es a trakto
roselet nehiz. Egesz heten kint a
határban, közben csak egyszer
jöttek be elelemért. Igy dolgoz
tak éjjel-nappal. Egy év múlva'
párttag lett, s ket alkalommal ke
rületi párttitkár. Ellenforrada
lom után a megalakult munkás
őrség kötelekébe lép. Később a
traktorról gépkocsira kerűl, majd
1966-ben a műhelybe. Itt is jól
érzi magát es csak jó nunőségű,
pontos rrumka kerül ki a keze
alól.

Mindig szerette a mozgalmi
munkát, erdekelte mi· történik
itthon és a nagyvilágban. /gy' az
tán mindenki természetesnek
tartja, hogy ő a brigád politiku-
sa, hivatalosan is, mióta részt
vesznek a közművelődesi vetél
kedőkben. De a mindennapok
során is szívesen beszélget, ma
gyaráz, ér:vel, vitatkozik. Neveli a
lUltalokat. Úgy' érzi szeretik,
hallgatnak rá, s ,ő igyekszik nem
csak példát. mutatni, de meg is
érteni őket. Jövőre nyugdíjba ke
szül azzal a jó érzéssel, hogy
mindig igyekezett megtenni a le
hető legtöbbet a gazdaságért
éppúgy, mint a nagy kollektívá
ért: az egész társadalomért.

lőket. E kirándulásokon az ország ne
vezetességeivel ismerkedhetünk meg.

Az elmúlt évi sikeres üdülés után
lengyel barátaink azt kérték, hogy az
üdülők létszámát 45"i:e növeljük. En
nek érdekében megkerestük a gyomai
Győzelem Mgtsz vezetőségét és ez év
ben már 11 tsz-tag is üdülhet Len
gyelországban .

Dolgozóink részére két hétre a
hozzájárulás 1000 forint, családtagok
részére 1500 forint. A tsz-tagok hoz
zájárulása 2000 forint. Az üdülés idő

pontja: 1980. augusztus lQ-től

augusztus 24-ig. Kérjük dolgozóinkat,
hogy az üdülésre minél nagyobb
számban jelentkezzenek.

Megyeri József
üd. felelős

ES A FELADATOKROL
leszteni munkavédelmi tevékenysé
günket, megelőzni a baleseteket. Nem
véletlen, hogy a beszámolási időszak

ban 64 ezer forintot használtunk fel
munkavédelmi propagandára.

- Lényeges része volt a beszámo
lónak az, amely a munkaverseny- és
az újítómozgalommal foglalkozo({.
Kérem, beszéljen err6l is.

- Gazdaságunkban a szocialista
versenymozgalom 1967-ben kezdő

dött. Az elmúlt öt esztendőben jobb.
eredményekre számitottunk. Úgy
érezzük. javítani való van a verseny
szellemen, és a szocialista brigádmoz
galomtól is sokkal többet várhatnánk.
Ezt azért is mondhatom, mert jó né
hány kiváló, többszörösen kitüntetett
brigádunk példája bizonyítja, hogy
ahol jó a versenyszellem, a kollektíva,
ott a munka eredményei sem marad
nak el. Az a véleményünk, hogy a
versenymozgalomért sokkal többet
tehetne a versenybizottság, a munka
helyi vezetés, a pa tronálók és a szak
szervezeti bizottság is. Az újítómoz
galomról szólva megemlíthetem, hogy
öt év alatt 52 újítást ny újtottak be
dolgozóink. ezek közül 36 került el
fogadásra, hasznosítva pedig 32. Az
újítások bevezetése 679 ezer forint
megtakarítást hozott gazda'ságunk
nak. A fő problémát abban látjuk,
hogy az újítókat a munkahelyi veze
tők nem támogatják kellő mértékben,
nem segítenek a műszaki rajzok elké
szítésében; ugyanakkor az újítási ja
vaslatok elbírálása is rendszeresen el
húzódik. Arra kell törekedni, hogya
60 napos elbírálási időt minden eset
ben betartsák.

- A kulturális és sporttevékenység
a vszb egyik állandó feladata. Mit tart
errol fontosnak elrrrmdani?

- Elsősorban azt, hogy kulturális
és sportéletünk igen sokat fejlődött

öt év alatt. 1975 után szoros kapcso
latot teremtettünk a gyomai művelő

dési házzal, ennek köszönhető, hogy
kulturális életünkben sok szép, meg
valósult elképzelésrő1 számolhattunk
be. Néhányat ezek közül: az elmúlt
öt év alatt 41 TIT-előadást szervez
tünk, 47 filmet vetítettünk, 230-an
vettek részt a Szegedi Szabadtéri Já
tékok előadásain, közel ezren Gyo
ma, Körösladány, Dévaványa művelő

dési rendezvényein, 310 ezer forinttal
támogattuk a gyomai sportkört és
150 ezerrel a művelődési házat. Köz
ben felújítottuk a gazdaság szak
könyvtárát és minden évben megren
deztük április 4-én a szocialista brigá
dok háziversenyét. Ezeken a résztve
VÓK igen komoly felkészültségról ad
tak számot. Sikeresek voltak sport
versenyeink, különösen a sakkozók és
asztaliteniszezó1c jeleskedtek. A nyári
MEDOSZ-napon évek óta eredménye
sen szerepelünk kispályás labdarúgó
csapatunkkal. Az őszi, november 7-i
sportnap már hagyománnyá vált. Saj
nálatos viszont, hogyasportnapokon
éppen a KISZ-korúak azok, akik a
legkisebb számban indulnak a verse
,nyeken.

- VégZil kérem, hogy vázolja a kő

verkezö évek feladatait!

A gazdaság szakszervezeti bizottsá
ga a május közepén megtartott szak
szervezeti választáson számolt be az
1975 óta eltelt időszak munkájáról és
a következő ciklus feladatairól. Gom
bár Mátyásnét, a. vszb titkárát meg
kértük, válaszoljon néhány kérdé·
sünkre, melyek az utóbbi öt esztendő
szakszervezeti életét és az elkövetke
ző éveket jellemzik.

- Mit tartalmazott a beszámoló?
- Elsőnek a gazdálkodás kérdéseit

elemeztük, szó esett a szocialista
munkaversenyről, az oktatásról, a
bérgazdálkodásról, a szervezettség
alakulásáról, a szakszervezet szociál
politikai. munkavédelmi és üdültetési
tevékenységéről, a spoItról és más
gazdasági és társadalmi szervekkel ki
alakult kapcsolatainkról. Külön rész
ben foglalkozott a beszámoló a kö
vetkező évek feladataival.

- A gazdálkodás elemzésével, sajá
tosságaival lapunk más helyén böven
foglalkozunk. Ezért arra kérem, ezút
tal néhány olyan szakszervezeti mun
katerületet vegyünk számba, melyek
ről ritkábban esik szó. Ilyen például a
munkahelyek kulturáltsága, ebben a
szakszervezeti bizottság sokat segít
het.

- Igeri, erről is szóltunk a beszá
molóban. A munkahelyek kulturál
tabbá tételére gazdaságunk az elmúlt
öt évben 5 millió 576 ezer forint fel
használását tervezte, a valóságos fel
használás azonban csak 3 millió 789
ezer forint volt. Megépítettük például
a I. kerületben a növénytermesztők

szociális épületét, bőYÍtettük a gép·
műhely hasonló épületét, aratáskor
használható, vontatható szociális
helyis'éget is vásároltunk. Nagyobb
összeget fordítottunk az üzemi kony
ha, a Il. kerületi juhászat, az üzemi
vágóhíd, a repülőtér szociális helyisé
gére, megépítésére, illetve kors.zerűsí

tésére. Ezek a számok bizonyítják,
hogy gazdaságunk a szűkös anyagi
helyzetben is gondot fordított arra,
hogy a dolgozók munkakörülményei
mind kulturáltabbak legyenek.
Ugyanakkor azt is meg kell mondani,
hogy vannak, akik nem vigyáznak a
drága berendezésekre, és tönkreteszik
azokat. Megernlítettük azt is, hogy
több gondot fordíthatnánk a majorok
parkosítására, szépítésére. Szeret
nénk, ha az ágazatok és telepek veze
tői lennének a legjobb szószólói a
közvetlen természeti környezet tisz
taságának és szépségének.

- Néhány sz6t a munkavédelem
röl!

- Ez külön nagy terület, ezúttal is
érdemben szóltunk róla. Felismertük,
hogy a munkavédeimet a munkával
kell egyenértékűvé tenni, a felismerés
megvalósulása azonban már sokkal
nehezebben alakul. Gazdaságunkban
az elmúlt öt évben jószerével' csak a
vállalati biztonsági megbízott és il
vszb munkavédelmi felügyelője képvi
selte a munkavédelmet, azaz csak ak
Ikor volt szó munkavédelemről egy
egy munkahelyen, ha ők ott megje
lentek. Szeretnénk minél szélesebb
körű oktatással, a munkavédelmi elő

írások megismertetésével továbbfej-

Üdülés Lengyelországban
Dolgozóink ez évben is üdülnek

Lengyelországban Jasivicze Jávor
üdülőben. Mint ismeretes, az elmúlt
évben csereüdültetési szerződést kö
tött gazdaságunk vezetősége és a vál
lalati szakszervezeti bizottság a Pula
wy Nitrogén- és Vegyiművekkel 34
dolgozónk üdültetésére. Az üdültetés
önköltségi árban történik. Akik az el
múlt évben vettek részt a csereüdülés
ben, a mi dolgozóink és a lengyel ven
dégek is nagyon jól érezték magukat
és felejthetetlen élményekkel tértek
haza.

A szerződés alapján az üdülőből

két esetb,en 60 kilométer távolságra,
egy esetben 200 kilométer távolságra
autóbusz-kirándulásra visszük az üdü-
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lelassította, s ezért egy hónappal az
aratás előtt közepesnek mondható a
búzák állapota. S a tervezett mennyi
ség csak akkor lesz meg, ha kimon
dottan neki való időjárás segíti. Azaz
mégsem teljesen ez a helyzet, ugyanis
a szakemberek azt mondják, hogy a
végrehajtott lombtrágyázás és műtrá

gyázás még az időjárástól függetlenül
is helyre hozhatja a gabonát és elérhe
tő a 40 mázsás átlag.

A felkészülés a szokáshoz híven
már januárban a téli nagyjavítással
megkeidődött a műhelyekben. Kija
vítva várják a roppant munkát a szin
te mindent tudó gépek. Készen áll a 4
darab NDK gyártmányú 516-Qs nagy
teljesítményű kombájn, kettő új, a
másik kettő teljesen rendbe hozott.
Ezeken kívÜ( még két Ciaas Dominá
tor, s az ugyancsak két .darab 512-es
.NDK komb.ájn, -llala-mint-k~t-4llf-ab
Koloc várja a kezdést. Tehát tíz mo
dern kombájn végzi az aratás-eséplést;
csakis így lehetséges, hogy 10 nap
alatt a szalmabetakarításon kívül min
dennel készen legyenek, ugyanis egy
egy gépre 146,5 hektár terület esik.

A szalmabetakarítás is fontos moz
zanata a nyári munkáknak, s szintén
gépekkel történik, mégpedig a négy
darab NDK gyártmányú bálázógép
pel. De azért hagyományosan - szal
malehúzóval - is felkészültek. Kam
pánymunkának is nevezik mindezt, s
lebonyolítására-kam1'Yányterv készül
minden évben, most is időben rendel
kezésre áll, mint a szervezés fontos
része. Lényeges azért is, mert az ara
tás elvégzésén kívül a későbbi munká
latokat is tartalmazza: a vetési, trá
gyázási, és a talajműveleti tervet. Te
hát az egész jövő esztendő alapját,
vagyis majdnem mindent.

Es végül, de nem utolsósorban, ké
szen állnak a nagy erőpróbára a dol
gozók is, többségükben szakképzett
törzsgárdatagok, akik már sok erő

próbán álltak helyt nagy odaa<iással.
Es nélkülük ugyan mit érnének a leg
korszerűbb gépek is? !

PORTIR
ságban is játszik és megállja a he
lyét.

A kép előterében a labdával
Koloh Elek csapatkapitány, a
jobb szélen ifj. Antal András, a
vszb sportfelelőse. Jobbról az ál
ló sorban a harmadik Muth
Ádám; a sportbizottság tagja,
mellette Koloh Elekné, aki min
den mérkőzésére elkiséri a kispá
lyásokat.

Az idei MEDOSl-kupát Gyo
mán rendezik.

A mezőgazdasági üzemek életében
mindig izgalmas pillanat, amikor egy
hosszabb termelési sZakasz lezárul.
Vajon az addig végzett munkának mi
lyen eredménye lesz, a sok fáradság,
törődés, tudás és akarat meghozza-e a
maga gyümölcsét? Ez a tűnődés se
hol sem olyan indokolt, mint a szezo
nális munkáknál, amelyek esetében
még az időjárás jó vagy rossz volta is
komoly tényező lehet. S ki tudja elő

re, melyik mutatkozik majd meg az
ara.tás~sép~napjaiban. Most még
csak az a15fztos, hogyagazdaságnak
1465 hektár búzavetése van, s ebből

902 az étkezési, a többi takarmány
búza.

De azért más valóság is létezik már
így május legvégén, amikor ez az írás
készül. Ilyen a tervezett termésátlag,
amit hektáronként 40 mázsában álla
pítottak meg, bár az elmúlt években
legtöbbször nem sikerült a gyakorlat
ban elérni. De mégsem alaptalan várni
ezt az eredményt, hiszen a talaj-elő

készítés és a vetés jó volt, s a földbe a
megfelelő fajták kerültek. A telet is
jól bírták, s a fejtrágyázást és a nö
vényvédő szereket is időben megkap
ták. Ám az elégtelen csapadék és a
hosszan tartó hideg a tavaszi fejlődést

r tás előtt·

Képünkön az Ifi brigád a megjavított gépek előtt.

u• •

A képen kispályás labdarúgó
csapatunk tagjai láthatók. A fel
vétel tavaly készült, -amikor
Orosházán megnyerte a csapat a
MEDOSZ-kupát. Előtte (is jól
szerepeltek minden évben, de el
ső helyet szerezni csak tavaly si
került. Most valamennyien fo
gadkoznak, hogy az idei ME-

I
DOSZ-kupán is kivágják a rezet,
és megvédik tavalyi elsőségüket .
A csapat anagyközségi bajnok-
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Ahogy beszélgetünk tovább,
kiderül: most sem volt könnyű

időt szakítani az üdülésre, ami
kor már az anyagiak nem játsza
nak szerepet. A férj 87 éves édes
anyját - aki velük lakik - csak
úgy tudják itthon hagyni, hogy
egy rokon van addig vele, mig ők

Mátrafüreden le~znekt. Ahova
nagy várakozással mennek. Kü
lön örülneW-a'hegyvidéknek, hisz
az alföldi--ember elsősorban oda
vágyik. Úgy tervezik, hogy részt
·vesznek- minden kiránduláson.
És nagyon készülnek Egerbe, az
Egri csillagok színhelyére, amit
eddig csak kedvenc könyvükből

ismertek.

- Hogy mi lesz még? Azt
majd ott tudjuk meg. Most csak
egy biztos. üdülnimegyünk. 

V.M.

mégis a családfőnek, aki ahogya
hat osztályt elvégezte, máris ura
sági cseléd lesz Körösladányban.
El5ször varjúpásztor, aztán boj
tárgyerek, és így halad lassan
ként fölfele az uradalmi ranglét
rán, majd 1942-ben a· katonaság
következik. A háború végén esik
fogságba, s csak 1947-ben jön
haza a Krímből. S kezdi újból az
életet semmi nélkül.

- Tényleg az egyről indultam
és most nyugodt lélekkel el
mondhatom, vittem valainire.
Jómagam öntözéses növényter
mesztő szakképesítést szereztem.
Teljesült az a vágyunk, hogy a
sajátunkban lakjunk és azt a há
zat olyanná tegyük, ami kényel
mes és korszerű. De a legfonto
sabbnak azt tartom, hogy egyik
gyermekem sem ment üres kéz
zel az életnek: mindhármat tanít
tattam. A gyerekek és a ház, erre
áldoztunk a feleségemmel min
dent: időt, pénzt, fáradságot.

Az Ombodi család jellemzése
pár rövid szóban ennyi: a munka
és munka mindig. De mennyi
szorgalom, akarat és fáradhatat
lanság van emögött. Mindnyájuk
nak kijuto.!t belőle, de a legtöbb

lami Gazdaságba bérmunkát vál
lalni és igyekeznek a lehető leg
jobb munkát végezni a gazdaság
rizstelepének építésén.

- A gépek kitűnőek, a mi
munkakedvünk is, tehát amit
vállaltunk, pontosan teljesítjük.
Meg lesznek elégedve agyomaiak
a munkánkkal.

Itt jegyezzük meg, hogy a
gazdaság rizsből hektáronként
25 mázsa átlagtermést tervezett,
tavaly 19 mázsa volt az átlag. A
különbség figyelmes, szakszerű

munkával - és természetesen
megfelelő időjárási körülmények
között - teljesíthető.

- Majd minden évben elme
hettünk volna üdülni, a munkám
után sokszor felajánlotta a szak
szervezet. Jó is lett volna, ha
nincs számtalan akadálya. Most
végre eljött az idő, hogy a pihe
nést és a vele járó - csöndes 
szórakozást is megismerjük. Kü
lönösen annak örülök, hogy há
zaspári beutalót kaptam és így a
feleségem is jöhet. Ö egész életé
ben alig mozdult ki otthonról, a
megyén kivül egyszer volt, Buda
pesten. Hiába, nem volt rá mód,
a kedv az meglett volna.

tül szakszervezeti bizalmi és az
utóbbi öt évben osztálybizottsá
gi tag volt.

i~tele
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A szarvasi állami tangazdaság
4 Catterpillllr erőgépe is bekap
csolódott a rizstelep építésébe.
Az építésvezető, Hatti János
mondja:

- Összesén 229 hektár terület
rendezése vár ránk. A gépekkel
mintegy IlS ezer köbméter föl
det mozgatunk meg, ebből 16
ezer köbméter megmozgatása
már befejeződött. Két műszak

ban dolgozunk a 4 géppel, két
szerelő és egy kiszolgáló a "bri
gád". Egy nap alatt 4-5 ezer köb
méter a teljesítmény.

Hatfi János elmondta még,
hogy szívesen jöttek a Körösi ÁI-

Ilyenkor nyáron, ha találós
kérdésnek kapnánk, mi az, hogy
két hét gondtalanság? - akkor
szinte mindenki egy szóval felel
ne: üdülés. Igen. Kellemes, gond
talan pihenés ez, télen-nyáron
egyaránt, s ilyenkor főidényben

különösen nagy a keletje a be
utalóknak. Sokkal többen men
nének nyaralni, mint ahányra le
hetőség van, úgyhogy nagyon
meg kell nézni minden szakszer
vezeti bizottságnak, hogyan
ossza el igazságosan a rendelke
zésére álló SZOT-beutalókat.
Van-e olyan dolgozó, aki keveset
üdült, esetleg még egyszer sem.
Mint Ombodi Ferenc és felesége.

Ombodi Ferenc jövőre megy
nyugdíjba és akkor lesz egy ne
gyed százada, hogy a gazdaság
ban dolgozik. A rizstermelésben.
A vállalat kiváló szocialista bri
gádjának tagja, kétszeres kiváló
dolgozó és miniszteri kitüntetést
is kapott már. Húsz éven keresz-



alatt kétszer lett a vállalat kiváló
brigádja. Az Augusztus 20. és az
Ifi szocialista brigádok is igen
nagyszerű vállalásokkal az arany
brigádérem többszörös tulajdo
nosai.

Az elmúlt gazdasági évben 16
brigád 203 taggal nevezett be a
versenymozgalomba. A vállalá
sok értékelése után "munkabri
gád" címet kapott egy, ,,kiváló
munkabrigád" címet kettő, "szo
cialista brigád" címet egy kollek
tiva. Bronz brigádérmet kapott
hat, ezüst brigádérmet egy,
arany brigádérmet négy kollektí
va, mig a "vállalat kiváló brigád
ja" lett egy brigádunk. Ezekben
a munkabrigádokban a 30 évei!

.aluliak létszáma 53 volt, a ver·
senymozgalomban részt vevő

dolgozók létszáma pedig az
összes dolgozó 37 százaléka.

A vállalások értékelése során
megállapítottuk, hogy a brigá
dok csak részben teljesítették
azokat, ezért az összes eredmény
is alacsonyabb a vállalásoknál.
Az akadályozó tényezők elsősor

ban a termelőágazatoknál mutat
koztak meg, és több esetben a
költségmegtakarítás sem volt a
megkivánt mértékű. Meg kell vi
szont állapítani, hogy sokat ja
vult brigádjaink műveltségi szint·
je. Különösen az Augusztus 20.
Szocialista Brigád ért el szép si
kert a közművelődési vetélkedő

ben, amikor a MEDOSZ megyei
döntőjén megszerezte az első he
lyet.

A brigádmozgalom fellendülé
sét jelzi, hogy az MSZMP XII.
kongresszusa és hazánk felszaba
dulása tiszteletére tett felajánlá
sokat brigádjaink túlteljesítették.

Napraforgó-betakarítás szeptemberi napsütésben

Fotó: Veress Erzsi

Szocialista brigádmozgalom
19 9-ben

Gazdaságunkban a szocialista
versenymozgalom 1967-ben kez
dődött a rizses brigádok megala
kulásával, majd a szállítás szocia
lista brigádja alakult meg. Az el
múlt 5 évre visszatekintve 1975
től évenkénti hanyatlás állt be a
versenymozgalqm területén .
Nemcsak a brigádszámok és a
versenyző személyek vonatkozá
sában, hanem maga a verseny
szellem is hanyatlott. Késtek a
vállalások, majd az értékelések,
sok régi brigád lemorzsolódott.
Jó példa viszont a November 7.
Szocialista Brigád: az elmúlt 5 év
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szénabetakarítás is jelentős, en
nek zavartalanságát felszerelése
ink biztosítják.

A silózással és a szénabetaka
rítással párhuzamosan kell telje
sítenünk a napraforgó betakarí
tását. A szükséges anyagok, esz
közök rendelkezésünkre állnak.
Ezek napi 10-12 vagon teljesítő

képességűek, így azt terveztük,
hogy 14 munkanap alatt végez
hetünk a napraforgó betakarítá
sával.

A legnagyobb volumenű a rizs
betakarítása: 1056 hektáron vár
ránk ez a feladat. A jól szerve
zett munkára azért is szükség
van, meri a gazdaság anyagi hely
zetét a rizstermés nagymérték
ben meghatározza.

Az őszi munkák során ugyan
csak kiemelt, nagy feladat az
őszi vetések talaj-előkészítése.

Öszi kalászos területünk 1829
hektár, ebból 200 hektár az ár
pa, a többi búza. Ezen a terüle
ten kell '1<iszórni a műtrágyát,

előkészíteni a talajt a vetésre. A
terület talaiállapntát és az eszkö
zöket figyelembe véve a tárcsás
és az altalaj-lazításos módszert
választottuk. Figyelembe véve a
növények, a napraforgó és a siló
kukorica késését, feltehető, hogy
az őszi vetést csak október végé
re tudjuk befejezni.

A feladat nagy és sok olyan
folyamat van az őszi munkában,
amelyhez nagyobb erőre, na
gyobb gépkapacitásra lenne
szükség. Jó munkaszervezéssel,
közös összefogással azonban ter
veinket megvalósíthatjuk. Lénye
ges, hogy szocialista brigádjaink
mindenütt élen járjanak, példát
mutassanak. A gazdaság számit
rájuk!

nem is lehet közöttük kialakíta
ni, az időrendi sorrendet azon
ban be kell tartani. Mivel a nyári
betakarítás az időjárás következ
tében az idén eltolódott, ez az
őszi munkák idejét is ·meg
hosszabbítja.

Kampánytervünk szerint az
első nagy őszi munka a silózás,
452 hektár silókukoricánk van.
A silózást szeptemberben kezd
tük meg és úgy terveztük, hogy
az összes mennyiségből 250 va
gonnyit Kőszigeten tárolunk a
juhok eltartására, és az állat
egészségügyi ~)foblémák miatt. A

munkál< dandárjába~_....

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HfRADÓjA
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OSZIAz

Az őszi talaj-előkészítés is nagy figyelmet kíván

Silózás, gépek, emberek

Az ősz a mezőgazdaság egyik
nagy erőpróbája. Az őszi betaka
rításra való felkészülés jelentősé

gét és horderejét senki sem vonja
kétségbe. Gazdaságunk részletes
kampánytervet készített erre az
időszakra, melyben meghatároz
tuk tennivalóinkat.

A nyári betakarítás után az
őszi munkák ideje a mezőgazda

ság legnehezebb, leg..hosszabb
munkacsúcsa. Idóben való elvég
zése meghatározó tényezője a
következő év terméseredményei
nek. Az őszi munkák közül mind
fontos, így fontossági sorrendet

1980. OKTÓBER
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fotó: Veress Erzsi

elvárni. A nehézség azonban ott
van, hogy ehhez folyamatos vá
sárlás szükséges, mert a belső ter
mészetes pótlás önmagában nem
elegendő, meg néha nem is meg
felelő. A cserének tehát anyagi
kihatása van, de ennek dacára is
a jövő érdekében mielőbb taná
csos hozzáfogni.

A sok probléma ellenére is bi
zakodó a hangulat a juhászatban.
A hizlalás várhatóan jobb ered
ményt fog hozni, mert nagyobb
a hízó állomány és olcsóbb a
húselőállitás az idén, és a takar
mány' is elegendőbb, mint tavaly.
Örvendetes, hogy a teljes juhállo
mány kondíciója is jobb, s az el
hullási arány is javult. További
eredmény még, hogy az egy kilo
gramm súlygyarapodásra felhasz
nált abrakmennyiség csökkent.
Ezek ugyan egy év alatt nem old
ják meg a helyzetet, de segitik a
következő év munkáját.

Vass Márta

nyereséges tevékenység, ugyanis
az I kilogramm fölhizlalt súly a
gazdaságnak kb. harminc forint
jában van és negyvenet kapnak
érte. S van olyan vélemény az
utóbbi időben, hogy az új épüle
tek leggazdaságosabb kihasználá
sa az lenne, ha nemcsak nyáron,
de egész évben hízó bárányokkal
telepítenék be azokat. S az anya
állatoknál újból a hagyományos
hodálybeli tartást vezetnék 'be,
amit e.gy.éb empont is támogat.
A rácspa lós megoldás ezzel nem
veszne kárba, hiszen a hizlalás
céljára is kifogástalan.

Ezek természetesen vitaté
mák, közel sem eldöntött dol
gok, de mindenképp a kibonta
kozást kívánják segiteni. Ami vi
szont vitathatatlan, amivel min
denlci egyetért, az a tenyészállo
mány felfrissítése, fiatalítása .
Mert addig míg ezt el nem érik, s
állandóan szinten nem tartják,
gyökeres változást képtelenség

A bárányok szívesen kijárnak a külső szénásrácshoz

EZ VAN, DE MI LESZ?

Van először is a jelenlegi juh
állomány: 5500 anyaállat, 6000
hízó, 1000 növendékjuh és 380
szopós bárány. És a forgalmat,
az értékesítést jól mutatja, hogy
a hízlalás az év első nyolc hónap
jában 25-26 ezer darabot produ
kált, s a gazdaság juhai messzi el
jutottak a birkahúst kedvelő or
szágokba. így Olaszországba,
Franciaországba, az NSZK-ba, de
még Líbiába és Libanonba is. S
főleg azért szeretik ezt a fajtát,
mert jó húsos és kevés a faggyú
ja. A hizlalás - amely egyébként
bérhizlalás keretében folyik -

nyege az, hogy egy csatornába
ürül az összes épület trágyája,
egy helyre folyik és gyűlik össze,
s onnan vákuumszivattyú továb
bítja a szűrőmedencébe. Ennek
az oldalfalai szalmával béleltek, a
híg ürüléket megszűrik, a víz ki
folyik és az igazi trágyalé a gyűj

tőmedencéből adagolva kerül a
legelő öntözővizéhez . A szilárd
trágya is - 4-5 hónap szikkasztás
után - a legelőt táplálja, s így
két ütemben zajlik le a hasznosí
tás.

A juhgazdálkodásnak ez a
gyökeres átalakítása, átszervezé
se kísérleti jellegű volt azzal a
céllal, hogy a tudomány legújabb
eredményeit a gyakorlatban ki
próbálják, vagyis az intenzív,
iparszerű juhászati termelést a
gazdaság úttörőként bevezesse,
és mások által is hasznosítható
módon bemutassa. Ezért a teljes
tartási és tenyésztési technoló
giai folyamatot a megépült új te
lep követelményeinek megfelelő

en kellett átszervezni. S bár a ha
gyományos juhhodályból még
tíz megvan, megszűnt a régi fajta
falkás juhtartás, amikor az egy
akol - egy pásztor etvén 300
400 anyajuhot gondoztak és egy
szer volt elletés egy esztendőben.

Ezt fölváltotta a nagy csoportos
tartás, amikor 1500-1800 jószág
együtt van a bekerített mintegy
84 hektárnyi öntözött legelőn.

a .juhászat

REKONSTRUKCIÓ UTÁN

Több éves munka és anyagi
befektetés nyomán a tavalyi év
végén elkészült és belépett a ter
melésbe 6 darab 600 férőhelyes

rácspadlós juhhodály, egy 526
férónelyes egyedi eHető és a 480
bárányt befogadó utónevelő.Va
lamínt az egész telep trágyáját
összegyűjtő rendszer. Ennek a lé- A kőszigeti 5 ezer férónelyes bárányhizlaldában. A képen Tóth Imre gondozó

és a DATE szarvasi kíhelyezett
főiskolai kara közötti legelőhasz

nosításra kötött szerződés, vala
mint az államközi megállapodás
keret én belül került sor, hogy itt
mutassák be a magyar partnerek
a dr. Szabó János elméletén ala
puló korszerű legelőgazdálko

dást, ami előreláthatólag a Szov
jetunióba is kikerül majd a meg
kötendő szellemi exportszerző

dés révén.
A küldöttséget különösen az

az újfajta gép érdekelte, amelyet
Szarvason konstruált meg és kivi
telezett két egyetemi tanár. Eb
ből a gépből jelenleg az egész or
szágban mindössze három darab
van. Jellernzője az, hogy nehéz,
szikes talajú gyepterületen egy
menetben az összes gyepmunkát
képes elvégezni a szellemesen
megalkotott kombinációk áltaL
Elöl egy tárcsás szerkezet a talaj
vágást csinálja, s a talajnyitással
egy időben jó mélyre beadagolja
a műtrágyát is. A gép következő

művelőtagja egy késes henger,
amely hasonló elven működve a
talaj szellőztetését biztosítja, mi
közben kiszórja a talajjavító
anyagokat. üzemeltetése igen
gazdaságos, mert egyetlen ilyen
gép 1000 hektár gyepet képes
megmüvelni egy év alatt. A gaz
daság ezt a mindent tudó gépet
nemrég kapta, a delegáció itt is
merte meg és a látottak alapján
jó vélemény alakult ki.

Reflel<torfényben

A néhány napos kisbárányok a kedvencek ...

Itt, az üzemi lap hasábjain
már többször foglalkoztunk a
gazdaság állattenyésztési főága

zatában súllyal eső juhászattaL
Indokolta ezt már csak az is,
hogy mióta a vállalat fönnáll,
azóta a juhászat működik. Nem
is lehet ez másképp, hiszen a táj
ból eredő adottságok határozzák
meg elsősorban egy~gy ágazat
szükségességét, életképességét. S
itt szinte kötelező erejű a juhtar
tás, ezzel foglalkozni kell, mert a
legelőterület, a hozzávaló épüle
tek, s nem utolsósorban a szak
emberek is adva vannak.

Az utóbbi évek idején sok
minden történt itt, felgyorsultak
az események. Elég, ha csak a
felsőbb szempontoknak megfele
lő kutatási programot és az ezt
kísérő rekonstrukció t említjük.
Bár mostanában ezek a szavak
vesztettek előbbi csengésükből,

mert a tények azok tények, s a
gazdaság veszteségének döntő ré
szét a juhászat okozta. Igaz, erre
mondhatnánk azt is, hogy egy
ilyen, a vállalat erejéhez képest
nagy beruházás azonnal nem,
vagy csak zökkenővel képes
eredményt adni. De erre senki
sem hivatkozik a juhászatban, a
két vezető, Tari Sándor és Kuba
tov Zoltán sem, akikkel arról be
szélgettünk, mi is most a helyzet
és hogyan állnak. ::)e még előbb

egy látogatás került szóba.

;\ MINDENT TUDÓ GÉP

Beszélgetésti:1K előtt néhány
nappa: 1 Szovjetunió Mezőgazda

sági :',1iniszlériumának 9 tagú
küldöttsége kero;;;te f~1 a gazda
ságot. Köztük több állami gazda
sági igazgató és főagronómus, to
vábbá az egyik, juhászatban vi
lághíres törzstenyészet igazgató
nője, akit különösen a gyepgaz
dálkodásra alapozott juhászat ér-

. dekelt. ,A látogatásra a gazdaság
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Most már a jövőt I<ell
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Gyomán

A -művezető egy napja

Megyeri József
Fotó: Heinfart Mihály

Szórakoztatásukról a gyomai Ka
tona József MűvelődésiHáz gon
doskodott, ahol a tánccsoport
bemutatót rendezett, és megtaní
totta őket a magyar csárdásra.
Ezenkívül jártak a Gyomai Házi
ipari Szövetkezetben, a világhírű

Kner Nyomdában és az Endrődi

Cipész Ktsz-ben, ahol ajándékok
kal is kedveskedtek nekik.

Kirándulásokat szerveztünk
Gyulára, Budapestre, Debrecen
be, megtekintették a Hortobá
gyot és részt vettünk a hídi vásá
ron. Hagyományainkhoz hiven
közös szalonnasütést szervez
tünk, a távozásuk előtti estén pe
dig búcsúestet.

Fotó: Veress Erzsi

munkákról. Majd, mint minden
nap máskor is, a műszak befejez
tével átnézte a munkahelyeket ,
ellenőrizte, hogy az anyagok
gondosan vannak-e hagyva és
áramtalanította a mU!Llcagépeket.
P.iszen a művezető felel minde
nért anyagi és munkavédelmi
szempontból is.

És még nem is említettük a
vezetés emberi oldalát. Hangot
találni mindenkihez, amf nélkül
nem lehet ösztönözni és megkö
vetelni a jó munkát.

Szmolnik Lajos mindenütt ott van, ahol a muvezetőnek ott kell
lennie: irányít, szervez, ellenőriz

közbeni figyelemmel kísérése is
pont ilyen fontos. Ilyenkor elő

kerülnek az építési rajzok újból
és a gyakorlati tanácsok adására
is sor kerül. És már szinte észre
vétlenül itt is az ebédidő.

Jó lenne egy kicsit lazítani
evés közben, de a hátralevő dolo
gok átgondolása nemigen engedi.
Aztán. Ha egy újabb helyiség
építésére kerül sor, a szintezés és
kitűzés művezetői feladat. Ma
még egy tárgyalása is volt az épí
tésvezetővel az elkövetkező

Az 1979. évben megkötött
csereüdültetés-szerződés alapján
a Pulawy Nitrogén- és Vegyimű

vek 45 dolgozója 1980. augusz
tus 8-tól 22-ig üdült Gyomán.
Elhelyezésüket a gyomai mező

gazdasági szakmunkásképző is
kola diákszállóján és a gazdaság
szolgálati lakásában oldottuk
meg, az üdülők megelégedésére.
Étkezésüket az üzemi konyha
biztosította, jobbnál jobb fala
tokkal.

A gazdaság vezetősége és a
vállalati szakszervezeti bizottság
gazdag programmal kedveskedett
lengyel vendégeinknek. Megis
merték gazdaságunkat , megnéz
ték a "Gyoma" című filmet,
mely -közs~günket mutatja be.

Hogy milyen? Szmolnik La
jos, az építőbrigád egyik műveze

tője szerint egyik olyan, mint a
másik, legfeljebb időnként moz
galmasabb. Az alapfeladat min
dig ugyanaz: a folyamatos mun
kát kell biztosítani, hogy soha ne
álljon senki a műszak ideje alatt.
Ehhez pedig anyag kell, meg a
szükséges gépek, s ez hol
könnyebben, hol nehezebben
megy, a mezőgazdasági kam
pánymunkák idején legnehezeb
ben. De mit is csinált azon a
szeptemberi napon, amikor be
szélgettünk?

- A Viharsarok Halászati Tsz
halfeldolgozójának szociális léte
sítményét építjük, meg a trnk
műhelyt, a portásfülkét és a ke
rékpártárolót. Előbb keveseb
ben, most meg már harmincket
ten dolgozunk rajta. Hétkor van
kezdés, de én előbb munkában
vagyok, intézem az anyag disz
ponálását, hogy az éppen szüksé
ges dolgok a helyszínen legye
nek. Ez ma is így volt és aztán
megbeszéltük a napi feladatokat,
s ezzel beindítottam a munkát.
Ma kellett a falpaneleket is ki
szállitani, hogy a bérelt daru dol
gozni tudjon, a másik épülethez
pedig a földmunkagépet küldeni.

így telt a reggel. Majd, amikor
már szépen ment a munka,jelen
tést adott az előző napi létszám
ról a központnak és megrendelte
a dolgozók ebédjét. Aztán jöhe
tett egy rövid megbeszélés a cso·
portvezetőkkel a terveket egyez
tetve a feladatokról. Az elektro
mos gépek üzemelésének és
munkavédelmi biztonságának el
lenőrzése sem maradhat el, de az
éppen folyó munkák minőségé

nek és mennyiségének menet

hogy ne legyen veszteséges, sőt

nyereséget is tudjon produkálni.
Ugyanis ez is elképzelhető, ha jól
sikerül a megalapozás.

- Milyen lényeges és megha
tározó tevékenységük van még
az említetteken kívül?

- A mezőgazdasági jellegű

munkák mellett foglalkozunk
még ipari, építőipari szolgáltatá
sokkaL Ezek közül az építőbri

gád tevékenysége a legjelentő

sebb pénzügyi kihatását tekint
ve. A feladatok 1980-ban túlnőt

tek az építőbrigád kapacitásán,
egyszerre sok mindent kellett és
kell végezniük és ez, hogy csak
egyet említsek, a határidők rová
sára ment és mehet. Egyébként
is az ilyenfajta feszítettség senki
nek sem jó és kerülendő. Most
viszont nincs más hátra, mint az
éves tervet teljesíteni, amihez az
ott dolgozók megkülönböztetett
jó munkáját kérjük.

Nagyon tömören így látom a
szanálás utáni legfontosabb dol
gokat, s lehet, hogy ez csak
pénzügyi szempontnak tűnik. De
ha azt akarjuk, hogy ebből a hul
lámvölgyból kilábaljunk - már
pedig mindnyájan ezt szeretnénk
és erre törekszünk -, akkor min
dent félretéve a gazdasági és gaz
daság9ssági szempontokat kell
előtérbe helyezni. Mindenkinek.
És nemcsak egyetlen év viszony
latában.

V.M.

"Kilábalni a hullámvölgyből,

most ez a legfontosabb ..."

Vagyis az árunövények ebben az
évben nyereséget ígérnek. A ta
karmányfront is biztató állapot
ban van: szénából, szalmából ami
kell, megfelelő minőségben ren
delkezésre áll újig. A silóbetaka
rítás kellő ütemben halad, s úgy
néz ki, hogy nem lesz gond az
önellátás, talán még az értékesí
tés is lehetséges.

- Az állattenyésztésre - első

sorban a juhászatra - a szanálás
előtt megkülönböztetett Yl4gysá
gú összeget fordítottak, de ez
nem hozta meg a várt ered
ményt.

- A főágazaton belül örven
detes a szarvasmarha-ágazat tevé
kenysége, mivel úgy tűnik, hogy
az idén ez lesz a legeredménye
sebb az egész gazdaságban. Eh·

-hez a szükséges gépi, személyi és
takarmányozási feltételek adot
tak és gyümölcsöznek is. Az ed
dig eltelt hónapok alatt a szapo
rulat és a tej termelés a terv körü
li szinten alakult, ami az elmúlt
évekhez képest fokozatos emel
kedést jelent. A felfelé ívelő

eredményt előreláthatóan 1981
ben is hozni fogják, sőt további
egyenletes emelkedés is lehetsé
ges a jó, szakszerű és fegyelme
zett munkával.

A juhászatról sajnos a várható
ágazati eredményt tekintve, ke
vésbé lehet ilyen elismerően nyi
latkozni. Ebben az évben is vesz
teségre van kilátás, de hozzá kell
tenni, korántsem olyanra, mint a
tavalyi évben. Itt ugyanis a prob
lémák köztudottan nem mai ke
letűek - mint ez a szanálási eljá
rás során is kitűnt - és az ágazat
szintre hozása, valamint nyeresé
gessé tétele rendkívül nehéz fel
adat. De valamennyiünk vélemé
nye az, hogy szívós, kitartó és
szakszerű összmunkával elérhe
tő. Szerintem 34 éven belüL Eh
hez azonban a már bevezetett
szükséges intézkedéseken kivül a
jó tenyészállomány kialakítása
az elsőrendű feladat. Továbbá
ennek szinten tartása a kívánal
maknak megfelelő tenyészegye
dek kiválasztása által, ami termé
szetesen sokkal nehezebb mun
ka, mint a szarvasmarhák eseté
ben, de megoldható. És meg is
kell oldani, ha gyökeres változást·
akarunk elérni. A megoldandó
feladatokhoz tartozik még a hízó
bárányok olcsóbb takarmány
összetételének kialakítása. Ezek
azért is olyan lényeges dolgok,
mert a következő két évben 
amely a szanálási intézkedések
értelmében türelmi idő - kell
úgy megalapozni a juhászatot,

Az 1979-es évet a gazdaság 12
millió forintot meghaladó veszte
séggel zárta, mely elsősorban a
juhászat veszteségéből szárma
zott, de a gabonák alacsonyabb
átlagtermése is Közrejátszott.
Csak a szarvasmarha-ágazat hoz
ta a körülményekhez és önmagá
hoz képest elvárható eredményt.
A veszteséget a gazdaság saját .
tartalékalapjából fedezni nem
tudta, ezért a két illetékes mi
nisztérium az á. g. központján
keresztül elrendelte a szanálást.

- Mi is volt ez tulajdonkép
pen és milyen következmények
kel zárult? - kérdeztük Rácz
János közgazdasági igazgatóhe
lyettestöl.

- A gyakorlatban a szanálás
azt jelentette, hogy a hiányokat
az állami költségvetés fedezi, il
letve közel 3 millió forintot ne
künk kell 5 év alatt kigazdálkod
ni. Részletezve az alábbi pénz
ügyi támogatást kaptuk. Veszte
ségrendezésre 8 millió 627 ezer
forintot; vissza nem térítendő

fejleszt ési alapra összesen 15 mil
liót, amelyból 10,5 gépvásárlásra
fordítható l 980-ban és 4,5 pedig
a forgóeszközök finanszírozásá
ra. Soron kívül - más gazdaságo
kat megelőzve kaptunk még 4
milliós géphitelt, továbbá 4,6
milliót gépselejtezésre, mégpedig
a beruházási alap terhére, ami
azért nagy előny, mert nem ront
ja az eredményt. Az elóob emlí
tett kigazdálkodási összegre vi
szont kedvező kamatot állapítot
tak meg. A szanálási bizottság
ténykedése a termelés területét
is érintette, hasznos tanácsok
formájában a termelés technoló
giai folyamatait illetően, vala
mint a vállalat vezetési és szerve
zeti felépítésére vonatkozóan.
Ezek egy részét már végrehajtot
tuk, mások folyamatban vannak
a gazdaság által kídolgozott in
tézkedési terv szerint, amely
ugyan erre az évre szól, de kör
vonalazza a következő esztendők

tennivalóit is.
- A gazdaság számos fóru

mán foglalkoztak a kivezető út
tal. Ön, mint pénzügyi ember,
hogyan látja a helyzetet?

- Először talán a növényter
mesztésről.ltt az ez évi gépvásár
lás megfelelő volt, úgyhogy a to
vábbiakban a géprendszer tökéle
tesítése szükséges: vető- és talaj
művelő gépek beszerzése, hogy
kompletté válj on a jelenlegi gép
rendszer. És a kalászos terület
növekedése miatt kell még leg
alább 2 gabonakombájn. Sorba
véve az egyes árunövényt, a rizs
mostani állapota kedvező ter
méseredményt mutat, persze,
hogy ez valóság legyen és a lehe
tő legtöbb vetőmagot nyerjük,
az kell, hogy optimális időben

betakarítsuk. Ehhez a szükséges
gépek, eszközök megvannak. Az
eredmény tekintetében viszont
számolni kell azzal, hogy az idén
több vegyszert használtunk föl.
Ez ugyan a jövő évi termést szol
gálta, mert kisebb lesz majd a
gyomosodás, azonban az idei év
re kb. 1-1,5 milliós költségkiha
tást jelent. Búzából a kiemelke
dő eredmény a magas termésát
lagnak köszönhető. És a követ·
kező esztendő termésének meg
alapozásához is adottak a feltéte
lek. A napraforgó is várhatóan
megadja a tervezett termést.
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Kruchió Sándor felvételei

Ajasowicei "Jáwor" üdülő. Itt voltunk elszállásolva. Gyönyörű vidék!

NYARI I<EPEI<

ÚtkÖzben még Csehszlovákiában. Egy kis pihenő ...

Gyalog Ustronból Jasowicébe. Szemben modern üdülőszálló

Jókedvüen egy erdei tisztáson. Balról jobbra: Kígyósiné, Hajduné, Diószegi
Gyula, Kruchióné és Papp Béla

nálunk fel. Húszezer forintot
biztosítunk a gyomai Katona Jó
zsef Művelődési Ház támogatásá
ra, 30 ezer forintot pedig a köz
ségi tanács művelődési bizottsá
gának kulturális és sportcélokra.
Munkánkat az 1979-es évben ér
tékelte a vszb és a MEDOSZ me
gyei bizottsága, munkaterveink
megvalósítását 70 százalékosnak
ítélték. A községi pártbizottság
is értékelte 1979-ben a Gyoma
Endrőd községi vá:lalatainak és
kulturális intézményeinek műve

lődési munkáját, és a Körösi Ál
lami Gazdaságot a legjobbak kö
zött említette.

Munkánkat nehezíti, hogy
dolgozó' IT' ség lakói, így a
szétszórtsá . att nehezebb a
szervezés. Tudjuk, hogy a kultu
rális tevékenységünk kissé Gyo
ma-centrikus, de ez azzal is ma
gyarázható, hogy a gyomai Kato
na József Művelődési Ház bizto
sítja számunkra a legváltoza
tosabb programokat. Ez évtől

kezdődően minden hónapban
megkapjuk a körösladányi és dé
vaványai kultúrház programját is
és amennyiben színvonalas mű

sort ajánl, és dolgozóink igény
lik, részvételüket ezekre is meg
szervezzük.

Összegezve: célkitűzéseink

megvalósítása az egyes konkrét
programokon túlmenően állandó
feladat, ezt fokozatosan és össze
hangoltan kell hogy végezzük a
gazdasági vezetéssel, párt- és tár
sadalmi szervekkel. Nem látvá
nyos és csak számszerű sikerekre
törekszünk, hanem arra, hogy a

. művelődés mind több ember szá
mára . denna os igény legyen,
hogy mmél többet tudjunk ma
gu:1król, a világról.

Hangya Lajosné
művelődési biz. elnöke

Csehszlovál<iában
a"rattunl<

Persze nemcsak ott, de ott is egy ideig. És nem is elöször, mert Mundrucz
Gábor, Galambos József és Wolf József már harmadszorra tette meg az utat 
az oda-vissza 280 kilométert - Nagyidára. Az idén is két kombájnt vittek át a
határon az oltani állami gazdaságba. Augusztus 8-án indultak és szeptember
6-<Ín jöttek haza. A határt Tornyosnémedinéllépték át, mégpedig igen gyorsan,

. mert a hétvégi legnagyobb forgalomban hirtelen átengedték őket, csakhogy ne
akadályozzák a többi jármű áthaladását.

- Náluk, mivel északabbra fekszenek tőlünk, később érik a gabona 
mondja Mundrucz Gábor -, s azért tudunk segitséget adni, mert akkor itthon
nrír a betakarítás megtörtént. Ők pedig később hasonló értékben szállítási
munkákra jönnek át teherkocsikkal. Vagyis mindkét fél azt adja, amivel job
ban áll, s jobban tud segiteni.

- Ez igy igaz, de ennél jóval több is történt, nemcsak a munka.:... folytatja
Galambos József -, hiszen ismerősöknél voltunk, s már a fogadtatás is ese
~ny volt a Gyománál kisebb községben. A szállás, étkezés és a velünk való
foglalkozás szintén dicsérendő. Aztán mivel már barátaink is vannak Nagyidán,
rrúndjárt másnap vacsorára hívtak bennünket a Winkler családhoz. A fehér
asztal mellett jól kibeszélgettük magunkat, hogy mi minden történt mióta nem
láttuk egynríst.

Nyelvi akadályok másokkal sem voltak, hiszen az egész falu beszél magya
rul, így aztán mindenkivel jól megértették egymást. Kivéve, amikor Mundrucz
Gábor eltévedt.

- Nem volt az olyan nagy ügy, csak egy kicsit kellemetlen. Buzgalmamban
észrevétlen átmentem egy másik község földjére és ott egyre csak vonultam a
többí kombájn után. De mégis valahogy furcsának túnt és amikor beszélni
kezdtem, nem értettek. És én sem őket, mert szlovákul mondták. Ekkor derült
ki a tévedésem és az is, hogy már a Kassára vezető út felé jártam

Volt min tréfálkozni Nagyidán, ahol még lakodalomba is hívatalosak voltak.
A menyasszony édesapja - aki szállítómunkás a gazdaságban -' hívta meg
őket. Igazi falusi lakodalom volt, hasonló szokásokkal; mint nálunk. Jó mulat
ság, akárcsak az aratás végén az ünnepség, amelyet 'hagyományosan minden
évben megrendeznek. És az egész falu részt vesz a műsoros előadáson, majd a
rUltalság este a bálban. Aztán már a búcsú vacsora következett, s az oklevelek és
az ajándékok átadása. Majd a feleségekkel egy pár napos tátrai túra, ugyanis a
munka végére ők is megérkeztek.

Szarvasra, Budapestre az őszi lés. Az 1980-as évben a közmű-

BNV-re, a Hortobágyra, Szeged- velődési bizottság rendelkezésére
re stb. Igen jól sikerült kirándu- áll a vállalati kulturális alapból
láSSOszágos mezőgazdasá- - körülbelül 10 ezer forint, melyet.
gi állításr szervezett egész na- a munkatervnek megfelelően ki-
pos , melyen 42-en ve- rándulásra, könyvtár fejlesztésé-
h észt. Támogatjuk a re és más hasznos dologra hasz-

V. M.

tna ok szervezését. Tavaly
·E.·:"':":":-a'dássorozatot ts tartot-

, 7 előadással különböző té
makörben, ezeket körülbelül
190-en hallgatták meg. Az
1980-as évben szintén szervez
tünk TIT-előadássorozatot.

1979-ben alakítottuk ki a há
zi műszaki és politikai könyvtá
rat. A szakirodalom bővítése és a
könyvkölcsönzés folyamatos. Az
1980-as évben a könyvhónap al
kalmából 3 ezer forint értékű

mezőgazdasági szakkönyvet ért&.
kesítettünk a gyomai könyves
boltból. Igyekszünk elősegíteni,

hogy dolgozóink belépjenek a
községi könyvtárba és rendszeres
olvasókká váljanak. Az idén, a
munkatervnek megfelelően még
egyszer tartunk könyvárusítást
karácsony előtt.

A szocialista brigádokat az
1979-1980-as évben is segítet
tük közművelődési vállalásaik
teljesítés~D=~~

dok köz~ésr:~télkeő6jé

nek muhkahelyi~dönt.Ok:";rp;ilis
4-én volt, azon 5 brigádunk ver
senyzett, és a szállítók II. számú
munkabrigádja lett a győztes.

Sajnos azonban el kell monda
nunk, hogy több szocialista bri
gád az utolsó percben lépett
vissza a vetélkedőtó1, holott a se·
gédanyagokat a többiekhez ha
sonlóan megkapták. Ez erősen

rontja a versenyszellemet és a
közművelődési mozgalom tö
megjellegét. A szakszervezeti bi
zottsággal közösen már ez év
szeptember hónapjában meg
kezdtük a szervezést az 1981-es
közművelődési vetélkedőre,

hogy elérjük minél több brigád
részvételét, és azt, hogy az önál
ló művelődés szakaszában minél
hatékonyabb legyen a felkészü-
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A közművelődési bizottság
jelenti

Gazdaságunkban a művelődé

si bizottság az MSZMP~ 1974.
márciusi határozatát követően-'
a megyei pártbizottság atároz
ta alapján 1975. április l-en a a·
kult meg. A bizottság munkáját
a vszb és a vállalati pártszervezet
segíti és rendszeresen ellenőrzi.

Főbb célkitűzéseink a világné
zeti-politikai nevelés, a művésze

ti nevelés, az általános és szak
mal műveltség növelése, a szóra
kozás és szabad idő hasznos el
töltése, szocialista brigádjaink
művelődési tevékenységének se
gítése. A bizottság kezdeményez
te és bevezette a párt- és tömeg
szervezeti oktatásokon a témák
kal összefüggő filmek vetítését,
ezzel színvona1asabbá tettük a vi
lágnézeti, politikai nevelést.
Rendszeresen szerveztünk az el
múlt évb.en és szervezünk az idén
is a művel{iCési házban rendezett
programokra: 20 kombinált bér
letünk van 180-as évadban.
Az egyé érlete kívüli rendez
vényekre IS gzünk közönség
szerv~z'·egyelővételt. Havon
ta 20 o egyet vásárolunk és
oszt ét a dolgozók között.
Az 1980-81-es szinházi évad
előadásaira is megkezdtük a szer
vezést a szocialista brigádok kö
rében.

Hagyománnyá vált, hogy a
nyári szegedi szabadtéri játékok
~gy-egy előadására buszkirándu
'lás keretében elvisszük az érdek
lődőket. (Tavaly 70 dolgozónk
látta a János vitézt.) Az idén
egész napos kirándulást szervez
tünk Szege...d~olgozónk ré
szére. A sz~~játékok mű

során, a Magyar Allarni Népi
Együttes előadását láttuk.

Az általános és szakmai mű-.

veltség növelése érdekében pro
pagandátfejtünk ki a 8 általános.
iSKOIaí) végzettség megszerzésére
és_a~~akmunkások középiskolai
továbbtanulása érdekében.
1979-ben 16-an tanultak közép
iskoláb.an,ebből 12 fIzikai dol
gozó; 4 végezte el a dolgozók ál
talános iskoláját, ~ 8 szerzett
szakmunkás-bizonyítványt, 4 be
tanítottmunkás-bizonyítványt, 5
technikusi minősítést. Az 1980
as évben szakmai továb bképzés
ben 28-an vesznek részt. Állami
iskolai oktatásban ketten szak
mérnöki tanulmányokat folytat
nak, tízen különböző szaktanfo
lyamokra járnak, gímnáziumot,
szakközépiskolát végez tizenegy
dolgozónk, a dolgozók általános
iskolájában nyolcan tanulnak.

A szabad idő hasznos eltölté
sében nagyon népszerűek az
utóDu irándulások.. _ ilyene-
~ ezünk és szerveztünk.



- Kevesen mondhatják el,
hogy életük 35 évéből 20 eszten
dőt dolgoztak, és azt ís egyetlen
vállalatnál. Mi kóti ide?

- Úgy érzem, minden, ami
persze sok apróbb-nagyobb do
logból áll. Először is maga a
munka, az, hogy sokrétű, válto
zatos, soha nem unalmas. S ne
kem, aki a gépeket már gyere 
ként is szerettem, talán ez a leg
fontosabb. De legalább ennyire a
jó kollektíva, a ragaszkodás, a
brigádösszetartás, az a sok min
den, amit együtt csináltunk vé
gig. Aztán. A munkám után meg
becsülést kaptam, ennek egyike,
hogy gazdasági kölcsönnel épí
tettem lakást. Többször is me
hettem volna máshova dolgozni,
de nekem itt az otthonom ebben
a gazdaságban, itt, ahol ismernek
és én is mindenkit ismerek. Ahol
szinte elrepült ez a húsz év.

uhrin János beosztott mű"

helyvezető, az Augusztus 20.
Szocialista Brigád tagja. Géplaka
tos és autószerelő, levelező tago
zaton érettségizett, majd techni
kusminősítő vizsgát tett. Tizenöt
éves kora óta dolgozik a gazda
ságban, mert itt volt már ipari ta
nuló is. A brigádnak alakulása
óta tagja, kétszeres kíváló dolgo
zó. Mindig a gépműhelyben

munkálkodott, azonban 12 éven
keresztül a nyári és őszi időszak

ban kombájnozott, s többször já
rási első lett. Most a kitüntetés
sel együtt kapta meg a 20 éves
törzsgárda-elismerést.

Fotó: Gál Edit

Az őszi napsütésben Molnár Károly gépkezelő az F 174/2-es "Wei
mar" rakodógépet javítja

Kiváló munkáért
miniszteri kitüntetést kaptak

Dr. Mindák Zoltán állatorvos
nyolc esztendeje dolgozik a gaz
daságban. A pártalapszervezet
titkára, tagja a gyomai pártbi
zottságn2k és az amellett műkö

dő gazdasági bizottságnak. Üze
mi munkáját évek óta egyedül
végzi. Működéséhez fűződik a
vállalat szarvasmarha-állományá
nak tb- és brucellamentesítése,
amivel két olyan fokozottan ve
szélyes betegség szűnt meg,
amely az állatról az emberre ter
jed. Az állomány termelőképes

sége - hús- és tejtermelés, szapo
rodás - ma már elérte az állami
gazdaságok országos átlagát. A
juhászatban az eredmények las
sabban mutatkoznak, mert az
olyan tárgyi feltételek sorát kel
lett megteremteni, mint a megfe
lelő épületek, a korszerű takar
mányozás, rét- és legelőgazdálko

dás.
- Az üzemekben egyre in

kább a nagy teljesítményű te
nyészállatok tartása van előtér

ben - mondja a munkájával kap
csolatban -, s ehhez nyilván
egészséges állatok kellenek. De
ez az egészségfogalom már nem
régi, kibővült a genetikai képes
ségek fokozásával, amihez meg
felelő szinten biológiailag kell
szervezni az üzemet, és a techno
lógiai folyamatokat ellenőrizni.

Mindez nagyon összetett, ke
mény munka, amelyben kudar
cok és sikerek váltják egymást. S
az elért eredményben benne van
a munkatársak - vezetóK, szak
emberek, fizikai dolgozók - se
gítsége is.

III. :t::VFOLYAM 4. SZÁM

károk helyreállításával telt el. A
II. világháborúban a Szovjetunió
nemzeti vagyonának 30 százalé
kát vesztette el és 20 millió em
ber áldozta életét a Nagy Honvé
dő Háborúban. A világ száz és
százmillióinak tiszteletét kivívó
szovjet népet köszöntve emlé
kezünk a Nagy Októberre, Le
ninre, és emeljük még magasabb
ra a világ forradalmi megújulásá
nak zászlaját.

Az ünnepi beszéd után Amb
rus Ba/dzs, gazdaságunk igazgató
ja kitüntetéseket adott át. A Me
zőgazdaság Kiváló Dolgozója ki
tüntetésben részesült dr. Mindák
Zoltán és Uhrin János szerelő.

Nagy M. Lajos nyugalmazott
igazgató, a Munkásőrség Orszá
gos Parancsnokságának dicsérő

oklevelét vette át, mig Fekete
József belsű elle,,':;! d IG."J"EB em
lékplakettjét.Nagy Elek és Hege
düs Lajos gépkocsivezetők 500
ezer kilométer balesetmentes
közlekedésért, Létai János, Kürti
Zsigmond, Farkas András, Papp
Béla és Fehér Mihály gépkocsive
zetóK pedig 250 ezer kilométer
balesetmentes vezetésért kaptak
emlékplakettet. Harmincéves
törzsgárdajutalmat vett át Kar
dos Ferenc szerelő, 25 éves jutal
mat 15-en, 20 évest nyolcan, 15
évest 14-en, 10 évest 22-en és öt
évest 34-en kaptak. A pénzjutal
rnak összege meghaladta a 225
ezer forintot.

Az ünnepség után a kitünte
tettek még együtt maradtak, és
felelevenítették életük, munká
juk jeles pillanatait, emlékeit, fo
gadták dolgozótársaik jókívánsá
gait.

Nagy M. Lajos nyugalmazott igazgató a Munkásőrség Országos Pa
rancsnokságának elismerő oklevelét kapta meg

szülötte, a Szovjetunió ereje és
hatalma alapján nemcsak re-o
ménysége, hanem bizonysága is a
béke megőrzésének és fennmara
dásának, a haladás forradalmi
lángja élesztésének.

A továbbiakban dr. Mindák
Zoltán arról a háláról beszélt,
mellyel népünk évről évre kö
szönti november 7~t, és a törté
nelmi hőstettek végrehajtóját, a
szovjet népet.

-1917-ben a cári Oro,szor-

szág a világ egyik legelmaradot
tabb állama volt. A kommuniz
must építő szovjet nép országa
ma fejlett tudománnyal, korsze
rű iparral, dinamikusan fejlődő

nagyüzemi mezőgazdasággal fej
lődő nagyhatalom. Pedig a forra
dalom 63 esztendejének sok éve
pusztító háborúkkal és a háborús

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG IÚRADÓJA

A Nagy Októberi Szocialista
Forradalomról november 7~n

emlékeztünk meg. Gazdaságunk
régi központjának modern ebéd
lőjében délelőtt 9 órakor - a ha
gyományoknak megfelelően 
sportversenyekkel kezdődött az
ünnepi nap, majd 12 órakor ren
deztük meg az ünnepséget.Gom
bár Mátyásné, a vszb titkára
mondott megnyitó szavakat,
méltatva a Nagy Október világ
történelmet formáló jelentősé-

A huszonöt éves törzsgárdajutalmat kapott dolgozóink csoportja

ÜNNEPS:t::G :t::S SPORTVERSENYEK AZ I. KERÜLETBEN

gét. A megnyitó szavak után az
l. számú általános iskola úttörő

csapatának irodalmi színpada
kedveskedett színvonalas kultúr
műsorral gazdaságunk dolgozói
nak, az ünnepség résztvevőinek.

Ünnepi beszédet dr. Mindák
Zoltán, a gazdaság párttitkára
mondoft. ,

- November 7-ét köszöntjük,
a Nagy Októberi Szocialista For
radalom győzelmének 63. évfor
dulóját, az emberiség történel
mének legfontosabb állomását 
kezdte beszédét. - Új világ, új
kor születésnapját ünnepeljük.
November 7-e kivételével nincs
olyan ünnep, mely nem csak egy
nép, nem csak a nemzetek ki
sebb vagy nagyobb csoportjának
ünnepe, hanem az egész emberi
ségé. Nincs még egy olyan ünne
pe az emberi társadalomnak, me
lyet annyi ország és annyi ember
ülné meg, mint a Nagy Okt<5beri
Szocialista Forradalom évfordu
lóját. A Szovjetunióban és hatá
rain túl. a többi szocialista or
szágban egyaránt állami és nem
zeti ünnep ez a nap. A nagy for
radalom óta eltelt 63 év alatt a
Szovjetunió születésnapja az
egész haladó emberiség bensősé

ges ünnepévé vált. A Nagy Októ
ber győzelmével az eszméből va
lóság lett,. az elméletből gyakor
lattá lett a szocializmus. Október

MEGEMLÉKEZÉS

A NAGY OKTÓBER 63. ÉVFORDULÓJÁRÓL
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MINDIG NAGY JELENTÖS:E:GE VOLT

Rizstermesztés· - viszontagságokkal

A meleg levegős szárítás figyelmet és szakértelmet követel

csak a végén 32 hektáré nem. Be- felÚjított terület mit jelent, az
szállítási, száótási, átadási gon- látszott abból a kétszeres
dok nem voltak, a szervezés, elő- mennyiségbó1, ami erről a 85
készítés idóben megtörtént. Ez hektárról lejött. Ezért is biztató
azonban már mit sem változtat- a jövő évben belépő 400 hektá-
hatott a rizs közepes minőségén ros rekonstrukció hatása a ter-
és a ter.veZc él alacsonyabb ter- méseredményre.
méshozamán. A VI. ötéves tervben országo-

A terv ugyanis 25 mázsa hek- san, így a gazdaságban is csökken
táronkénti átlaggal készült és a rizstermesztési terület, 1981-
számolt, az eredmény pedig 15,5 ben 900 hektárra. A termésho-
mázsa. Összességében 163 vagon zarnnak viszont emelkednie kell.
rizst produkált az ágazat, ebből De mivel az időjárás hatása to-
55 vagont vetőmagnak készíte- vábbra sem küszöbölhető ki, a jó
nek ki, azaz tisztítanak, fémzá- területen és a jól szervezett mun-
rolnak; részben saját felhaszná- kán kívül a különböző faj ták kel-
lásra, részben eladásra. A többi lő arányával lehet operálni. Na-
lakossági használatra kerül. gyobb területet vetni a rövidebb

Sok szó esett az időjárásról, tenyészidejűekből, de nem mel-
de nem ok nélkül, mert az ered- lőzni a hosszabb ideig érőket

ményromlás nagyban ezen mú- sem, mert jó esetben nagy ter-
lott, ám az is szerepet játszott, mést adnak. Bőségesen megfizet-
hogy első éves telep csak mint- nek.
egy 85 hektár volt. Pedig hogy a Vass Márta

Fotó: Gál Edit

Május végén, június elején
kelt ki a rizs, de mivel a vizet
rajta kellett tartani, a hagyomá
nyos vegyszerezést nem alkal
mazhatták. Új vegyszereket kel
lett használni a szokottak he
lyett, amik jól beváltak ugyan,
csak éppen hektáronként kétezer
forinttal drágitották a termelést.
Viszont mást nem lehetett tenni,
hiszen hosszabb ideig voltak víz
alatt a növények és a vízi kárte
vők különben nagymértékben el
szaporodtak volna, ha ellenük
újabb és újabb repülőgépes véde
kezést nem vetnek be. Ez termé
szetesen növelte a gép légiórái
nak számát és a földön dolgozó
két is. A költségkihatást fokozta
még a repülőgépes vetésből szár
mazó több:etvetőrrag-felhaszná

lás, a tenyészterületen kívülre le
szóródott vetőmag is.

Kombájn a rizsföldön .

EGY HÓNAP CSÚSZÁS, DE ...

Az idei szeszélyes időjárás az
embereket is nagy próbára tette,
erősen kihatott az egészségükre,
a rizstermesztésre pedig kimon
dottan mostoha volt. A legkriti
kusabb szakaszban - a termés
kötődésekor - leginkább, holott
ez a meghatározó a növény to
vábbi fejlődésére, a termés
mennyiségére és minőségére. Az
igen hűvös idő rrüatt a terméke
nyítés csak 70-80 százalékos lett,
vagyis a leendő termés eleve
20-30 százalékkal csökkent a rö
vid tenyészidejű fajtáknál. És ez
még jó a hosszabb tenyészidejű

ekhez képest, mert azoknál en
nél is gyengébb - 50-60 százalé
kos - volt a megtermékenyítés.

A hűvös nyár másik negatív
hatása az időeltolódásban mutat
kozott meg, abban, hogya kelés
nél történt kéthetes csúszásból
egy :lónap lett. Tavaly szeptem
ber elején megkezdődött az ara
tás, az idén viszont csak október
7-én. A befejezés napja novem
ber ll., ekkor volt a kombájno
zás utolsó napja. Szerencse, hogy
szinte az egész terület betakarítá
sa csapadékmentes időben folyt,

már igen sok napfényre van
szükség a keléshez és végig a nö
vény egész fejlődése alatt, s ez
már mind .ritkábban adódik. Sta
tisztikák bizonyítják, hogy ha
zánkban az utóbbi 5-6 évben
egyre csökkent a napfényes órák
száma, s a jövóben is ezzel kell
számolni, ez a tendencia. .

Ami az 1975-ös kiugró ered
ményt létrehozta., azaz összes
befolyásoló tényezők legkedve
zőbb alakulása volt: a terület kb.
50 százalékos felújítása, az opti
mális időjárás, mely egyben lehe
tőséget nyújtott az összes nö
vényápolási munka elvégzésére
időben, s az; hogy a napfényes
órák száma ,még többi:; 'volt a
legszükségesebbnél. Mindez
együtt lerövidített tenyészidőt és

bő termést eredményezett. Ilyen
szerencse csak ritkán adódik.

RENDHAGYÓ KEZDET
Az idei 1056 hektáros rizste

rület szántása időben megtör
tént, de a magágy előkészítését a
csapadékos időjárás kimondot~

tan akadályozta, A gépek bera
gadtak a nagy sárba, elakadtak,
nem tudtak. mozogni. Ezért víz
zel kellett elárasztani a szántást,
hegy a víz a- -lánctalpas gépek
mozgását segitse. {gy is lett, így
simították le aránylag egyenle
tesre a talajfelszínt. Csakhogy ez
küzdelmes és .hosszas mur.ka
volt, arrielynemcsak a gépeket,
de a dolgozókat is fokozottan
igénybe vette. Odafigyelés és fi
zikai munka szempontjából
egyaránt. De a szervezésre is ko
moly feladatot Tótt ez a helyzet,
amelynek következtében a vetést
vízben, repúlőgépről kellett 100
hektár híján mindenütt elvégez
ni. És mindez még a munkákat
meg is drágitotta. A haszon vi

.szont az lett volna, hogy maga a
vetés ezzel.a módszerrel meg
gyorsult és aZ előbbi késést így
behozza. Azonban a víz alacsony
hőfoka a vetőmag csírázását kés
leltette, s gyakorlatilag szó sze:
rint elúszott az a két hét időnye
rés, aminek a földbe vetéssel
szemben elvileg mutatkozni kel
lett volna.

FEJLŐDÉS,

KONTRAIpőJÁRÁS

A gazdaság életében a legsike
resebb rizstermesztési esztendő

1975 volt, amikor 35 mázsás át
lagtermést takaótottak be hektá
ronként. Ilyen sem azelőtt, sem
azután nem fordl.Jt elő. De
olyan megesett, mint 1978-ban,
hogy csak 10,5 mázsás lett az át
lag. Az utóbbi esztendőkben a
tavalyi 19 mázsa volt a legjobb
eredmény. Kézenfekvő a kérdés,
miért, hiszen a föld ugyanaz, a
gépesítés hasonló, sőt jobb, a
dolgozók ugyancsak a régi, kép
zett, tapasztalt és odaadó gárda.
És mégis ilyen eltérések és pont
annál a növénynél, amelynek
köztudottan a legnagyobb az
eredménymódosító szerepe. :"e
és föl egyaránt.

A kérdés csak költői, mivel a
felelet is jól ismert, de mégsem
árt megismételni. A rizs kimon
dottan meleg égövi növény, s a
hazájában uralkodó időjárási fel
tételeket kívánja meg másutt is,
vagy legalább a megközelítőt. A
hőmérséklet, a napfényes órák
száma döntően befolyásoló,
akárcsak a korai köd vagy fagy
virágzás esetén, Nálunk a vetés
idején .~ április 15-30-a között
- általában megfeielő az időjá

rás, ha esőzés nem zavarja a ta
laj-előkészítést és a vetést. Aztán

Akár az egész mezőgazdaság

ban, a rizstermesztésben is a fej
lődés útját elsősorban a gépesítés
jelentette. Hatása technikai
szempontból, de a munkaerő

gazdálkodás oldaláról is óriási. A
repülőgépes növényvédelem
újabb távlatokat nyitott, mert a
kézi gyomlálás megszűnt, teljes
egészében a gép vette át még a
műtrágyaszórást is. tpp ezért
volt fontos a gazdaságban a repü
lőtér építése pár évvel ezelőtt.

Az évi ötszöri vegyszerezést, a
háromszori műtrágyaszórást re
pülőgéppel csinálják, sőt eseten
ként a vetést is. S míg valamikor
egy ember 34 holdat volt képes
megművelni, ma a modern tech
nika alkalmazásával egy személy
50-60 hektárt is ki tud szolgálni.

Ombódi Ferenc rizsőr a rizsvetőmag eló'készítésén dolgozik



HOGY JOBBAN E:RTSűK A VILAGOT

Kézimunka-kiállítás
és ami mögötte van

kapacitás hasznosítására külső

mtmkákat is vállaltak. Egyik
ilyen volt az endrődi ABC-áru
ház, aITÚt igen kritikus idóoen 
január közepén - 40 százalékos
állapotban vettek át, s fogtak
hozzá a befejezéshez. És el is ké
szítették a megegyezés szerinti
májusi átadásra. A gyomai mező
gazdasági szakmunkásképző is
kola tornatermét és szertárát ví
szont az első kapavágástól az
utolsó mozzanatig a részleg épí
tette föl. Év elején kezdtek a
munkához és októberben lett
kész.

Folyamatban levő nagyobb
külső munka az, aITÚre a gyomai
halászati tsz-szel szerződtek ITÚnt
alvállalkozók, ahalfeldolgozó
üzemnél. Az épület egyik szint
jén szociális létesítmények 
ebédlő, mosdók, fürdők. öltözők

stb. - lesznek, a másikon pedig
irodák. S a vállalás értelmében
1981 májusában k~ll átadásra ké
szen lenni az építéssel. Ezen át
húzódó munkán kívül jövőre

folytatódik a gazdaságon belüli
szokott javítás-karbantartás, a
beütemezett szolgálati lakások
rendbe hozatala. És ezenfelül
még hat új lakás építésére is sor
kerül.

A jól szervezett külső mun
kákkal nemcsak az építőrészleg

foglalkoztatása oldódott meg, s a
gazdasághoz ragaszkodó össze
szokott gárda együttmaradása,
de Gyoma és Endrőd építési
gondjain is enyhítettek.

V.M.

Mindenre érvényes, hogy az a
jó, ha valaITÚ ITÚnél kevesebbe
kerül. A házi építóorigádokat is
ez az elv hozta létre, no meg az a
szorító körülmény, hogy ITÚndig
nehéz volt kivitelezőt kapni, javí
tás-karbantartásra meg úgyszól
ván soha. A gazdaságban eleinte
csak kis létszámmal folyt a mun
ka, majd ahogy a feladatok nőt

tek, úgy nőtt az épitőrészleg is.
1977-ben már a szakipari dolgo
zókkal, vezetőkkel együtt ITÚnt
egy 80 dolgozó t foglalt magába.
S ettól az időtól csak a juhászat
~ak eiké~ négy új 600 férő
helyes báránynevelő, az 5000 da
rabos bárányhizlalda, két 600-as
juhhodály felújítása és a trágya
eltávolítás technológiai rend
szere. ValaITÚnt az összes kiszol
gáló épületek.

A rizsrekonstrukció is folya
matosan ment. Az 1980-as évre
tervezett 300 hektárból 200-at
idegen kivitelező csinált, százat
pedig a saját építőrészleg úgy,
hogya teljes 300 hektár műtár

gyait, csatornáit is éK készítet
ték. S hogy ez a hatalmas munka
december 20-ra készen legyen, a
technikusok és művezetők is se
gitettek a fizikai munkában.
Földmunkát, betonozást, vas
betonszerelést végeztek.

Mivel a juhászati rekonstruk
ció befejeződött, s ez évre már
nem lett volna a teljes építólét
szám lekötve a gazdaságban 
hogy a gárda mégis együtt ma
radjon a jövőben majd esedékes
feladatokhoz -, ezért a szabad

Az endrődi bisztró és élelmiszer-áruház

Festik a szakmunkásképző tomatermét

Összeszokott, jó együttes
az építörészleg

.. OOo, _ •.•.
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V.M.

be, csak úgy mutatóba. Egyszer
egy készet, máskor meg aITÚn ép
pen dolgozott. Aztán csalogató
nak előnyomott anyagot, fona
lakkal. Mind hiteles, eredeti min
ták, szinezések, hiszen Kalocsát
is megjárta, csak hogy lássa a vi
lághíres kézimunkákat. És aprán
ként belemelegedtek, s egyre
többen dolgoztak, munkálkod
tak.

- A kézimunka pihentet és
nyugtat, s bárITÚly furcsa, ebben
a rohanó korban legalább annyi
nő szórakozik vele, ITÚnt valaha
nagyanyáink. Talán még többen.
S nagy előnye, hogy egyedül, de
közösen is lehet csinálni, sőt tévé
és rádió mellet. Haszna? A leg
szebb d:sz a lakásban.

elő a párt- és a szakszervezetek
eszmei és politikai hatékonysá
gát a szakszervezeti tagság köré
ben, valamint mozgósítson a gaz
dasági feladatok végrehajtására.

A szakszervezeti bizottság

úgy döntött, hogy ebben az ok
tatási évben Társadalmunk kér
dései címmel szervezi meg a ta
valy kezdett első évfolyam foly
tatását, négy csoportban, 75
résztvevővel. A terv szerint a tan
folyamon hét témát dolgoznak
fel. Az első négy a párt XlI.
kongresszusának jelentőségét,

politikai irányvonalát és legfon
tosabb kérdéseit ismerteti. A to
vábbi három témát a szakszervé
zeti bizottság jelöli majd ki.

A szakszervezeti tisztségvise
lők egy csoportban 25 résztvevő

vel dolgozzák fel a magyar szak
szervezetek XXIV. és a ME
DOSZ XXV. kongresszusának
határozatait. Biztosítanunk kell
a határozatokból adódó tartalITÚ,
módszertani kérdések jobb, ala
posabb megismerését, figyelem
be véve gazdaságunk feladatait.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanfo
lyam fokozottabban segítse a
tisztségviseló'k világnézetének
erősítését, és a mozgalITÚ munka
iránti elkötelezettség érzését. Az
oktatás időpontjai: december 5.
16 óra, 1981. január 19. 16 óra,
február 16. 16 óra és március 23.
16 óra.

A kiállítás egy részlete

Csapóné, Etelka, ő "szer.~zett

be" bennünket. Én mindjárt
praktikus dolgot választottam,
ötéves a kisfiam, neki készítet
tem ezt az együttest. Kevés a
gyerek mellett az időm, jól ki
kell használni és erre úgyis szük-
sége van. _

- Kézimunka nélkül el sem
tudom kép~elni az életem 
mondja Csapó Lászlóné, a brigád
vezetője -, annyira szeretem. S
valóban az én ötletem volt, hogy
még egy pluszfelajánlást te
gyünk. Főleg azért, hogy a töb
biekkel megkedveltessem, mert
ha nekem öröm, másoknak is az.
S a munkákból látszik, sikerült
is.

A ,,hadművelet" azzal kezdő

dött, hogy a saját munkáit hozta

Hanyecz Sándor, foglalkozásai
kat a központi irodában tartják.
A magyar forra'dalmi munkás
mozgalom történetével foglalko
zó egyik csoportban 21 a lét
szám, propagandistája Giricz Má
té. Összejöveteleik színhelye a
kőszigeti gazdaság tanterme.
Szintén a munkásmozgalom tör
ténetével foglalkozik KISZ-okta
tás keretében egy 16 tagú cso
port, melynek Tengely Gyula a
propagandistája. A politikai vita
körök 20, illetve 10 fős létszám
mal kezdték meg tevékenységü:
ket. Az I. számú csoportnak dr.
Mindák Zoltán a propagandistá
ja, a másik csoportot Tari Sán
dor vezeti. Az oktatás minden
formában, valamennyi csoport
ban megkezdődött.

Szakszervezeti bizottságunk
külön intézkedési tervben dol
gozta ki a szakszervezet tömeg
politikai és tisztségviselői oktatá
si feladatait az 1980181-es évre.
A feladatok meghatározásakor a
MEDOSZ megyei bizottsága in
tézkedési tervét, valamint a
SZOT titkárságának 1980. janu
ár 14-én kiadott irányelveit is fi
gyelembe vették. Mindezek alap
ján a tömegpoliiikai oktatás fel
adata, hogy segítse a mar
xizmus-leninizmus ideológiája
alapján a fejlett szocialista társa
dalom építését szolgáló társadal
mi, mozgalITÚ feladatok megis
merését; feladata, hogy segitse

Gazdaságunk MSZMP-alap-
szervezetének vezetősége az
1980/81-es oktatási évre négy
oktatási formát tervezett. Egy
csoport a szocialista társadalom
építésének kérdéseivel, két cso
port a magyar forradalmi mun
kásmozgalommal foglalkozik,
mezőgazdaság-politikai tanfo
lyamra egy csoportot, politikai
vitakörbe pedig két csoportot
szerveztek. Az oktatási terv
összeállításánál figyelembe ve
szik az egyéb oktatási formákra
való beiskolázást is: hárman jár
nak marxizmus-leninizmus sza
kosítóra, marxista-leninista esti
egyetemre szintén hárman, esti
középiskolára pedig négyen.

Az oktatási év megkezdése
előtt 1980. november 5-én a kü
lönböző oktatási formákban
részt vevők számára megbeszé
lést tartottunk, melyen ismertet
tük a párt XII. kongresszusának
határozatait. Ezen a megbeszélé
sen a szakszervezeti oktatás
résztvevői és a munkahelyi veze
tők is ott voltak, elmondták vé
leményüket, tájékozódtak az ok
tatasmegszervezéséről.

A szocialista társadalom kér
déseivel foglalkozó csoport lét
száma 25, propagandistája
Schwalm Gyula. Foglalkozásaik
helye az I. kerület tanácsterme.
A gazdaságpolitikai tanfolyam
szintén 25 résztvevővel kezdte
meg a munkát. Propagandistája

Párt- és tömegszervezeti

oktatás gazdaságunkban

Milyen a virágos kert, aITÚkor
legszebb? Nem is olyan találós a
kérdés, mert ITÚndjárt ott a fele
let: olyan, ITÚnt a gazdaság köz
ponti tanácskozóterme, kézi
munkákkal díszítve körös-körül.
Minden van itt. Kalocsai ITÚnták
kal hímzett holITÚk; kisebb-na
gyobb terító1c, tálcakendők, pár
nák, stólák virítanak, s némelyi
ket még finom fehér csipkedísz
is keretezi. De a rábaközi nagy ,
falvédő előtt is meg kell állni
hosszan, akárcsak a békési motí
vummal készült szűrpárna láttán.
És tovább folytatódhat a gyö
nyörködés, mert már az úrihím
zéses párna és terítő következik,
a zalai ITÚntázatú blúzok, a sár
közi együttes, s amott meg a pi
ros, sötétkék melírozott fonálból
kötött elegáns gyermekholITÚ:
nadrág, a hozzávaló mellénnyel.
Az apró kis cédulák nemcsak né
pi ITÚnták szülőhelyére utalnak,
hanem a készító'k személyét is
fölfedik. Csapó Lászlóné, Papp
né Szitás Mária, Pál Julianna, Ba
logh Tamásné és még mások, de
mind a Haladás munkabrigád
tagjai a fürge ujjú nők. A szám
viteli osztály dolgozói.

- Szakköri munka? - kér
dem Balogh Tamásnét.

- Brigádfelajánlás - feleli -,
november 7. tiszteletére rendez
tük a kiállítást a saját rüunkáink
ból. Nagy izgalornnif'~, vajon
hogy tetszik majd á látvgatók
nak, mert többségünknt:~ ezek
az első munkái. A fő ké7;imv.nkás
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mond, 2. Aranyi György, 3. Ka
ta János. Sakk: holtversenyben
eisők: Takács Bálint, Rácz János
és Ambrus Balázs.

A versenyek hangulata kiváló
volt és már hagyományosan nagy
érdeklődés közepette zajlottak.
Képeink az asztaliteniszezők, a
biliárdozók és a sakkozók össze
csapásának egy-egy pillanatát
mutatják be.

Fotó: M. Z.

Sakkozók a hosszú asztal mellett

Asztalitenisz-mérkőzésa döntö tájékán

SPORTOLUNK

A biliár versenyzólc egy csoportja

A NOVEMBER 7-I VERSENYEK EREDMÉNYEI

November 7-én - mint arról
első oldalas tudósításunkban be
számoltunk - a központi ebéd
lőben sportversenyt rendezt" nk.
Dolgozóink négy sportágban
mérték össze tudásukat. Eredmé
nyek: Asztalitenisz: l. Rizman
József, 2. Kecse Ferenc, 3. Vasz
kó István. Biliárd: l. Bálint Pé
ter, 2. ifj. Papp Imre, 3. Nagy
Sándor. Teke: 1. Bagya Zsig-

A Körösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
Híradója

Szerkeszti: Sass Ervin
Kiadja:

A Békés megyei
_Lál'Jsiadó Vállalat

Fe'lelős kiadó:
Dr. Árpási Zoltán

Megjelenik: negyedévenként
80-1759 Kner Nyomda

Dürer üzeme,
Békéscsaba

KORÖSI HíRADÓ

Ára: 1,50 Ft

versenyzőkszáma. És az eredmé
nyeik is jók szoktak lenni. Hogy
most mi volt? A többszöri ér
deklődésre a lövészet vezetőjétől

azt a választ kaptuk, nincs lő

szer. Igaz, ez az MHSZ kihelye
zett klubja, mégis szakszervezeti
érdek is, hogy működjön,mert a
lövészek a mi tagjaink közül ke
rülnek ki.

- Melyik a legkedveltebb
sportág?

- Változatlanul a kispályás
labdarúgás vezet a népszerűség

ben. De eredményekben is. Ez a
10-12 játékos nagy ambícióval
sportol, szeretik is a játékot ésa
verse!lyzést. Hosszú évek óta
részt vesznek a községi bajnok
ságban, valamint a különböző

gyomai kupaversenyeken. Ter
mészetesen a MEDOSZ megye
bizottság által kiírt megyei verse
nyen is, és olyan szép ered
ménnyel, hogy idén, mint tavalyi
elsó1c, kiemelt csapat voltak, s
most megint rangos csapatokat
vertek ki, köztük a szarvasi tan
gazdaságét. Nagyon örülünk az
újabb győzelemnek és reméljük,
hogy jövőre - harmadszorra 
sikerül az elsőséget megszerezni.
Koloh Elek egyébként sportbi
zottságunk tagja, s mint csapat
kapitány igen jó munkát végez.
Szereti a labdarúgást és őt is sze
retik a játékosok.

- Az idei MEDOSZ spartakiá
dot Gyomán tartották. A rende
zésben a gazdaság is részt vett?

- Rengeteg feladatot kapott
a szakszervezet, sokat dolgoz
tunk, segítettük a rendezést, az
egyes versenyszámok lebonyolí
tását. Tíz rendezőt mi biztosítot
tunk, ebbó1 kettő a nők közül
kerC~ ki: Pál Julianna és Hangya
Lajosné. Ök azok, akik az atléti
kai számokban indulni szoktak
és általában helyezést érnek el.
Szeretik a sportot és a környeze
tükben is népszerűsítik. Tavaly,
amikor jól ment a lövészet, ab
ban is részt vettek, pedig Hangya
Lajosné háromgyermekes anya.

- Az év utolsó versenyei no
vember 7-én lIoltak. Milyen si
kerrel?

- Dolgozóink szép számmal
vettek részt a négyféle verse J

nyen, összesen nyolcvanan. Leg
többen lengőtekében mérték
össze ügyességüket, negyvenen;
de a biliárd is húsz személyt von
zott. Ezt a két sportágat egyéb
ként kiegészítő sportnak tekint
jük, szeretik az emberek, mert
izgalmas és mulattató. Az asztali
'tenisz is kedvelt, akárcsak a szel
lemi sport, a sakk, amiben egy
tucat versenyző indult, s oly szo
ros volt a küzdelem, hogy hár
man lettek holtversenyben elsők,

és sorsoini kellett.
Vass Márta

Ifjú. Antal 'Aiul~ás

tények, azok tények. A gazdaság
dolgozói három területen laknak

Gyomán, Körösladányban,
Dévaványán, de még majorokban
is -, és ez mindig nehézségetje
lentett a szervezésben. Akárcsak
a nagy kampánymunkák, amikor
mindenIJ nagyon elfoglalt:' De
azért mégis úgy ISO-re tehető

azok száma, akik az év folyamán
a különböző versenyeken részt
vettek. A kispályás labdarúgás,
atlétika-, asztalitenisz-, biliárd-,~
teke- és sakkversenyeken .

--' Sem a horgászatot, sem a
lövészetet nem sorolta fel. Mi
ért?

- Bár horgászaink szép szám
mal vannak, s egyénileg horgász
nak is, hiszen szeretik ezt a spor
tot, az idén azonban a horgász
verseny elmaradt. Ezt jövőre sze
retnénk'pótolni. A sportlövészet
nek rossz esztendeje volt, pedig
Jllindig 3840 között mozog a

.MSZBT-vetélkedö

Testedzés, mozgás, jó egészség

MSZBT~tagcsoport elnöksége

Az MSZBT Országos Elnöksége, a SZOT és az Ország-Világ
szerkesztősége felhivást tett közzé az MSZBT-tagcsoportok
szocialista brigádjai részére ,jfősök városai, városok hősel' cí
mű vetélkedő több fordulós megrendezésére.

A vetélkedő célja, hogy mind több szocialista brigád ismerje
meg a szovjet városok hősiességét, amelyet a Nagy Honvédő

Háborúban tanúsítottak, mind többen ismerjék meg a szovjet
városok történelmét, kultúráját, mai gazdasági életét a szocia
lizmus építésében.

Gazdaságunkban nyolc éve működik - Gyomán elsőként 
MSZBT-tagcsoport, és úgy éreztük, mozgósítanunk kell szocia
lista brigádjainkat, hogy vegyenek részt a vetélkedőn. Az elő

készítést az MSZBT-tagcsoportunk elnöksége, a pártszervezet,
a KISZ-szervezet aktivistái és a szakszervezeti bizottság segítet
te. Több héten keresztül dolgoztunk azon, hogy elkészítsük a
vetélkedőhöz szükséges írásos anyagokat a hős városokról. Eze
ket a vetélkedőre benevezett brigádok időben megkapták, és
szorgalmasan tanulmányozták. Az üzemi vetélkedőn, amelyet
1980. szeptember 27-én tartottunk a körösi major ebédlőjé

ben, 7 brigád 21 fővel vett részt. A játékot az MSZBT Országos
Elnökségétól küldött játékvezetővezette, a zsüriben a gazdaság
igazgatója, a társadalmi szervek vezetői és a község üzemeinek
MSZBT-tagcsoport elnökei vettek részt.

A játékszabály szerint 3 tagú csapattal vetélkedtek a brigá
dok. A jó felkészítésnek volt tanúbizonyság,,_ a játék, ahol igen
szoros volt a küzdelem. A második és harmadik hely odaítélé
sét a zsüri különkérdéseivel kellett eldönteni. A vetélkedőn az
első helyezést a Haladds munkabrigád KISZ-es csapata- nyerte
el 86 ponttal. A második helyezett a Vasas Szocialista Brigád
csapata lett 81 ponttal, a harmadik hely:e a szállítók munka
brigádja került 80 ponttal.

A vetélkedőn azok, akik az első három helyezést érték el,
szép porcelán- és kerámiakészleteket, tárgyjutalmakat nyertek.
A vetélkedőn részt vevő minden többi csapattag könyvjutalo,n
ban részesült. Tehát minden résztvevő nyertes volt, annál 's
inkább, mert régi ismereteiket felelevenítették és új ismeretek
kel gazdagodtak a Szovjetunió népeinek, városainak történeté
ből és jelenéből.

A vetélkedő tovább folytatódik és a győztes csapatunk szor
galmasan készül, és várja a meghivót a megyei vetélkedőn való
részvételre.

A Hősök városai, városok hősei című üzemi vetélkedő győz
tesei név szerint: Pappné Szitás Mária, Pál Julianna és Oláh
Sándor.

Az elkövetkezendő vetélkedőkre is sikeres szereplést kíván
nekik az

Sport. Mennyi minden kelle
mes dolog, s hányféle lehetőség a
mozgásra, nemcsak azért, hogy
ellehessen mondani, vagy jelen
teni, ezt is, azt is csináltuk. Kipi
pálni az eseménynaptárt. Nem is
ilyen a gazdaság sportélete. A
szakszervezet a tömegsportot te
kinti célnak, azt, hogy mind töb
ben, a sportot még csak kóstol
gatók is vegyenek részt a tested
zésben saját örömükre, a jó testi
erőnlét és egészség érdekében.
Akik régebben és rendszeresen
sportolnak, azok úgysem képe=
sek meglenni nélküle.

- De ők azok, akik a többiek
kel is meg tudják kedveltetni a
testedzést - mondja iflú Antal
András, a gazdaság szakszerveze
ti bizottságának sportfelelőse -,
és a versenyzésre is megnyerni
őket. Mert a versenyek is fonto
Sak., hiszen egy-egy állomását je~
lentik a sportéletnek, s a tömeg
sportban is össze kell mérni
időnként az erőket. Nekünk, a
választás után megala.1<.ult hét
tagú sportbizottságnak pedig az
a feladatunk, hogy mind több
sportolási lehetőséget biztosít
sunk dolgozó inknak, s a verse
nyeket is szervezzük a sport pro-'
pagálása mellett.

- Milyen sportágak művelésé

re van lehetőség és azokban sike
rül-e valóban tömegeket meg
mozgatni?

- Azzal kezdem, amit nem le
het említés nélkül hagyni, ha tö
megméretről beszélünk, mert, a



Gazdaságpolitikai munkánk
1980-ban

Hinez Gyula rajza

Köszöntünk, április 4.!

Harminchat évvel ezelőtt "1945. április 4-én hazánk egész
tpriilpt~T1 hefp;f'70r1i'tt <\ h?hn[lí. F7 ". n~:, ~7il11hnli7álja 37 új
Magyarország .megszüIetését, amelyelválaszthatatlan a Szovjet
unió antifasiszta küzdelmétől, felszabadító küldetésétől. Ezé>rt
ünnep e nap a magyar nemietnek, jelképe a nemzeti történe
lem új korszakának.

Kelet- és Közép-Európa többi országával együtt 1945 tava
szán hazánk is megindulhatott a szabadság, a függetlenség, a
demokratikus fejlődés útján. A hosszú útra visszanézve, s a
felszabadulásra emlékezve sohasem homályosodhat el, hogy
abban a világméretű küzdelemben, amelyben az ember legyőz

te az embertelenséget, a humanizmus a barbárságot, a béke
vágy a háborút, a legnagyobb áldozatokat viselő Szovjetunióé
volt a döntő szerep. A szovjet hadsereg csapásai alatt repedt
szét a fasiszta államgépezet, a szovjet hadsereg űzte ki hazánk
földjéről a náci megszállókat. Két magyarországnyi szovjet em
ber fekszik a második világháború frontvonalainak sírjaiban, a
legtöbbet adták, amit az ember sajátjának tudhat: az életüket.
Hősi áldozataikat Őri.zzük emlékük ápolásával, de tettük nagy
ságára nemcsak a kegyelet, a tisztelet soha el nem hervadó
virágai emlékeztetnek, hanem mindenekelőtt az a történelmi
emlékmű, amely a szocialista Magyarország építésében ölt tes
tet. Lehet itt még élet? - tették fel sokan a kérdést 36 évvel
ezelőtt. Akkor e kérdést a rombadőlt ország látványa indította,
csont-bőr emberek, leszerel t gyárak, megműveletlen földek. A
szocialista fejlődés útja, amelyet a felszabadulás tett lehetővé,

ma már történelmi mércével is értékelliető. így arra a kérdésre,
hogyan tudtunk élni a felszabadulás adta lehetőséggel, törté
nelmi tények válaszolnak. A munkában eltelt 36 év nagy ered
ményeket érlelt. Haladó társadalmi rendet, fejlett ipart, korsze
rű mezőgazdaságot. Hivalkodás és megelégedettség nélkül álla
píthatjuk meg, békés építő munkával telnek napjaink, a múlt
hoz mérve szinte összehasonlíthatatlanul más életkörülmények
között.

A gazdasági-társadalmi élet minden területén olyan országot
építünk, amelynek minden adottsága megvan ahhoz, hogy túl
szárnyalja tegnapi önmagá t, nincs indok hallga tni arról, hogy
méltán lehetünk büszkék újabb meg újabb gazdasági, politikai,
kulturális vívmányainkra. Az eredmények azonban újabb igé
nyeket szülnek, ezért az önelégültség' soha nem lehet úrrá raj
tunk. Éppen a tartalmukban mindinkább kiteljesedő szocialis
ta viszonyok késztetnek rá, hogy minden területen magasabbra
emeljük a mércét. A munka társadalmában mindenekelőtta jó
munka rangját kell tovább növelni. Vannak erre mindnyájunk
által elfogadott, helyesnek tartott terveink. A XII. kongresszus
ehhez lelkesítő programot adott, amelynek megvalósítását kö
zös felelősséggel kell vállalnunk-

Köszöntjük azokat, akik a hétköznapok óráiban becsülettel
végzik dolgukat, erejüket, szívüket adják az országépítő mun
kához, a szocialista haladás ügyéhez.

lY. ÉYFOLYAM l. SZÁM

eredetűek, ha azok számlájára
mutatjuk is ki. Nagy szerepe van
ebben a technológiai fegyelme
zetlenségnek, a nem megfelelő

takarmányozásnak, de az anyagi
érdekeltség hiányának is. Termé
szetesen a feladatokat itt rész
ágazatonként kell meghatározni,
és azt igen jól szervezett intézke
désnek kell követnie. Úgy mint
borjúnevelésben, ahol egy év
alatt 18 százalékról 4 százalékra
sikerült az elhullást mérsékelni.

Tisztában kell lennünk azzal
is, hogy a termelés növelésénél
beruházásokra, új telep építésére
nincs lehetőség, előtérbe kerül
tehát a tartalékok feltárása. E
tartalékok egY'ik nagy bázisát
-azoknak a kieséseknek a csök
kentése képezheti, amelyek kü
lönböző körn'/ezeti (takarmá
nyozási, állathigiéniai, járványta
ni ártalrriakból) és üzemszervezé
si anomáliákból erednek.

Az eddigiekben részben saját
erőből, nagyobb részt az ÁGOK
megkülönböztetett támogatásá
val vásároltunk 9100 mjFt érté
kű és a jövő évben mintegy 4000
m/Ft értékben vásárolunk ter
mesztésre és betakarítás céljából
gépeket, "ez garanciát kell hogy
adjon ·arra vonatkozóan, hogya
takarmánybázis az állattenyész
tés növekvő hozamai mellett
mind .Ipi.nőségben,mind mennyi
ségben biztosított legyen. A
nW-sik oldalon az egységnyi ta
karmányterület hozamainak nö-

. vekedése lehetőséget· ad arra,
hogy az árunövény-termesztést
területben is növeIni tudjuk. Ez
a folyamat elindult, hisz ez év
ben már 250 hektárral több őszi

kalászost vetettünk, igen jó mi
nőségbén.

A harmadik ilyen kritikus
ágazat az építők. Oly sok vita
után elmondhatjuk, hogy az
1980. évi célkitűzéseket, ha nem
is maradéktalanul, de teljesítet
ték. A nyereség abszolút össze
gén túl az egy főre jutó nyereség
is eléri a tervezett szintet, összes
ségében az 1000 m/Ft-ot.

Az együtt-tartásuknak a felté
telei változatlanok maradnak,
mivel gazdaságunkban 1981-ben
előreláthatólag csak hat lakás
építését és 200 hektár rizs telep
rekonstrukcióját végezzük el.
Anélkül, hogy részleteznénk, 20
ezer 434 m/Ft-ot költöttünk
I980-ban gépek vásárlására,

) 981-ben előreláthatólag i Oezer"
m/Ft-ot kapunk az ÁGÖK.tám"o~

gatásáb(l.n. .
Bízunk abban, hogy az esz

kQzállomány ésszerű növelése, a
munka intenzitásának fokozása,
a racionális létszámgazdálkodás

(Folytatás a 2. oldalon)

Talajaink termőképességének

fokozása komplex melioráció
megvalósításával volna lehetsé
ges, ebben a pártvezetés a szak
emberekkel egyetért, de még
nem ad teljes választ gondjaink
ra. Mivel e cél megvalósítása az
ez évi árvíz miatt halasztást szen
ved, illetve hosszú időt vesz
igénybe, és nem is célszerű addig
várnunk. Azt kell tudomásul
vennünk, hogy sok tartalék rejlik
az olyan kisebb befektetést
igénylő munkákQan, mint a jó
technológia, a megfelelő szerves
és műtrágyázás, meszezés, helyes
talajművelés és saját erőből vég
zett altalajlazítás.

Az 1978. évi KB-határozat is
azt kéri számon tőlünk, milyen
bátran élünk az ésszerű földhasz
nálattal. Kimondja, hogy megfe
!e!~ t3!:ljld:;tt.~:gol~at figy~!c::1bc

vevő termelésszerkezet mellett
nincs termelésre alkalmatlan te
rület és a föld termőképességé

héz igazodó termelés nem lehet
ráfizetéses. Ezt igazolja az a tény
is, hogy 1979-hez viszonyítva a
búzatermelésünk több mint dup
lája lett és a legjobb évhez viszo
nyítva is 6 mázsával marad alatta
a járási átlagnak.

Ha az V. ötéves terv mutatóit
elemezzük, kiderül, hogy a gaz
daság termelési volumene, a ter
melés hatékonysága alatta marad
a gazdaság lehetőségének. A kö
zéptávú terv elkészítésekor job
ban figyelembe kell venni adott
ságainkat, ami a hozamokat illeti'
és ehhez kell igazítani a költsége
ket is. A termékszerkezetünket
felül kell vizsgálni, a gazdaságta
lan termékek megszüntetésénél
szükséges figyelembe venni,
hogy a veszteség adódhat a haté
konyság hiányából. Három kriti
kus pontank van. Az első a rizs,
ahol 1975 óta nem takarítottunk
be tervezett szintíí termést. Itta
vetésforgót alkalmazni kell fel
tétlen és csak azokat a telepeket
bevetni,· amelyeken biztonságo
san megterem vagy legalább a
hozamok fedezik a költségeket.

A juhászatban az elmúlt év
ben fejeztük be az V. öt-éves terv
legnagyobb beruházását, a ta
pasztalatok még nem elégségesek
ahhoz, hogy egyértelműen el
tudjuk dönteni az épületek üze
meltetésével kapcsolatos problé
mákat. Ez az ágazat is azok közé
tartozik, amelyek nagyon kört
ségérzékenyek, különösen a te
nyésztés vonatkozásában. Itt a
konkrét számadatok mellett a te-,
nyésztési célokat is jobban meg
kell határozni. Parancsolólag hat
a felnevelési veszteségek csök
kentése. A kiesések, az elhullá
sok nem mind állategészségügyi

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG IllRADÓJA

JOBBAN, HATBKONYABBAN DOLGOZNI

1981. MÁRCIUS

A népgazdaság és gazdasá
gunk szempontjából is jelentős

és fontos állomás volt az 1980-as
esztendő. Ebben az évben volt
pártunk XI!. kongresszusa, mely
nek dokumentuma az egész nép
munkájáról, az ország helyzeté
.ről készült mérleg, határozatai
megszabják a VI. ötéves terv irá
nyát, mértékét.

Az 1980-ban elért fejlődé

sünk szintje, megalapozója és ki
indulópontja a VI. ötéves terv
nek. Ebben az évben került beve
zetésre a mezőgazdasági nagy
üzemekben az új közgazdasági
szabályozórendszer is. E szem
pontokhoz és feladatokhoz kel
lett igazítani tevékenységünket
és irányító munkánkat.

A XII. kongresszus határoza
taiban a legnagyobb helyet a gaz
ua~agr epnomunka Keraesei kap
ták. Ez megfelel a párttagságunk
és a közvélemény várakozásának
is - a szocializmus építésének
kulcskérdése ma a gazdasági épí
tőmunka, a termelés.

Nem többet: jobban, hatéko
nyabban kell dolgoznunk, taka
rékosabban bánni javainkkal, az
anyaggal, az energiával, a pénz
zel, az idővel, mert nehezebbé
váltak fejlődésünk feltételei. Ezt
támasztja alá az MSZMP KB
1980. november 13-i üléséről ki
adott közlemény is.

A KB XII. kongresszusa hatá
rozataiból kiindulva jóvát'lagyta
az 1981-85-re szóló VI. ötéves
terv irányelveit, amely szerint a
mezőgazdaságban a termelést
12-15 százalékkal kell növelni.
Gazdaságunk az éves tervben ki
tűzött feladatait továbbra is az
átlagosnál gyengébb eszközellá
tottsággal és gyenge Jalajadottság
mellett próbálja megoldani. A
gazdálkodásunkban a legfőbb

tartalék a termőföld, amelyet a
párt a programnyilatkozatában
"nemzeti kincsnek" minősített,

A terrnőföld kihasználásával kap
csolatos feladatokat az elmúlt
évi beszámoló tagg<;űlésen hatá
rozatban rögzítettünk, amelynek
a lényege a következő.

MlveI az átlagosnál alacso
nyabb termelési és jövedelmező

ségi adottsággal rendelkezünk, il
termelés szerkezetének olyan te
vékenységekkel történő szélesíté
se a cél, amelyek függetlenek a
talaj- és természeti adottságok
tól. Ezen kérdésekben az illeté
kesekkel a kapcsolatteremtés fo
lyamatban van. Tárgyalunk az
EllETT, a Gyulai Vízgépészeti
Vállalat, a BIN, amonori ME
ZÓGÉP, a Gyomai Kályhagyár,
az ISV Galvánüzem, illetve a ki
S!'.<;>roagoló részleg vezetőivel.
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1980-ban

Nevezetes a nagyidai csirkenevelő is

,
KEPEK

A NAGYIDAI

ÁLLAMI GAZDASÁGBÓl

Tejelőtehenészet testvérgazdaságunkban

Négy esztendeje tartunk baráti'1<apcsolatot a csehszlovákiai, Kassa
melletti nagyidai állami gazdasággal. A kapcsolat eredményeiról, az
1981. évi közös tervekról a Körösi Híradó következő,júniusiszámá
ban számolunk be részletesen. E számunkban képriportunkat közöl
jük, mellyel először mutatkozik be a nagyidai gazdaság üzemi la
punkban.

Szarvasmarha-hizlaló telep Nagyidán

Gépesített takarmánybekészítés

Dr. Mindák Zoltán

politikai megalapozását, sőt a
részfeladatok reális meghatározá
sát is.

Pártvézetőségünk arra törek
szik, hogy a politikai munka
összes rendelkezésre álló eszkö
zével az eddigieknél jobban segít
se a gazdaságunk közösségével
szemben támasztott követelmé
nyek teljesítését.

Javasoltuk a gazdaság vezetői

nek, hogy az éves és középtávú
tervben érvényesítsék mindazo
kat az észrevételeket, amelyek
taggyűléseinken elhangzottak,
ültessék át a gyakorlatba a he
lyes elveket.

Ha elvárjuk doglozóinktól
azt, hogy figyelmesen kövessék a
gazdaság minden tevékenységét,
hogyészrevételeil<5:t, tapasztala
taikat elmondják, hogy jobbító
szándékkal vegyenek részt a leg
különbözőbb szintű fórumokon;
akkor a dolgozóink is elvárják
azt, hogy észrevételeik, hozzá
szólásaik soha ne maradjanak vá
lasz nélkül, hogy állandóan érez
zék: számítunk rájuk, saját ügye
ikben mondanak véleményt.
Ezért fontos, hogya taggyűlése

ken elhangzottak gyakorlati erő

vé változzan-ak, segítsék terveink
megvalósulásá t.

Akár Gyoma vagy a járás, de
az ÁGaK viszonylatában a gaz
daságok között jelentős különb
ségek alakultak ki a gazdálkodás
eredményességét illetően. Ezt az
eltérő természeti adottságok is, a
felszereltség eltérő színvonala is
indokolja. Képtelenség lenne cé
lul kitűznünk azt, hogy nálunk
olyan vertikumok alakuljanak ki,
mint a mezőgazdasági termelésre
kifejezetten .jó adottságúakban.

A párt vezetősége abban lesz
segítségére a gazdaság vezetésé
nek állásfoglalással, megfelelő ér
veléssel, sőt bátorítással, hogy
alaptevékenységünkben nem
mindenütt a legnagyobb pótlóla
gos ráfordítások, fejlesztések je
lentik a célszerű megoldást, más
lehetőséget is keresnünk kell.

Gazdaságpolitikai tevékenysé
günk javítását, feladataink meg
valósítását kell hogy segítsék a
pártalapszervezet taggyűlésén el
fogadott határozatok. Ezek ki
mondják, hogy: 1. Alapvető a
termelésszerkezet további alakí
tása, el kell érni, hogy gazdasá
gunk az adottságának legjobban
megfelelő ágazatokkal foglalkoz
zon. A beruházások szerkezet
átalakító jellegűek legyenek. 2.
Minden ágazatban gondos mérle
gelésseI meg kell állapítani azt a
költségszintet, ahol a ráfordítá
sok a legtöbb nyereséget eredmé
nyeznek. 3. A kedvezőtlen ter
mőhelyi adottság miatt a mellék
üzemági tevékenységünket to
vább kell fejleszteni. 4. A terme
lés minden szintjén a személyi
feltételeket biztosítani kell, illet
ve minőségi cserékkel javítani.

E határozatok végrehajtásá
nak állásáról, illetve a gazdálko
dás helyzetének értékeléséről a
termelési és a közgazdasági igaz
gatóhelyettesek számolnak be
minden tárgynegyedévet követő

hónapban.

munkánk

Homókba dugnánk a fejün
ket, ha nem vennénk észre, hogy
gazdas·igu71k szervezeti rendjét
álland,_'an a jelenlegi. követelmé
nyekhez kell állita:lÍ. A problé
mánk ott van, hogy egy kulcs
ember kiválását jelenleg saját
utánpótlásbóJ megoldani nem
tudjuk.

Az anyag- i .§rdekeltség elvének
következe tt;:;·o bl:' érvényesítését
szolgálja az Ü;, J-.ogy a bérszabály
zatban módosíUsokat hajtot
tunk végre (és ezt folyamatos
munkának jelCljük meg), hogya
normákat re:ldszeresen karban
tartsuk. Nem <onfliktusoktól
mentes az i5rdem ,zerinti bérezés
megvalósíUsa, d,: felvilágosító
munkával, megg:'8zéssel, a párt
tagok péidamut~tásával mindig
jó megoldások születtek. Az ez
évi bérfejlesztésüJ'lket úgy értük
el, hogy 2Z elmúlt evi bértöme
get nem léptük túl, s a bérszín
vonal-pövekményt majd teljes
mértékben teljesítményemelke
dés után fizettük ki. Az anyagi
érdekeltség elvének érvényesítése
a jobban dolgozók fokozott
anyagi, erkölcsi elismerése csak
egyik oldala :>.Z ösztönzésnek. Az
elkövetkező időben nem marad
hat el a munkafegyelem megsér
tőinek felelősségre vonása sem, a
pártvezetés ebben is egyértel
műen támogatja a gazdaság veze
tését; de ne Csó.k a kétkezi mun
kások felelősségre vonásával ér
vényesüljön a következetesség,
hanem a munkahelyi vezetők

esetében is.
Gazdasági életünk fontos ele

mei az áru- és pénzkapcsolatokat
közvet:tő szerződések. Politikai
jelentőségü kérdés, hogya meg
kötött szerzr·iések maradéktala
nul érvényesüljenek, ezért el kell
a3t érnünk, nagy a szerződés a
szerződő felek számára törvény
legyen. Szerződéseinkről egysé
ges központi nyilvántartásunk
van, így a teljesítést az esetleges
fogyatékosságot időben észlelni
tudjuk. A szerződések megköté
sénél mindig támaszkodunk a jo
gi szakértőre. Szerződések fogya-·
tékossága, hiányossága miatt
utólagos igényérvényesítésre
nem került sor gazdaságunkkal
szemben és mi sem tettünk ilyet
más vállalattal szemben. Utóla
gos jogviták viszont előfordul

tak.
Azt mindenki elismeri, hogya

pártszervezet képes ellenőrizni a
bonyolultabb tevékenységet, a
termelést, miért ne tudnánk a
forgalom kérdésével is behatóan
foglalkozni. Azt viszont elmond
hatjuk, hogy a pártszervezetnek
ezen a téren nincs elég tapaszta
lata. A politikai munkánk fej
lesztése a pártvezetőségtől is át
gondoltabb, tervszerűbb munkát
követel. Nyilvánvaló, hogy egyes
területek elemzése, értékelése
önmagában nem elegendő. Napra
készen tájékozottnak kell len
nünk a gazdaság egész közössége
előtt álló feladatokról, még szo
rosabb kapcsolatot kell teremte
ni a gazdasági és tömegszervezeti
vezetéssel is. Csak az ilyen, a ma
ga komplexitásában felfogott
pártmunka biztosíthatja terveink

Gazdaságpolitikai

JOBBAN , HATÉKONYABBAN DOLGOZNI

(Folytatds az 1. oldalról)

mind olyan tényező, amelyekkel
a munka termelékenysége fokoz
ható. A feszített termelési fel
adatok nyilvánvalóvá teszik szá
munkra, hogy a hatékonyabb
termeléshez nemcsak a műszaki,

technikai színvonal fejlesztése,
hanem a döntések társadalmi,
politikai hatásainak fokozottabb
figyelembevétele, a gazdaság
egész kollektívájának aktivabb
együtt- és közreműködése is el
engedhetetlen. E felismerés ered
ményeként el kell hogy jussunk
oda, hogy jelentősebb műszaki,

közgazdasági döntést nem csak
szűk szakmai vita és előkészítés

előzzön meg, hanem az érintett
ágazatok érdekeinek egyeztetése
is. Az ily módon hozott döntése
ket ugyanis nemcsak a vezetés,
hanem az azokat végrehajtók
egésze magáénak érzi, érdekelt a
megvalósításban és ezáltal maga
sabb színvonalon oldja meg.

A munkaszervezés, munka
fegyelem területén léptünk előre

és nem is vitatko~atunk azon,
hogy ez a legjobb befektetés.
Probléma csak ott mutatkozik,
hogy vannak vezetők, akik még
mindig nehezen cserélik fel a
megszokottat az újjal. A techno
lógiai szervezetlenséget új mun
kaerő beállításával próbálják
megszüntetni. Feladatunk végre
hajtása, tervünk megvalósítása
döntően az embereken múlik.
Hozzáértő, fegyelmezett, szándé
kainkkai azonosuló tevékenysé
get igényel a vezetés és végrehaj
tás minden szintjén. (Igya me
gyei pb, a községi pb határozatai
ráirányították figyelmünkft a
munkaerővel való ésszerű gazdál
kodásra. Az eltelt időben a ter
melési célok megvalósításánál
immár alapvető feladatunknak
tekintjük.

Magától érthető és megenged
hetetlen az olyanféle megközelí
tés, hogy a dolgozók számának
csökkentésével arányosan csök
kenjen a termelés volumene és
értéke. Erről az elmúlt időszak

gyakorlata is szemléletesen ta
núskodik. A határozat megjele
nése óta eltelt időszakban 58-cal
csökkent a létszámunk, ugyan
akkor minden munkát időben és
1980-ra jellemző, hogy jó minő- .
ségben el is tudtuk végezni. A
növekedés nemcsak hogy pótolta
a kiesett munkáskezeket, hanem
jelentős értéktöbbletet is hozott.

Gazdaságunknak a jövőben az
eddigieknél is nagyobb feladato
ka t kell megoldani, amelyről a
pártvezetőség így vélekedik: a
gazdasági szabályozórendszer a
termelés közgazdasági adottságát
képezi, ezt a gazdaság nem vál
toztathatja meg. A gazdaság ve
zetésének a szabályozórendszer
figyelem bevételével kell elemez
nie a gazdaság helyzetét, a ter
melés bővítésének lehetőségét, a
jövedelmezőség fokozásának fel
adatait, és ennek végrehajtására
mozgósítani a dolgozó kollektí
vákat. Ennek érdekében ez év
ben felülvizsgáltuk munkaszerve
zetünket, célunk az volt, hogya
technikával, technológiával
összehangoljuk.



Szakácsi Ferenc Kőszigetendolgozik. ,,A körmözés is sok figyelmet kíván"
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Azért, mert jobban, több oda
adással és magasabb szinvonalon
kell dolgozni. Komoly igényeket
támasztani saját magunkkal
szemben, mert maga a tagság lett
jóval igényesebb, mint bármikor
volt. A rádió, a televízió, az újsá
gok, no meg az oktatás hatása a
tájékozottságban is megmu tatko
zik.

Ennek csak örülni lehet, vagy
nem?

- Persze, hogy örülünk, hisz
ezt is akartuk. De őszintén meg
mondom, a tájékozottság nem
mindenre vonatkozik. Sokszor
csak a jogokra, a kötelezettsé
gekre már nem annyira. Ezért a
meggyőző és felvilágosító mun
kát tovább kell folytatni.
Tesszük is, ha nem is könnyű

olykor a feltett kérdésekre felel
ni, mert nagyon összetettek a
problémák. Viszont az őszinte

válasz erősíti a vezetők, tisztség
viselők tekintélyét.

- Az őszinteséget fölfelé is
gyakorolják, nincs szépítés be
számolókban vagy jelentések
ben?

- Nincs. És-említek is mind·
járt egy példát, a szolidaritási bé
lyegekkel kapcsolatban. Ezzel a
SZOT-akcióval sok problémánk
van, mert ha a kapott bélyegek
nem kelnek el, szakszervezetünk
pénztárát terheli az összeg. A
tagság pedig húzódozik, főleg

azért, mert nincs konkrét cél
meghatározva. Szívesen adnak
bárki bajba jutottnak a világ bár
mely tájára, ha tudják, kit és mi
ért segítenek. Ezt így már több
ször jeleztük a felsőbb szakszer
vezeti szerveknek. De a nyíltság
a gazdasági vezetéssel szemben is
megnyilvánul. Ezzel egymást be
csüljük meg.

- Ha ez az alapja a partneri
kapcsolatnak, nem szül vitákat?

- Nem rOSSZ az, ha akad vita,
anélkül munka nincsen. Én kü
lönben igen jónak ítélem meg a
mi partneri kapcsolatunkat.
Tóth Mihály építésvezető mér
nök ígényli a véleményemet és
messzemenően figyelembe veszi.
Legyen bérről, jutalomról, kitün
tetésről szó, a bizalmiak, műve

zetők és mi, alapos megfontolás
után döntünk. A végzett munka
alapján személyenként tárgya
lunk meg mindenkit. Én különö
sen szigorú vagyok a munkával
kapcsolatban, hiszen ahogy dol
gozunk, úgy élünk, s ezt különö
sen most, az ország nehéz gazda
sági életében látni kell. De min
denkor ez volt a lényeg_ És ez is
lesz. Ezéri fontos az érdekvéde
lem mellett a szakszervezetek
termelőmunkát segítő feladatát
maradéktalanul ellátni.

Vass Márta

Afőbizalmié

A fööizalmi és a vszb titkára, Gombár Mátyásné

A szakszervezetek életében
tavaly lényeges szervezeti válto
zás történt, mégpedig olyan,
amely minden területre kiter
jedt, így a MEDOSZ-ra is. A gaz
daságban megszűntek az osztály
bizottságok, helyettük egy-egy
főbizaimi kapott megbízást a
tagságtól a yálasztások idején.
Többnyire tapasztalt, sok éves
szakszerveze~i tisztségviselők,

mint Muth Adám vasbetonszere
lő, a Vasas Szocialista Brigád ve
zetője, aki az építőrészleg főbi

zalmija lett.
- Többféle tisztséget töltöt

tem be a szakszervezetben 1964
óta. Ekkor kezdtem a bizalmi
munkát, amit sokáig elláttam.
Aztán voltam sportfelelőse a
vszb-nek, d négy éven keresz
tül - egészen a mostani válasz
tásig - osztálybizottsági elnök.
A sporttal kapcsolatos dolgok
"később is megmaradtak, ha nem
is hivatalosan, de asportnapok
szervezésében mindig aktívan
részt veszek. És a sportolásban
"is, nemcsak példamutatásból, in
kább azért, mert szeretem a Súly
lökést, gránátdobást, úszást stb.

- Ezelőtt az öttagú osztálybi
zottság működött, most a főbi

zalmira és helyettesére hárul az
egész testület munkája, hiszen a
fő segítők, a bizalmiak akkor is
megvoltak, s az utóbbi években
már hasonló jog- és hatáskörrel
felruházva.

- Tény, hogy akkor 120 ta
gunk volt - mert a gépesítés is
íde tartozott -, most meg 65
70-en vagyunk, de akkor a re
szortfeladatokat jól begyakorolt
felelősök látták el. Most minden
nel nekem és ahelyettesernnek
kell foglalkozni. Igaz, csak előké
szítjük a dolgokat többségében,
mert a döntés a bizalmiak és a
mi javaslatunk alapján följebb
történik. Itt az információnak
van a legnagyobb szerepe. A bi
zalmiak hozzák a problémákat,
mi visszük tovább, s ugyanez tör
ténik lefele is azáltal, hogya ka
pott sokféle tájékoztatást továb
bítjuk.

- Ha a bizalmi jól végzi a
munkát, ismeri feladatát, akkor
nem lett nehezebb a munka,
csak másmilyen.

- Én mégis nehezeb bnek tar
tom, s nemcsak a szervezeti vál
tozás miatt, hiszen már előbb is,
most is a főszerep a bizalmiaké.
S meg kell mondani, hogy mind
két bizalmink - K. Tóth és Be
reczki - nagyon lelkiismeretes,
megbízható és jól dolgozik. Az
tán olyan segítségünk is van,
hogy a vszb munkavédelmi fele
lőse, meg a tt-s is nálunk tag, ide
tartozik. Hogy miért nehezebb
mégis a mozgalmi munka?Fotó: Veress Erzsi-

V.M.

Szakácsi Ferenc, mint a gaz
daság ösztöndíjasa a gyomai is
kolában lett juhászati szakmun
kás és másfél éve dolgozik. Ala
pos, megfontolt fiatalember, aki
arra törekszik, hogy a tanultakat
jól hasznosítsa az életben, s hoz
zá még elsajátítsa mindazt, amit
csak az évek haladtával meg le
het szerezni a szakJ-nából.

- Sokat tanultam, rengeteget
nyújtott az iskola, az évközi és
nyári gyakorlati oktatás szintén.
Enélkül nem is boldogultam vol
na, amikor elkezdtem az "igazi"
munkát. Amikor meg kellett mu
tatni mit is tudok. Ezt a kezde
tet nagyban segítette, hogy nem
idegen helyre, hanem hazajöt
tem, ahol minden és mindenki is
merős volt.

Első önálió munkaterületként
egy 450 anyajuhból álló falkát
bíztak rá, most pedig ketten gon
doznak 800 jószágot. A társa is
fiatal, jól megértik egymást, de
másokkal is jó a kapcsolata. Szá
mítását megtalálta, kereset szem
pontjából is. Különjuttatás, hogy
12 anyajuhot tarthat magának.
De a legfőbb, hogy szereti a
munkáját és érdekli minden, ami
azzal összefügg.

Sőti Zoltán - a nyurga, kar
csú fiú - tanulmányai végén jár,
s nemsokára belép a dolgozók tá
boráb~. Ő is ösztöndíjas.

- En mindig erre a pályára
készültem, mert már otthon
megszerettem az állatokat, ame
lyek gondozásában sokat segítet
tem, s korán elhatároztam, hogy
juhász leszek, mert. ez szép szak
ma és egészséges. Az iskolát is
kedvelem.

Az első két évben az ál talános
állattenyésztést tanulták, s köz
ben megszerezték a szarvasmarha
gépi fejői betanítottmunkás
bizonyítványt is. A harmadik év
már tisztán a juhászaté, s ezen
belül az ősszel már az osztály
egy birkafalkát kapott, s így ti
zenhármójuk közt oszlik meg
felváltva a munka. Zoli jó tanu
ló, 4,6-es átlagnál csak többje
volt, kevesebbje nem.

- Különösen a szakmai tár
gyakat szeretem, ezen belül is a
tenyésztés érdekel legjobban.
Később erre akarok szakosodni.
Várom a munkát, s gondolom
azt is úgy élvezem majd, mint a
tanulást. De azt se hagyom abba,
tovább szeretnék tanulni a dol
gozók szakközépiskolájában. Re
mélem, sikerülni fog.

szakmai ismereteket is jól hasz
nosítják saját termelőüzemeik

ben.
A gazdaságban bevezetett új

tenyésztési és tartási módok ha
tottak az oktatásra is, így példá
ul 1973-tól kezdve juhinszeminá
tori taJ1lf{)lyamot szervezett az is
kola és a gazdaság közösen a juh
tenyésztő harmadik osztályos ta
nulók számára. A juhtelep
egyébként évek óta továbbkép
zési bázisa is az iskolának: állat
tenyésztésí brigádvezetők tanfo
lyamát itt tartották meg 1978
ban. Az oktatás fejlesztésére két
évvel ezelőtt a gazdaság 75 ezer
forintot kapott a MÉM szak
munkásképzési alapjából.

A jó együttműködéstpéldáz
za a tavaly kötött szerződés

melynek értelmében a gazdaság
egy 500 anyás juhhodályt adott
át teljes fölszereléssel a harma
dikosok gyakorlati oktatására
hogy a tanulók az állomán;
egész éves gondozásával még job
ban elsajátítsák a szakma gyakor
lati ismereteit, s megszokják a
felelősségteljes munkát.

Gyomán, a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakmunkáskép
ző Intézetben 1968 óta folyik a
juhtenyésztő szakmunkástanu
lók képzése, akik a gyakorlati
feladatokra itt, a' gazdaságban
készülnek föl. Eleinte még a ha
gyományos módszereket sajátí
tották el, aztán az adottságok
jobb kíhasználásáva1 elkezdődött

a gazdaságban a korszerűsítés. Új
technológiára került sor a legelő

gazdálkodásban, s kíalakult a
megfelelő takarmánybázís, amire
alapozva 1972-tól fokozatosan
be lehetett vezetni az új tenyész
tési és tartási technológiát.

Ez az évről évre korszerűsödő

juhtenyésztés nagymértékben se
gítette az új, magasabb színtű

oktatás követelményeinek valóra
váltását. S az iskola és a gyakorló
gazdaság jó kapcsolatának ered
ményeképpen l 968-tól 1980-ig
171 juhtenyésztő szakmunkás
került a nagyüzemi mezőgazda

ságba. A juhtenyésztő osztályok
tanulói a szakmunkásvizsgán
igen jó teljesítményt értek el, s a
gazdaság juhászatában szerzett

Iskola - gazdaság- élet

Varga József tanár és Sőti Zoltán juhtenyésztési órán
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a látszólag apró dolgoknak is je
lentősége van, már csak azért is,
mert sok kicsi sokra megy és
nem mindegy, hogy vesztünk
vagy nyerünk egy szerződésen.

- Vannak izgalmas esetek is a
jogviták során?

- Igen, ha nagy a tét. Ilyen
volt az a hosszú perünk a Buda
pesti Fémm'fnkás Vállalattal,
amelyben végül a Legfelsőbb Bí
róság döntött. Javunkra. A juL~

szati telep rekonstrukciójához
száUitottak a gazdaságnak alumi
niumból csíkokat. Ahogy az első

tétel megjött, azonnal fizettünk.
Nem így a másodiknál, amikor
az előző számlával ellentétben a
folyóméterenkénti négyforintos
szerződött árnak a tízszeresét
tüntették fel. Később ugyan ki
derült, hogy ez' a reális ár, és
nem a négyforintos, ami az ő té
vedésük folytán került a szerző

désbe. Mi viszont azzal érveltünk
- és ez igaz is volt -, hogy ilyen
drágán nem kötöttük volna le.
Ezt el is fogadta a bíróság és fel
bontotta a szerződést.

- Ez tényleg érdekes, sőt ta
nulságos történet, mert jól mu
tatja, hogy a figyelem milyen
fontos. De azért a jogászoknak is
kell lazítani valamikor. Mi e"e a
legjobb?

- Nekem a horgászat. Szere
tem, mert szórakoztat és pihen
tet. S képzelje, legutóbb is első

voltam a gazdaság vesenyében.
Igaz, hogy egyből lettem az első,

mert más nem rajtolt, de én te
hetek erről? A versenybiróság
áldását adta rám, s így közösen
jó mulatságot szereztünk a töb
bieknek, alkalmat a viccre, tréfá
ra. Hisz tudja, milyenek a horgá
szok ...

A Körösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
Híradója

Szerkeszti: Sass Ervin
Kiadja:

A Békés megyei
Lapkiadó Vállalat
.Felelős kiadó:

Dr. Árpási Zoltán
Megjelenik: negyedévenként

81-294 Kner Nyomda
Dürer üzeme,
,Békéscsaba

a vállalati jogász

Csak a pipa le ne maradjon,
szólt a figyelmeztetés a fotózás
előtt, mert anélkül el sem lehet
képzelni dr. Szakmary Sándort,
a gazdaság jogtanácsosát. így
igaz, hisz beszélgetésünk is vi
dám "pipaszó" mellett zajlott.

- A tizenöt évvel ez előtti idő

már elég régen volt, de biztosan
errúékszik még, miként került
ide?

- Hogyne. Mikor végeztem
64-ben, szülővárosomban, Hód
mező,vásárhelyen kezdtem el dol
gozni "az allami gazdaságok igaz
gatóságán. Nem sokra rá, itt a
gazdaságban bonyodalom tá
madt egy döglött ló körül. Pon
tosabban : a fehérjefeldolgozó
vállalat rosszul, azaz keveset fize
tett érte. Ezt elintézendő küld
tek ide, sikerült is pár száz forin
tot szerezni még; s -ebiJ·m-adó
dott az ismeretség. Ez folytató
dott, alTljkor hamarosan átjöt·
tem a szarvasi tangazdaságba,
ahonnan már csak egy lépés volt,
hogy itt másodállást vállal tam,
majd részmunkaidős foglalkozta
tást.

- Egy mezőgazdastígi üzem
jogtanácsosi munkája miben kü
lönbözik más vállalatokétól?

- Általánosságban megegye
zik, mert ez is vállalat, azonban
mégis speciális, hiszen földdel
gazdálkodunk, s ez sok mindent
meghatároz. Például azt, hogy
egybefüggő területre van szük
ség. Ennek a kialakítása régóta
folyik, a tsz-ekkel önkéntes föld
cseréket bonyolítunk le, volt
hogy ezer hektárosat. S még kö
zel síncs vége. Aztán ott van a
tanyák felszámolása, melynek.
során főleg öreg emberektől vá
sárolunk, s épp ezért nagy meg
értés, emberség kell hozzá. A leg
több munkát viszont a termelés
bó1 adódó feladatok, a termékér
tékesítésre vonatkozó szerződé

sek adják.
- Szerzödéskötéskor mi a leg

lényegesebb, mire kell vigyázni?
- Hogy számunkra a lehető

legelőnyösebb legyen. Persze a
másik fél is erre törekszik, érthe
tően magának szeretne jobb fe!
tételeket. Egy sor termék eseté
ben -- mint a tej- vagy a gabona
félék - csak hatósági árral szá
molhatunk, mégis a körültekin
tés, a figyelem pénzt jelent, a
szállítási vagy egyéb kikötések
által. Az építés meg éppen sok
problémát okozhat, ha nincs kel
lő" elő.Y.igy3.za.LEgyébként min
díg, mindenre vonatkozik, hogy

VESZTES NINCS,
DE GYÓZTES ANNÁL TÖRö

Most is nagy a készülődés a
benevezett brigádok háza táján:!
A háziversenyt szokás szerint az
április 4-i ünneppel kötik össze, s
ez nemcsak nagyobb rangot ad,
éle nagyobb közönséget is. Már
pedig ez utóbbi igen lényeges, az
érdeklődő figyelem minden ve
télkedő személy teljesítményét
megemeli. Ilyenkor, mint mond
ják, az is eszébe jut az embernek,
amiről azt hiszi, hogy elfelejtet
te, ám a serkentés előhozza. Jó
dolog a versenyzés, s a mai vetél
kedős világban meg is szokták a
szocialista brigádok, s gyakorla
tot szereztek tanulásban és sze
replésben egyaránt. De van en
nél az egy-egy alkalomra való
lelkiismeretes felkészülésnél jó
val nagyobb jelentősége is a köz
művelődési mozgalomnak. Csak
mindjárt az, hogy amit tud az
ember, az az övé, és az is marad.
Ö gyarapszik általa, s veszi hasz
nát.

- Szerintem sokkal többen,
mint az a negyven-ötven csapat
tag. Csak ha a brigád többi dol
gozóját számítjuk is, akikkel
majd mindenki megosztja a szín
házi élményt vagy az elolvasott
könyvrOl kialakított véleményét.
Hiszen beszélgetnek egymással.
De még ez a kör is jobban bővül

a családtagok által. Színházba, ~
moziba senki sem egyedül jár,
hanem a felesége, férje vagy más
hozzátartozója társaságában. S

. egy-egy könyv, újság, folyóirat is
kézről kézre vándorol otthon.
így aztán. a vetélkedő. hatása
megsokszorozódik, kiterjed.
Akarva, akaratlánul, szinte észre
vétlen. S ~ogy milyenJártasságot
szereztek a.e elmúlt évek alatt, a
vetélkedők "flyomán, .az a legkü
lönbözőbb területeit meglátszik.
Nincs téma, amiheJ; hozzá ne
szólnának; s ugyap.€sak kemény
bírálatoka.t ka.p .a tévéműsor, ha
megérderrili . " . .' .

Vass Márta

Megyeri József
vszb-tag

NÉPSZERŰ LETT
AzoLvASAS

I
- Időközben új témák kerül-

tek a versenybe, anyanyelvi, ter
mészettudományos például, s a
lelkesedés nem lanyhult, ezeket
is megszerették, pedig egyik sem
könnyű. De talán még mindig a
legkedvesebb az irodalom. Sok
szép k.önyvet olvastak el a ver
senyzők, meg novellákat, elbe
széléseket. Persze az érdeklődési

kör nem egyforma. Weigert
Ádám kedvence a Világunk című

téma és rengeteg ezzel összefüg
gő dolgot tud. Mások is szívesen I

forgatják az Élet és Tudományt,
amelyet direkt a vetélkedők ked
véért járatunk. Vagy ott' van a

Nyugdíjas - találkozó
, Az elm~1t években a sza~szervezeti bizottságunk a gazdaság

boi nyugdíjba ment dolgozomkkal nemigen tudott foglalkozni j

munkájának nagy részét a termelést segítő feladatok kötötték
le. Az elmúlt év októberében megtartott vszb-ülésen úgy hatá
rozott a vállalati szakszervezeti bizottság, hogy az 1980-as'gaz
dasági évben felújítja a nyugdíjba vonult dolgozók éves találka
zóját. A bizottság megállapodott abban is, hogy a találkozót
1980. december 13-án délelőtt 10 órakor tartja meg. A határo
zat alapján minden vszb-tag serényen hozzákezdett a reá bízott
feladatok maradéktalan végrehajtásához; az ülésen míndenki
megkapta a reá háruló feladatot.

A személyes beszélgetéseken túlmenően a bizottság lIS
nyugdíjas részére küldött ki válaszos meghivót azzal a céllal,
hogy a volt dolgozó igazolja vissza megjelenési szándékát. A
kiküldött meghivókra 81-en válaszoltak. A találkozóra meghiv
tuk a gyomai r. számú ál talános iskola kultúrcsoportjá t is.

Végre elérkezett a várva várt nap, mikor a volt kollégák,
munkatársak ismét találkozhattak, hiszen a nyugdíjasok négy
községből tevődnek össze.

A vszb-titkár üdvözlő szavai után a gazdaság igazgatója tájé
koztatta a jelenlevőket a gazdaság előző évi eredményeiről,

fejlődéséről és a gazdaság előtt álló további feladatokról.
~ tájékoztatójához elsősorban a nyugdíjban levő, volt igaz

gato, Nagy M. Lajos kért szót. Megköszönte a gazdaság vezető

ségének, a pártvezetőségnek és a szakszervezeti bizottságr:Iak,
hogy lehetővé tette e találkozó t, hiszen van olyan dolgozó
~özöttünk, aki már több mint 15 éve nyugállományban van, s
ilyen b~ ~s rés~letes tájékoztató~a~óta a gazdaságról nem ka
I?ott. Keressel IS fordult a vezetoseghez, hog-f az elkövetkező

eve~~~n, e találkozó~~t a.. nYári hónapokban rendezzék meg és
határJarassal kapcsolják ossze, hogy a volt dolgozók saját sze
mükkelláthassák azt a fejlődést.

Ez~k után Muth Ádám főbizalmiüdvözölte a jelenlevőket s
eleverutette fel a munkában együtt eltöltött éveket.

A résztvevőknek a szakszervezeti bizottság egy kedves kis
ajándékkal, Míska-kancsóval kedveskedett, hogy a találkozót
még emlékezetesebbé tegye.

Ezt követően minden kedves vendéget a gazdaság közös
ebéden látott vendégül, amit a munkában elfáradt és megörege
dett volt dolgozóínk jó étvággyal fogyasztottak el. Majd ezt
követően poharazgatás közben a délutánba nyúló kötetlen be
szélgetéssel ért véget a találkozó.

Ahol mindenki jól jár
f1 0-ó o~

Létezik, hogy már ö( év tett kerültek a háziversenyen, s bár a politika, amiben Nyíri Gyula bá-
el a munkásbrigádok közművelő- középdöntőben nem tudták csi szokottremekeinC s- közel
dési vetélkedője fölött? Ha nem megduplázni a sikert, de kis híja hatvan évének dacára: fáradha-
is pont így tettük fel a kérdést volt, csak a zenén múlott. Ez tatlan. Újságokat olvas, rádiót
magunknak Gombár Mátyásné- egyébként nemcsak nekik ké- hallgat, tévét néz.
val, a gazdaság vszb-titkárával, de nyes pontjuk. Pedig az Ifjúsági, De' az irodalom ismerői, a
valahogy így gondoltuk. Az évek az Augusztus 20. és legutóbb a könyvbarátok jóval többen van-
valóban repültek, ám a brigádok Szállítás is szépen helyt állt. Az nak, s kiemelkedőn is szerepeI-
állhatatos kitartása maradt, ezt Augusztus 20. jutott el legto- nek a vetélkedőkön mint Uhrin
lehet szinte mindenütt tapasztal- vá.bb,,, ők tavalyelőtt a megyei János, Farkas Lajos: Cseh János,
ni, és azt is, hogy a résztvevők donton ,negyedi~ helyre .. ke.rul- Adamik József, Galambos Jó-
száma évről évre gyarapodott. S tek. S,zep ,eredmeny~. kulonosen zsef, Papp Béla vagy Balogh La-
az akkori indulókból nemigen es- ha szaml,tasba ves~zuk,. ~oW ,a jos. De végül is mindenki megis-
tek ki. A szakszervezeti titkár :negye, het-nyo~cszaz .bnga~Jabol meri a teljes anyagot, mert a ké-

I ml 'k 'k' k d lde mar csak t12 kerul, s ok en- szülés során nemcsak az egyes
lOgyan e e SZl Vlssza a ez e- k'" " k . l "
t · 'd"kr ? ne a vegso mezonyne lS az e so területi felelős" készül olvas
I loe. .. lob ' t k A S 'Il' ," , ,

le e en vegez e . " za Has p~- jár színházba, moziba, múzeum-
dig tavaly olyan eros csapat mo- ba stb. hanem a többiek is. Pe-
gött lett m~sodik ,a középd.öntő,: dig nehézségek is vannak.
ben, amelYik aztan megyel elso _ A problémák elsősorban

lett. abból adódnak, hogy három köz
ségben laknak dolgozóink és na
gyok a távolságok, de a munka
végzésnek is megvannak a maga
nehézségei. És mégis a leglekö
töttebb területről, az állatte
nyésztésből is versenyeznek évek
óta. S megállják a helyüket, mint
Sinkovics István, Kovácsné vagy
Orosz bácsi. Az ő "feleletére"
még mindig emlékszünk, milyen
szépen, érzelmi és értelmi átélés
sel mondta el a Bűn és bűnhődés

I eszmei mondanivalóját. Termé
szetesen amit tudunk, segítünk,

J úgyis, hogy akis busz viszi őket

, színházba..

- Leginkább. úgy, hOgy akkor
még egyedül it szakszervezet pat
ronálta a mozgalmat, de nem so
káig, mert nálunk jóval előbb,
mint másutt, mega.1akult a gazda
ság köz/11üvelődési bizottsága és
megoszthattuk a feladatokat.
Legelőször nyolc brigádunk in
dult a versenyben, s mindenki
sok szép emléket őriz ebből az
időből. Meg különböző történe
teket, s már ez maga jó dolog,
hiszen a közös élrrú~nyek az
összetartá,st, a közösséget "erősí

tik.
Később is nyolc-tíz körül

mozgott abenevezett brigádok
száma. Cserélődés is volt. Újak
léptek be, mint például a Vasas
brigád, amikor 1975-ban elnyer
te a szocialista címet, s így már
részt vehetett. Mindjárt az élre is

VOLTU1'JK
~lliGYEIDÖNTŐBE~IS



Beszélgetés a VI. ötéves tervről

Abrigádok 31:30 óra
társadalmi mu kát vé
geztek. b"igádta"or: 'ént
átlagosan 18 munkuórat.
Az arvízkárosulta' ré
szére 7720 forintot. a

gyerme 'intézmények
megsegítésére 15 254 fo
rintot fizette' be, A ta
nulással és a müvelődés

sel kapcsolatos vállaIasai
kat teljesítették. 5 brigád
nevezett be. és verseny
zett az MSZBT által szer
vezett vetélkedőn. 5 bri
gát vett részt a 'öz
müvelődési vetél k dőn.

Közös rendezvényt. c a
ládtagokkal együtt. 10
brigád szervezett.

Az értékelés alapján
harmadszor' nyerte el az
arany brigádémiet a Má
jus 1.. az Ifi brigád és az
Augusztus 20. brigad.
arany brigádérmet kapott
az Aprilis 4. brigád, má
sodszor az ezüstöt a Za
ka Máté brigád, ezüst
brigádérmet kapott a Va
sas. a Vörös Csillag bri
gád. Bronz br'gádérm t
az Összefogás, Szocialista
Brigád cfmet a Száinó
brigád. Induló munkabri
gád az Egyetértés. a Ha
ladás. az Ybl Mikló. a
Bereczki és a Kolh bri
gad.

Fotó: Veress Erzsi

Az 1980-as gazdasági
évben 14 munkabrigád
ne\'~zett be :l s7.ociali~

ta munkaver'seny-mozga
Iomba. és indult ver
senybe a Szocialista Bri
gád cím elnyeréséért. il
letve megtartásáért. A 14
munkabr-igádban 172 dol
gozónk végzi munkáját, az
összes dolgozók létszámá
nak 32 százaléka. A szo
cialista és a munkabrigá
dok vállalásainak összér
téke 476 ezer forint volt.
ebből anyag- és energia
megtakarítás 284 ezer'. ter
melési értéket növelő vál
lalás 1:3:3 ezer. társadal
mi munka értéke 59 ezer
forint volt.

A szocialista brigádok
éves munkaverseny-moz
galmát értékelve megál
lapítható. hogya munka
végzéssel kapcsolatos vál
lalásaikat a brigádok túl
teljesítették. A legjelen
tősebb az energiaköltség
megtakarítására tett vál
lalások túlteljesítése. mi
vel a traktorüzemnél dol
gozó 3 'szocialista brigád
az előző évhez viszonyít
va 255 ezer for·int értékű

gázolajat takarított meg.
és a Szállító Szocialista
Brigád is túlteljesítette
vállalását.

Brigádok
a versenymozgalomba

A Haladás adminisztratív brigád is benevezett a szo
cialista eimért folyó versenybe, Reméljü . törekvései
ket siker koronázza

Búzavegyszerezés repülőgépről. Közvetlen a föld felett
a HA-MEC ...

,
•
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üresjárat. - főleg szállí
tás és anyagmozgatás te
rén -, és teljesebbé vá
lik az erőgépek kihasz
nálása. Aztán lehet csök
kenteni agabonaszárítás
üzemanyagát is. vagy az
állattenyésztésben a fü
tést-világítást ésszerübbé
tenni. Az ésszerűséget

mindenben - ezt külön
hangsúlyozom, mert a
mindenáron spórolás kárt
is okozhat, az okos és
célirányos takarékosság
viszont hasznot hoz. Erre
törekszünk a dolgozók ér
dekeltségének körültekin
tő növelésével.

- Szinte csak címsza
vakban volt szó a gazda
ság VI. őtéves tervéről,

mégis érzékelhető, hogy
óriási feladat előtt áll-
nak. Mit TÓ ez a veze
tőkre és beosztottakra?

- Az anyagi érdekelt
ség azt hiszem. nemcsak
eze: az egy területen
kulcs kérdés. A bérezes
ben hogyan érvényesül?

Az egészen belül
mintegy 70 százalék a tel
jesítménybér aránya, s
ezt még tovább szélesít
jük. a végtermékhez köt
ve. A juhászatban kezd
tük. most adtuk ki a

szarvasmarha-ágazat
ban. s kidolgozás alatt
van a traktorosoké és a
gépkocsiüzemé.

- Ránk elsősorban a
változó körülményekhez
való rugalmas alkalmaz
kodást, s a következete
sebb. előrelátóbb és szer
vezettebb irányítást. Az
egész kollektívára pedig,
hogy értse és tudja min
denki, mi a saját felada
ta az egészen berül. lássa
világosan, hogy az egyéni
érdek összefügg a nép
gazdaságéval. s igazán
boldogulni bármelyikőnk

csak annak egységében
tud. Ehhez sok fontos
dolgon kívül a nyílt és
őszinte légkör szükséges
minden fokon, mert csak
így van egyetértés. egyet
akarás és egység a cse
lekvésben. S mire lenne
nagyobb szükség, mint
erre. mikor a mezőgazda

sig még ma is olyan. hogy
akkor kell legtöbbet dol
gozni. amikor lehet. S ak
kor sem akármilyen mun
kát végezni, hanem jó
hatásfokkaL minőségit. S
ez mindnyájunkt'a vonat
kozik. vezetőkre. beosz
tottakra egyaránt. Kinek
kinek a saját területén.

Vass Márta

•OY•

egyike az energiatakaré
kosság. amelynek nagy le
hetősége van itt, ahol
nem csekély ,a gázolaj,

benzin és villamos ener
gia felhasználása.

- A gazdaság 1983. de
cember 31-ig egyéb okok
miatt (belvíz, árvíz stb.)
kedvezőtlen körülményü
nek számít, s ezért 5 szá
zalékos dotációt kap az
államtól. El kell érnünk.
hogy 1984-től teljesen a
saját lábunkra álÚunk,
vagyis, a három év alatt
rentábilissá váljunk. Ezt
várja tőlünk a népgazda
ság - mi is magunktól
-, ennél fontosabb nincs,
bár nehezebb sem. Vi
szont, szinte mindenG,'c
lehet tenni érte valamit.

Gondolom. ezek

az ötnapos munkahét is
megoldható legyen.

- Az elmondottak után
miben látja a fő követel
ményt?

- A gépeink üzem
anyag-fogyasztása évek
óta be van mérve, de ez
nem jelenti azt, hogy ne
lenne tennivaló a kijelölt
cél elérésére. Ez pedig:
1985-ben a magasabb ka
paci táskihasználáshoz a
felhasznált energia meny
nyisége ne haladja meg
az 1980-as szintet. Ez na
gyon komoly követel
mény, de megvalósítható,
ha csökken a mindenféle

oz a

- Nagyon röviden a
következők. A szálas- és

tömegtakarmány-beta
karító gépsor komplettí
rozása, a rizstermesztési
gépek kiegészítése és bő

vítése, s az állattenyész
tés gépesítésének fokozá
sa. Még tömörebben: a
technológiák és a gépesí
tés kialakítása úgy, hogy

leprekonstrukció a Vr.
ötéves tervben meglesz.
Addig a tejtermelés eme
lése a cél, mégpedig te
henenként az 1980-as 4800
literről 5400-ra. Nagyot
szer'etnénk lépni. s már
ebben az évben elérni
5:300 literes átlagot. Visz:'
szatérve az előbb emfített
ber'uházásra, megvalósí
tása bizonytalan, holott
nemcsak alétszámnövelés
indokolja, de az is, hogy
hosszú távon a tehené
szet létét befolyásolja az
elmaradás. Mindenkeppen
szükséges a növendék- és
hízómarha-istálló építése
is. mert nem mehet to
vább, hogy férőhely hiá
nyában a bikákat el'ad
juk. és nem itt hizlalunk.
A tervünk ben szerepel to
vábbá. hogya mellék- és
ipari tevékenységet a je
lenlegi 10-15-ről a ter
melési érték 40-50 száza
lékára fogjuk növeln i.

- Az elmondottaknak
milyen gépesítési és
egyéb vonatkozásai lesz
nek?

AKOROSI ALLAMI GAZD ASAG HÍRADÓjA

Mil h

- Az állattenyésztés-
ben mi várható?

Mindenféle tevékeny-
ségre a folyamatosság jel
lemző. az elmúlwkon
alapszik a jövő, de a ré
gin túlmutatva. Ezért. az
első kérdésem Ambrus
Balázs igazgatóhoz az.
hogy milyen különbségek

vannak a gazdaság VI.
ötfives tervében az elő

zővel szemben?

- Az elmúlt években
lezajlott terület- és ma
jorcser'ékkel a szétszórt
ság megszünt. s a zárt
területi egység meghatá
rozó a következő idő

szakr·a. Ez nem jelenti
azonban. hogy kisebb
szerKezeti valtozasok ne
legyenek a növényteI'
mesztésben. Nő a búza
és árpavetés aránya. a
kukorica és repce pedig
kimarad. A másik eltérés
az. hogy szakitva a két
évtizedes gyakorlattal. ki
kell alakítanunk a rizs
vetésforgót. A harmadik.
ami a növénytermesztést
él'inti. a legelögazdálko
dás korszerűsítése a tele
pítéstől. bewkarítástól a
felhasználásig. Egyik sem
problémamentes, hiszen
hogy csak egyet említ
sek. az árunövények terü
letét a takarmánytermesz
tés rovasara növelj ük,
mégis az állatállomá
nyunk mennyiségi és mi
nőségi takarrnányát - a
kukorica kivételével
meg kell termelni.

- Ahogy már jelenleg
sincs, sertéstenyésztéssel
ezután sem foglalkozunk.
A juhászatban a múlt
évben befejezödött az 5:3
milliós beruházás, de a
jövő érdekében fejőházat

kell építeni. A mostani
5000-es anyalétszám szin
ten tartását tervezzük
egyébként úgy, hogy a
hízóbárányexport a jelen
legi évi 6-700 tonnáról
a tervidőszak végére fo
kozatosan elérje az 1000
tonnát. A szarvasmarha
tenyésztés a legnyeresé
gesebb ágazatunk. Ezen
bel ül a tehénállomány
650-700 között mozog, s
fejlesztésével csak akkor
lehet számolni. ha a te-

1981. ~\JLIUS



Nagyidai barátság és együttműködés
vedelem 2700 korona.
ami cirka 4000 forintnak
felel meg. A végzett
munka elszámolásának
az alapja a teljesítmény.
nagy gondot fordítanak
ők is a szociális és kul
turális ellátásra, s a szo
cialista brigádmozgalom
ott is a munka motorja.
Háztáji föld viszont
nincs, azonban önköltségi
áron vásárolhatnak a dol
gozók évi nyolc mázsa
terményt és napi egy li
ter tejet.

Az élet kényszerítő ere
je. az ipar elszívó hatása
ösztönözte őket a munka
helyi körülmények állan
dó javitására, a kézi
munka kiküszöbölésére.
a nehéz fizikai munka tel
jes gépesitésére. De ide
sorolandó a folyamatos
szakosodás es a termelés
feldolgozás egységesitése
is. A község kulturális
élete pezsgő, a nagy kul
túrcentrumban a spontán
klubélettől a szervezett
szórakozásig sok lehető

ség áll rendelkezésre.
Természetesen a könyv
tár is, amely jobb elhe
lyezést nem is kaphatott
volna. Így érthető. hogy
a fiatalok nem mennek el
máshova. A község és a
gazdaság jól ötvözött mű
velődési tevékenységében
helyet találnak maguk
nak. Sokan a hires Ilos
vay néptáncegyüttesben.
hogya magyar és szlo
vák népi hagyományokat
ápolják. De az idősebbek

is jól érzik magukat, s
erről évről évre a Gyo
máról kijár'ó dolgozók is
meggyőződhettek. S a
szövődött barátságról is
legtöbbet ők beszélhet
nek.

I

V. M.

- Jó dolog ez az isme
retség, barátság. mert
olyan kitekintés is egy
ben, amely mindőnk lá
tókörét szélesíti. S ha ki
csiben is, de erősíti az
összefogást, az összetar
tozást és egymás kölcsö
nös megbecsülését. Tehát
erkölcsi értéket is nyújt
a gazdaságon kívül.
Alapja a szélesebb tájé
kozódás. ami főleg a kö'
zös munkából ered, hisz
abban akarva-akaratlanul
megmutatkozik mindenki.
Aztán, ha rövid időre is
aki itt vagy ott dolgOZik:
a másik személyes életét
is megismeri, felfogását.
szokásait. és még sok
mást. Szóval, tényleg el
mondhatjuk, hogya kul
túrával indult gazdasági
kapcsolat kulturális érté
ket szült.

munka mennyiségét ér
tékre átszámítva történik.
Amilyen értékű az aratá
si tevékenység, olyan ará
nyú az őszi munkáké is.
így nincs differencia. s
nincs elszámolási nehéz
ség.

Növendékmarha-istálló

A Nagyidai Állami
Gazdaság területe alig ki
sebb a mienknél : 6865
hektár, ebből a szántóte
rületük 5700, a többi rét.
legelő, erdő. Szerkezetileg
is hasonlóak hozzánk. nö
vénytermesztés, állatte
nyésztés és melléküzem
ág az, amivel foglalkoz
nak. De jelentős eltérés,
hogy ők a gabonafélék
ből kizárólag vetőmagot

termelnek, mégpedig bú
zát, árpát, rozsot. zabot.
repcét és borsót. A má
sik nagy ágazatban a
szarvasmarha tenyésztése
dominál, állományuk
4700, melyből 2070 a te
hén. Tehát ez egészében
is. részletében is három
szorosa a mienkének. De
sertés-, juh- és baromfi
tenyésztés is folyik; fej
lesztés alatt a juhászat.

dalmi szel'vek is hason
lóképp, a gazdaságon be
lül működnek, és nem te
rületi jelleggel. A gazda
ság vezetésében van elté
rés: ők kerületi rend
szerben működnek. S
nagy különbséget mutat a
létszám, amely a közel
azonos területre 830 fő.

- Ez elsősorban a ter
melés szerkezetéből adó
dik, a nagyobb állatte
nyésztésnek nagyobb a
létszámigénye, no meg a
sokirányú melléküzemági
tevékenység is hozzájá
rul. Szerencsés adottság,
hogy Csehszlovákia ipa
ra jól fejlett, s így az
erő- és munkagépek zö
me hazai gyártmány, ami
a gépbeszerzést. de kü
lönösen az alkatrészellá
tást a mienknél jóval
könnyebbé teszi. Gazda
ságukban a havi átlagjö-

többször nem is, de éven
te egyszer biztos találkoz
nak.

Természetesen, az alap
vető dolgok min<:lenben
azonosak: szocialista or-
szág, szocialista mezőgaz

daság, és abból is az ál
lami szektor. Funkciója
is ugyanaz, mint a ma
gyarországinak: élenjáró

Legutóbb kora tavasz- termelési technológiák-
szal. amikor dr. Mindá'k --\al példát mutatni a szö-
Zoltán párttitkár is kilá- vetkezeÜ gazdálkodásnak.
togatott. Vele beszélge- valamint az állandóan
t.ünk most. !::emc~a~:az emelkedó termelési ered-
eves egyuttmukodesl mén ekk l .
programról. de a két gaz- y "e. az ors~g
dasáo hasonlósáoairól és alapveto elelmlszer-ella-
külö~bözőségeiről is. tását mindjobban biztosí

tani. A politikai és társa-
- A barátkozás. egy

más megismer'ése, a ta
pasztalatszerzés és segítés
még hazai viszonylatban
is hasznos. Ha pedig más
országgal történik. izgal
mas is. hiszen a szakma
egy. de a feltételek má
sok. Épp ebből adódik
az. hogy a nagyidaiakkal
jól kiegészítjük egymást.
és most is várják az ara
tási segítséget, amelyet az
ottani későbbi gabona
érés miatt meg is tudunk
adni. mégpedig úgy - és
ez a jó benne -, hogy mi
sem szenvedünk hiányt.
Ezért az idén is, a mi
aratásunk után két kom
bájn megy a kombájno
sokkal együtt át, körül
belül 7-10 napra. Ha úgy
hozza a helyzet, a körül
ményekhez igazodunk, ta-
valy például a kedvezőt

len időjárás következté
ben sok volt a dőlt és
vízben álló gabonájuk, s
ezért láncos kombájnt is
vittünk. S jQ volt tudni,
hogy mi is hozzájárul
tunk az egyébként jó ter
més szinte időben való
betakarításához. Megelé
gedését külön is kifejezte
a gazdaság.

Ahogy Nagyidának az
aratásban, Gyomának az
őszi munkákban szűk a
keresztmetszete. s ezért
az őszi betakarítás folya
mán a szállításban, to
vábbá a szántásban jön
jól a támogatás. Így lesz
ez a megállapodás szerin t
az idén is szeptember vé
gén. október elején. ami
.kor szállító-járműveikkel

és a szántógépekkel vi
szonozzák a nyári mun
kát. Ez a viszonzás szó
szerint értendő, ugyanis
a két gaz<:laság közötti el
számolás cserealapon, a

Bizottság titkára. Vagyis
a községi tanács egyik
vezetője. A műsor után
beszélgetés, ismerkedés
volt, és persze, érdeklő

dés a gazdaság dolgai
iránt, s így került szóba
az, ami Körösi Állami
Gazdaságot legjobban iz
ga Ua, a mezőgazdasági

repülőtér. S mint kide
rült. nekik már megvolt.
és szívesen álltak rendel
kezésre.

Az invitálásra hamar
megtörtént az első láto
gatás. Ambrus Balázs
igazgató és Hanyecz Ká
roly, a gépesítési osztály
vezetője már április ele
jén találkozott a nagyidai
igazgatóval. A szíves fo
gadtatás és a szerzett ta
pasztalat gyümölcsözött, a
repülőtér három hónap
alatt megépült. S hogy az
érdeklő<:lés kölcsönös
volt, az is gyorsan bebi
zonyosult, hiszen az áp
rilisi vizitet már május
ban visszaadták a szlo
vákiaiak, s ekkor egyez
tek meg az azóta is rend
szeres együttműködésben:

Gyoma megy aratni,
Nagyida jön szántani. S
dolgozók. vezetők, ha

műsoros esten a nagy
idaiak népi táncosai is
felléptek. A csoportot el
kísérte a gazdaság akko
ri személyzeti vezetője,

Snyir Ferenc is, aki je
lenleg a Nagyidai Állami

Kombájnosaink Nagyidán, tavaly nyáron

Munkamegbeszélés kora reggel

Úgyis mondhatnánk.
hogy az egész a kultúrá
val kezdődött. A szálak
még 1978-ra nyúlnak visz
sza. egy márciusi napra,
amikor a gyomai műve

lődési házban rendezett

Higiénikus borjúnevelő Nagyidán



Öt év jutalma

Kirándulás Csehszlovákiába

Sport. u. Sport... Sport ...

A gulya delelön pihen,
de nem pihennek az em
berek, a gépek. A téli ta
kormányozás előkészüle

teivel találkoztunk az l-es
kerületben, ahol Hesston
nal kaszálták alucernát.
mig Kőszigeten éppen
forgatott a gép és a ve
zetöje. A gyűjtésnél meg
fizethetetlen szolgálatot
tesz a Hamster felszedő.

a kazlazást pedig a hom
lokrakodó könnyíti meg.
jgy áll össze egy mun
kafolyamat, és igy lesz
jó téli takarmány az ál
latoknak.

Ez már az igazi nyár,
mondják a határban, és
közben - jó gazda mód
jára - a télre is gondol
nak.

képriportja

Veress Erzsi

nyár,
nyár

Nyár,

József és
Mindnyá
a magu-

hoz. a Csorba-tóhoz, a
Fátyol-vízeséshez, a dob
sinai jégbarlang.hoz. Szál
láshelyünkról is ~yönyö

rű látványt nyújtottak a
Tátra hófödte csúcsai a
felhőkkel "pipáló" he
gyek. A felejthetetlen
látványon kívül remek
volt a hangulat is: a bri
gád összetartott. A jó ke
délyhez hozzásegített
bennünket a finom cseh
sör és a különleges ízű

borovicska. Esténként a
Koliba elnevezésű mula
tóban .,hangoltunk rá" a
magyar nótázásra, Nyiri
Gyula bátyánk vezényle
tével. Az utolsó napon
megsiratott bennünket a
Tátra, mert szakadt az
eső. Besztercebányán és
Füleken elköltöttük az
utolsó koronáinkat is ...

Pénteken, 29-én este II
órára érkeztünk Gyomá
ra, ahol nagyot szippan
tottunk a hazai levegő

ből. Gyönyörű élmények
kel gazdagodtunk. me
lyekre a munkás-hétköz
napokon is szívesen fo
gunk visszagondolni. Ar
ra is. hogy érdemes volt
annyit foglalkozni a ve
télkedő kérdéseivel. ol
vasmányok, adatok után
kutatni, felkészülni egy
egy vetélkedőre. Ezek a
nagy összecsapások"

szintén felejthetetlen él
ményt jelentettek szá
munkra. a jutalomutazás
pedig még inkább. Mi
közben a szép tájakban,a
természet csodáiban ,gvö
nyörködtünk. felidéztük a
vetélkedők egy-egy izgal
mas pillanatát is azzal az
elhatározással. hogy jövő

re foly tat juk '
A kiránduláson részt

vett brigádtagok nevé
ben:

Hangya Lajosne

László, Kisari
Gyányi László.
jan megtették
két.

És jöttek az újak: Ku
batov Zoltán, Rideg And
rás. Kocsis Gyula és Sza
bados Károly, most már
velük kiegészülve készül
hetnek az újabb felada
tokra. Az újak beépítése
mellett kell megoldani a
községi bajnokságban va
ló szereplést és az idei
MEDOSZ-kupára az össz
pontosítást. Mert mégis
csak jó lenne harmad
szorra is elnyerni.

- A kilátások? A si
ker, ahogy szokott lenni.
nemcsak tőlünk, de a töb
biektől is függ. Tavaly is
a szarvasiak voltak a ke
mény dió, velük kerül
tünk a döntőbe, s nehe
zen győztünk ellenük.
Most meg hazai pályán
lesznek, mert Szarvason
rendezi meg a szakszer
vezet a sportnapot. Szó
val nagyon össze kell
szedni magunkat.

Az összegzés: jó játék,
plusz lelkesedés, ennek a
motorja pedig Koloh
Elek, a csapatkapitány,
aki ebben a csapatban
kezdett játszani, s itt lett
megszállottja a futball
nak. Jó kapus és még
jobb szervező. s a társa
ság összetartó ereje. Me
gint kérdezhetjük, miért,
s újból az a válasz, mert
nagyon szereti ezt a
sportot, meg mindazt,
ami vele jár. A nehézsé
geken túl az együttlét és
a sportbarátság örömét.
Vagyis, mindent.

A gazdaság Augusztus
20. Szocialista Brigádja
az elmúlt 5 évben minden
évben részt vett a köz
művelődési vetélkedőn.

Többször jutott el a kö
zépdöntőbe. sőt. kétszer a
megyei döntőn is ver
senyzett. Az öt év pont
összesitésénél a brigád a
versenyző 700 brigád kö
zül a 3. helyen végzett.

A gazdaság vezetősége

és a szakszervezeti bi
zottság 6 brigád tagot és
a közművelődési bizott
ság elnökét jutalomki
rándulásban részesítette.
igy jutottunk el Cseh
szlovákiába. arra a ki
rándulasra. melyet a Bé
kés megyei Művelődési

Közpon t SZel"Vezett.
1981. május 26-án in

dultunk Békéscsabáról
egy panoráma-autóbusz
szal. A miskolci ebédelés
után Bánrévénél léptük
at ahatart. Csehszlová
kii!lban először Rozsnyón
álltunk meg. majd onnét
nem messze a Betléri
kastélynál. Ez egy va
dászkastély, amely az
Andrássy-család tulajdo
na volt. és teljes eredeti
ségében. szépségében
megőrizték. A vadásztró
feákon kívül csodálatos
szobabelsőket. intarziás
bútorokat. porcelán kész
leteket láthattunk. Az
Alacsony-Tá tra hegyvo
nulatain keresztül az
ú~ynevezett szlovák para
dicsomon át vezetett az
utunk a Magas-Tátrához.

A késő esti órákban
érkeztün·k Tátra-Lomnic
ra. ahol az Eurocamping
ban voltunk elszállásolva
3 éjszakán keresztül. Ezek
4 személyes. svéd terve
zésű. kényelmes faházak.

A következő napokban
kirándultunk Arva várá-

Abból is a foci
Biztos nem véletlen,

hogy bárhol kerül szóba
a tömegsport. mint leg
népszerűbb ágát. minden
vállalatnál a kispályás
labdarúgást emlitik. Itt a
gazdaságban is közönség
sikert arat. megvannak
az elmaradhatatlan szur
kolói. igaz hűségükért

kapnak is valamit cseré
be. Az utóbbi két évben
egymás után kétszer pél
dául a MEDOSZ-kupát.
És a játékosok. nekik mi
a jutalmuk?

- Maga a játék, meg
a győzelem, és ez nem
túlzás - mondja Kár
páty Attita agronómus, a
csapat oszlopos tagja. 
Miért? Mert akik a gaz
daság csapatában játszot
tak és játszanak, azok ré
gebben mind aktív spor
tolók voltak, s nemcsak
hozzászoktak, de nagyon
szeretik is a focit.

Mint ő is. Középiskolás
korában kezdte, s aztán
játszott megyei első osz
tályban is. Az aktív lab
darúgást 1968-ban hagy
ta abba. Az sem most
volt. S szép idő a 12 év,
mióta "már csak így", de
játszik. Igaz, hogy nincs
rendszeres edzés, általá
ban csak a mérkőzésekre

jönnek össze, de a játék
így is élvezetet, a mozgás
meg frisseséget jelent.

- Csak hát telik az
idő, s a korral mind sé
rülékenyebbé válnak az
öreg fiúk, akik zöme bi
zony 35-40 év között
vagy afölött van. Ezért is
kellett a fiatalítás. A csa
patból nemrég vált ki
Kecse Ferenc, Purgel
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Ujabb nekifutás Képek Pulawyból

Ismerkedés a gyár berendezéseivel

A környezetszennyezödést kísérleti rozs táblákon
figyelik

......

* .. *

Hogy sikerült Vla
gyimirt rábeszélned a há
zasságra?

Megigértem neki,
hogy nemsokára elvá-
lunk.

Oriási szerencsém
van a nőkkel!

Miért?
Egyik sem akar hoz

zám jönni feleségül......

• ••

A lengyelországi Pulawy Nitrogén Művekkel há
rom évvel ezelőtt kötöttük meg az első csereüdültetési
szerződéó;t. Idén harmadszor érkezik Gyomára lengyel
csoport, és utazik ki tőlünk 45 dolgozónk Pulawyba.
Gazdaságunk vezetői május 23-24-én meglátogatták :l

lengyelországi gyárat. és aláírták az üdültetés ez é\-i
~zel'I;',rlé,~(,t

.. • *

•••

Biztos úr, hogyan
jött rá, hogy ez az alak
bünöző, hiszen nőnek volt
öltözve?

Abból asszonyom,
hogy egyetlen kirakat
előtt sem állt meg!

Az automata csomagolóban

Tarbiková asszony vál
ni akar.

- Mi a válóok? - kér
dezi az ügyvéd.

- Valahányszor a fér
jem ölébe ülök, leveleket
kezd diktálni ...

- Hogy halad a férje
az autóvezetésse!. Veroni
ka asszony?

- Már jól megy neki...
Most már a kereszteződé

seknél ki meri nyitni a
szemét.

* * ..

_ Kitől kaptad ezt a
hosszú levelet? - csodál
kozik a férj.

- Jeanne-tól.
- És mit ir?
- Azt, hogy majd sze-

mélyesen számol be min
denrő!. amikor visszajön.

le?
Megszökött vele az

én feleségem!

- Hallottál már Jóska
tragédiájciról?

Nem. Mi történt ve-

HUMOR

Az egyik kannibál
mondja a másiknak:

- Elveszett a felesé
gem. Nem láttad?

- Nem láttam .. ,
- Na ne mondd! És ak-

kor mit rágcsálsz?

KÖRÖSI HfRADÚ
Ára: 1.80 Ft

A Körösi Állami Gazdasái(
(Gyoma)
Hiradója

Szerkeszti: Sass Ervin
Kiadja:

A Békés mei(yei
Lapkiadó Vállalat

Felelős kiadó:
Dr. Árpási Zoltán

Me~jelenik:
ne~yedévenként

81-10-18 Kner Nyomda
Dürer üzeme.

Békéscsaba

- Mindig nagy a for
galom?

- Az élet ma már jó
részt telefonon zajlik, de
mégis - ki tudja miért?
- a hétfő, csütörtök és
péntek a legzsúfoltabb.
Ekkor kell csak a türe
lem. főleg. ha egyesek
türelmetlenek. A telefo
nálási viszonyok meg ...
egyszóval: közismertek.

A beszélgetést abba
hagyjuk, újra kezdjük,
mert a munka az első.

Kellemes hangon intézi a
dolgát, közben rám is fi
gyel. Nem ideges sem
most. sem máskor, mert
mint mondja, jó a csalá
di háttér. A nyugalmat
otthonról hozza. S szere
ti a munkáját.

Nemcsak ezt, a többit
is, amit mellette végez.
Ebédjegyek. húskiírás, fo-

gyóeszköz-nyilvántartás,
sőt, az irattározás is hoz
zá tartozik. Minden per
ce ki van használva.

V. M.

miért ilyen kevés a
KISZ-tag, mikor a fiata
lok száma kétszázötven
körül mozog a gazdaság
ban. Épp Julika mérte föl
nemrég a helyzet.et, s a
kép sok mindenre rávilá
gít. A fiatalság jó része
már családos ember. Le
köti őket az otthoni mun
ka, s a kisgyermekek ne
velése, vagyaházépítés
minden fizikai és anyagi
gondjával együtt. Az ő

szabad idejük jól és jócs
kán ki van töltve. Má
sok nősülés előtt állnak,
s azért dolgoznak mun
kaidő után, hogy egy ki
csit megelőzzék magukat.

S az is .. igaz, hogy a
dolgozók három községre
oszlása sem használ a
mozgalmi életnek, inkább
hátráltatja. . De olyanok
is akadnak, aki ket nem
érdekel a KISZ. másutt
keresik a tArsaságot.

* * *
- Hát igen, ez van,

ehhez kell megoldást ke
resni, vagy inkább erre.
Sok reményt fűzünk a
klubhoz, amit az ősszel

már beindítunk, s olyan
ná szeretnénk tenni a
klubéletet. hogy minden
ki vonzónak találja. De
az is fontos, hogy tudjon
róla a fiatalság. ezért sze
mélyesen is beszélni aka
runk mindenkivel. Bár
én ezt már megpróbál
tam akkor. amikor a gaz
daságba kerültem. és még
az iskolai példa lebegett
előttem. Persze. ma már
tudom, milyen nagy kü
Iün bség van az ottani és
az itteni körülmények
között. S ezért itt már a
kezdeti sikert is értéke
lem. De még nagyon sok
jó ötletre van szükség. s
elképzelésekre. Meg arra.
hogya magunk lelkese
dését mások is átvegyék.
Minél többen.

••

Jó helyen tapogat az új
vezetőség. mert valóban
elgondolkoztató. hogy

~zonL az. hof,Y> \yen volt
a középiskola' 0', de itt a
többszöri ve wségválto
zás mindig az 'újrakezdést
jelen tette. Állandóságra
van szükség. h'oir amun
kájuk beérjen. A miskol
ci kiránduI4s-a?-.első lé
oés volt. jól sikerült, jól
érezték magu 'at, s most
legutóbb egy vasárnap
kint voltak a Körös-parti
almáskertben: amolyan
takarításfélét rendeztek.
Majd a klub. környékét is
rendbe teszij{ ..

- A klub... Ezzel is
nagy terveink vannak.
Fel akarjuk szerelni. de
hát annyi minden kelle
ne. s csak sorjában ha
ladhatunk. Afiúk bili
árdasztal t szeretnének, de
szükség van új lemezek
re és magnóra is, hogy
mindenki szórakozni tud
jon. Persze. komolyabb
dolgokra is gondolunk.
Például a többi fiatal
megnyerésére.

***

szi az egyik kolléga pesti
hívását, és adja azonnal
a postának tovább, majd
azzal bajlódik; hogy ő
ugyan tisztán hallja a
pár kilométerről arrébb
beszélőt, de az még a
suttogást se igen. S csak
hosszas kínlódás után si
kerül t átadnia' az üzene
tet.

- Sokszor kell a síma
kapcsoláson kívül ilyen
ti tkárnői feladatot is el-
látni? •

- Sűrűn, hisz aki siet,
nem várhat, vagy éppen
nincs itthon, akit távol
sági hívással' keresnek.
Ilyenkor feljegyzem az
üzenetet - nem bízom
másra -. s magam mon
dom meg az illetékesnek.

Halló, itt.

Pál Julianna gépi köny
velő. alig múlt húszéves,
a tavaszi választáskor ke
rült az öttagú vezetőség

oe. akárcsak az új titkár,
Mundrucz Gábor. az Au
gusztus 20. Szocialist<t Bri
.e:ád tagja. Két és fél év
alatt ő már a harmadik
ti tkára a :35 tagú alap
szervezetnek. Nem túl jó
előjel. bár sarkalhat is a
munkára.

Homlokegyenest eltérő

véleményeket hallani a
fiatalokról. Könnyű ne
ki k. mondják egyesek,
hisz ők már mindent ké
szen kaptak. a régi vilá
got hirből sem ismerik, s
a szülők és a t.ál·sadalom
csak babusgatja őket.

Mások szerint. nehéz ma
fiatalnak lenni. sok gon
dot jelent a családalapí
tás. a lakás. az önálló
élet. Melyik igaz. talán
ez is. az is. gyereke vá
logatja.

A KISZ is sok kritikát
kapott az utóbbi időkben.

maga a kongresszus is az
önbit·álat. szellemében
foglalkozott a mozgalmi
t.evékenységgel. s az ifjú
ság érdekképviseletével.

Es itt a gazdaságban
mi ~ helyzet?

* * *

- Mint minden új ve
zetőség. mi is tele va
gyunk tervekkel. s tud
Juk. hogy a tagság mit
vár el tőlünk. Ezek meg
egyeznek az általános kö
vetel ményekkel. A fiata
lok érdekképviselete.
ugyanakkor a mozgósítá
sa is: kulturált szórako
zásról gondoskodni. ifjú
sági sportéletet t.eremte
ni. s ugyanakkor más
hasznos tevékenységre le
hetőséget nyújtani. Eh
hez. hogy valóság legyen.
ha lassan is. pezsgő moz
galmi élet kell - mond
ja Julika.

Az ő tapasztalata vi-

Könnyen csábít köz
helyre. ha telefonköz
pontról írunk, hát még,
ha a központosról ...
Vérkeringés. szív stb. búj
nak elö még a toll bol
dogabbik végéből is. S
mivel valóban ide fut és
innen árad ki az élethez.
a munkához nélkülözhe
tetlen információk töme
ge. valami igazság rejlik
is aszóvirágokban.

Megyeri Ferencné, Ju
lika, a gazdaság központ
jának a központosa egy
csöpp kis szobában ül a
l'égimódi készülék előtt,

ami szekrény is, asztal is
egyben. A kinti zajt nem
fogja föl az ablak, őt

azonban ez nem zavarja,
megszokta máI'. Épp ve-



B. Zs.

lucernát 124 hektáron vetet
tünk. Ez utóbbi sajnos a tavalyi
nál rosszabb minőségű lett. A vö
rösherét magfogásra is termeljük.
Nem váltja meg ugyan a gazdasá
got, de fűmagtermeléssel is fog
lalkozunk. Azért is, mert a vö
röshere a rizs legmegfelelőbb elő

veteménye, a későbbi termésre
előnyösen' hat. Sokat jelent ne
;,lrr'r " r"·;"SSi.:al v&sj;:oit g-/ep
mŰv'elC gep, amely ~zellőzteti is
a gyepet. Rászórja a műtrágyát,

elősegíti a betelelést, így intenzí
vebben nő majd a gyep. A Fergu
son direkt vetőgéppel törés nél
kül felülvetjük, ha szükséges.

Ha engedi az időjárás, az őszi

munkákkal időben végzünk. A
különböző .feladatok kezdete
előtt termelési tanácskozásokon
magyarázzuk el mindenkinek a
tennivalóját. Reméljük, a szak
szerű, folyamatos irányítás és a
lelkiismeretes, felelősségteljes

munka találkozása jó eredményt
hoz.

Fontos munka: altalajlazítás a földeken

solja a rizstermés. Bizonyosan
lesznek gondjaink a szállítással és
a tárolással. A napraforgót folya
matosan szállítjuk a martfűi nö
vényolajgyárnak, de a termés egy
részét nálunk is ők tárolják bé
réit. A-hatyl'áforgó és a rizs össze
érhet, s akkor törhetjük a fejün
ket, melyikkel kezdjük, folytas
suk!? A rizsnél is segítenek a
nagyiualak, Viszik a aeVaVaJlyiil
liántolóba. El0reláthatóan 30 va
gont helyezünk el vetőmagként a
szárítópadozaton, fémzárolni té
len fogjuk. Jó termés ígérkezik
az idén.

Kiemelt feladat az előkészí

tett talajon az őszi vetés. Szep
temberben 200 hektáron vetjük
az árpát, október elején kezdjük
az 1500 hektár búza vetését.
Számítunk a jó időre, mert ha
csúszunk a munkával, a jövő évi
termés látja kárát. Az állatte
nyésztés szálastakarmány-igényé
nek kielégítésére is gondolnunk
kell. Vörösherét 127 hektáron,

I
s
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így mindenki tudja a feladatát,
mulasztásra semID ok és mód,
hacsak előre nem látott ténye
zők nem gátolják a munkát.

A búza aratását június 30-án
kezdtük, s július 18-ra elkészül- .
tünk. A termés sajnos a tavaszi
belvízkárok miatt elmaradt a
várttól. Ami kárunk így lett, an
nak egy részét kifizeti az Állami
Biztosító. Igazán annak örültünk
volna, ha többet aratunk. A mel
léktermék, a szalma betakarításá
nak is a végére értünk. Ahogyan
a mi búzánkat learattuk, négy
kombájnunk Csehszlovákiába
utazott, segíteni az aratásnál,
majd a nagyidaiak jöttek. hoz- .
zánk. Részt vesznek az.őszi szán
tásban és a talaj-előkészítésben.

A földe kre kiszórtuk már a
mésziszapot, s a vízgazdálkodás
javításáért 900 hektáron altalaj
lazítást végeztünk. A műtrágyát

kiszórtuk, ezen a munkán repü
lővel is dolgozt1mk.

Szeptember elején végezzük a
silózás t is. Nen! vagyunk nagyon
elégedettek, hiszen az aszály mi
att több területet felül kellett
vetni. A silócirok száz hektár, a
silókukorica 470. Tavaly nem
volt elegendő a gépkapacitásunk,
most három Heston szecskázónk
van. Igen sok munkát jelent a
900-1000 vagon siló elszállítása.
Készülődnek már a kombájnok a
687 hektár napraforgó és a 892
hektár rizs aratására is. Két hét
alatt szeretnénk végezni a napra
forgóval, csak ezután kezdhe
tünk a rizshez. A gazdaság anya
gi helyzetét jelentősen befolyá-

tán kegyetlenségének eredmé
nyét gyGjtik be az itt dogozók.
A jól ütemezett betakarítás, s az
őszi ~alaj·előkészítés egyik fon
tos biztosítéka a szervezett mun
ka, amelynek kampánytervét
akár kívülről is tudják gazdasá·
gunk vezetői. Ez a terv folyama
tokra, emberekre, felelősökre,

ha~ridőre osztja a tennivalókat.

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HÍRADÓjA

Egy egész gazdasági év fárado
zásainak eredményét vagy ku
darcát hozhatja az őszi betakarí
tás. ilyenkor azután mindenki
talpon van a mezőgazdasági üze
mek környékén, aki csak él és
mozog. Nemcsak a termést, ha·
nem a jól végzett munka, a szak
mai tapasztalatok örömét vagy
kárát, az időjárás kegyeinek, ne-

A lucerna-betakarítás is nagy figyelmet kíván

A jövő esztendőt alapozzuk
"Oszi munka a földeken

1981. OKTÓBER
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Kombájnadapterek eló'készítése az őszi betakarításhoz Fotó: Martin Gábor



Juhász szakmunkástanulók gyakorlati oktatása
gazdaságunkban

"A gyakorlati oktatás jelenfe~ h,~lyzete és ~ejlesztéséJle~ I~he
tőségei az agrárszakoktatásban clmu ~eszthelYI nemzetkozl ~zlm~
pozionon (1981. augusztus 27-28.) Ismertette Hangya LaJosne
oktatási, szociálpolitikai előadó.

A Körösi Állami Gazdaság
7498 hektáron gazdálko ó B ka
tegóriás alföldi g.azdaság~ kedve
zőtlen termőhelYI adottsagokkal.
Az adottságoknak megfelelően

alakult a termelésszerkezete, a
körösi egységünkben főleg rizs
termesztéssel és szarva marhatar
tássaI, a 'őszigeti termelési egy
ségünkben juhtartással és gyep
gazdálkodással foglalkozunk.

A gazdaság 'llatteny'szt'si te
vékenységében mindig fonto he
lyet foglalt el a juhászat, mert a
területi adottságai erre alkalma 
sá tették. Az utolsó évb n pedig
már kidolgozott program szerint
négy fő szempont határozza meg
a fejlesztést: az intenziv legelőgaz

dálkodás, a rácspadIós hizlalóis
tálló kialakítása, a merinófajta
keresztezése és folyamatos elle
tése. Az ősgyepről az intenzív
öntözött gazdálkodásra való át
térés hektáronként 7-8 mázsával
szemben 50-60 mázsa takar
mányt jelent, amely lehetőv' tet
te a szakaszosan bekerített lege
lőre alapozott tartást.

Az 1970-es évek elején kezdő

dött meg a juhászat átfogó fej
lesztése és 1979 végére k .szült el
45 millió forintért a juhászat re-

onstrukciója, melynek eredmé
nyeként a gazdaság a felújított
legelekőkön 7000 anyát tarthat
el és évi 20-25 ezer hízó bárány
értékesítését végezheti. A több
éves munka és anyagi befekteté
nyomán belépett a termelésbe
hat 600 férőhelyes juhhodály,
526 férőhelyes kiscsoportos elle
tő és 480 bárányt befogadó utó
nevelő, egy 5000-es hizlalóépü
let valamint a korszerű szikkasz
tás~s módszeren alapuló trágya
rendszer.

A gazdaság a köv tkező juh
létszámmal dolgozott 1980-ban:
az 'tlag anyalétszám 5170, ez
5564 bárányszaporulatot ért el.
A saját tenyésztésből és vásárlás
ból összesen 21 049 hízó bá
rányt értékesítettünk. Jelenleg a
gazdaság juhászati ágazatában 38
fizikai dolgozó látja el a juhállo
mányt, ebből 8 szakmunkás, 10

betanított munkás. A szakk'p
zettséo emelése és az utánpótlás

b h'biztosítása nehéz, mert a ju a-
szat nem tartozik a divatos sL.ak
mák közé. Ez ügyben kívánunk
szólni ezen a nemzetközi fóru
mon, hogy bemutassuk saját pró
bálkozásainkat és tapasztalatot
cserélhessünk.

A Körösi Állami Gazdaság
gyakorló gazdasága a Gyomai
Mezőgazdasági és Elelmiszeripari
Szakmunkásképző Intézetnek.
Az intézetben 1968 óta folyik
juhtenyésztő szakmunkástanu
lók képzése. Eleinte még a tanu
lók a hagyományos módsz reket
sajátították el, azután az előbb

említett fejlesztés következté
ben, az adottságok jobb kihasz
nálásával elkezdődött a gazda -ág
ban a korszerűsítés, új technoló
gia bevezetésére került sor a lege
lőgazdálkodásban, és kialakult a
m gfelelő intenzív takarmány
bázis, amire alapozva 1972-től

fokozatosan be lehetett vezetni
az 'j tenyésztési és tartási te h
nológiát. Juhászati telepünk ki
válóan alkalmas a hagyományos
és az új technológia együttlátásá
ra, egybevet 'sére. Az évről évre
korszerűsödő juhtenyésztés
nagymértékben segítette az új,
magasabb szintű oktatás követ 1
ményeinek valóra váltását. Az is-

kola és a gy?korló gazdaság jó
kapcsolatának ~redményeképpen

1968-1981-ig 184 juhtenyésztő

szakmunkás került a na üz mi
mezőgazdaságba. Gazdas 'gunk
ban a végzett szakmunkások kö
zül nyolcan dolgoznak. A juht 
nyésztő osztályok tanulói a sza~

munkásvizsgán jól szerepeltek, e
a gazda ág juhászatában szerzett
szakmai ismereteket jól h szno
sítják saját t rmelőüz meikbcn.

A szakmunkásképző iskola
gyakorlatvezető tanára 1977-ben
felmérést vé zett arra vonatko
zóan hooy a juhászszakmunkás
bizonyítványt szerzett tanulóik
közül hányan maradnak meg a
pályán. Kiderült, hogy a juh~sz

szakmát sz rzettek 70-72 szaza
léka lesz tartósan juhász. és a ju
hász,'nt dolgozók átla 30 zá
zalékkal többet keresne az első

öt 'vben mint a má ipari sl:lk
mába vagy szolgáltatásba elván
dorló tám.ik

Az iskola is és a gaz aság is
mindent megtesz a szakma meg
szerettetéséért és a juhászszakm
újbóli presztízsének megteremté
séért. Ez év május 26-án rendez
ték meo lőször a juht nyésztő

szakmu~:istanulók gyakorlati
versenyét, ahol berettyóújfalui
szakmunkásk'pző intézet t:mu
lóival v télkedtek a gyomaiak, a
vetélkedő szính lye gazdaságunk
volt. A gazdaság évről évr ösz
töndíjat ajánl fel szakmunkásta
nulók részér szakmunkásbázi
sunk biztositása érdekéb n. Az
iskolából kikerült, jel nleg két
éve dolgozó egyik 19 éves juhász
szakmunkásunk havi átlagkeres 
te: 3692 forint. Örvendete tény,
hogy míg 1981-ben 13 juhte
ny 'sztő végzett az intézetb n,
1982-ben már 16 juhtenyésztő

tanuló l sz, az újonnan juhte
nyé ztő tanulónak jelentkezők

száma pedig 36
A gazdaságban b vez t tt új

tenyésztési, tartási mó ok hatot
tak az oktatásra. így például
1973 óta juhinszeminátori tanfo
lyamot is szervezett az iskola és
a gazdaság a juhtenyésztő 3. osz
tályos tanulók részére.

A juhtelep évek óta tovább
képz 'si bázi a az iskolának,
1978-ban az állattenyésztési br"
gádvezetők továbbk 'pző tanfo
lyamát is itt tartották meg. Az
oktatás fejle ztésére a gazdaság
1978-ban 75 OOO forintot kapott
a MÉM szakmunkásképzési alap
j 'ból. Az elkövetkezőkben is reá
lis lehető ég kínálkozik arra,
hogy az intézet és a gazdaság kö
zös gazdaja legyen a felnőtt juhá
szati szakmunkásképz' snek,
szakrnun 's-tov 'bbképz 'sn -k.
mes te rszakmunkás-k 'pzésnek,
valamint juhászati 'özepveze
tők k' pzésnek.

A MÉM gazdasgunkat 19 8
ban kutatási bázisgazdaságna . je
lölte juhászati t 'makör en, hogy
az Állatt nyésztési Kutató Int'
zet irányítása alatt folytasson
kutatásokat "a juhhús és a gyap
jútermelés fokozása, a minő,' 
javulás egyidejű biztosításával"
m gjelölésű feladatkörben. Egy
évvel előbb, 1977-ben a zdaság
vezetése és aL iskola vezet' se
kezdem.§ny zte azt, hogy Kőszi

oeten épít,ünk egy minden
ig 'ny t kielégítő ~ lnőtt okt1tási
bázist, melynek bekerülési 'rté
ke az akkori árakat alapUl v'V'
körülb Iül l? millió forint lett
volna. Ehhez az ÁGOK ntintegy

2 millió forinttal járult volna
hozzá a többi összeget azonban
sem a megyei tanács, sem pedig a
MÉM illetékes sza 'oktatási zer
ve nem tudták bizto ítani. Bí
zunk bban, hogy juhászati fel
nőttképzés szükségességét a fel
sőbb sz rvek is látják, és a r ális
lehetőségeket figyelemb v've
lőbb vagy utóbb sikerül ezt az

elképz lést realizálni.
Közös célunk, hqgy a juhász

tanulókat az életre n veljük. Ez
zel kapcsolatban vé ül eng djék
meg, hogy az iskola-gaLdasag-é1et
kapcsolatának egy új próbálko
zását mutassuk be. 1980. novem
ber 10-én az int'z t és a gazda
ság szocialista együttműködési

szerződ 'st kötött, abból az alka
lomból. hogy a gazdaság 400
anyaJuhol 's gy juhistállót fel
SLer l'sévcl együtt 'tadott gon
dozásra, gyakorlati oktatási c'
lokra a szakmunkásképző 3. osz
tályos juhtenyésztő tanulóina,k.
Az átadás c 'lja. hogy a tanulok
az aktív termelőmunkával még
jobban elsajátítsák a juhtenyész
tő szakmunkához szükséges gya
korlati ismereteket és folyamatá
ban gy karolják a tantervi fel
adatokat. További c 'l. hogy a ta
nulók f l lősségt ije munkájuk
kaI járu:janak hozzá a gazdaság
termelé i célkitiíz:seinek megva
lósít-'sához, 's 'rezzék a munka
végzés üzemi felelősségét. A ta
nulók egy teljes állomány gondo
zá in keresztül naponta tapasz
talhatják a becsületes munk:! ég
zési üzemi és népgazdasági hasz
nossá át, hozzászoknak a rend
sz r s és pontos munkavégzé 
hez. Sz mélyis 'gjegyükké válnak
a szocialista munb köl s ::llap
v tő normii. amely átm n tet és
seoítséget jelent az iskola Ivég
zé~e uL.in a mun 'ahelyi beillesz
kedéshez.

Az iskola rálla!ásai a szerző

désben
- Az erre a célra rendsz resí

tett napo i zolgálatokon a tanu
lók ondoskodnak az állomány
ellátásáról

- Tanári irányítás-al rendsz 
resen v zetik az állomány gondo
zás 'val bp solatos nyilvántart'
sokat és bizonvlatokat.

- A törz könyvi nyilvánt· rtá
sok, a tenyésztési napló, a szapo
rul ti napló, a ta 'armányozási
ILPll zetése szint 'n irányítás
s'l tört 'nik.

- A tanuló k ponto an elvég
zik és vez tik a törzskönyvi

Juhásznak lenni szép foglalkozás ...

munkához szükséges feladatokat
(jelölések, mérlegelé stb.).

A gazdaság pállalásai a szerző

désben:
- A szerződés vi szavonásáig

a 400 anyajuhot és a tanistállót
felszereléseivel együtt az iskola
juhtenyésztő 3. osztályos tanu
lóinak rendelkezésére bocsátja.

- Azanyajuhfa kát év köz
ben nem cserélgeti, kivéve a se
lejtezés alkalmait és a tenyész
utánpótlást.

- A falkához beosztott napo
si szogálatot teljesítő tanulókat
más munkavégzésre nem kotele
zi.

- A naposi szolgálaton levő

tanulók ellenőrzését, a technoló
gia, a munkarend, a baleset- és
tűzvédelmi előírások betartását a
gazdaság szakemberei ellenőrzik

és betartják.

- A gazdaság gondoskodik az
állomány létszámának megfelelő,

kielégítő takarmánymennyiség és
alom odaszállításáról.

- A g zdaság fizeti a naposi
szolgálatot teljesítő tanuló knak
minden hónapban az állomány
gondozásá "rt járó, a gazdaság
bérszabályzatában előírt bér
összeget.

- Az iskolai szünetekben gya
korlatokon levő tanulóknak a
gazdaság teljes ellátást és szállást
biztosít

Az együttműködési szerződés

eddioi eredmény i közt jel ntős

hogya diáko folyamatában, fe
lelősséggef végezhett 'k a munka
műv l teket . z any juhok elő

készítésp. a fedezteté re az in
szeminálá,t, a vemhes anyák
gondozását, ápolá át, takarmá
nyozás:ít, az ell t' - levezetését, a
szopós bárányok gondozását a
szoptatós anyajuhok ápolását.
Ö - maguk alakították ki a fogad
tatót az anyák rész' re, valamint
a bárá~yóvoda kisfalkás elhelye
zését. Ok választhatták le a szo
pós bárányokat 45-50 napos kor
ban 12-15 kilograrn..110s súlyban.
Egyidejűleg végezték az állo
mánynál esedékes állategészség
ügyi munkákat, oltásokat, fü
rösztést, körömápohist. 400
anyajuhból 350 ellett le, és 400
bárányt v'iasztottak le a diákok.
Ez 114 százalékos bárányszapo
rulatnak felel meg. Ez a sűrített

elletés levezetésével a 2 évbeni
háromszo~i elletés esetén a jövő
b n 170 százalékos szaporulat-

nak felelne meg, amely már nem
rossz eredmény.

A diákok anyagi megbe ülé
se sem elhanyagolható sz m
pont. 1980 dece:nberétől l ~81
májusáig a tanulok 37 ezer )81
forint munkabért vettek fel a
gazdaságtól, amelJ:, a_ 6 .hónap át:
Jaoában 6 ezer 26,) formtos haVI
k:resetnek felel meg. A jelenlegi
3. osztályban 13 gyerek tanul, ez
fejenként a 6 hónap alatt 2 ezer
890 forint jövedelmet jelentett.
Ebből voltak a tanulók több na
pos kiránduláson, sőt ebből költ
hettek a sajá t ruházkod 'sukra IS.

Az új módszer segíti az elmé
leti ismeretanyag elsajátítását és
bizonyos gyakor at" tapasztalat
tal indítja útba a diákokat. Eze
ken kívül a jó emberi kapcsola
tok kialakítása is a közös munká
val párhuzamosan folyik, jó a vi
szony a gazdasági szakvezetők és
az iskola tanárai között. A gaz
dasági szakvezetők ellenőrzik, se
gítik és értékelik a tanulók mun
káját. Jó a kapcsolat a juhászta.
nulók és juhászatban dolgozo
gazdasági dolgozók között is.
Gazdaságunk igazgatója úgy nyi
latkozott: ha volna annyi tanuló,
szívesen átJ.dnák az egész állo
mányt.

A szerződés kedvező a gazda
ságnak is, mert enyhít a munln
erőhiányon. A diákok sokszor
segítséget nyújtanak az állat
egészségügyi tömeg s munkák
ban, mert például egyszerr
7-8000 hízó bárány leoltása, fü
rö ztése nem kis gond.

Az idén szakmunkás-bizonyít
ványt szerző osztály május 31- 'n
átadta a f lkát a következő osz
tálynak és . nyári szün t id je
alatt az iskolai évhez hasonlóan
2 hetenként 2 tanuló gondosko
dik beosztás szerint az állomány
folyamatos ellátásáról. Szeptem
ber l-től új 3-osok v' gzik a nyáj
jal kapcsolatos munkákat.

így látja tehát az isknIa és a
gazdaság a, jövő )~hászsza~u.n
kás-képzésene - utJat. Rem IJuk,
hogy az i kolában és a gazda -ág
ban szerz tt teljesítőképestudás
sal a tanulóknak nem 70 százalé
ka hanem 90 százaléka marad
m~g a szakmában, és ország~san
is sokat tehetnek a kormany
program juhteny' szt,éssel k,a~

csolatos céljainak vegrehaJtasa
ban.



Egészséges körülmények,
egészséges mberek

Az autódaru átalakítása is jól sikerült

Bede lsóka

zási megbetegedésnek a traktoro
sok gyomor- és ízületi bántalma-
it, de a probléma mégis valós. A
gazdaság ezeket a dolgozókat
szükség esetén más munkaterü
letre helyezi. Rehabilitálja őket,

néhányukat átképezték gépjavító
szakmunkásnak is. Az erőgépek

vezetőinél halláskárosodást okoz
hat a megengedettnél nagyobb
zajszint, mégsem használják szíve
sen a fülvédő vattát. Az erdé
szeknél, motorfűrész-kezelőknél

munkaszervezéssel, időnkénti át
csoportosítással védekeznek a
szakmai ártalmak ellen. A laka
tosok műhelyébe laticell burko
latú álmennyezetet építenek be,
így csökken a zaj. A hegesztőket
elszívó-berendezéssel óvják majd
a káros gázoktól.

A· munkavédelmet újítások is
szolgálják. tgy például az az er
dészeti kisgép, amely megfogja a
kidöntött fát, a tisztásra húzza,
így' az erdészeknek nem kell a
rönkök között bukdácsolni. Ez
az erdészetiek javaslata alapján
lesz bejelentett újítás. A másik
megvásárolt szabadalom. A llL
típusú autódarCl működtetése

nem fele! meg a magyar szab
ványoknak. A nehézkes mecha
nikus vezérlést könnyű pneuma
tikussá lehet alakítani. A saját
hasznon túl minden ilyen autó
darura a mi szakembereink kap
ták meg a javítás és átalakítás
jogát.

Évek óta szeretnénk üzemi
orvost alkalmazni, de ez a gyo
mai orvoshiány miatt eddig nem
sikeTÜlt. Az idén valóra válik a
tervünk. Megfelelően felszerelt
orvosi rendelőnk lesz két egység
ben. A Körösi-majorban heten
ként kétszer két órát. Kőszigeten
hetenként egyszer egy órát ren
del az orvos. Feladata lesz a gaz
dasági dOlgozók egészségi állapo
tának feltérképezése, a rendsze
res egészségügyi vizsgálatok, a
munkaalkalmassági .vizsgálatok
elvégzése és a szakmai segítség
nyújtás a IJlunkavédelemben.

A gazdaság, a ter!J1elés érdeke
az, hogy minél egészs.égesebb kö
rülmények között egészséges em
berek dolgozzanak a Körösi Álla
mi G.azdaságban.

Fotó: Martin Gábor

a foglalkozási megbetegedések
kialakulását. Veszélyeztetett te
rület például az állattenyésztés,
aho'! fŐR' fokozott tisztálko
dás a megelőzés módja. Van für
dési lehetőség, csak nem minden
ki ve_zi igénybe. A mezőgazda

ságban nem ismerték el foglalko-

Az elmúlt évben az üzemi bal
esetek, s a kiesett munkanapok
alacsony számával főosztályi

szinten is első lett a Körösi Álla
mi Gazdaság. 1981-ben sem for
dult elő halálos, súlyos, csonku
láso , vagy tömeg s baleset, fog
lalkozá i megbetegedés. Kam
pánymunkák idej 'n és következ
téb n már éve óta nem volt
üzemi baleset. Az esztendő ki
lenc üzemi balesete, s a 219 ki
esett munkanap főként az ellen
őrzéstől távolabb ső periferikus
munkaterületek gondja volt. Per
sze, ebbe sem nyugodhatunk
meg, törekszünk a rendszer s el
lenőrzésre, így kevesebb lesz a
szabálytalanság is. A sokat emle
getett minisztertaná si rendelet
azt is kimondja, hogya dolgozó
nak kötelessége saft magára vi
gyázni. Talán különösen hangzik,
hogy erről is besz 'Ini kell, de
a gyakorlati tapasztalatok szerint
szükség van rá. Műszakkezdés

előtt mindenki ellenőrizze a gé
pét, ha szakmailag képes rá, há
rítsa el a tapasztalt hibát, ha
nem, szóljon a felettesének. A
dolgozók a saját területükön öt
évenként vizsgáznak biztonság
technikából. Az új vállalati sza
bályzat megjelenése II 'n min
denkitől újra számon kérjük
teszt- és szóbeli vizsgán a fontos
ismereteket. Bár az alkoholfo
gyasztás munka közben szeren
csére a gazdaságban nem általá
nos, mégis jó, hogy a szondázás
ezentúl nem szívességi kérés. Aki
megtagadja a szondáztatást, épp
úgy kiállítható a munkából,
mintha alkoholt ivott volna.

Sok témában, fő kérdésben
találkozik a munkavéd lem és az
egész>' gügy. VédőeszközuL ii
gyelemmel próbálják mege őzni

••

vattyúgép-kezelőknél, az erdé
szeknél. A jövőben tervezik,
hogy az időjárás viszontagságai
val sz mben könnyűsz rkezetes
házikók építésével v'dik őket. A
gazdasági dolgozók 10 százaléka
találha ó ezeken a munkah
lyeken. A kampánymunk 'k ide
jén, az aratásnál gy autóbuszból
átalakított mozgó szoöális léte
sítmény keresi fel a munkásokat,
ebben étkeznek és fürdenek. A
két gépmú'hely szocialista bri
gádja alakította át így a régi Ika
rust.

Társadalmi 's hivat 'sos mun
kavédeImi őrhálóz:1t gondosko
dik a dolgozók testi épségéről. A
munkav' delem, a műszaki é - biz
tonságtechnikai rendszer t r
meléssel párhuzamosan tevé
kenykedik a gazd 'gban. Ko
v: József munkavédelmi veze
tő mellett két biztonságtechnikai
megbizott, s a munkaterületeken
egy-egy védelmi őr, s szakszerve
zeti aktivi ta dolgozik. Az ő fel
adatuk az üzemi balesetek meg
előzése, a aleseti veszélyforrá
sok feltárása, megszüntetése. A
biztons' technikai szemléken
készült jegyzőkönyvek felelős

ségtelj s munkáról tudó itják az
SlMT munkavédelmi szakembe
reit. Dolgozik és jól dolgozik a
hálózat, de igazán akkor lehetn'
nek elégedettek, ha majd a kö
zépszintű v zetők is munkahelyi
kötelességüknek tekintik a mun
kavédeImet. A jövő évi szabály
zatmódosítás pontosan meghatá
rozza az alá- és fölérendeltségi vi
szonyoka" f l lőss 'get, a gya
korlati módszerek t.

MTZ-re szerelt rönkvonszoló

Mindenki, aki napról napra el
fo alja a helyét a munkában,
hallott már a munkavédelemről.

Sokan m 'gis úgy gondolják;
gé-zségük, testi épségük megtar

tása a aját ügyük, abba más ne
üsse az orrát. Akadnak olyanok
is, kik 'ppen ar azámitanak,
majd vig 'z r'ju :lZ üzem, a
gazd:,,'á , a társak. Hogy n ilyen
bonyolult összefüggések, eg
másrautaltság, jogok és kötel s
ségek rendsz re a munk v'
lern, m nnyi pénzt fordít erre a
c 'Ira a Körösi Állami Gazda ág,
annak jel n őség're ez idáig még
bizonyosan ~evesen figy ltek fel.

Kovacs Józse! v·'lIalati nUIn-
':lY .delmi vezető 's Antal And

ras szeméiyzej vezető táj 'kozta
tott bennünket erről. A Minisz
tertaná s 47{1979. november
30-i rendelete újraszabályozta a
munkavédelmi jogokat és a köt 
lességeket, vagy ahogyan az itte
Jljek fo almaznak; helyre tette
azokat. A felelő'ségek javát vál
lalati jogkörbe testálta. A rende
letet megvitatták a szakszerveze
tek megyei tanácsai, j::lVaslataik
kal egé zítették ki, s a körülte
kintő munka eredménye lett az
ez év július 17-én megjelenő vég
rehajtási uta ítás. A Körösi Álla·
mi Gazdaság v z tői már április
ban me 'elentették az új rendel
kezés helye értelm zé ét tartal
mazó kiadványt, de a végleges új
munkavédelmi szabályzat 1982.
júliusra készül majd el.

Érdemes a számok tükréb n
is zemügyre venni ezt a t rüle
tet. A munka védelme - mondja
a szó, d a fogalom elsősorban aZ

mber, a m.mkás v' delmét jelöli.
Az Imúlt ötéves terv a gazdas 'g
ban szociálpoliti ai célokra 12,5
millió forintot, m nkavédelrnre
pedig 15,5 milliót irányzott elő.

A tények azonban más számokat
mutatnak: 22,5, valamint 26 mil
lió 748 ezer forint badást. A
nagy kiadások hátterében re'lik a
munkásszál!itás korszerűsítése,

az autóbuszpark felújitása. A
dolgozók 80-85 százaléka más
községből bejáró. Többet költöt
tek a tervezettn 'I a munkáslakás
'pít 'sre is. Nagy gépi beruházá
sok évei vannak mögöttük, s kö
zelebb értek a fő célhoz: a nehéz
fizikai munka, a rakodás, a ter
melés gépesítéséhez, megkönnyí
téséhez. Az új ötéves terv idején
összesen 55 mi liót fordítanak a
munkavédelemre és szociálpoliti
kára. A legtöbb pénzt továbbra
is az üzemi étkeztetésre, a mun
kásszállításra, védőruhára, -fel
szerelésre, a munkakörülmények
javítására, biztonságtechnikára,
tűzvédelemre, la,kásépítésre, ok
tatásra költik. Evről évre jelen
nek meg a konkr 't tennivalók.
Az egyik például az, hogya me
ző azdasági g'pek egyre na
gyobb testűek, a műhelyek vi
szont maradnak, amekkorák vol
tak. "Kinőttük a helyünket" 
mondják az itt dolgozók. Az
anyagmozgatás, a szerelés meg
könnyítésére épülnek majd az
elektromos kapudaruk, a rako
dóállások. A növényvédőszer

raktárat is bővíteni kellett, s új
formájában szintén megfelel a
szakmai óvó rendszabályokna .
A védekezé feltételei adottak az
egészségre árt lmas vagy veszé
lyeztetett területeke is. A t le
pített munkahely ken majdnem
teljes a szociális ellátottság. Öltö·
zők, tisztálkodási, étkezési lehe
tőség van. A nem telepített mun
kahelyeken dol ozóknál van még
gond, például a legeltető juhá
szoknál, a rizsőrökn 'l, a szi-

•



AZ ÖSSZEFOGÁS SZÉP PÉLDÁJA EZ IS

Még egyszer a bizalmiakról.
Szerintünk jelentősen növeke
dett a szakszervezet szerepe. A
bizalmitestületet négy főbizalmi

fogja össze, de a bizalmiak bár
mikor fordulhatnak hozzám a
gondjaikkal. Jönnek is, háztáji
ügyekben, segélyezések, jutalma
zások eldöntésénél. A szocialista
brigádok munkáját közösen érté
keljük a gazdasági vezetőkkel. A
felsőbb vezetők intézkedéseit, el
gondolásait mi is megvitatjuk,
hozzátesszük a magunk tapaszta
latát. Hagyománnyá vált például,
hogy a betakarítás, az aratás ide
jén a szociális ellátásról gondos
kodunk. A dolgozóknak helybe
visszük a főtt, meleg ételt, az
ivóvizet, a mosakodási lehetősé

get. Közös terv, hogy hamarosan
összeülünk a vezetőkkel és
együtt vizsgáljuk felül a törzsgár
cia-, a munkvédeimi szabályza
tot, sor kerül a bérszabály-módo
sításra is.

Vannak gondjaink, de tény,
hogy évről évre pár ezer forinttal
mindig több kerül az emberek
zsebébe. A termelékenység foko
zása a munkaidő jobb ki..~aszná

lása az a kiindul~si pont, amely a
jövedelem emelkedését szolgálja.
Tudják ezt az itt dogozókmind
nyájan. Most az őszi betakarítás
nál aggódó szemmel figyeljük a
rizstermést, mert ez a növény
v,agy hoz, vagy visz a konyháról.
Ugy látjuk, hogy az idén hoz.

Napestig tudnánk beszélgetni
a gondokról, örömökről. Arról,
hogy a munkatársak mindegyike
önzetlenül gratulált Nagy :...:iszló
kitüntetéséhez, hogy bizony ne
héz a három községbőlverbuvált
fiatalokat összekovácsolni. Vége
zetül így búcsúzik az szb-elnök:

- Szeretem az embereket,
ezért soha nem fáraszt a gond
juk, bajuk. Mindig segíteni sze
retnék másokon. Azt hiszem az
az, amiért érdemes teljes szívvel,
odaadással. végezni a dolgunkat,
vállalkozni megbízatásokra. A
szakszervezeti élet tele van válto
zatossággal, soha nem szűnik a
tennivaló. Jó látni az emberek
érdeklődését, az <§letük alakulá
sát, s azt is, hogyan erősödik a
közösség. Mert erősödik, és eb
ben a szakszervezetben dolgozók
munkája is benne van ...

•

segíteni
A -kitüntetett szb-elnök

Másokon

Laci bácsi a' rizstermes]:tési
ágazatban dolgozik.' Nap IDint
nap találkozik az emberekkel,
munkatársaival. Kikéri, meghall
gatja a véleményüket a gazdaság
dolg'lÍról, jövőjéről. Tagja az
igazgatói tanácsnak is. Igy az
után világosan J,átja, érzi, milyen
nehéz a különböző ágazatok
okos irányítása, az érdekek
egyeztetése. Magyarázza is a hoz
zá fordulóknak az összefüggése
ket. Szükség van a meggyőző be
szélgetésekre, hiszen csak úgy
tud túlhaladni a gazdaság a ne
héz időszakokon,ha a vezetők és
a beosztottak hittel munkálkod
nak a~ eredményekért.

•

_- 1964-ben léptem a gazda
ságbi' s' - csolódtam az itteni
mozgalomhoz - emlékezik. 
Pártvezetőségi tagnak is megvá
lasztottak. majd a szakszervezeti
bizottság elnöke lettem. A szak
szervezeti munka, ha szívvel-lé
lekkel végzi valal<i, sohasem volt
s nem is lesz könnyű feladó.t. A
megnövekedett jogkörrel élnünk
kell. Kezdetben bizony féltünk
az újtól. Nem nagyon tudtuk,
mit hoz majd ez a bizalmirend
szer. Erről sokat és sokszor be
szélgettünk. Hogyan alakul a fe
lelősség, a kötelesség, a jog, az
érdekvédelem kérdése. A gyakor
lat azt igazolja, hogy megfelelő

aktivistákat választottunk bizal-"
minak.

Csendes, szerény embernek is
merik Nagy Lászlót a gazdaság
ban. A figyelmet nem hangos
szóval, hanem jó munkával hívja
fel magára. így volt ez legutóbb
is, amikor szakszervezeti munká
jáért a SZOT ezüstplakettal ju
talmazta.

- A 4-5 esztendeje megkez
dett átszervezés - a kerületiről

~ ágazati rendszerre - gondot
Jelentett a szakszervezetnek is.
Eleinte igen nagy volt a munka
területek szóródása. Semmikép
pen nem örült az a traktoros,
akinek például 15-20 kilométert
kellett mennie a gépével, amíg a
munkahelyére ért. Most már úgy
egyeztették az érdekeket a mun·
kahelyi vezetők, hogy az embe·
reket lehetőleg a lakóhelyükhöz
legközelebb foglalkoztassák.

látásra sem mondhat senki egyet
len rossz szót sem. "Magyar
asszony a szakácsnő, kedvünk
szerint ízesíti az ételeket" - me-
sélik itthon. "

Nem maradnak adósaink a
nagyidaiak. Ott segítenek, ahol
szükség van rájuk. Két Skoda
traktor szántja a gyomai földe
ket, három ember: Varnyó Imre,
Laczkó László és Laczkó Gusz
táv dolgozik rajta. A rizsaratás
nál, a szállításoknál is itt lesznek
a csúcsiciöben a Skoda-terepjá
rók. Ilyenkor együtt dolgozunk,
s együtt szervezzük a pihenés
óráit- is, mi a két község munká
sai.

Összefogás? Olyasféle.
Együtt, egymásért. Aztán köz
ben az sem baj, ha kicsit világot
látnak az emberek. Mi újság ott,
mi újság emitt ...

A Körösi Állami Gazdaság fia
taljainak gondjai sajnos nem
egyedülállóak. A bejáró mező

gazdasági dolgozókat nehéz moz
gósítani. A munkával, a fegye
lemmel nincs baj, ~g 'társadalmi
munkát is szívesen vállalnak, ha
látják a célt. Csak I. klubéletet
nem lehetmegvalósítarü? Van
nak persze a jó szándékúak mel
lett olyanok is, akik az ifjúsági
klubot legszívesebben nem a kul
turált szórakozás, tanulás színte
rének tekintenék. Szei:Ém.esére ők
vannak kevesebben. Errpl tanús
kodik az az értékelő elemz~s. is,
amelyet a gazdaság pártbizottsá
ga állított össze nemrégiben a
KISZ-alapszervezetről. Jelentős

eseményként értékelik a vezetők

újraválasztását. S~emélyüt<ben

olyan fiatalok kerülnek az ifjúsá
gi mozgalom élére, akik jól dol
goznak, átérzik a fiatalok gond
jait, és alkalmasak a KISZ-étet
tartalmassá tételére. Terveik kö
zött szerepel a pályakezdŐk fel
karolása, jelentős feladatuk a
párttaggá nevelés. Többet kell
tenniük azért, hogy a fiatalok
jobban és nagyobb léts~mmal

kapcsolódjanak a szocialista bri
gádmozgalomba.

Az ifjúsági mozgalom aktivis
táival együtt mi is abban bízunk,
hogy legközelebbi beszélgeté
sünkkor a KISZ-vezetőség pezs
gő, vidám tartalmas klubéletről

számol majd be a gazdaság újság
jának."

Bede Zsóka

dunk le a tagtoborzásról, hiszen
így a klubmozgalomban sem tud
nának többen tevékenykedni
A Körösi-majorban már megvan
a klubhelyiségünk, az alapvető

berendezési tárgyakat is megkap
tuk. A gazdaságon nem múlik,
adnának többet, jobbat is, ha ér
telmesen tudjuk hasznosítani.
Fontos, hogy helyben lakó, al
kalmas klubvezetőt találjunk, aki
képes irányítani az ifjúsági moz
galomban. A gazdaság közműve

lődési bizottsága a programok
szervezéséhez, megvalósításához
már felajánlotta a segítséget.

, sét támogatná, úgy időzíti az
őszi tennivalókat.

Egész éj'szaka utazott a négy
kombájnos Gyomáról a tornyos
németi határállomásig, hogy idő

ben elkezdjék az aratást a nagy
idai gazdaságban. Az ottaniak
minden munk~ját gyomai kom
bájn takarította be három
augusztusi hét alatt. Otthonosan,
ismerősen dolgoznak már Nagy
idán a mi dolgozóink. "Csak ne
künk alföldieknek furcsa az a
dimbes-dombos vidék - mesélik.
- Mint a hullámvasút, hol lefelé,
hol felfelé kapaszkodik a gép.

~ Gyenge gyomrú ember nem is
tudna ott dolgozni."

Sok munkával, kevés, de tar
talmas szabad idővel teltek az
aratás napjai. Baráti családok
gyakran meghívják vendégségbe
a gyomaiakat. A szállásra, az el-
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- Mikor mi már itthon learat
tuk a búzát, a nagyidai területen
akkor érik be - mondják a Kom
bájnosok. S mintha a ttrmészet
is a k~l gazdaság együttműködé-

Klub legyen a klub...

Arattunk Nagyidán, szántanak Gyomán

A KISZ-vezetőségi tagok már
mondatokba sűrítve rögzítették
a papíron a klubprogramot, az
éves tervet, a célkitűzéseket.

Mindez előttünk fekszik az asz
talon, amikor a KISZ-titkárral
beszélgetünk.

- A legközelebbi vezetőségi

ülésen tárgyaljuk atervezetet 
magyarázza Mundrucz Gábor. 
Legfontosabb célkitűzésünk az,
hogy itt nálunk a mezőgazdaság

ban dolgozó fiatalok is kulturált
szórakozással, hasznos tanulással
töltsék el a szabad idejüket. Ez a
klub mindig sok gondot okozott
a KISZ-nek. Évról évre tervez
zük a klubéletet, de eddig még
nem sikerült igazán. Az okok
mélyen gyökereznek. Alapvető

az, hogy tulajdonképpen kevesen
vagyunk KISZ-esek, a 180 30
éven aluli közül mindössze 32
en. Nem akarunk mi okkal, ok
nélküllétszámot növelni, de
több fiatalnak méltán köztünk
lenne a helye. Meggyőződésem, s
a vezetőink is igazolják a szavai
mat, hogy nálunk a KISZ-esek
munkában, életmódban, viselke
désben valóban a fiatalság élcsa
patát jelentik. Miért vagyunk
ennyien? Mert három községből

járnak dolgozni a gazdaságba a
fiatalok. Lakóhelyükön tagjai a
KISZ-nek, vagy pedig sem itt,
sem ott. Ha feleséget, férjet talál
nak maguknak, már nem a kö
zösség jövőjét tervezik, hanem a
magukét. Persze azért nem mon-

Skodák a gyomai földeken



Körösi ÁG
nó1>izottsága

A gyomai haJfeldolgozó üzem, ahol építóbrigádunk dolgozott
Fotó: Fazekas László

Nemcsak a családban, de gazdaságunkban is megkülönböztetett
öröm forrása egy'egy újszülött érkezése. A munkatársi jó kapcsola
tok révén együtt izgul unk, hogy a kisbaba "legényke lesz vagy leány-
k "a .

Minden évben nagy odaadással igyekszünk'megrendezni a vállalati
névadóünnepséget, ahol közösségünk tagjainak gyermekeit, a család
legdrágább kincsét, a szülők remén;oségét, .életünk folytatását kö
szönifLik"""

1981. szeptember 12-én bensőséges ünnepség színhelye volt a Kö
rösi major ebédlője, ahol a gazdaság nébizottsága rendezésében név
adó ünnepséget tartottunk az 1980. évben és 1981. év elején szüle·
[ell kJsgyermekeknek.

mbdr Mdtydsné vszb-titkár mondott ünnepi beszédet, a dévavá
nyai leánynevelő intézet tíz tanulója adott hangulatos irodalmi mű

sort. A nagyközségi tanács anyakönyvvezetője,Katona Istvánné kö
szöntötte a szülőket és adott nevet a gyermekeknek.

Nevet kapott: Kohdri Ilona, Kórdn György, Kapronczi Gdbor,
Oldh Baldzs, Papp Andrea. Szakdlos Zoltdn. Szentmiklósi Magdolna,
Szdraz Hajnalka. Szücs Judit, Badari József és Badari Ldszló.

A vállalat ajándékának átadása után az úttörők és a gazdaság
KISZ-esei kötötték a picinyek nyakába a kék nyakkendőt, jelképéül
annak, hogy a gazdaság szocialista közössége befogadta őket. A
KISZ-tagok az apróságoknak játékkal, az édesanyáknak virággal ked·
veskedtek .

Befejezésül Ambrus Baldzs igazgató mondott ünnepi pohárkö
szöntőt és pezsgővel koccintottunk a gyermekek és a szülők egészsé
gére.

Az elkövetkező esztendőben, 1982-ben is megrendezzük a hagyo
mányos névadó ünnepséget, ugyanis ez évben október végéig gazda
ságunk dolgozóinak 16 kisgyermeke született, akiket szüleikkel, név
adószüleikkel együtt szeretettel várunk az 1981. övben megrendezés
re kerülő névadó ünnepségre!

A vállalat valamennyi dolgozója nevében kívánunk a gyermekek
nek, szülőknek és a névadószülőknek jó egészséget, sok örömet, bol
dogságot!

IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Vass Márta

csóbb a takarmány, stb. - akkor
a gazdaság nyereségessége érde
kében nincs más megoldás, mint
a tenyésztés megszün tetése

- De hiszen Ön is az t mondta
tavaly. hogy sz/rós. kitartó szak·
szen'í munkdval hdrom-négy éPen
beliil a szintrehozds. sőt vala
mennyi nyereség is elérhető.

Most mégis más a véleménye?
- Az és ez csak látszólag el

lentmoildásos. De még ha úgy
lenne is, a merev ragaszkodás mi'
re jó? És ezt nem a juhászat el
len mondom, mert ha a szarvas
marha-ágazat volna hasonló hely
zetben, akkor arra vonatkoztat
nám. Mivel a cél nem lehet más,
min t a nyereség állandó növelé
se, ami a gazdaság minden egyes
dolgozójának érdeke. Ez van
összhangban az rszágos gazdasá
gi Kuveleim-:ny\:' il.ei, ~ aLZai,
hogy meg kell állni a saját lábun
kon. S ezekbő] következően azt
csinálni, ami jövedelmező.

- Van ilyen a juhdszatban/
- Ebben az ágazatban a hizla-

lás gazdaságos. Az itt meglevő

kapacitást kellene jobban kihasz
nálni, ez viszont külső körülmé
nyekkel is összefügg.

- És amiről eddig nem be
széltünk?

- Búzából 1,5 milliós veszte·
ség várható a belvíz és az eső nél
küli május miatt. A takarmány
nak sem kedvezett az idő, s a ki
sebb hozam megnövelte az ön
költséget, de szerencsére az önel
látásunk biztosított. Az építő

részleg most is soka t vállalt, s
hogy mégsem hozza az elvárha
tót, annak ahalfeldolgozónál
végzett veszteséges munka az
oka. ~ pari tevékenységünk bő

vül t és a most folyó tárgyalások
alapján sikeres fejlődésre van ki
látás.

- Végülis, mi lett a kitüzött
célból. hogyan alakul a nyere
ség?

- Összességében a tervezett
7,3 millió forint helyett előrelát

hatóan az évet 4,7 millió körüli
nyereséggel zárjuk. Ehhez a rizs-o
a szarvasmarha- és a napraforgó
ágazat komoly nyereséggel já
rult. Az ellenpólus viszont a ju
hászat magas és a búza alacso
nyabb vesztesége, valamint a ta
karmányelőállítás magas önkölt
sége. Ha ez utóbbiak nincsenek,
akkor a tervezettnél is jóval na
gyobb a bűvös két számjeggyel
írható - nyereséget érhettünk
volna el. Már 1981-ben.

A beszélgetésből kitünik,
hogy a gazdaság nagy erőfeszíté

seket tesz helyzete javítása érde
kében. A szemlélet, mellyel a
feladatok rP.egvalósítására törek
szenek, világos és egyértelmű. A
következő esztendő sokminden
re válaszol majd.

pés a rizstermesztés technológiá
jában A további fejlődést az a
nyolcéves vetésforgó kialakítása
adja majd amelyből öt éva rizs
termesztés, valamint a rekonst
rukció folytatása 1982-ben.

- Az dllattenyésztésben iga
zdn jót az uróbbi években a
szarl'asmarha-dgazatra lehetett
mondani. Most is eredményes?

- A főágazaton belül - akár
a rizs a maga helyén - tartja
meghatározó szerepét. S tovább
szilárdultak az eredményei. A
tejtermelés eléri sőt meghaladja a
tehenenkénti 5000litert, és
ilyen még eddig nem volt a gaz
daságban. A tervszerű állomány
csere - a tenyésztés be állitott
üszÖk és a kiselejtezett tehenek
révén -, s az ehhez szükséges fi
gyelem meghozta és hozza a ma
ga gyümölcsét. S bár kisebb lesz
a nyereség a tavalyinál - várha
tóan 4 millió körüli -, mégis
több terméket produkált.

- És a gazdasdg .,fekete bard
nya". a juhdszat hogy dll?

- Tovább feketedik. Nehéz
erről beszélni, de muszáj. Az
utó bbi' három évben - bár tavaly
volt némi javulás - 22 milliós
vesztesége t "hozott". Sajnos eb
ből erre az évre 7 millió körüli
összeg esik. És az tűrhetetlen.

Meggyőződésem, hogy ha 1982
ben is ilyen alapokról, ilyen
nagyságrendben és így foly tatjuk
a juhtenyésztést, akkor a veszte
ség mértéke nem csökken lénye
gesen az ágazatban. Ezért köz
gazdászszemmel nézve, úgy lát
szik, ha a feltételek nem változ
nak - nem nő a szaporulat, nem
csökken az elhullás, nem lesz 01-

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HfRADÓjA

Eredmények, gondok,
intézkedések

Hogyanlehetsze~lennimagasabb

nyereségre?

Egy év telt el azóta, hogy Rdcz
Jdnos közgazdasági igazga tóhe
lyettesseL a szanálás utáni hely
zetről beszélgettünk. Arról, hogy
mi történt tavaly a gazdaság
eredményessé tételére Most
1981 vége felé járunk, s a kitű

zött cél erre az esztendőre már
az volt, hogy nagy mértékben
növelik a nyereséget.

- Mit tettek ennek érdeké
ben?

- Először is korszerűsítettük

a vezetési szervezetet Többek
közt osztályokat vontunk össze,
s a munkáltatói jog igazgatói és
igazgatóhelyettesi hatáskörbe ke
rült Hogy miért, arra csak egy
példa: ne fordulhasson elő, hogy
az egyik ágazat elbocsát egy dol·
gozót, s másnap a másik fölveszi.

- A termelést közvetlen befo
lydsoló intézkedés mi volt?

- A gépesítés tipizálására tö·
rekszünk és üzembiztosabb gé
pek beállítására. Ezért a meglévő

munkagépekhez még két Claas
Dominátort vettünk, s ezzel a ga
bonabetakarítás biztonságos lett.
A két új Hesston pedig a tömeg
takarmány-gazdálkodásban jelen
tette ugyanezt.

- A növénytermesz tésben
most is a rizsé a főszerep?

- l tt a termelés szerkezete
módosult: 60-70 százalékos az
árúnövények aránya, 25 a takar
mányféleségeké A legfontosabb
most is a rizs, amelyet az idén
892 hektáron termeltünk, s mi
vel 2,7-2,8 tonna átlagtermés
mutatkozik, 7 milliós nyereség
várható. .
Ehhez hozzijárult a jó idő, az Új
telepek növekedése és az előrelé

Rizsaratás Claas-Dominátorral. "Az idén 892 hektáron termeltünk
rizst, nyereségesen, ami - többek között abból adódott, hogy előre

léptünk a rizstermesztés technológiájában " - mondotta Rácz János
közgazdasági igazgatóhelyettes

1981. DECEMBER
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Tudás, jókedv, megérdemelt jutalom:
szakszervezeti jubileumi vetélkedő

Szirony György felvételei

V.M.

kaptak. De igen jól szerepeltek a
többiek is: ~?- Augusztus 20., a
KISZ és az Osszevont brigád is.
No meg a pártatlan zsüri.

Emlékezetes, szép nap volt.
Már az ünnepélyes kezdet is,
amikor a könyvtárból kapott le
mezről meghallgattá k egy idős

endrődi parasztember szavait,
aki a régi életről, a földmunkás
létrŐl, s a hosszú harcról beszélt.
S az l 945-ös földosztásról, arról
az örömről, amit nem lehet elfe
lejteni. Amivel kezdetét vette a
régen várt· új élet és fölemelke
dés.

volt -, élénkítették a versenyt. S
hogy tényleg nagy küzdelem
volt, mutatja a brigádok közti
csekély pontkülönbség, meg a
két holtverseny, amelyben az el
ső négy helyezés dőlt el. A Hala
dás csapata - Balogh Tamásné,
Hanyecz Károly és Takács Teréz
- megérdel~elten lett első, és
második az Osszefogás. A harma·
dik hhelyet az Ifi szocialista bri
gád szerezte meg. Kétezer, ezer
ötszáz és ezer forintos jutalmat

cokat, nézetkülönbségeket az ag
rárpoIitikára vonatkozóan. Es
természetesen az eredményeket
és kudarcokat is. Aztán, ma már
ismeretlen fogai ma k kerül tek
szóba - olyan, mint arató pár, ré
szesművelés, summás, urasági
cseléd stb. -, amelyekre tapasz
talatból csak az idős emberek
emlékeznek már. De jó, ha a fia
talok is tudják.

- E . valóban nem könnyíí
anyag feldolgozásához - amely-

Az Ifi brigád jól válaszolt

Előtérben az Összefogás brigád

hez még a felszabadulás után tör
téntek és a mai feladatok is tar
toztak, milyen segítséget kaptak
a versenyzők?

- A hozzá szükséges teljes
irodalmat . kétszeri konzultá
ciát, amelyre el is jött mindenki,
s már ez bizonyítja az érdeklő

dést. De azt is, hogy nagyon kel
lett a megbeszélés, vita és sok
minden tisztázása.

- Ezek után hogyan szerepel
tek abrigádok?

- Nagyon jól, és ami legalább
ilyen fontos, oldott, jó légkör
Oen. Időnként parázs helyzetek,
viták - ebben élenjáró és nagy
mester Mező János kombájnos

A KISZ-szervezet csapata a vetélkedőn
A Magyarországi Földmunká .

sok Országos Szövetsége megala
kulásának 75. évfordulója alkal
mából a MEDOSZ vetélkedőt

hirdetett meg a szocialista brigá
dok között. A cél az volt, hogya
földmunkásmozgalom, a szak
szervezet, a parasztság haladásá
ért, érdekeiért vívott politikai,
gazdasági harcot minél többen és
alaposabban megismerjék.

A gazdaság vetélkedőjébe hat
szocialista brigád három-há rom
fős csapata vett részt. A zsüriel
nök Ambrus Balázs igazgató
volt, a zsüritagok pedig: Mindák
Zoltán párttitkár, Rácz János
igazgatóhelyettes és Gombár Má
tyásné szb-titkár. A játékvezetést
Hangya Lajosné, a közművelődé

si bizottság elnöke vállalta.
- Elnökhöz illő feladat. Más

kor is csinálta már?
- Ez volt az első játékvezeté

sem. Egyszer ugyan beugrottam
egy karácsonyi ünnepély leveze
tésére,hogy a helyzetet meg
mentsem, de a kettőt nem lehet
összehasonlítani

- Ehhez komoly felkészülés
kellett?

- Ugyanúgy áttanulmányozni
a nagy és nehéz anyagot, mint a
versenyzőknek, azért is, mert bár
kaptunk központilag kidolgozott
kérdéseket, mi ezeken a szak
szervezeti titkárral változtat
tunk. Hogy se túl könnyű, se túl
nehéz ne legyen, egyes témák he
lyett másokat iktattunk be, és
bővítettünk is, így aztán az tre
deti héttel szemben nálunk ki
lenc témakör volt.

.:.. A kilenc témakör - a vetél
kedő anyaga - rengeteg olyan
történelmi, politikai, gazdasági
eseményt fogott át, amelyet sajá
tosan földmunkás jellegénél fog
va eddjg részletesen elég kevesen
tudtak, s igazán csak most ismer
ték meg. A század elejének és a
két háború közötti kornak bo
nyolult földmunkásmozgalmi
körülményei t, az agrárproletárok
és szegény parasztok akkori
heiyzetét, s az étük harcoló moz
galom különböző szervezeteit, s
minden fontos mozzanatát a
munkának S azok munkásságát,
akik egész életükben küzdöttek
a három millió koldus emberi jo
gainak s életének megteremtésé
ért.

Rég volt kongresszusok anya
gát i9merték meg, s a korabeli
sajtó híresebb sikkeit, a párthar-

A zsüri. Ambrus Balázs igazgató beszél. A többiek: Rácz János, Gombár Mátyásné és dr. Mindák Zoltán

Az összevont brigád. (Cseh, Kovács és Zsilinszky) ..

A játékvezető, Hangya Lajosné az AugUsztus 20. brigáddal

Az első helyezett Haladás brigád. Balogh Tamásné,
Hanyecz Károly és Takács Teréz
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Amikor október végén a gaz

daság földjén jártunk, javában
dolgoztak a gépek. Talajelőkészí

tés, vetés: mind-mind az őszutó

dolga.
Képeink ezeket a napokat

idézik, fent a talajelőkészítés,

jobbra a tárcsázás, lent a vetőgé

pek gyors feltöltése átalakított
kombájnból, végül vetéslezárás
gyűrűs-hengerrel a felvételek té
mája

De olyan eset is sűrűn előfor

dul, hogyajószágokon zördül
nek ÖSSLe az utcában, ahol szinte
minden házban tartanak kacsát,
libát, csirkét, sőt birkát is. S ha.
rossz a kerítés, vagy gondatlan a
gazda, könnyen kárt okoznak ve
temér.yben, virágban és egy eso
inó bosszúságot a szomszédok
nak Ilyenkor a tanácstag a hol
tapintatos, hol meg erélyes béke·
bíró szerepét látja el.

- A közügyek iránt is nagy az
érdeklődés. Elég sokan eljárnak a
beszámolóimra, figyelemmel kí
sérik a tanács tevékenységét és a
község fejlődését. Amibe bele is
folynak. Sürgették az útjavítást a
Hősök útján, s amikor itt a régi
vegyesboltot lebontották, s ital·
boltot terveztek helyette, tilta
koztak. Teljes siker ugyan nem

. lett, de annyit elértünk, hogy fű

szerüzlettel kötik össze. A busz
jár~tokkal is sok a probléma,
S7~;lk állandó téma, éo. én viszem
todb'! az észrevételekct, hiszen
közér,~ck, hogy mindenki meg·
elégedésére közlekedjenek.

Nagyon szereti ezt a munkát,
amelyben jó kapcsolat alakult ki
vál:!.szfóival az évek során, a kbl
csönös tizalom alapján. Bizalom
pedig ott van, ahol mint itt is,
minden lényeges információt
megkapnak az emberek, s érzik,
hogy számítanak rájuk. .

Ami az egyik tanácstagnak
már beolajozottan megy, azt a
másik még most tanulja. Nem is
lehet másképp, mivel Katona La
jos, a központi műhely vezetője

a legutóbbi .választáskor kapta a
megbízást. Epp úgy az ismerke
dés és beilleszkedés idejét éli, a
tanácsi munkában, mint a gazda
ságiban élte akkor, amikor a vál
lalathoz került frissen végzett gé
pészmérnökként. Négy évvel ez
előtt.

- Az én körzetem egészen
más jellt::gű, mert nem bent van a
faluban. Ide, a régi l-es kerület
egy része tartozik és a köves út
meg az árterület közötti tanyák.
Választóim többsége a gazdaság
ban dolgozik és lakik, a többiek
idős tanyai emberek. A problé
mák is abből adódnak.

A bonyodalmat az 'Jkozz1,
hogy e? a terület közigazgat:í~:

la,6 ;-~;ircm községhez tartozil; és
a gazdaság dolgozói sem tudják
mind, melyik hova. Ez lenne a

. kisebb baj, de maguk a községek
sem sok esetben. Ezért fodulhat
elő, hogy az adót két helyen ve
tik ki, a lakóhely tanácsa például
a községfejlesztésit, a másik meg
az illetményföldet terhelőt.

- Ez még ha jogos, akkor is
zavart kelt, nem beszélve az utá
na járásról, ami sok időt rabol.
Két dolgot tehetek és teszek is,
tanácsot adok a hozzámfordu
lóknak és igyekszem a megoldást
sürgetni, e régen húzódó kérdés-
ben. .

Mint mérnökembert beválasz
tották a kommunális és műszaki

bizottságba. Itt is bőven van
munka, hiszen ők véleményezik,
javasolják mindazt, ami közelról
érinti a lakosságot, a lakótelepi
építkezéstól az üzlethálózat fej
lesztéséig. Utak felújítása, járda
építés, ·csatornázás, de az előbbi

ek is, műszaki dolgok lévén nem
esnek messze tőle. Szívesen csi
nálja, s közben személy szerint
igyekszik megismerni a választó
it. Azokat is, akik nem kereslk
fel, mert nekik is lehetnek gona:·
jaik. Ha nem is mondják.

Ketten is vannak a gazdaság
ban, akik ezt a szép és felelős

megbízást kapták, hogya község
tanácsában képviseljék választói
kat, s tolmácsolják azok gondját,
baját, de véleményüket és javas
lataikat is. Öket meg tájékoztas
sák mindarról, ami a község éle
tével, jövőjével függ össze.

Udvari Lajosnét, az üzemi
konyha főszakácsnőjét már har-

_ madszorra választották meg az l
es számú körzetben, ahova a
gyomai Szabadság- és Lenin út
tartozik. Jól ismeri a körzetét,
ahol sok idős ember, nyugdíjas is
él. Persze őt is mindenki, s így
aztán van, hogy napjában több
ször is megállítják, s ezzel kö
szönnek rá: Rózsi, ezt intézd el ..

- Mik is azok az elintézniva
lók, milyen problémák akadnak
a körzetben?

- Látszólag kis dolgok, de
mégis fontosak, mert az embere
ket foglalkoztatják. Többségé
ben olyanok, amiket nem is kell
továbbvinni, mert megértéssel
megoldhatók. Az egyik ház pél
dául magasabban fekszik mint a
másik, s ha jön ~gy nagyobb eső,

a szomszédba folyik a víz. Ez
persze kellemetlen és perpatvart
okoz. A szenvedő fél először ma
ga szól, de ha nincs foganatja,
hozzám fordul és én beszélek a
lelkére a másiknak, míg csak
megoldás nem születik

Tanácstagok
Látszólag kis dolgok,

de mégis fontosa k

Udvari Lajosné

Katona Lajos



Tallózás az Intézkedési Programban

lz ötnapos munkahét és előkészületei

A titkárnői irodában

Az ifjúság nevelése
és a baráti kapcsolatok

Varga jános szakaszparancsnok
nyilatkozik

pótlását a gépesítés fejlesztésével
kívánjuk elérni. 1982-ben tervez
zük l db nagyteljesítményű be
tonkeverő, habarcsszivattyú,
BV-40-es daraboló és BH-40-es
hajlító vásárlását. Javítani kell
azonban a munkával töltött idő

arányát, a munkafegyelmet.
Megszigorítjuk a fizetésnélküli
szabadságok engedélyezését. A
szállítás területén elsősorban a
munkaidő jobb kihasználása, a
munka jobb szervezése segíti elő

az ötnapos munkahét bevezeté
sét A kisegítők munkaidő alap
jának pótlása sem jelent különö
sebb gondot.

A központi irányítás (műsza

ki, adminisztratív dolgozók) öt
napos munkahétre való áttérése
a vonatkozó rendelkezések értel
mében történik meg.

Fontos, hogy az Intézkedési
Program kimondja: "Az ötnapos
munkahét bevezetésével úgy ala
kítjuk kí a bérezési rendszert,
hogy a dolgozók keresete emiatt
ne csökkenjen."

Az Intézkedési Programot
Ambms Balázs igazgató és Gom
bdr Mdtydsné szb-titkdr írta aid.

sen érvényes,'a növénytermesz
tés ben dolgozó traktorosokra. A
kieső munkaidő aJap pótlását a
traktorüzemnél 90 százalékban
csak létszámbővítéssel tudjuk
biztosítani, ez a számítások sze
rin t 3 dolgozó munkába állítását
kivánja meg. Ugyanakkor az ál
lásidők csökkenésével szükséges
a veszteségek egy részét kiküszö
bölni. A rizsőrök, a magtári dol
gozók, az erdészetiek és egyéb
növénytermesztési kézi munka
erők vonatkozásában a kieső

munkaidő alapot jobb munka
szervezéssel tudjuk ellensúlyoz
ni.

A javítóműhelyben és a laka
tosműhelyben a munka termelé
kenységének javítása érdekében
műszaki fejlesztést végzünk. A
lakatosműhely ipari melléktevé
kenységét 1982-ben továbbfej
lesztjük új gyártmányok beveze
tésével és szabadalmak átvételé
vel.

A takarmánykeverőben a ka
pacitás megfelelő kihasználása a
feladat, mert a jelenlegi létszám
nincs kihasználva. Az építkezési
ágazatban a kieső munkaidő alap

Gazdaságunkban elkészült az
ötnapos munkahétre, illetve a 42
órás munkahétre való áttérés
programja. Az áttérést 1981-83
évben két ütemben kívánjuk vég
rehajtani Az összdolgozói lét
szám 72 százaléka 1982. január
l-től tér át az ötnapos munka
hétre, az állattenyésztés terüle
tén a szarvasmarha- és a juhászati
telepen pedig 1983. január l-től.

Ezeken a munkahelyeken bizto
sitani kell az áttérés feltételeit,
tekintettel arra, hogy jelentő

sebb technológiai változást itt
nem vezethetünk be, az áttérés
feltételeit csak létszámbővítéssel

teremthetjük meg.
Az Intézkedési Program a

munkaidő alap pótlására terve
zett intézkedéseket . ágazaton
ként részletezi. így a növényter
mesztés, a traktorüzem és az er
dészet ágazatban a munka idény
jellege miatt olyan munkarendet
dolgoztunk ki, ahol figyelembe
vettük a termelés szezonális vol
tát. Ez azt jelenti, hogy a csúcs
időszakban egyáltalán nem, vagy
csak korlátozott számú szabad
napot tudunk kiadni. Ez különö-

Hogya munka jobban menjen

Ti,kárnő. Korunk jellegzetes
alak;a az egész világon. Munkája
úgy hozzátartozik a gazdasági és
hivatalí élethez, mint azoké, akik
mellett dolgozik. Kerek Lajosnéé
is, itt a gazdaságban, ahol a halk
szavú, szerény fiatalasszony 
Etuka - látja el az adminisztráci-

KÖRÖSI HÍRADÓ
Ára: 1,80 Ft

A K5rösi Állami Gazdaság
(Gyoma)
Hiradó:a

Szerkeszt:: sáss En·ir.
Kiadja:

A Békés megyei
Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó:

Dr. Árpási Zoltán
Megjelenik:

negyedévenként
~er Nyomda
Dürer üzeme,

Gyula

ós teendőket a három vezető

mellett.
- Miből áll ez a munka?
- A reggel érkező postával

kezdé;l.ik:s nem ér véget a dél
után kimenő levelekkel. Közben
ikta tás, gépelés - van úgy, hogy
a mérlegbeszámolóé -, és szinte
állandóan venni és adni a tele
fonüzeneteket. A főnökök rit
kán vannak bent, s tudni kell azt
is, hol, merre járnak, hogy sürgős

ügybe!) elérhessem őket.

- Es ha bent vannak. tárgyal-
k ?na .
- Ilyenkor a vendégeket is el

kell látni. Kávét főzni, felszolgál
ni, mosogatni éppúgy hozzá tar
tozik a titkárnő munkájához,
mint a levélírás, vagy a beszámo
lók, jelentések gépelése. És néha
nagyon összejönnek a dolgok.

- De ez nem látszik meg. Mi
óta csak ismerjük egymást. min
dig a kiegyensúlyozott, nyugodt
kedélyű titkárnővel találkozunk.

Ez az alaptermészete?
- Ha nem ez volna, akkor is

ilyennek kellene lenni, mert a
kapkodás, idegesség zavarja és
hátráltatja a munkát. Ebben a
szakmában is fontos a jó légkör
teremtés.

- Pedig sokan mégha szüksé
gesnek tartják is a titkári teen
dőt, de szakmának nem. Milyen
végzettség kell hozzá?

- Én gimmnáziumban érett
ségiztem, gyors-gépírást tanul
tam, és titkárnői tanfolyamot vé
geztem. Ez idővel kiegészült
azokkal az ismeretekkel, amik a
gazdaság tevékenységével kap
csolatosak. Ez utóbbi is több
szempontból lényeges. Például
sokan jönnek, főleg fizikai dol
gozól~, akik az igazgatót keresik
Ha it~hon van, beszél velük. Ha
nincs bent, megtudakolom m; t
akarnak, s legtöbbször kiderül,
nem is rátartozik az ügy. Ilyen
kor megmondom ki az illetékes
és odaviszem . Tehá t nem megy
el senki dolgavégzetlenül.

- Mindig ezt a munkakört
fIúta el?

- Igen, csak az előtt Hidashá·
ton. Férjem és édesanyám is ot t
dolgoztak. Szolgálati lakásban
laktunk, majd itthon Gyomán
építkeztünk, s ezért jöttünk ha
za . Mindnyájan a gazdaságban
helyezkedtünk el, a férjem autó
szerelő, édesanyám pedig köny
velő.

- Az előbb arról volt szó.
hogy néha nagyon összejönnek a
dolgok. mi lJan ilyenkor?

- Több okból is előfordulhat.

Nehéz nap volt például az, ami
kor a Halászati üzem átadása
volt és itt járt nálunk az államtit
kár. Persze nem egy,edül, s az
előkészületeket - már ami rám
tartozott - reggel megkezdtem
S talpon voltam egész nap. Este
otthon a kézimunkával pihentem
ki magam, s frissültem föl szelle
mi!c~ és fizikailag. És utána jö
hetett csak az olvasás

V.M.

A gazdaság munkásőr szaka
s·.inak a jó munkájáról ,n:.ír az
elm 'It években is többször ír
tunk. A nem könnyű feladat ma
radéktalan ellátásról, s arról is,
milyen körülmények között tör
ténik ez. S áldozattal is jár. hi
szen elsősorban a szabadidőt ál
dozzák fel, az ünnepeket, szom
bat-vasárnapokat, amikor a szó
rakozás és pihenés ideje lenne
Sokrétű tevékenység folyik a
szakaszban, a testület szakmai
tennivalóin kivül is, politikai ne
velő- szervezőmunka például, és
ebből az egyik, a pártépítés,
mely szintén sikeres volt.

- A nevelőmunkához a fiatal
ság egész korai előkészítése is
hozzátartozik - mondja varga
János szakaszparancsnok, a gaz
daság szállításvezetője -, s ennek
nálunk sajátos formája van, még
pedig az úttörők munkásőrszaka

sza. Az újjászervezésére ebben az
évben került sor, egy-egy rajjal
az l-es és a 2-es iskolából. Sza
kaszparancsnokuk Nagy M. La·

jos :llapító munkásőr a gazdaság
nyugciijas igazgatója lett, akit J

gyer,Kek és a tanárok nagyon
megszerettek.

Az úttörőkkel való foglalko·
zás színes és sokrétű. Fokozato
san megismerkednek az ala;:,vető

fogalmakkal és feladatokkal a
koruknak, megfelelő oktatás ke
retében. Elénken érdeklődnek és
könnyen tanulnak, hiszen egy
egy foglalkozás olyan lehetőség,

amely a gyermekí romantikát és
a komoly felkészülést ügyesen
ötvözi

- A régebbi tapasztalat is az
volt, s az újabb is ezt igazolja,
hogy a gyerekek megértik a
munkásőrség lényegét és sok
hasznos dolgot elsajátítanak. Kö
zeli kapcsolatba kerülnek kíváló
munkásőrökkel, s lassan az egész
szakasszal megbarátkoznak. Ké
pet kapnak a mllnkásőrök életé
ről, megtudják miért jött létre a
testület, s hogyan fejlődött azzá,
ami ma. Idős, alapító munkás·
őrök keresik fel őket és tartanak
nekik élménybeszámolót. így a
közelmúlt történelméről

amelynek iskolai oktatása csak
rövid és tömör -, alaposabban
tájékozódnak, mint a többiek.

Minden alkalommal résztvesznek
a "Ki tud többet a munkásőrség

ről? " című vetélkedőn, községi
és járási szinten. De közben
olyasmit is megtanulnak például,
mint a terepen való tájékozódás
Lr!~6~.pel és anélkül. -

l_z érdekes és változato:, pl"Dg
ramo kllOZ tartozik még a kölcsö
nös köszöntés Gyermeknap és a
Fegyveres Erők Napja alkalmá
val, s a részvétel az évi egység
gyűlésen. Ezek, és a többi mind,
a játékos barátkozás a munkásőr

séggel, a jövőbe is mutat, mert 
fel tehetőleg - érzelmileg erősen

kötődő utánpótlást biztosit majd
a testületnek.

A mun kásőrhagyományokhoz

tartozik a családok közös szóra
kozása, a barátkozás, a kirándu
lások a feleségek társaságában
Legutóbb, az őszi gyakorlat előtt

jártak a Dunakanyarban. Úgy
kezdődött az egész, hogy
kapcsolat alakult ki az esztergo
mi Forgácsolószerszámgyár párt
és gazdasági vezetésével és az ott
dolgozó munkásőrökkel S há
rom napra meghívást kaptak.

- Jó időben, kellemes út
után, amint megérkeztünk a ve
zetők fogadtak bennünket és tá
jékozt::;tást adtak a gyar munká
járól. Majd üzemlátogatás követ
kezett, amelyen mindenki ré~p-

vett. A délutáni rövid városné·
Z2.t este az üdülőjükben baráti
iSt11cr:;:edés követte. Másnail az·
tán alaposabban sorbavettük a
látnivalókat. Megnéztük a l;azili
kát és gyönyörködtünk a kincs
tárban, majd ebéd után Visegrád
ra mentünk. A királyi palota, a
fellegvár, meg a többi az egész
tájjal együtt: csodálatos volt. Kü
lönösen nagy élményben volt ré
szünk, s ezt annak is köszönhet
jük, hogy a Dunakanyar legava
tottabb ismerője, Cseke László
volt az idegenvezetőnk Olyan
ember magyarázott nagy szere
tettel, aki több könyvet írt erről

Az esti táncmulatság jó han
gulatban éjfél II tánig tartott, sen
ki sem volt fáradt. Másnap sem,
a múzeumok megtekintésekor, s
a hazafelé tartó úton S~m. Hi
szen ~gyütt szórakoztak.

V.M.



térő1 a fasiszta megszállókat, és
határain túl is folytatta a felsza"··
badító háborút, s ez hozta meg'
számunkra a szabadságot. A
szovjet katonák tízezreinek vé
rét, százezreinek áldozatát köve
telő hőstett utat nyitott előt~

tünk, amelyen haladva indulha
tott el az ország, a nép a társa
dalmi felemelkedés felé.

Népünk legnagyobb'nemzeti ün
nepe gondolatokat ébreszt mind·
annyiunkban. Az emlékek fényé
ben próbáljuk megfogalmazni'
mit is jelent 1945. április 4-e szá
munkra. A mögöttünk hagyott
37 év lelkesítő eredményeket ér·
lelt, haladó társadalmi rendet,
ipart, korszerű mezőgazdáságot,

szövetségeseket, barátokat szer
zett. Nemzeti egységben tekint
hetünk a jövő elé. Jó progra
munk van, teendőinket világosan
megfogalmazta az MSZMP XII.
kongresszusa. Most a végrehajtá
son a sor. Ez sokrétű, elmélyült,
szorgalmas, áldozatos munkát kí
ván. Ez napjaink feladata, mert
ez a haladás feltétele.

Dr. Mindák Zoltán
MSZMP a1apszervi titkár

Pató Rózsa: Április 4.

1945. április 4-e az a nap hazánk
történelmében, amikortól né
pünk sorsa intézésének urává vál
hatott, évszázadok szabadság
küzdelmei után. Ez a nap hozta
meg hazánk ú.üászületését, éle
tünk fordulópontját. A múlt is
merete elengedhetetlenül fontos
a ma megértéséhez, a jövő for
málásához. Népünk múltját év
századokon át a harc jellemezte,
szinte folyamatos volt a küzde
lem, mert mindig voltak hazánk
ban népet tisztelő, igaz hazafiak,
akik a kor szellemét, a nép ma
gasztos vágyait megértve, a hala
dó mozgalmak élére álltak.

Felszabadulásunk előtt a legma
gasabb csúcsra I 919-ben, a Ta
nácsköztársaság megteremtésével
jutott el népünk. A dicsőséges

133 nap történelmet formáló
volt. Ismeretes, megdöntése után
az uralkodó osztály válasza a 25
évig tartó terror és nyomor,
amelynek során majdnem egy
nemzet süllyedt el. De élt a re
mény, hogy 1919 álmai egyszer
valóra válnak.

A bizakodóknak, az egész ma
gyar népnek teljesült a vágya. A
szovjet nép kiverte hazájil terüle-

Felszabadulásunk
37.évfordul,óján
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gyelmezetlenség, a nem megfele
lő takarmányozás, s az anyagi ér
dekeltség hiánya is.

A szarvasmlIrha ágazat teljesí
tette tervét, a gazdaság biztos
támpontja. 1982. kiemelkedő

feladata, hogy biológiailag kifo
gástalan nyerstejet termeljenek,
mert a tejipar 1983-tól az árakat
méginkább a minőséghez igazítja
majd.

Kritikus gazdasági ágazat a
rizstermesztés, mert az egész V.
ötéves tervben ráfizetéses, gyen
ge minőségű, alacsony termésát
lagú terület volt. 1975 óta csak
1981-ben takarítottunk be a ter
vezettnél jobb termést; hektá
ronként 27 mázsáL Folyamatos
feladat a bevetetlen területek
karbantartása, fenntartása, pár
huzamosan az indokolt méretű
vetésváltással.

Az építők és beruházók fog
lalkoztatása főként a község te
rületén oldható meg. A cél az,
hogy az egy főr~ eső nyereség ér
je el az egy dolgozóra eső átla
got. A gazdaság területén közel 3
millió forint értékű munkát vé
geztek, külső vállalatoknak pedig
16 millió forint összegben építet
tek.

Az őszi kalászosok vetése
nem minden táblán kielégítő, s a
növényvédelemre, az aratás utáni
járulékos munkákra még na
gyobb gondot kell fordítaniuk a
jövőben. A takarmány mennyisé
ge elegendő, de minősége kívánni
valót hagy maga után. A terme
lés nagy tartaléka, ha a dolgozók
gazdaként gondolkodnak és gaz
daként cselekednek is. A bére
zésnél a munka rninőségét érté
kelő szempontoknak jobban elő

térben kellene lenniük A bér és
munkadíj szabályozási rendszer
lehetőséget biztosít a hatéko
nyabb bérformák kialakítására.
Megoldatlan kérdés a dolgozók,
a vezetők személyes érdekeltsé
gének érvényesítése a nyereség
alakításában, növelésében. A leg
jobb befektetés a megfelelő

munkaszervezés és a fegyelem,
hiszen a tervek megvalósítása
döntő mértékben a dolgozó em
beren múlik.

A beszámoló taggyűlésen

résztvevők a többí részterületről

vitázva is megállapították, hogy
nagy felelősség hárul a pártveze
tőségre, minden kommunistára a
gazdaság fejlesztésében, irányítá
sában, a hétköznapi munkában.
A határozati javaslatok sorában
fogadták el azt a gondolatot is,
hogy meg kell találni a legmegfe
lelőbb termelésszerkezetet és a
beruházások ezt a célt szolgálják
Nyereséget biztosító ráfordítá-
sok jellemezzék az ágazatok
költségvetését. A kedvezőtlen

termőhelyi adottságok hátrányát
részben a melléküzemágakkal el
lensúlyozzák. A feladat és az em
ber egymásratalá/ása, a jó szemé
lyi feltétel biztosítása fontos al
kotó eleme a termelőmunkának.

Öl
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nehéz megvalósíttatni a jó elkép
zeléseket is. Egy traktor 3-4 mil
lió forintba kerül, s ha ezzel vala
ki hanyagul dolgozik, nem be
csüli a gépet, milliós értékeket
tesz tönkre. A kárt felelősségre

vonással sem lehet megtéríteni.
Gondjaink vannak az elhasználó
dás, az alkatrészhiány miatt is.
Fejlesztési lehetőségeink nem
biztosítják az állóeszköz-után
pótlást és külső segítséget egyre
kevésbé vehetünk igénybe.

Megállnunk mégsem szabad,
mit tehetünk hát a gazdaság fej
lődéséért?

- Átalakítjuk a növényterme
lés szerkezetét.

- Kiigazítjuk a teljes termék
szerkezetet.

- Önelszámoló egységet ala
kítunk ki.

- Bővítjük az alaptevékenysé
gen kívüli tevékenység körét.

AL. MSZMP XII. kongresszusa
meghatározta az állami gazdasá
gok feladatát: az intenzív gazdál
kodással élen kell járniuk a me
zőgazdaságban, a termelést és a
ha tékonyságot, a jövedelmezősé

get növelni kell, s a piaci igények
minél jobb kielégítése is felada
tunk. A közgazdasági szabálY0
zórendszer szinténa a hatékony
ság fokozására ösztönöz bennün
ket.

Gazdaságunk jelentős ágazata
a juhászat. 1979-ben fejeztük be
az V. ötéves terv legnagyobb be
ruházását, amely 63 millió fo
rintba került. A tanulóidő kevés
nek, a tanulópénz soknak bizo
nyult; 1980-ban 4,5 millió fo
rint, 1981-ben ped.ig már 7,5
millió forint a veszteség. Ez a
helyzet így tarthatatlan tovább.
Alacsonyabb költséggel kell na
gyobb hozamot elérni, ami a
gyakorlatban nehéz feladat. A
költségcsökkentési lehetősége

ken közösen törjük a fejünket, a
takarmányozás ésszerűsítése vi
szont az ágazatvezetés feladata.
Növelni kell a legelők hozamát, s
a kőszigeti felújított ősgyep fon
tos bázisa lehet az éves takar
mányszükségleteknek. Jobban
kihasználhatjuk az alkalmi lege
lőket, s visszaszoríthatjuk - az
élettani szempontok figyelembe
vételével - a luxustakarmányo
zást. Saját keverőüzemünkben

olyan abrakot állítunk elő,

amely a legalacsonyabb átlagár
mellett a legmegfelelőbb össze té
telű. A kiemeit kategóriájú bére
zésben is lehet a munkavégzés
nek megfelelőenjobban differen
ciálni.
A tenyésztési célkitűzéseket az
ágazat vezetői mínél ritkábban
vál toztassák. Zárt anyaállományt
alakítsanak ki és gondoskodjunk
saját nevelésből az utánpótlásról.
Az elhullások okai között nem
csak az állategészségügyiek szere
pelnek, hanem a technológiai fe-

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HíRADÚJA

"Gazdaként gondolkodni,
gazdaként c eleked

Oszintén a gazdaságpolitikáról
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A nagy pártalapszervezetek
közé tartozik a gyomai Kőrösi

Állami Gazdaságé. A dolgozók
18 százaléka, 92 a párttag. Raj
tuk is áll, tőlük is függ hogyan
alakul a gazdaság sorsa, sikerül-e
minél nyereségesebben gazdál
kodniuk, termelési céljaikat elér
niük. A beszámoló párttaggy\ílé
sen sokat beszélgettek erről a
kommunisták. Hosszan szólt a
témáról a pártvezetőség nevében
dr. Mindfík Zoltán párttitkár is.

- A termelés bővítése, fejlesz
tése és a gazdálkodás hatékony
sága, eredményessége a jövőben

még inkább összekapcsolódó fo
galmak lesznek, mint eddig bár
mikor - mondta a párttitkár. A
termelés ütemes növeléséről nem
lehet lemondani, hiszen a VI. öt
éves tervben 3-4 százalékos emel
kedést tűzött célként maga elé a
gazdaság. A célt nem újabb beru
házásokkal kell elérni, hanem a
meglevő termelés, kapacitások
teljes és takarékos kihasználásá
val. Tanalékok rejlenek még az
alkalmazott növényi fajták bio
lógiai adottságainak, termőké
pességéne k alaposa bb megisme
résében, az irányító és végrehajtó
munka színvonalának emelésé
ben. Igaz, hogy a föld, az eszköz
és a termelő ember együttese ha
tározza meg a gazdálkodás ered
ményességét és nekünk az átla
gosnál gyengébb talajadottsága
ink és eszközellátottságunk van.
Mégsem nyugodhatunk a jelenle
gi helyzetbe. A talajminőségen

leginkább a komplex melioráció
segítene, de a kisebb befektetést
igénylő munkálatokra (a szerves
és műtrágya alkalmazására, az al
talajlazításra, az időben történő

talajművelésre ) is következete
sebben, nagyobb gondossággal
kellene ügyeln ünk. A legjobb
eredményeket eddig a szerves és
műtrágyázással, valamint a
gyomirtással értük el, ezért to
vábbra is biztosítanunk kell eh
hez az eszközt és az embert.

Az alacsony termelési jövedel
mezőségi adottságokat a terme
lés szerkezetének megfelelő vál
toztatásával, a lehetőségekhez al
kalmazkodó növényfajták meg
választásával ellensúlyozhatjuk.
Ésszerű földhasználattal igazod
junk a föld termőképességéhez,

így kerülhetjük el a nagy ráfize
tést. A másik bázisunk a mellék
üzemág, amelynek gyakorlása
nem mehet az alaptevékenység
rovására.

Igen nagy politikai és szakmai
feladat a hatékony eszközkihasz
nálás. Ezt akkor értjük meg, ha
tudjuk, hogy 1979-80-ban egy
egy dolgozó ra 670 ezer forint
eszközérték jutott.

Az utóbbi években drágultak
az eszközök, az energiaárak, lét
kérdéssé vált egy-egy beruházás
mérlegelése; mikor és hogyan té
rül meg a befektetés? Nincs fó
rum, amely ne foglalkozna az
eszközkihasználással, a kímélő

üzemeltetéssel, de a valóságban
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Mező János vezetőségi tag mondta el a beszámolót

KISZ szervezetünk nem nagy
létszámú, de többsége aktív tag
ságú. Teljesítjük akcióprogra
munkat, terveink reálisak. A vál
lalati fórumokon, vetélkedőkön

külön KISZ csapat képvisel ben
nünket. Segítünk a szakszerve
zetne k asportnapokon . Tavaly
Miskolcra kirándultunk. Jó mun
kával vettünk részt a szarvasi já
rási betakarítási versenyben is,
bár azt nem értjük, hogy miért
nem értékelték még az ered
ményt a meghirdetők. Közös
gondunk az ifjúsági klubélet
gyengesége. Megfelelő körülmé
nyek között kellene tartalma
sabb, jó klubéletet kialakítani. A
lakásépítési kölcsönök megítélé
sénél hatásosabban szeretnénk
véleményt nyilvánítani. Az ösz
töndíjas tanulóink részére (ju
hász, gépész) szeretnénk elérni.
hogy tanulóidejük számítson a
törzsgárda tagság idejébe. A
KISZ azért tevékenykedik, hogy
javuljanak a vállala ti termelési
eredmények és a hatékonyság.
Szeretnénk jó munkahelyi lég
kört kialakítani, hogya fiatalok
megmaradjanak a gazdaságban.

Ambrus Balázs igazgató tájékoztatóját tartja Fotó: Szirony György

területi társadalmi életben. Van
közöttük községi pártbizottsági
tag, tanácstag, munkásőr. önkén
tes tűzoltó és önkéntes rendőr.

A szocialista brigádmozgalom
fe:lendítésében a KISZ-nek is bő

ven van tennivalója. Törődnek a
katonai szolgálaton és a gyesen
levőkkel. Három év alatt 71 ezer
forintot forditott a gazdaság név
adó ünnepségekre. A juhászat
ban is szükség volna a szervezet
tebb brig::ídéletre, bár az itt dolo
gozó fiatalok mostoha munkakö
rülményeik között is helytáll
nak. - A különféle területen
dolgozóknál azokat az anyagi ér
dekeket kell kibontakoztatni,
alllelvek megegyeznek a gazda
ság érdekeivel is - hangsúlyozta
dr. Minddk Zoltán párttitkár.

Az ifjúsági parlamentet Va
lentényi Márton. az SZMT nevé
ben igen jónak, aktívnak értékel
te. A beszámolóban. vitában el
hangzottak pon tosan megha tá
rozzák a fiatalok és a gazdaságve
zetés további feladatait. Befeje
zésül Katona Lajost választották
közös képviselőjüknek a mező

gazdaságban dolgozó fiatalok or
szágos parlamentjére.

Bede Zsóka

Dombi Béláné

Katona Lajos

Az ijfúsági parlementet köz
vélemény ku ta tás, kérdésgyűjtés

előzte meg: mi foglalkoztatja a
fiatalokat? A gazdaság vezetői a
következőket válaszolták a leglé
nyegesebb kérdésekre: A nagy
gépek rossz kihasználásának oka
a kezelő __ember és az alkat
rész hiánya. A fiatalokat bevon
ták az üzemi demokrácia fórum
rendszerébe, csak élniük kell a
véleménynyilváriítás jogával.
1982-től 30 ezer forintról 40
ezerre emelték a lakásépítési vá
sárlási kölcsön összegét. A szer
szám ellá tásá t a beszerzési lehe
tőségekhez képest biztosítják, a
rongálókat kártérítésre kötele
zik. Ez évben a szolgálati lakások
felújítására és karbantartására
nagyobb figyelmet fordítanak.
Nem kezelik mellékesen a mel
léküzemágak ügyét. Példa erre a
hamarosan kialakuló vízibicikli
gyártó üzem, már készítik a Va
rietas műanyagházakat, a mu n
kavédeimi előírásoknak megfele
lően átalakítják, szerelik az autó
darukat. Szépen és hasznosan
fejlődő hagyomány a nagyidai és
a gyomai gazdaság közötti mun
ka- és bará ti kapcsola t.
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A parlamen ti hozzászólások
őszinték, mindenkit érdeklők

voltak. Az SZMT képviselői sze
rint a fiatal értelmiségiek nincse
nek kellően bevonva az oktatási
és továbbképzési munkába. Fog
lalkoztatta a fiatalokat a juhá
szat veszteségességének kérdése,
a lakásépítés hogyanja, az orvosi
ellátás, az újítások lassú elbírálá
sa. Jó ötlet volt, hogy minden
évben szervezzenek fiatalok hó
napját. ehhez azonban megfelelő

aktivitás kell. A párbeszéd során
kérdéseket vetett fel Katona La
jos. Budai Sándor, Miklopicz
GYl/la, Mező János. ifj. Antal
András. Ladjánszki Lászlú. Az il·
letékese k sorra-rendre válaszol
tak. Néhány gondolat a tartal
nws vitából: nem a gazdaság hi
bája, ha a lehetőség ellenére né
hányan nem végzik el a 8 általá
nost. A családi ház építésben se
gíthet a gazdasági építőbrigád, ha
van szabad kapacitása. Megfele
lően biztosítják a védő- és mun
karuha ellátást. A környezetvé
delem érdekében Molnár István
erdész a fásítJsra mozgósította a
fiatalokat. A község vezetöi el
mondták, hogy a Körösi Állami
Gazdaság fiataljai aktivak a lakó-

összegét. A dolgozók szállításá
hoz új autóbuszokat vásárolnak
majd. Kiegészítő szakmákból
képzést indítanak helyben. A ha
marosan felállítandó faház ban
helye lesz a nehezen alakuló,
mégis szükséges ifjúsági klubnak
is.

A vállala ti gazdasági beszámo
lót véleményezték a KISZ-esek.
Majd önmagukról mondották el:
.. Ogy érezzük. fiataljaink többsé
gének lnUnkalJcgzcsél'elnincs kü
lönösebb probléma, igyekszünk
jó munkál'al támogatni a teniek
teljesitésér.·' Sokan tartoznak a
törzsgárdához. A mezőgazdaság

ban jelenleg is rosszabbak a mun
kakörülmények mint az iparban.
A jövőben arra kellene nagyobb
figyelmet fordítani, hogy telepí
tett munkahelyen történjen a
melléküzemági tevékenység is.
Több területen végeznek bér
munká t a fiatalok, de ez hosszú
távon nem jó megoldás a terme
lési érték gyarapítására. A szocia
Esta brigádokról annyit mondha
tunk, hogy ahol jól megy a bri
gádmozgalom, ott a fiatalok is
aktív tagok. Ahol viszont
szunnyadozik a brigádélet, a fia
talok sem kapnak kedvet hozzá.
Jó megoldás lenne több ifjúsági
brigádot alakítani.

Budai Sándor

A gazdaság pezetése miután
számot adott az elözö par/ament
óta eltelt idöröl, kérte a fiatalo
kat. hogy még aktívabban tevé
kenykedjenek a szocialista mun
kal'erseny ben, tanúsitsanak na
gyobb érdeklödést a gazdaságot
és saját ügyeiket érintö kérdések
iránt. Törekedjenek a nagyobb
általános műveltség megszerzésé
re , használjá k ki a gazdaság ál tal
nyújtott lehetőségeket. Vegye
nek részt aktívabban az újítási
mozgalomban. A gazdaság növeI
ni szeretné a lakásépítési kölcsön

oktatási formák kiegészítő tago
zatain. szakmunkás tanfolyamo
kon. továbbképzéseken. A fiata
lok közel 40 százaléka. A kerese
tünk megfelelően növekedett és
a kitüntetésekből is részesül
tünk. Tizennégyen kértek, hatan
kaptak lakásépítési támogatást
pénzben és fuvarban. A fiatalok
minden fórumon elmondhatták
a véleményüket, javaslataikat.
Segítettük a sorkatonai szolgála
tu 'at teljesítőket, a gyesen levő

ket, az anyagiak mellé szociális
juttatásokat is kaptak. A fiatalok
közül többeket kellene szocialis
ta brigádokba verbuválni. Letele
pedtek nálunk sokan, de még
mindig elég nagy a mozgás fő

ként az állattenyésztésben, az
épÍtőknél és a gépesítésnél. Eze
ken a területeken többet kell tö
rődnünk a fiatalokkal. Nemcsak
gyomaiak, hanem endrődiek, dé
vaványaiak, körösladányiak, s
másfelől érkezők is a dolgozó
ink. Az összeszokott közösség
kialakitásáért rendezünk kirán
dulásokat, sportnapokat és vetél
kedőket.

:j:

Az 1981. november 22-i ifjú
sági parlamen ten sok vendéget
köszönthettünk. Ambms Balázs
igazgatónk, Rácz János igazgató
helyettesünk, dr. Mindák Zoltán
párttitkárunk, idös Antal András
személyzeti vezetőnk, Gombár
Mátyásné szakszervezeti titká
runk és a fiatalok képviselték a
Körösi Állami Gazdaságot. Eljött
a nagyközségi tanács elnöke.
Farkas Sándor. az SZMT-től

Dombi Béláné és Valen tény i
Márton, a szarvasi járási KISZ-bi
zottságtól pedig Dorogi Mária. A
KISZ vezetőség beszámolóját
Mező János vezetőségi tag mond
ta el, az állami gazdaság számve
tését pedig Ambrus Balázs ismer
tette.

Negyedszer rendeztük meg
gazdaságunkban az ifjúsági parla
mentet. Sok közöttünk a fiatal,
191 a 30 éven aluli. A gazdaság
vezetés igyekszik élet- és munka
körülményeink javításához, szak-

. mai és általános műveltségünk

fejlesztéséhez minden lehetősé

get megadni. A legutóbbi 1978
as parlamenten célul tűztük ki a
fiatalok műveltségének növelé
sét, az anyagi és erkölcsi elisme
rés fokozásá t, a lakásépítési vá
sárlások támogatását, az őszinte

véleménynyilvánítást, a rászoru
lók szociális támogatását, a szo
cialista munkaverseny ösztönzé
sét, a fiatalok letelepítését, a mű

velődési és kulturális igények fo
kozását, kielégítését.

Azóta ketten szakmérnöki, il
letve üzemmérnöki diplomát sze
reztek, sokan tanul tak különféle
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Ilyen

volt

a tél

Faz~k3s László
képriportja

Hogy előfordult-e tűzeset ná
lunk? Szerencsére nagyon rit
kán, legutóbb I 980-ban Kőszige

ten lobbant fel öngyulladásos
tűz. Az állami tűzoltókkal közö
sen hamar megbírkóztunk vele,
megakadáJyoztuk a nagy kár ki
alakulását. Tavaly kapott az l-es
és 2-es számú rajunk I-I 800
l../perc telejsítményű kisn?otor
fecskendőt. Bizonyos, hogy na
gyobb baj esetén is helytállnának
a tűzoltóink és a gazdaság dolgo
zói, de erre a próbatéteIre Ín
kább sose kerüljön sor.

Sokan vannak közöttünk
olyanok, akik már az elsők kö
zött léptek az önkéntes tűzoltók

soraiba. Tavaly november 7-én
kapta meg a 15 éves szolgálati ér
demérmet Barna Károlytörzsőr

mester, a 10 éves érmet Boeza
nádi Ferenc, BukFa Miklós és
Szabó Cyulaőrmesterek, az 5
éves szolgálati t Sinkovics István,
Papp András és Juhász János sza·
kaszvezetők.

Természetesen nem lenne el
egendő ha csak a tűzol tók és a
tűzvédelmi megbízottak ügyelné
nek a károk elkerülésére. Minden
állami gazdasági dolgozónak is
mernie kell a saját munkaterüle
te tűzvédelrni előírásait. Ez év el
ső negyedében folyamatosan át
dolgozzuk, ellenőrizzük minden
terület előírásait, s újra vizsgáz
tatjuk a dolgozókat. Kilenc fős

tüzvédelmi bizottság végzi a
rendszeres oktatást és vizsgázta
tást.

B. Zs.

nok és a helyettese a hivatásos
tűzoltók által szervezett kiképzé
seken részt vesz. Amit ot t megta·
nulnak továbbadják itthon. Tűz

védelmi utasítást, tervet kellett
összeállítanunk, amelyet ismer
nie kell a vezető knek, a tűzol

tóknak és a telepek tűzvédelmi

megbízottainak. Az önkéntes
tűzoltóink gyakorlati, elméleti
ismereteink bővítésére kiképzési
tervet készítettünk, eszerint dol
gozunk most.

tében létrejött kár 0rtéke (főként az
állattenyésztési ágazatbCln). Fegyel
mit kétszer indítottak munk:J.hl'lyi al
koholfogya,sztásért. ketten pedig a ju
hászoti ágazatban nem tartották be a
tl'ehnológiai utasításokat. Két éjjéli
őrt elbocsájtottak nem m':gfeklő ma
gatartásl:" muni<ájuk miatt. A veze
tők azért. hogy a hiányosságokat l11a
guk is ta~asztalják részt vesznek időn

ként az üzemr"ndész ellenőrző körút
jain.

A "azdaság vezetősé"e elrendelte a
bizonylat i rend ml'gszilárdítását a ta
karmányfélhasználásnál. az anyag és
alkatrész. a műtrágya és növényvédő

szer. az építőanyagok kiadásánál. kl
használásánál és visszavételénél. Min
d~n munkahelyi vezető és dol20ZÓ se
gítsége szükséges a Yisszásságok é~
szabálysértések felderítéséhez. meg
szüntetéséhez. Jelezniük kell a ta
pasztalt hiányosságokat, hogy mie
lőbb felszámolják azokat a területek
gazdái. Szerenesére nem túl gyakran
van szükség a rendőrség. a bűnüldöző

szervek bevonására. Fontos azonban.
hogy minden vezető. minden dolgozó
id6nként tegye fel magának a kér
dést; én II/il lellem azért. hogy me!'·
előzzem a bajI. hogyaszertehagyott
gépek ne /'ongálódjanak. ne rünjön el
belőlük semmi. a jószágok megkapják
mindaz I. amire szükségük van? A kö
zös érdl'ket. a gazdaság nyereséges
fejlődését. közös vagyoná t. csak kö
zös fclelősségtudatta!. a jó gazda gon
dosságávallehet megőrizni.

Megyeri Józse! harmadik éve
látja el az üzemrendészi és a tűz

védelmi előadói tisztet kapcsolt
munkakörben az állami gazda
ságban. Őt kértük meg beszéljen
arról hogyan készültek fel a tűz

esetek megelőzésére, a védelmi
munkára?

Sinkovies István átveszi a szolgálati
érdemérmet

- Önkéntes tűzoltók 1965
óta vannak a gazdaság I. számú
üzemegységében, 1975-ben má
sik raj is alakult itt. Most 24-en
vagyunk. Fontosnak tartjuk az
állandó készen lé te t, az ismere te k
felújítását. Ezért is veszünk részt
rendszeresen az elsőfokú tűzvé

deImi hatóság által rendezett ver
senyeken. Régebben szépen sze
repeltünk, mostanában kicsit
gyengül t a csapa t verseny képes
sége. Cserélődtek az emberek.
Tavaly ötödikek voltunk a járá
sin, májusban pedig a Békés,
Csongrád, Bács megyei állami
gazdaságok területi versenyén a
hetedik helyet szereztük meg.
Persze a legfontosabb feladatunk
itt helyben a tűzesetek megelő

zése. A vállalati tűzoltóparancs-

Megelőzn; a bajt

Önk es tüzolliik
Próbatétel, amelyre ne kerüljön sor

A társadalmi tulajdon
védelmében

- GClzdClként gondolkodni. g:lzda
ként csekkL'dni - mondIák ki ClZ álla
mi 2azdClSág kommunistái hl'számoló
párttaggyűl~sükön. Ezt aszcmléletet
k"lI meghonosítani az e2ész 2azdasá2
ban. (k~a cél déréséig -is őrkődnünl
kell a társCldalmi tulajdon védelmén.
Hivatalos védői az üúmn:nd0sz. a 2
mezőőr. a j-.ülönböző á2azatok őrei és
a portások. Az éIlenőr:ési csoportot.
illetve az . ::emrend0szt évente k0t
szer számoltatja lll' végutt mllr.kájá
ról a gazd:J.ság vezetősége. Nagy segít
séget nyújt a társ:J.d:J.lmi tulajdon vé
delmében a 10 önkéntes rendőr. akik
~ munkaszüneti napokon és az éjsz:J.
kai é1knőrzéseken is részt vesznek. A
rendőrséggcl jó munkJ,ársi k:J.pcsoIClt
ban állnak az itteniek. Problémák
azonban - ha kis szám b~n is - "Iő
fordulnak. Az 1979-80-:J.s évben pél
dául 2 alkalommal jekntettek fel dol
gozókat lopásért. Egyikiik önbetörést
követett CI. a másik fcjőgép-albtré

szeket tulajdonított él. s miután rá
jöttek. a vizsgálat befejezése után
visszaszo;'~áltatta azokat. A 2azdaság
vetését ké'tszer károsítot ták ~l1e\! iel"'
genek. őrizetlenül hagyott jószágai.

Mindenki számára áJ talános tanul
ság. hogyaközépszintű vezetők és
beosztott:lk. bárki aki a termelésben
aktívan részt vesz. n~gyobb gO:l<iot
fordítson a rábízott anyagokra. j'cl
szerclések. berendczések me2létére.
félhasznáJásár:J., Táppénzcsalá~ aic!ő
alatt kétszer fordult élő. eméIkedett
viszont a hanyag kezélés következ-



a mai napig is tényleges munkásőr

maradtam, p'edig civilben évekkel ez
előtt nyugdljba mentem. Ma már két
raja van a gazdaságnak. A mi embere
ink körében fegyelmi, vagy munkahe
lyi vétség nem fordul elő. A biztos
állományépítés a jó családi kapcsolat
ban gyökerezik. Sok szabadidőnket
elveszi a szolgálat, hát persze, hogy az
asszony nak is van beleszólása, ki. le
gyen munkásőr. A mi felelségeink
nemcsak a nehéz napokból veszik ki a
részük~t, hanem a jóból is. Együtt
megy ünk országjáró kirándulásra, kö
zös vacsorára. Szerintem a munkásőr

nek példát kell mutatnia emberi ma
gatartásában, a .munkájában, a .társa
dalmi munkában. Közöttünk is szép
számmal vannak kiváló munkásőrök,

sőt kiváló parancsnokok is. Az állo
mány többsége 5 év után sem akar
leszerelni. Hogy mit ajánlok a fiata
loknak? Soha ne feledjék azokat a
társaikat, akik életüket adták a nép
hatalom védelméért és vigyázzanak
erre a szépen fejlődő orszáe:ra.

Engem meg öreg fejjel rászedtek,
hogy patronáljam az úttörő munkás
őr-palantákat. Legutóbb 22 gyerekkel
jártam a szarvasi emlékszobában, me
séltem nekik a múltunkról. A mi sza
kaszunk is összeállít egy emlékfalat,
április 4-re meg kelJ lennie! 1966-ban

. egy zászlóalj lettünk a szarvasi
KJucsjár Mihaly munkásőr századdal.
A közösségi életünk elismerése az is,
hogy aki a KörösibÖl más szakaszba
került, az.visszavágyik ide. Ugye hogy
erre is büszkék lehetünk?" .

Nagy M. Lajos
gondolatait összefoglalta és

lejegyezte:Bede Zsóka

ÉV FEGYVERBEN

Vállalati Nőbizottság
nevében

Hangya Lajosné

Munkásőr vagyok

Szép karócsony volt . ..
December a gyermekek hónapja, a mikulás, a karácsony-várás ide
je. Gazdaságunk és szakszervezeti bizottságunk is minden évben
karácsonyi csomaggal kedveskedik a dolgozók gyermekeinek.
1981-ben is 600 csomag készült, mert közel annyi 14 éven aluli
gyermekünk van.
17.000 forint áru édességet vásároltunk, melyet a "Haladás"szo
cialista brigád lányai, asszonyai gondosan csomagoltak és a bizal
miak, valamint a Nőbizottság tagjai juttatták el a dolgozóknak,
illetve a gyermekeknek.
December 22-én rendeztük meg a hagyományos vállalati Fenyőfa
ünnepélyt. Szép nagy, feldíszített karácsonyfa állt az ebédlő köze
pén, a lemezjátszóról kellemes, ismert karácsonyi dal szólt amikor
megérkeztek az apró vendégek.
Csillogó tekintettel figyeltek, amikor bejött a kis Télapó (szintén
gazdasági gyermek) és kedves mesével köszöntötte őket. Ezután
szines mesefilm következett két csintalan állatról: egy mosómed
véről és egy csókáról, amelyeket a gyerekek - úgy gondoljuk 
sokáig nem felejtenek el.
Ezután jött a közös éneklés, verselés, a találóskérdések zápora és
persze a szereplőknek a jutalom csoki-cukor. Játszottunk lég
gömbbel, ping-pong labdával ügyességi versenyeket, és táncver
senyt újságpapíron egész kicsire összehajtva, sőt múmia játékot is,
de ezt nem mondjuk el, hogy milyen, hátha jövőre még több
gyerek jön el az ünnepségünkre, - hogy megtudja. Ezt követte a
nap fénypontja a tombola, ahol minden résztvevő gyerek nyert, ki
könyvet, ki karácsonyi csomagot.
Az ott levő hetven gyerek jó hangulatban, remekül szórakozott.
Az ünnepség végén a gyerekek megrohamozták a fenyőfát, így
hirmondója sem maradt a szaloncukornak. Akik nem hiszik, hogy
így volt, máskor jöjjenek el, legyenek vendégeink a gyermekeknek
rendezett ünnepségeinken!
Következő ünnepségünk, melyet a gazdasági dolgozqk gyermekei
nek tartunk 1982. júniusában lesz, amikor a szarvasi Arborétum
ba hívjuk őket közös gyermeknapi játszásra.

"Hogyne emlékeznék a régi idők
re, hiszen ma is betölti az életem az a
ru t, ami 25 esztendővel ezelő tt.
Szarvason, majd Csabacsűdön dolgoz
tam, oU is összehoztunk egy munkás
őrrajt. Juhász Sanyi, meg Jóska,
Csányi Miska, Farkas Jancsi, Szoszjár
a gépkocsivezető, a.keresztnevére már
nem emlékszem. Ügyeltünk a rendre
az 50-es évek végén. Övtuk a népha
talmat az ellenséges elemektő!. Nehéz
idők voltak, de igaz barátokká, baj
társakká kovácsolódtunk. 1963 már
ciusában kerültem ide Gyomára, egy
év múlva már szerveztük az önálló
munkásőrszakaszt. Eszembe jut Am
bódi András, Földi Sándor és Földi
Feri, no meg Nyíri Gyula, Turi Feri,
Botos Sándor. Önként vállaltuk az
alapítók feladatát, munkásőrök let
tünk. Tudtuk, hogy a legfontosabb
célunk: védeni a néphatalmat. Pa
rancs nélkül is tettük, álmunkban is
erre gondoltunk. Sülve-főve együtt
volt a csapat, ismertük egymás gond
ját-baját, családi problémáját. A gaz
daságban segitettünk a munkás társa
inknak eljgazodni abban a sokféle
gondol)cogás' világban. A viták, be
szél?etések redménye is volt a kiala
kulo eszmei szilárdság. Közben az or
szág politikai egyensúlya is megerősö

dött. Mi is elértük itt Gyomán, hogy
tiszteltek, becsülték bennünket.

Gondoltunk az utánpótlásra, a fia
talok agitálására is. Meghánytuk-ve
tettük, ki. alkalmas közénk valónak, s
csak azt hívtuk, aki önként is jött vol
na. Az összetartás eredménye, hogy
ma is sokan vagyunk itt a régiek kö
zül. Nehezen vált meg az állomány tól
az is, akifelett elmúlt az idő. >fn még

Teke:
I. Papp Imre

II. Sinkovicz István

III. Kata János

Grantulálunk és további sikeres sze
replést kívánunk!

ifj. Antal András
VSZB. sportfelelős('
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A sakkozók

meltető mémököket premizálják, ma
gukat a traktorosokat nem.

- A benzin és a ken6anyagok mel
lett milyen energiát fogyasztanak
még nagy mennyiségben?

- A másik folyékony energiánk a
tüzelőolaj, ebből 378 ezer liternél is
több fogyott ell981-ben. A bábolnai
szemesterrnény szárító és a Szkjold
takarmánykeverő a két nagy fogyasz
tó, az összes tüzelőolaj fele itt ég el.
Az a tervünk. hogy a szekszárdi
KSZE hőszigetelő burkolatát besze
rezzük és még a szárítási szezon kez
dete előtt felállítjuk itt. Ez 5-6 száza
lékos megtakarítást eredményezhet.
A különböző munkahelyeket és az ál
lattartó telepeket is tüzelőolajjal fűt

jük, de a pocsékolást kerüljük. Bizto
sítjuk a megfelelő hőmérsékletet és a
helyiségek szigetelését. A harmadik
energiafajta, amelynél még takarékos
kodhatunk a villamosenergia. Tavaly
990 ezer kilowatt óráért 2 millió 127
ezer forintot fizettünk. Állandóan el
lenőtizzük a transzformátor körzete
ket, meddő energia fogyasztásunk
nincs.

- Hallhatnánk valamit a tervek-
ről? J

- Országos téma amelJéktermék
hasznosítás. A termékszerkezet miatt
erről nálunk nem lehet szó. Biogá te
lep létesítéséről gondolkozunk Kőszi

geten a juhászatnál. Pályázat során
terveztettünk is, de a beruházási költ
ség nagysága miatt egyhamar nem
építünk. Bizonyosan vannak még az
energiatakarékosságnak újabb terüle
tei, amelyeket még nem tártunk fel,
de a lehetőségeket állandóan keres
sük.

• sportnap
legjobbjai

B. Zs.

tőinél ösztönzést jelent, hogy a nor
mán felül megtakarított üzemanyag
költség 50 százaléka az övék lehet. A
traktorok fogyasztása is nagyon sok
mindentől függ; a talajtól, a ~ép mű
szaki állapotá tól, az időjárástol. Hiba,
hogyatraktorüzemben csak az üze-

léte nagy könnyebbséget jelent a
gazdaság dolgozóinak, a távoli
majorokban élőknek. Nem kell a
nagyforgalmú községi rendelőket
felkeresniük és a munkából is ke
vesebbet hiányoznak. Természe
tesen az· üzemi orvos csak a fel
nőtt dolgozókat gondozza, szük
ség esetén pedig szakrendelésre
irányítja őket. Táppénzre nem
veheti a betegeket, az továbbra is
a körzeti orvosok feladata. A jö
vőben az üzemi orvos is részt
vesz, szavát hallatja szociális és
munkavédelmi szemléken. A ké
sőbbiekben különböző dolgozó
csoportok rendszeres ellenőrző

vizsgálatát veszi sorra, felkutatja
a foglalkozási megbetegedések
okait, keresi a megelőzés módját
és rehabilitációs tevékenységet
végez.

Gazdaságunk dolgozói ismer
kednek az érdekeinket szolgáló
új ellátással. Január l-ig 179-en
keresték fel üzemorvosunkat.

Hosszú évek tervezése, álma
vált valóra gazdaságunkban, ami
kor végre 1981. október l-től

üzemi orvost kaptunk. Igaz, gon
dunk közös volt a községével, hi
szen az egészségügyi ellátást csak
állandó helyettesítésekkel tudták
biztosítani az orvosok. A Darvas
orvosházaspár letelepedése a
község és a gazdaság közös érde
két szolgálta, mert körzeti orvo
sok lettek. Dr. Darvas Tamás a
gazdaságunkban három helyen
rendel ezután; az l-es kerületben
kedden és pénteken reggel 8-tól
9 óráig, szerdán 3-tól 4-ig a köz
ponti irodában, csütörtökön pe
dig Kőszigeten 8-tól 9 óráig várja
a betegeket.

A rendelőhelyek felszereltsé
ge egyelőre még eléggé kezdetle
ges sz'ínvonalú, de a gazdaság ste
rilizátort, foghúzókészletet és
szemészeti felszerelést vásárol
majd a jövőben. Az üzemi orvos

Bármerre járunk az országban, s
bárkit kérdezünk; vállalatvezetőt,

munkást, tsz-elnököt, mezőgazdasági

vagy ipari vezetőt, esetleg az utcán sé
táló polgárt, mindenki tudja miért
van szükség energiatakarékosságra.
Dráguló és fogyó kincse az emberiség
nek az energia, amelynek pocsékolá
sa, ésszerűtlen felhasználása vétek. Az
energiatakarékosság gyakorlati meg
valósítása azonban nem könnyű fcl
adat. Takács Bálint a gazdaság főener

getikusa a megmondhatója az energiá
val luínyféle területen és hogyan lehet
takarékoskodni?

- Energiatakarékossági intézkedé
si terv alapján dolgozunk, s erre nagy
gondot fordítunk. A gazdaság mű

ködtetésének össz anyag költsége kö
zel 120 millió, aminek 16 százaléka,
19 millió 300 ezer forint megy el
energiára. A középszintű vezetők pre
mizálási rendszerébe beépül az ener
giatakarékos~gi érdekeltség is. A
melléküzemágakban foglalkoztatot
tak a legnagyobb fogyasztók: például
a traktorüzem, a kombájnok, az önjá
ró betakarítók, az öntöző üzem. Az
elmúlt évben gázolajból 848 ezer li
tert használtunk el. A tehergépkocsik
fogyasztása 230 ezer litct'-volt. A fo
lyékony energia biztosítása a legna
gyobb költségkiadást jelenti.

. -·Hogyan premizálják az energia
fogyasz tókat?

- 1981. július l-től MÉM rendelet
írja elő azt, hogy házi fogyasztási nor
mát állítsunk össze a gépeknek. A fo
gyasztást ellenőrizni lehet a normál
hektár alapján is. Nemcsak a benzin
és olaj, hanem a kenőanyag fogyasz
tás is jelentős összegeket emészt fel.
A- benzin fogyasztású járművek veze-

Az emberek egészségéért

r akarékosságról
Beszélgetés

Takács Bálint főenergetikussal

Gazdaságunk építőrészlege építi a békéscsabai Szabadság Tsz 500 vago
nos gabonatárolóját. Képünkön helyszíni szemlén Ambrus Balázs igazgató
üobbró!) mellette Veress Lajos műszaki-gazdasági tanácsadó, Goron József
tsz elnö k és Hajdu Imre traktoros

(Fotó: Szirony György)



Vass Márta

Fotó: Veress Erzsi

kent aratóterületen a betakarítás
optimális idő, azaz 12-13 nap
alatt megoldható. Problémát az
alkatrészellátás okoz. Ugyanis az
NDK gyártmányú betakarítógé
pek és teherautók, de a Bábolna
B. IS-ös típusú szemestermény
szárító alkatrész beszerzése sem
zökkenőmentes. S rágondolni is
r ssz, hogy például egyetle ék·
szíj miatt egy kombájn áll ...
Ezt a kiszolgáltatottságot próbál
juk - nem kis költséggel - ellen
súlyozni: két anyagbeszerzőnk

járja az országot alkatrészek
után.

- Nem beszéltünk az állatte
nyésztésről, holott jelentősége

kiemelkedő és összefüggésben is
áll a növénytermesztéssel.

- Épp ezért megér egy külön
misét. Talán a következő alka
lorrunal. Most befejezésül az
egészre vonatkozóan mondom,
hogy minden törekvésünk: közös
munkával jó eredményt érni el.,
hogy dolgozóink anyagi és erköl
csi elismerése biztosítva legyen.
Gondolom ebben egyformán ér
dekeltek vagyunk mindnyájan,
hiszen együtt sirunk, együtt ne
vetünk.

Jól csírázik a rizs

- A ráfordítások megválasz
tásánál ma már főszempont a
gazdaságosság. Mi is a takarékos
ság elvét követjük, de azt sem
mindenáron, mert az csak lát
szat. Mj a felhasználható anya
gok közü - s ez különösen a
műtrágyára és vegyszerekre vo
natkozik - a hatásában azonos,
de árban o!csóbbat v.á1ás.7.tjuk.
Ezen kívül a munkaszervezésben
rejlő óriási lehetőséget próbáljuk
kihasználni, mert tényleg van
még elég tartalék. Hogy csak ket
tőt említsek hirtelen: az üresjára
tok kiküszöbölése és a gépkap
csolatok kialakítása.

- A nyári betakaritásra az
idén is jól felkészültek. A kom
bájnok és az ezeket kiszolgáló
szállitójánnüvek javitása, rendbe
tétele időben megtörtént. De
probléma azért akadhat. Vagy
nem?

- Mielőtt erre válaszoLnék,
előbb elmondom, hogy a betaka
rÍtó gépparkunk két új Class-D.
kombájnnal szaporodik, s igy
már ebből a legnagyobb teljesít
ményű gépből hat áll rendelke-
zésre. Es mellettük négy
E-516-os gabonakombájn.
Ezekkel a belvízkár miatt lecsök-

V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM'

Vágják a lucemát

mány nagyobb mérvű biztosítása
látszott a leghelyesebbnek. Tava
szi kampánytervet is készítet
tünk, indulásnak március 25-ét
jelölve meg, hogy ápriliS végére
befejeződjenek a munkák. De
megint közbeszólt a természet:
az elkésett és kedvezőtlen tavasz
három héttel késleltette a bein
dulást.

- Ez szörnyü nagy időveszte

ség!
- Az. És egy csomó csúcs

munkát idézett elő, amelynek a
személyi és eszközháttere nem
látszott biztosítottnak. Annak
dacára, hogy a dolgozóink meg
értették a munkák jelentőségét:

éjjel-nappal, szombat-vasárnap és
az összes ünnepeken mentek a
gépek, szervezetten és fegyelme
zetten folyt a munka. Még május
elsején is. Csodálatos összefogás
volt és köszönet érte. Ilyen lelke
sedéssel még nem találkoztam.
De még így is külső segítséget
kellett kémi, s .i szarvasi Dózsa
és Táncsics tsz sietett komob'
kapacitással a segítségünkre. Es
olyan kiváló munkát végeztek,
mintha maguknak csinálták vol
na.

- Ennyi viszontagság után,
hogy tátja a helyzetet?

- A I!Övénytermesztés a bel
vízkár ellenére is hozhatja a tava~

Iyi szintű nyereséget. Beleértve
persze a gazdaság mindenkori lé
tére kiható rizs termelést is. Eb
ből 920 hektár vetésünk van és

.25- mázsás hozamot terveztünk
hektáronként. Az elvégzett mun
ka láttán és kedvező időjárást

feltételezve, arra is lehetőség

van, hogyatervezettnél maga
sabb terméshozamot érjük el.

- Többet, többféleképpen le
het produkálni, csak az nem
mindegy, hogy milyen áron. Mi
lyen ráforditással?

- Mi szól amellett, hogy igy
is lesz?

- Egyfelől az, hogy ez év ja
nuár l-től a növénytermesztésre
árkiegészítést kapunk. Ez első

sorban az őszibúzát érinti. Más
felől pedig az, hogy magunk sem
tétlenkedtünk. Mindenre kiterje
dő figyelemmel készítettük elő

ezt az évet, amiben a kedvező,

hosszú ősz sokat segített. A
gyors és sikeres betakarítás után
lehetővé tette az alapokat jelen
tő alapműtrágyázás és az őszi ve
tés időbeli elvégzését. Sőt a teljes
szántóterület felszántását ! Most
először a gazdaság életében.
Hogy milyen jól sikerült az őszi

előkészület, arra példa, hogy az
úgynevezett mezei leltár értéke
milliókkal haladta meg az előző

évit.
- És erre jatt egy rég nem lá

tott kemény tél ...

- És erre jött egy rég nem tá
tott kemény tél . ..á

- Sajnos. És hosszan tartott.
Szinte bizonyítva azt, hogy az
időjárás mostohasága még min
dig mennyire befolyásolhatja a
munkánkat. A nagy jegesedés
miatt az 1800 hektárnyi őszi ka
lászosok áttelelése kedvezőtlenül

alakult. De még ez sem volt elég
a bajból, 'mert a hosszan tartó,
kemény fagyot hirtelen és gyors
olvadás követte, ami aztán bel
vizet okozott az 700 hektáron
teljes, illetve részleges kipusztu
lást.

- A kár felmérésén kivül mit
tudtak tenni?

- Kerestük az aránylag olcsó
pótlási lehetőséget. A talajt is fi
gyelembe véve, a napraforgó te
rületét növeltük és a tömegtakar-

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HíRADÚJA1982. JÚLIUS

- Jobban, hatékonyabban
dolgozni, nem jelszó már évek
óta, hanem cselekvési program,
ami mindenre és mindenkire vo
natkozik az egész országban.
Természetesen a gazdálkodó
szervezetek jellege szerint. Bár
változás ebben is elképzelhető.

Itt, a Körösi Állami Gazdaságban
is? - kérdem Kocsis Gyula ter·
melési osztályvezetőtől.

- Az állami gazdaságok ter
melésszerkezete, már az alapte
vékenységet értve, lényegében
nem változott. Ma is a növény·
termesztés- és állattenyésztés a
gerinc, s ez tartozik ide a terme
lési osztályhoz. Ezen kivül - fő

leg gazdaságossági szempontok-o
ból - sok minden mással is fog
lalkoznak melléküzemeinkben.
Mi is. Az országnak kell amiket
itt gyártunk, nekünk pedig ezek
nyereségére van szükségünk,
hogy visszaáramoltassuk az alap·
tevékenységbe, hogy annak gaz
daságosságát növelje, vagy bizto
sítsa.

- Ha igy van, ha kell apóttás,
akkor ez tulajdonképpen azt je
lenti, hogy pontosan azok a fő

ágazatok, amelyek tisztán mező

gazdasági jellegűek, nem mindig
hozzák az elvárható nyereséget?

- Teljes biztonság sem a nö
vény- sem az állattenyésztésben
nincs, ennek dacára 1981-ben a
növénytermesztésünk nyereséges
volt, akárcsak az állattenyésztés
ből a szarvasmarha-tenyésztés.
Viszont, mint előre tudtuk is, a
legnagyobb veszteséget a juhá
szat ,,hozta". De még így is 5,8
milliós nyereséggel zártuk az el
múlt évet, s hogy most enn'él
előbbre akarunk lépni, azt a 82
re tervezett 8 milliós nyereség
jelzi. Meg az, hogy létszámcsök
kentés mellett akarjuk elérni.

Kocsis Gyula gépszemlén

Tavaszi gondok - nyári feladatok

Beszélgetés a termelési osztály
vezetőjével

•• ••

,""I'II~IKORO I
G~Yo~:~HIRADO



Bérkérdések, káderutánpótlás,
egészségnevelés, találkozók a napirenden

A gazdasdg nőbízottsdga jelenti

Hajdu Mihály milyen szakérte
lemmel beszélt a napraforgó ter
mesztésével, biológiájával kap
csolatos témáról vagy hogy a
szarvasmarhatelep brigádja
mennyire ért a fóliaház-készítés
hez.

Ezután következett az irodal
mi játék, amelyet Homok Lajos
né könyvtárvezető játszott a bri
gádokkal. Ez volt az idei vetélke
dő fénypontja, mert a vetélkedő

izgaimát feloldva, önfeledten ját
szottak. A választott irodalom 5
brigádnál Emyli Brante üvöltő

szelek c. műve volt. A játékosok
l-I szereplő nevét húzták ki és
egyes szám első személyben kel
lett önvallomást tenniük maguk
ról a kérdések alapján. Többnyi
re olyan dolgokat tudtuk meg a
regény alapján munkatársaink
ról, hogy hasunkat fogtuk a ne;
vetéstől.

Az "Ismerd meg hazádat" té
mában ravasz feladatlap volt, - a
legtöbb pontvesztés itt történt
-, nem tudtak a résztvevők elég
hajdúsági népdalcímet felsorolni.
Ezt követte még a szakmai totó,
amelyet minden brigád hibátla
nul megoldott.

A verseny az utols' dulóig
nagyon izgalmas volt Végü is az
Augusztus 20. szocialistrorigád
62,5 ponttal győzött, a második
a szarvasmarhatelep Összefogás
brigádja lett 62 ponttal és a har
madik az Ifi szocialista brigád 61
ponttal.

Az első helyezett brigád to
vább készült és részt vett a
MEDOSZ ágazati dönt6n Oros
házán. A_ brigád öttagú csapata:
Weigerr Adam, Mundrucz Gabor,
Turi Ferenc, Nyiri Gyula. Ten
gely Gyula. A brigád legtalpra
esettebb versenyzője Nyiri Gyula
bátyánk volt, aki nyugdijas kora
ellenére mind a politikai, mind
az irodalmi témában remekelt.
Olyan ügyesen beleélte magá t
Tolsztoj Feltámadás című regé
nyének Natalja szerepébe, hogy
a zsüri a legszimpatikusabb ver
senyzőkén t értékeIte, a brigád
pedig azóta "Natalja bácsinak"
becézi. Végül az "Augusztus
20." szocialista brigád az ágazati
versenyen a 3. helyet szerezte
meg.

Az idei vetélkedőn résztvett
valamennyi brigádnak gratulá
lunk és szeretnénk, ha az
1982-83. évre meghirdetett új
közművelődési mozgalomba
mind több szocialista brigád be
nevezne.

séget 51-en vették igénybe, zöm
mel nők.

A dolgozó nők többsége
munkája mellett kisebb-nagyobb
társadalmi megbizatást is betölt.
Munkatársaink közül 20-nak van
ilyen megbizatása, amelyet lelki
ismeretesen végeznek.

A válla.latvezetés az anyagi le
hetőségekhez mérte n igyekszik
jutalommal is elismerni a jól dol
gozó nők munkáját. A különbö
ző vállalati és társadalmi szervek
fórumain a nődolgozókat a nő

bizottság külön is képviseli és
hallatja szavát. A szocialista bri
gádmozgalomba is bekapcsolód
nak a nők, a Haladás szocialista
brigádban l2-en dol&oznak, a
szarvasmarha telep Osszefogás
brigádjában is 8 tag nő, és szinte
minden brigádban van l-2 nő.

H.L.

A nő bizottság tavalyi kezde
ményezése volt, hogy a gyomai
Háziipari Szövetkezet termékei
bőI karácsony előtt árusítást ren
deztünk. A háziipari szövetkezet
nőbizottsága és a gazdaság nőbi

zottsága jó kapcsolatának ered
ményeképpen jöhetett létre az
akció, melynek során 25 OOO fo
rint értékű kötött termék talált
gazdá ra. Az akciót ez évben is
szeretnénk megismételni.

Ez év májusában felelevení
tettük az öt évvel ezelőtt is ered
ményesen folytatott ágyneművá
sárlási akciót. Ezt a Gyomaend
rődi ÁFÉSZ-en keresztül bonyo
lítottuk úgy. hogy a gazdaság
megvásároita az 57 OOO forint ér
tékű ágyneműt, és a dolgozóktól
4 havi részletben, kb. 300 forin
tonként a levonásnyilvántartó a
fizetésből levonta. Ezt a lehető-

iskolát 34, 6 általánost 17, 6 ál
talános alatti végzettségű 9 nő

dolgozónk. Az iskolai végzettség
a gazdasági átlaghoz képest jó
nak mondható. A gazdaság éves
és ötéves oktatási és képzési ter
veinek készítésénél figyelembe
vesszük a nő dolgozók szakmai és
általános műveltséget adó képzé
sét, és segítjük azokat, akik ked·
vet éreznek a továbbtanulásra.

A gazdaság káderutánpótlási
tervében szerepelnek az előlépte

tésre alkalmas dolgozó nők. Az
utánpótlás szempontjából kivá
lasz tottakat tervszerű képzéssel
alkalmassá tesszük a tervezett
munkakör betöltésére.

A nő bizottság tagjai és a dol
gozó nők figyelemmel kísérik a
GYES-en levő kismamák életét
és igyekszünk évente egyszer
meglátogatni minden munkatár
sunkat. A kismamáknak negyed
évenként eljuttatjuk a Körösi
;~íradó legújabb számát. Tavaly
júliusban tartottunk kismama ta
lálkozót, az idén is szeretnénk
megrendezni. Jelenleg 18 GYES
en, I szülési szabadságon levő

kismamánk van .. Hagyomány,
hogy az SZB a GYES-találkozó
alkalmával szociális segélyben ré
szesíti az egy évnél rége bben tá
vollevő kismamákat. Minden év
ben megrendezi a nő bizottság a
vállala ti névadóünnepségeket is,
amelyre az idén szeptemberben
kerül sor. A nő bizottság rendezi
meg a gyermekeknek a fenyőfa

ünnepélyt, amelyre játékos vetél
kedőt. filmvetítést, tombolát
szervez.

Terveinkben szerepel, hogya
nyáron vacsorával egybekötött
táncestet szervezünk. Igyek
szünk foglalkozni a nők egész
ségnevelésével is, az üzemorvos
bevonásával 1l1unkaterületenként
rendezünk egészségügyi előadá

sokat. A tavaly lezajlott TIT-elő

adássorozat keretében is három
nőket ériilt05 téma volt, gyermek
neveléssel, szexuális kérdésekkel
foglalkozó.

A közművelődési tevékeny
ségbe is igyekszün k a nőket be
vonni, ez a törekvésünk az ügyvi
teli dolgozóknál és a kisegítő ál
lománynál eredményes, míg az
állattenyésztésben foglalkozta
tott nők e'setén az osztott mű

szak és atöbbnyira nagy család
miatt szinte lehetetlen.

nisztratívok (30 fő) 3463 forint,
kisegítők (26 fő) 2543 forint, ál
lattenyésztésben dolgozók (18
fő) 3618 forint. Az összesített
átlagkereset 3183 forint. Az el
múlt évben az egy dolgozóra ve
tített havi átlagkereset 4265 fo
rint volt, ezzel szemben a nődol

gozók keresete 3183 forint, azaz
25 százalékkal marad el az össz
gazdasági átlagtól.

A nő bizottság úgy véli, hogy
a kisegítők és a műszakiak eseté
ben dinamikusabban kellene élni
a bér fejlesz tési lehetőségekkel.

Azokban a munkakörökben,
ahol teljesítm6nybérezés van,
mint pl. az állattenyésztésben,
érvényes ül az "egyenlő munká
ért egyenlő bérezés" elve a bér
szabályzat szerint. .

A nőbizottság megvizsgálta a
nők iskolai végzettségéne k hely
zetét is, és a következő ered
ményre jutott: főiskolát végzett
4, középiskolát 32, 8 általános

Tíz éve annak, hogy napvilá
got látott a KB nő politikai hatá
rozata, amelyanőkhelyzetének
javítására te tt gazdasági, szociá
lis, kulturális intézkedést. Ennek
szellemében igyekszik a vállalati
nőbizottság is munkáját végezni,
éves és középtávú munkatervek
alapján. Jó munkájának hasznát
gazdaságunk 96 aktív és 13
nyugdíjas nődolgozója látja.

A nőbizottság 1981 augusztu
sában szerveződött újjá, mert a
régi tagok közül többen beteg
ség, gyermekgondozási szabadság
miatt nem tudtak a bizottságban
aktív munkát kifejteni. A bizott
ság 7 tagja úgy van kiválasztva,
hogy minden nőket foglalkoz
tató munkaterületrőllegyenkép
viselet. Első és fontos feladata
vol t a bizottságnak, hogy 1982
márciusában felmérte a nő dolgo
zók havi átJagkeresetét, amely a
következő képet mutatja: műsza
kiak (2 fő) 3400 forin t, admi-

.Öten a nőnapi ünnepség résztvevői közül.

A jó hangulatot tréfás történetekkel emelte Hangya Lajosné, Szirony
Györgyné és Balogh Tamásné'



Megalakultunk
1972. április 4-én

Ez év április 4-én volt tíz éve,
hogy gazdaságunkban megala
kult az MSZBT tagcsoport. Ez
idő alatt igen sokan tevékeny
kedtek aktivistaként azért, hogy
a két nép mind közelebbrőlmeg
ismerje egymás történelmét,
hogy dolgozóink megismerjék a
Szovjetunió szerepét a mai bo
nyolult világpolitikai helyzetben,
a béke megvédése érdekében ki
fejtett erőfeszítései közepette. E
feladat nem látványos, de nem is
arra törekvő; eredménye konkré
tan nem mérhető, mégis egyre
többen kapcsolódnak be a cso
portunk munkájába, ki így, ki
úgy. Sokan szeretik a vetélke
d6ket, mások pedig a Szovjetu
nióba utaznak, és ott ismerked
nek a szovjet emberek minden
napi életével, gondjaival, örömei
vei, sikereivel, megint mások a
hozzánk érkező szovjet emberek
kel alakitottak ki baráti kapcso
latokat.

Tagcsoportunknak korábban
öt, jelenleg hét elnökségi tagja
van. Aktivistáink a gazdaság kü
lönböző munkaterületein dol
goznak. Többen pártmegbizatás
ként végzik e munkájukat az

MSZBT-ben. A szükséges elvi,
politikai irányítást. a pártalap
szervezetünktől kapja tagcsopor
tunk. Hasonlóan jól segíti mun
kánkat a gazdaság vezetősége is,
különböző anyagok és anyagiak
biztosításával, mint pl. a hatféle
sajtótermék közel 80 példány
számban való járatásával. Ezeket
elsősorban a szocialista brigádja
inknak juttatjuk el, akikre a jö
vőben is támaszkodni kívánunk
tagcsoportunk fejlesztésében.

Tartós és jó a kapcsolatunk
az I. sz. általános iskolával. Tag
csoportunk tartott az iskolai tag
csoportnál élménybeszámolót a
gyermekeknek, viszonzásul no
vember 7-én szereplésükkel te
szik színesebbé ünnepségünket.

Terveink a jövőt tekintve: ve
télkedőket szervezni az Országos
MSZBT felhívására "Távoli váro
sok, közeli bará tok" címmel.
Megszervezzük a battonyai ko
szorúzási ünnepségen való közös
részvétel t az r. sz. általános isko
lával, ahol előkészítenénk egy
battonyai iskolai MSZBT tagcso
porttal való kapcsolatfelvételt is.

Molnár Gyula
MSZBT ügyvezető clni\k

A munkavédelem nemcsak kötelező,

de minden dolgozó saját érdeke is

[nnvien mé~ so~a nem vizs~ázta~
pontokban - és ez nem volt
könnyű -, hogy minél kevesebb
legyen a munkaidő kiesés. Az ál
latte.nyésztőké 'példiul délelőtt

tíz órakor kezdődött, amikor
már végeztek a reggeli teendők·

kel.
- Vizsgát tenni kötelező volt,

rendelet írja elő, akkor is, ha va·
lakinek még nem járt le az előző·

től számított három év. Meg·
nyugató, hogy szinte mindenki
komolyan vette, s így csak egy
pár embernek kell újból a bizott
ság elé állni.

Sikeres volt tehát a nagy
munka. De igazán az életben bi
zonyosodik be, hogy mennyire.
Évekre visszamenőleg a vállalat a
Békés-Csongrád megyei állami
gazdaságok között munkavéde
lemben a második helyen állt. A
múl t évben a szállításnál és az
építésnél további javulás mutat
kozott. Ugyanakkor a juhászat
ban és a szarvasmarha telepen
több volt a baleset. Igy aztán vál
lalati szinten is több lett a bal
esetek és a kiesett munkanapok
száma. Ez már a megelőzés élet·
bevágó fontosságára figyelmez
tet.

- Vannak alapvető dolgok,
amikkel mindenkinek tisztában
kell lenni. Minden üzemben, így
nálunk is lépten-nyomon ve
szélyforrással találkozunk, hi
szen forgó-mozgó géprés~ek van
nak, vegyianyagok stb. Es azt is
tudni kell, hogy nem minden
egyes gép zárja ki automatikusan
a baleset lehetőségét. Nemcsak
kötelező, de saját érdek is, a vé
dőfelszerelések használata. Na
gyon ki szeretném hangsúlyozni,
hogy a balesete knek mindig sze
mélyi, tárgyi és szervezési oka
van. Véletlenek, akár a közleke
désben, itt sincsenek, csak vala
ki, valamit nem tartott be ponto
san. Ne álltasson az senkit, hogy
ez elmegy egy darabig, talán so
káig is, mert egyszer, mint annyi
rá a szomorú példa - meg
bosszulja magát a lezserség. Es
akkor már a bajt nem lehet meg
nem történtté tenni. Ezt ne fe
lejtsük el.

Még kimondani is sok azt,
hogy 435, pedig ennyien tanul
tak, majd adtak számot a mun
kavédelem oly szükséges tudni
valóiról. A vállalat dolgozóinak
túlnyomó többsége. S a lebonyo
litás hatalmas munka volt.

- A felkészítés - mondja Ko
l'ács Juzsef, a gazdaság munkavé
delmi vezetője -, már januárban
elkezdődött. Minden csoport fél
napos oktatáson vett részt, ek
kor történt a módosított, tehát
az új szabályzat ismertetése. És
mód volt a leglényegesebb kérdé
sek megbeszélésére is. Ezen kívül
több témából - mint például az
erősáramú villamosság - köny
vet is biztosítottunk az ágazatve
zető k és szakmunkások részére.

Legelőször, márciusban a gaz
daság igazgatója és két helyettese
vizsgázott az országos közpon
tunkban, majd ezt követte itt
hon a műszaki vezető ké. S aztán
került sor folyamatosan a mun
kások vizsgáztatására. Olyan idő-

k:::.Járban kezdtük a felkészítést
- mondja Kovács József munka
védeimi vezető



Bemutatjuk a szocialista brigádokat

Mundrucz Gábor
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egyeznek, vagy kit, mifelé húz a
szive. A munkában egyformán
precizek, a. minőség hívei; s egy
formán bajnokai II közművelődé
si mozgalomnak, mint a vetélke
dők is tanúsítják, mégis.itt ága
zik el kétfelé az útjuk. A ,,híva
talosra" és az önképző formára.

- Nekem mindig a könyvek,
az olvasás volt a szenvedélyem 
mondja Mundrucz Gábor. ~

Tényleg annyira, hogy nemcsak
a könyvtárból hordom, hanem
elég sokat meg is veszek. Még
most is, ahogy - sajnos - elég
drága lett. A házi könyvtáram
2000 kötet körül van, minden
érdekel, d,e legjobban a szépiro
dalom. Azért talán tanultam vo
lan tovább, ha nem· Ladányban
laknék. Gyomán könnyebb len
ne. Persze, az igazság az, hogy
engem, legalábbis eddig, maga az
olvasás kielégített. Rengeteget
tanultam is ezáltal.

- Én meg az iskolai tanulást
választottam - folytatja Galam
bos József - s tíz éve éppen,
hogy ezt az utat járom. 72-ben
kez.dtem el a középiskolát, majd
érettségi után - egyidőben az
autószerelői vizsgával - techni
kusi minősítést szereztem. És
pont most állok a marxista esti
középiskola befejezésénél.

Egy évtized folyamatos tanu
lás ... Házépítés, két gyermek. S
alig egy éve múlt, hogy újabb ko
moly megbízatást kapott: a
szarvasmarha-telep gépcsoportjá
nak vezetője lett.

- Itt az erőgépeken kívül a
többi gép más, és más a techno
lógia is, mint amivel eddig dol
goztam, tehát bizonyos átállást
kívánt. Most már azért itthon ér
zem magam a telepen, de a;,j~

pap is holtig tanul" mondást
nem felejtem. Szükség is van rá.
Mert sehol sem szabad állni a gé
peknek, de itt meg különösen
nem.

~ Gl'lAMeoSOVI

• JOZEFOVl

, '"'' "'"'''~

VYNIKAJÚCI
PRACOVNÍK

POLNOHOSPODÁRSTVA
A VYZIVY

Szlovátiában ta~ta~ ~itüntetést

VYNIKAJÚCI
PRACOVNÍK

POLNOHOSPOOÁRSTVA
A VYZIVY

i
'

. GABOROVl
MUNDRU/'lC70Vl

.. ,"',., .. ·.·f ··.· "',,............ ' "., ' " ..

életet kezdték itt a gazdaságban,
de a szakmát is itt tanulták. .

- Egy kis különbséggel 
jegyzi meg Galambos József 
mert Gabi fiatalabb nálam. Én
1964-ben lettem géplakatos, ő

meg 68-ban ipari tanuló. De vé-
gül is ez is, az is elég régen volt.

Jót nevetünk, amikor azonnal
a súlykülönbség is szóba kerül,
no meg, hogy Gábor nem nősem

ber. De valahogy később is úgy
alakul a beszélgetés, hogy miben

Galambos József

Nincs ember, aki ne örülne az
elismerésnek, hátmég, ha első

ként kapja meg és más országból.
Mint Galambos Józse! gépcso
portvezető és Mundruá Gábor
géplakatos és szerelő szakmun- .
kás, aki egyben a két brigádot 
az Ifit és az Augusztus 20• ....; is
képviselik. ITöbbszörös kiváló
dolgozók, Mundrucz Gábor pe
dig elnyerte már a m4gyar mező
gazdaság kiváló dolgozója CÍmet.

- Nagyon meglepődtünk,

amikor a tavasszal meghívó érke
zett Nagyidáról Nagyidára 
mondják szinte egyszerre mind·
ketten -, mert mi oda nem
ilyenkor szoktunk menni. Csak
hogy most ünnepségre voltunk
hivatalosak, hogy átvegyük a
Szlovák Köztársaság Mezőgazda

sági és hlelmezési Minisztériumá
nak kiváló dolgozói kítüntetését.
Rajtunk kívül ezt csak a nagyidai
gazdaság igazgatója kapta meg.

Zöld dobozban a szép ara
nyozott jelvény, mellette az ok
levél, amelyet Pozsonyban Jano-'
vic miniszter sajátkezűleg írt alá.
A barátságszülte eredményes
munka jutalmaként. A két gaz
daság közötti segítségcseréről,

amelyben mindketten az elsőtől,

1978-tól minden évben, elejétől

a végéig résztvettek - már több
ször írtunk. Szóljon ez az írás
most személy szerint róluk, akik
mindketten nemcsak a feinőtt

V.M.
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nak, karbantartanak, de szánta
nak és betakarítanak is.' Aratnak
búzát, napraforgót és az ősz őket

is a kukoricában találja. Ők is
két műszakot dolgoznak, S a ké
ső őszi hideg sem akadály.

Akár a többi dolgozóé a me
zőgazdaságban, az ő munkájuk is
nehéz, kemény. Mégis sok mást
is vállaltak magukra a termelési
feladatokon kívül. Itt van csak
maga a közművelődés. Mindig
vannak páran, akik tanulnak, de
azért soha sincs vetélkedés a tré
fát értő, jó kedvű Ifik nélkül, s
többször csak egy hajszál válasz
totta el a brigádot az elsőségtől.

De azt mondják - bár jó lenne
-, nem a győzelem a fontos, ha
nem a részvétel, mert a felkészü
lés idején tanulnak rengeteget. A
versenyző csapat jó ideig állandó
gárdából állt - Galambos, Bo
czonádi, Antal, Kovács, Tóth és
Juhász -, de tavaly már Mada
rász és Hajdú is bekapcsolódott,
s most már maradnak is, mert jól
helytálltak.

S bár a tagság több helyen 
melléküzemágban is - dolgozik,
és három községben lakik, az
összetartás így is nagy. Társadal
mi munkában, emberi kapcsola
tokban is. Csak persze nehezebb
összejönni. De azért már most is
ott mesterkednek a Körös holt
ágán, a gazdaság kertészete köze
lében, hogy a kis pontonmóló
mielőbb elkészüljön. Hogy csó
nakkal, vízibiciklivel ki lehessen
kötni!

ban és minőségben kaphatók." Vi
szont a 314-es telep rossz fekvésű,

vízben áll a drága energiával kitermelt
szén nagy része, sőt az építési faanyag
is. S a telep végét csak gumicsizmával
lehetett megközelíteni. Közérdek,
hogy sürgős intézkedés történjék. Ja
vasolják továbbá, hogy vezesség be a
kisgépek, állványbakok, pallók, zsalu
táblák, talicskák, stb. kölcsönzését.
Ez sokat segítene a kisemberek építé
si gondjának enyhítésében.

Ugyancsak még ebben a hónapban
ellenőriztek egy élelmiszer boltot is
és több helyen vizsgál ták a kereske
delmi dolgozók helyzetét, munkakö
rülményeit. Érdemes, ha röviden is,
legalább egyet, ismertetni a tapasztal
takból. Az 53-as boltban a kereske
dők a törvényes időnél többet dol
goznak] mert ~ok esetben munka
után vami kell az árura, és az öt napos munkahéttel is probléma van:
nem tudják a beütemezés szerint ki
venni a szabadnapot. Ennek ellenére
a brigádmunka jo, s a vevők sem pa
naszkodnak.

Nemrég kezdték meg ellenőreink a
panaszok intézésének általános vizs
gálatát, s befejezték a gyomaendrődi
piacokon a kiskereskedők és egyéb
magáneladók áruinak minőségi- és ár
ellenőrzését. Sorra került a Körös ét
terem részletes vizsgálata, valamint a
Hídfő vendéglőé. S 'a meleg idő beáll
tával megindult a büfék és a fagyial
tosok ellenőrzése. Mindekettő fontos
közegészségügyi feladat.

zatokat, s már négy éve tartják
az aranykoszorús szintet. Pedig
ez csak a hármas követelmény
együttes betartásával lehetséges,
igaz, úgy, hogy hol az egyik, hol
a másik erősíti egymást. Minél
modemebbek a gépek, annál in
kább szükséges univerzális ember
a javításhoz. A többféle szakma
ismerete. Ezt hamar felismerte a
brigád, sma már alig van olyan
tagja, aki ne rendelkezne két- sőt

három szakmával is.
A műhely nagy időszaka a

tél, a nagyjavítások ideje;·a mun
ka próbája - a valódi meo - vi
szont a kinti élet. Mennyire bír
ják a különböző gépek a megfe-.
szített kampánymunkát, a csúcs
időszakot. S bár a bérezés is fi
gyelembe veszi a minőséget, sok
esetben maguk a brigádtagok az
"ellenőrei" a saját munkájuknak.
S ha hiba akadna, szenvedő ala
nyai is, hiszen nem csak javíta-

./'".

Különö:;ebben nem is kell
hangsúlyozni, hogy a gazdaság
életében, azaz munkájában a
központi javítóműhely tevékeny
sége meghatározó jelentőségű.

Az itt dolgozó két szocialista bri·
gád közül most az IFI lép az ol
vasók elé, s mivel bemutatkozás·
kor illik megmondani a nevün
ket, a brigád is először ennek
tesz eleget. Kovács József a bri
gád vezetője, Galambos József a
helyettese, Riezmann János cso
portvezető, és a többiek: ifj. An
tal István, Boezonádi Ferenc,
Domján István, Feke Bálint, Haj
dú Mihály, Juhász Lajos, Kisari
József, Madarász Sándor Somo
gyi Gyula, Szujó Péter. Techni
kusok és szakmunkások.

A brigád 1969-ben alakult
amikor még - mint mondják
most sem idős tagok - valóban
mindenki ifikorban volt. Sorban
szerezték meg a különböző foko-

Kereskedelmi ellenörök nyomában
Aki egy kicsit is ismeri a szakszer

vezeti munkának ezt a teljes lakossá
got érintő részét, az.azt is tudja, hogy
nem egyszer hálátlan feladat: társa
dalmi munkában és pont az üzleteket
és a vendéglátást vizsgálni. Milyen az
ellátás, pontos-e a mérés és a számo
lás, és. sorolhatnánk tovább a sokféle
szempontot, mely szerint a gazdaság
kereskedelmi ellenőreinek négy tagú
csoportja 1977 óta dol~ozik.

Ketten már nyugdljasok: Darvasi
Ferenc az egyik és a másik, Márialaki
Lajos, aki egyben a csoport vezetője

is. S az aktív dolgozók közül Muth
Ádám főbizalmi és Domján István
géplakatos az Ifi bri9ádból. Munkáju
kat már az is jól erzékelteti, hogy
Gyomán egy év óta csak - a gazdaság
"csapata" ---"tart ellenőrzéseket egye
dül, mert a többi vállillat e kihagyás
után, most fogja az ellenőri választá
sokat megejteni.

Mint a Szakszervezetek Megyei
Tanácsának igazolványával ellátott és
megbízott aktivistái munkaterv sze
rint dolgoznak, s önálló ellenőrzései

ket párban végzik. Időnként, így ta
valy is, a .helyi tanáccsal közösen öt
ízben folytattak közös ellenőrzést.

De nézzünk meg közelebbről csak
egyetlen hónapot, hogy az alatt mit is
csináltak? Például márciusban. A
gyomai TUZÉP telepeit nézték meg
tüzetesen, s a jelentés arról számol
be, hogy".. '. akislakásépítőket álta
lában nagy választék fogadja. Ajtók,
ablakok régen nem látott választék
ban és minőségben kaphatók.

Vasas ifik o mezőgazdaságban



M. Szabó Zsuzsa

- A nyolc épületből hármat
gabonatárolóvá alakítunk, kettő·

ben liba előnevelést, háromban
liba utónevelést folytatunk. De
felújítjuk a szarvasmarha telepet
is, jövőre kötetlen tartást veze·
tünk be a telepen. Szervezeti vál
tozást is tervezek. Rövidesen át
térünk a kerületi rendszerre, jö
vőre pedig az ágazati önelszámo
lásra. Öt önelszámoló egység
lesz: a három kerület, a műszaki

beruházási ágazat és az ipari ága
zat. Ez utóbbi most formálódik,
jövedelmet az idén még nem igen
ad. Az építőágazatunk munkáit
igyekszünk itt helyben megszer
vezni, mert tevékenységük vesz
teséges, nehezen áttekinthető.

- Igen. Nem sikerült besze
rezni a gyomirtáshoz, a kakasláb
fű ellen kitűnő Sacimol vegy
szert. Ráadásul a Synpran 112 is
kevésnek bizonyult. De azért el
mondhatom, hogy jól sikerült a
repülőgépes növényvédelem. Az
állomány ép, egészséges maradt.

Augusztus végén kezdtük a lecsa
polást, minden menetrendsze
rűen haladt a rizsföldeken.

- Tavaly 2,7 tonnát értünk
el, az idén ennél két tized tonná
val kevesebbet terveztünk. Most
úgy tűnik, meg lesz a három
tonna hektáranként, tehát jó jö
vedelemre teszünk szert a rizzsel.

- Mekkora termésre számít
hatunk?

- Nem, mert én itt még se
ron tani, se javítani nem tudtam
ennyi idő alatt. A mostani ered
ményeket vagy eredménytelensé
get a múlt év alapozása döntötte
el. Ezért törekszem a mostani jó
alapozásra és remélem, ha jövőre

nem is, de rövidesen sikeresebb
éveket zárhatunk. Ehhez úgy ér
zem, minden segítséget megka
pok.

- Veszteséges zárásra számít
hatunk az idén. Nem fél, hogy
Önt hibáztatják érte?

- Az idén 920 hektárra vetet
tük a rizst. A vetéssel az időjárás

miatt egy kicsit megkéstünk, má
jus] 5-re fejeztük be. Későbh fel
melegedett az idő, sokat sütött a
nap. A növények behoz tá k a fej
lődési lemaradásukat, erőre kap
tak. Ez azért is jó volt, mert így
megelőzte a virágzás a lehülést.

A megtermékenyülés kedvező

körülmények között mehetett
végbe, szép tömöttek a szemek,
szinte alig akad közöttük léha.

- Voltak azért gondok is a
rizzsel . ..

Sokat ígérő rizstáblák
Méltán bizakodik jó termés

ben Giricz Máté. gazdaságunk
rizságazatának vezetője:

- Alapvető nagy változások
ról nem lehet szó. A termelési
szerkezet fmomításáról, jövedel
mezőbbé tételéről inkább. De el
mondom sorban. Az objektíve
rossz talajokon is lehet segíteni,
tervszerű és okszerű műtrágyá

zássaL Következetesen végrehaj
tott altalajlazítással sokat javít
hatunk a szerkezetükön, ezért
erre nem szabad sajnálni a saját
pénzforrásokat sem. A vetésterv
ből kiemeit szerepet kell, hogy
kapjon a jól jövedelmező búza
termesztés. Az őszi kalászos ga
bonák vetésterületét a mostani
1800 hektárról 2200 hektárra kí
vánatos növelni. Fejlesztésre ér
demes a legelőgazdálkodás, hi
szen az intenzív gyepek nagyobb
hozama lehetővé teszi, hogy
hosszabb távon kisebb területről

hozzuk le a tömegtakarmányo
kat. Ez pedig azt jelenti, hogy
több árunövényt termeszthe
tünk. A rizs területet kicsit csök
kenteni fogjuk, 800 hektáron
stabilizáljuk a vetésterületét.
Folytatjuk a tervszerű vetésvál
tást ennél a kulturánál és termé
szetesen a korszerű, lézeres be
rendezéssel javítjuk a rizsföldek
minőségét.

- Mi lesz a korszeyü, ám vesz
teséges juhteleppel?
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- Ogy látom, egy adottságai
miatt nehéz körülmények között
gazdálkodó üzemről van szó.
Természetesen, vannak hibás
döntések is, amelyek gazdálko
dási gondokat okoznak. Először

inkább arról, amit jónak talál·
tam. Örülök, hogy a tejtermelé
sünk átlagos hozama tehenen
ként meghaladja az ötezer litert.
Szépen fejlődött és jó termést
ígér a rizs. A búza hektárankénti
2,6 tonnás hozama azon ban nem
magyarázható egyedül a rossz
körülményekkel. Számos tech
nológiai hibá t is takar ez az ala
csony átlag. A legnagyobb teher
a gazdaságon a juhtenyésztés. A
tenyészállományt most kisvállal
kozóknak adtuk bérbe, remél
jük, így megszűnik a vesztesége.

- Milyennek találja a szak
embergárdát?

- A középvezetők, akik a
konkrét termelést irányítják, ki
mondottan jól felkészültek. Sze
retném, ha valamennyien meg
maradnának az üzemben. Ugy
érzem, egy jobb felsőszintűveze
téssel többre lennének képesek
és beszélgetéseinkből kitűnik,

hajlandók is erre. Évek óta ne
héz körülmények között dolgoz
nak ezek az emberek, de meg
szokták, lehet rájuk számítani.

- Milyen változtatásokat ter
vez a termelési szerkezetben?

- Milyen tapasztalatokat
szerzett az ismerkedés során?

- És most milyennek látja
gazdaságunkat?

- Sok gonddal és problémá
val találtam magam szembe az is
merkedés során. Mert hiszen még
mindig ismerkedem, a termelés
seI és az emberekkel is. Ugy lá·
tom, termelési szerkezete egysze
rűbb, mint a területileg hasonló
nagyságú Győzelem Tsz-é, de
sokkal több az objektív és a
szubjektív nehézség az üzemben.

- Szólna részletesebben az is
merkedésről?

Hogy mit vállalok valójában és
milyen az az üzem, amelynek az
élére kerülök, azt kezdetben
nem tudtam.

- Először én mutatkoztam
be, a különböző üzemi párt és
társadalmi szerveknek, a dolgo
zóknak. Utána határszemlét tet
tem, körbejártam az egyes terü
leteket, majorokat. Ez még most
is tart. Megnéztem az íróasztal
ban található iratokat, feljegyzé
seket, majd azt, hogyan fest
mináez a gyarconatban. Napi
10-12 órát dolgozom, de azért
igyekszem kipihenni magam, ne
hogy idő előtt kikészüljek. Az
ember agya csak bizonyos
mennyiséget képes felvenni, egy
idő után hiába nézem a papíro
kat, elfáradok. Akkor félre kell
tenni a munká t és igyekezni fel
frissülni.

rejt magában a tsz, alkalmam
nyílik, hogy kipróbáljam, meg
tudok-e bírkózni egy hunyainál
nagyobb üzem feladataival?

- Hogy keriilt gazdaságunk
élére?

- Május közepén kerestek
meg hivatalosan pártvonalon és.
az Állami Gazdaságok Közpon t
jától, hogy vállalnám-e? Nagyon
hirtelen jött az egész. Töpreng
tem egy kicsit, majd elvállaltam.

A gazdaság egyik kerülete hatá
ros a Győzelem Tsz-szel, ismer
tem a terület egy részének talaj
típusát, egyéb jellemzőit. Nem
volt idegen a terület. Természe
tesen, így azért másnak látom.

Hol dolgozott közben?

- Hunyán kezdtem, 1965
ben, a Hunyady Tsz-ben. Na
gyon hasznos volt az ott töltött
tizenkét év. Amolyan mindenes
voltam. Foglalkoztam az állatte
nyésztéssei, növénytermesz
téssel, két évig főagronómus vol
tam. Nagy jó tsz volt akkoriban
a hunyai, szerettem ott dolgozni.

Hogy miért jöttem át mégis a
Győzelembe? A szövetkezet a
hetvenes évek végén kezdett ki
bontakozni. Hívtak és én jöttem.

Úgy láttam; nagy lehetőségeket

- Említette, hogy levelező

szakon végezte az egyetemet.

Mint ismert, a szövetkezet na
gyot fejlődött az utóbbi évek
ben, a környék egyik legjobb
üzemévé vált, stabilizálódtak és
emelkedtek a termelési eredmé
nyei.

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HíRADÓJA1982. OKTÓBER

Június elejétől áll gazdasá
gunk élén Dávid Imre igazgató,
aki korábban a gyomaendrődi

Győzelem Tsz főagronómusa

ként dolgozott.
- Kérem mutatkozzon be né

hány mondatban/
- Szarvason születtem, negy

ven éves vagyok. Kimondottan
paraszti családban nőttem fel, 18
éves koromig otthon dolgoztan1.
A szövetkezeti mozgalom szerve
ződése után kezdtem tanulni, a
békési mezőgazdasági szakiskolá
ban. Utána jött a katonaság.
Összesen huszonhét hónapot töl
töttem el a BM Határőrségnél.

Hosszú idő volt, de úgy vélem,
hasznosan telt. Ott neveltek em
berré, ott tanultam meg sok min-

dent, aminek ma is hasznát ve
szem. A katonaság után külön
bözeti vizsgát tettem és az oros
házi technikumba mentem tanul
ni. Jó iskola volt. Megszereztem
az érettségit és e mellett olyan
tárgyakat tanultam, amelyek kö
zel vol tak a gyakorlati élethez.

Munka közben jelentkeztem a
Debreceni Agrártudományi
Egyetemre, ahol 1977-ben sze
reztem általános agrármérnöki
diplomá1. A múlt évben elvégez
tem a szakmérnökit, szintén
Debrecen ben, vállalatgazdálko
dási szakon. Hogy mi szükség
vol t erre? Gazdasági életünk
követelménye, hogy ne csak ter
meljünk, hanem azt is nézzük,
mit mennyiért állítunk elő. Jó
volt a debreceni iskola, a szak
mérnöki sokat segített abban,
hogy megértsem a termelés és a
gazdálkodás pénzügyi részének
kapcsolatá t. Megközelítőleg tel
jessé tette elméleti és gyakorlati
felkészül tségemet.

"Lépésről lépésre mutatkozom be"
eszélgetés Dávid Imre igazgatóval

•• • ••
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Nyugdíjasok a határban
Autóbuszon, gyalogosan, jó hangulatban találkoztak

A találkozó a késő délutáni
órákig tartott, nagy beszélgeté
sek, barátkozások után búcsúz
kodtak egymástól, a gazdaság ve
zetőitől, és indult haza a két
autóbusz kissé elfáradt, de elége
dett utasaival.

S. E.

Az ebéd: húsleves és birka,
marh2.0örkölt és sör pomi)ásan
ízlett mindenkinek, majd a nyug
díjas találkozó résztvevőinek

ajándé ktá rgyakkal kedveskedett
a gazdaság. A nyugdíjasok nevé
ben Nagy M. Lajos nyugdíjas
igazgató köszönte meg a felejthe
tetlen napot, a lehetőséget, hogy
körbejárhatták a gazdaságot,
hogy megismerkedhettek a gaz
daság jelenlegi helyzetével, ter
veivel, feladataival.

szavaltak, majd sok tapsot ka
pott a Körösmenti együttes tánc
kara. Különösen tetszett az egy
begyűltelmek az üveges tánc ...

Dávid Imre igazgató beszélt a
gazdaság lehetöségeiról, terveiról

Programjukat megelőzően

Hangya Edina és Hangya Balázs

Az ünnepi percek ezzel még
nem .fejez-dtek be. A Katona
József Művelődési Ház Körös
menti Táncegyüttesének tagjai
ez alkalomra összeállított műsor
ral léptek a nyugdíjasok elé.

Gombár Mátyásné szavai után
Dávid Imre, a gazdaság új igazga
tója beszélt a gazdaság feladatai
ról, lehetőségeiről, hangsúlyozva:

Nem egyszer megtörtént, hogy
este befejezték a rizs aratását. és
reggel má r készen volt a 3-400
ember bérének sZámfejtése is.

Kedves vendégein k között van
nak, akik fizikai, vannak akik
szellemi munkásként mentek
nyugdíjba, és tudom, vala
mennyien a magukénak érezték
a gazdaságot, és komolyan vet
ték a munkájukat. Igy lett ne
künk is könnyebb I 982-ben, ;-;.a
bár rengeteg feladattal, számos
nehézséggel kell ma is megküz
deni. A szálak elszakíthatatla
nok! Sokuknak a gyermeke dol
gozik most itt, sokan maguk is
visszajárnak dolgozni évi 840
órát, és ma is figyelemmel kísé
rik gazdaságunk életét. A ke
mény évek után jöttek a nyugdí
jas évek, bizonyára nem volt
könnyű megszokni, hogy nem
kell már olyan korán kelni, hogy
több idő jut az otthoni munkára,
a családra is. Ez a mai kirándulás
- mondotta befejezésül, amit a
gazdaság területén tettünk, fel
elevenítette az emlékeket, láthat
ták a változást, a fejlődést, ami
azóta történt, hogy megkezdték
nyugdíjas éveiket. ürülünk, hogy
együtt lehettünk!

nyugdíjasaink akkor jöhetnek
dolgozni, amikor csak szeretné
nek, és jöjjenek is, szükség van
rájuk! Szavai után pohárköszön
tőt mondott, kívánva mindenki
nek jó egészséget, hosszú életet.

Elsőnek Gombár Mátyásné, a
szakszervezet titkára köszöntöt
te a nyugdíjasokat. Elmondta,
hogy nagy igyekezettel és szere·
tettel készültek erre a napra. Ar·
ról is beszélt, hogy a gazdaság
fennállása óta 195-en mentek
nyugdíjba. A kezdeti években a
nyugdíjba menők rég túl voltak a
60 éven, mivel csak úgy jött
össze a tíz év munkaviszony, ha
tovább dolgoztak.

mesztési ágazatvezető válaszolt
az érdeklődő kérdésekre. Innen a
takarmánykeverő- szárítóhoz
mentek nyugdíjasaink. Az 1973
ban épült keverő-szárító közel
tíz éves munkájáról kaptak tájé
koztatást, a mindenről gondos
kodó szakszervezetiek pedig friss
üdítővel kínálták a nyugdíjas ha
társzemle résztvevőit. Kis pihenő

után a kísérleti rizsparcellák kö
vetkeztek, ahol Dávid Imre igaz
gató mutatta be a legújabb fajtá
kat, és beszélt a kísérlet eredmé
nyeiről. A határjárás ezzel még
nem fejeződött be, az autóbu
szok ezután az altalaj-Iazítást
végző erőgépeknél álltak meg. A
K-700-assal végzett altalaj-lazítás
minősége nagyon tetszett nyug
díjasainlmak, itt is - csakúgy,
mint máshol - sok kérdés hang
zott el, és felidézték munkás éle
tük egy-egy epizódját, már csak
az emlékekben megőrzött esemé
nyét.

A Körösi kerület étterméhez
érkeztek ezután az autóbuszok.
ahol a határjárók kényelmesen
elhelyezkedve, jó hangulatban vi·
tatták meg a határszemle tapasz·
talatait, elevenítették fel az el
múlt idők küzdelmeit, a gazda
ság történetének nevezetes állo·
másait.

A vezetők az autóbuszokon
köszöntötték a nyugdíjasokat, .
akik nagy figyelemmel hallgatták
a határszemlét bevezető rövid tá
jékoztatót. Alig hangzottak el a
köszöntő és a tájékoztató szavai,
a két autóbusz máris megérke
zett az első állomásra: a Kősziget

környéki fel újított ősgyepre. A
társaság kiszállt, és körülnézett.

Sokan a nyugdíjasok közül évek
óta nem jártak erre, valamikori
munkájuk felidézése is szóba ke
rült, miközben Dávid Imre igaz
gató és Tóth Lajos növényter-

maendrődiek indultak útnak,
hogy megszemléljék a határt. A
zazdaság vezetői fogadták az ér
kezőket: Ddvid Imre igazgató,
Rdcz Jdnos igazgatóhelyettes,
Gombdr Mdtydsné az SZB titká
ra, Hangya Lajosné oktatás és
szociálpolitikai felelős, Tóth
Lajos. a növénytermesztési ága
zat vezetője.

Augusztus 6-a volt a nagy
nap, amikorra a 125 meghívottat
a gazdaság központi irodája elé
várták a szervezők. A legidőseb

bek - sajnos - nem tudtak el
jönni, így is hetvennyolcan ér
keztek meg a gyülekezés szinhe
lyére. Két autóbuszunk közül az
egyik Körösladány és Dévaványa
környékéről hozta be a nyugdíja
sokat, ennek a csoportnak a ve
zetője Nagy Ldszló, az SZB elnö
ke volt. A másik buszban a gyo-

Régi kívánsága a gazdaság
nyugdíjasainak, hogy szeretné
nek újra szétnézni a határban,
megnézni az új létesítményeket,
látni: mi minden változott azóta,
hogy megérdemelt pihenőjüket

megkezdték. A gazdaság vezetői,

a szakszervezeti bizottság, a köz
művelődési bizottság így hatá
rozta el, hogy a legközelebbi
nyugdíjas találkozót határjárással
köti egybe, és bemutatja egykori
dolgozóinak hová, meddig jutot
tunk?

Üveges-tánc a Körösmenti Táncegyüttes tagjainak előadásában
Altalaj-lazítás a Körösi kerületben

A felújított ősgyepen

- Bizonyára valamennyien
várakozással, örömmel készültek
erre a mai napra - mondotta
Gombárné. Számunkra is nagy
öröm újra látni az ismerős arco
kat, azokat, akikkel hosszú éve
kig együtt dolgoztunk. Hiszen
akik itt vannak, azok - ahogy
mondani szokták - kenyerük ja
vát a Körösi Állami Gazdaságban
ették meg. Tudom, hogya fejős

teheneket névszerint ismerték,
behunyt szemmel is kimentek
volna Paphalomra, Perjésre. Sok
mindent tudnának mesélni a
mostaniaknak a kézi fejésről, a
kézi aratásról, cséplésrőI. A me
zőgazdaság nagyon sokat válto
zott az utóbbi húsz évben. Ki ne
emlékezne a paphalmi, perjési,
Zalka-tanyai állattartó telepen
végzett nehéz munkára? A rizs
kézi aratására, arra a sok alkalmi
munkásra, akik aratás idején a
Nyírségből hozzánk érkeztek. Megérkezett az ízletes ebéd Fotó: Oláh Sándor



Veress Erzsi
képriportjaAugusztusi képek

lemplénben

A harmadik napon ugyancsak
strandolás volt a délelőtti prog
ram, majd ebéd után fél 3 órakor
indultak haza Nagyidára. A talál
kozás emlékére gazdaságunk ve
zetői Honti Antal rézdomborítá
sával lepték meg a hozzánk érke
zetteket.

A tervek szerint jövőre két al
kalommal 40-40 dolgozónk uta
zik tapasztalatcsere látogatásra
Nagyidára, ahonnan - a szintén
hagyományos - munkakapcsolat
keretében két traktoros érkezett
hozzánk és dolgozott augusztus
szeptemberben földjeinken.

A második nap gyulai kirán
dulással, várfürdő-beli fürdéssel
telt el, visszaérkezés után pedig
meglátogatták a Körösi-kerüle
tet, a rizstelepet, a szarvasmar
ha-telepet. Különösen a szarvas
marha-telep érdekelte a szlová
kiaiakat, és az a módszer,
amellyel évi átlagban 5000 liter
fölé emeltük az egy tehénre jutó
tejtermelést. Ezen a napon este
Gyoma vendéglátó-helyein töl
töttek kellemes órákat vendé
geink.

kollégiumában találtak, ez is bi
zonyítja az iskola és a Körösi Ál
lami Gazdaság jó kapcsolatát,
együttműködését. A rendelkezé
sükre bocsájtott 10 szobában ké
nyelmesen elfértek a vendégek,
akik ebéd után azonnal felkeres
ték a strandfürdőt, este pedig a
Háziipari Szövetkezet ligeti fahá
záb2.n ismerkedési esten találkoz
tak gazdaságunk dolgozóival. Az
este;: Dávid imre igazgató mutat
ta be gazdaságunk vezetőit,

t.:gyanezt tették a vendégek is.

- Akik ott voltak, felejthetet
len élménnyel lettek gazdagab
bak. Legújabb tervünk az. hogy
jövőre, 1983-ban Esztergomba
látogatunk el. Bírjuk ugyanis a
gépgyári munkásőrök meghívá
sát, és a szlovákiai Nagyidára ter
vezünk egy utat. A szakasz kol
lektívája dönti majd el, hová me
gyünk és mikor. Az a vélemé
nyem, hogy ezek a közös kirán
dulások "agyban elősegítik a
munkásőrök közötti barátságot,
megértést, cselekvőkészséget. Az
úton kellemesen töltöttük az
időt, megismertük a zempléni táj
és várcsok nevezetességeit, or
szágunknak ezt a ritkán látott.
nagyon szét> vidékét.

sunk, innen indultunk különbö
ző kirándulásokra. Az IBUSZ-tól
hozzánk érkezett idegenvezető,

dr. Kovács Miklós nagy részletes
séggel ismertette a látnivalókat, a
városok történetét. Voltunk
Hollóházán, megnéztük a porce
lán-múzeumot, jártunk Boldog
kőváron, a Kazinczy Mauzóleum
ban, és megnéz tük a pataki Rá
kóczi várat is. Ez a látogatás már
a harmadik napra esett, amikor
délután hazaindultunk.

Munkásőreink. sok barátra, jó
ismerősre leltek már az ország
legkülönbözőbb részein. Utazá
saikkal ezt a kÖrt bővítik, ugyan·
akkor - családtagjaikkal együ"Lt
- hasznosan töltik el azt a hétvé
gét, amit az utazásra, kirándulás
ra szánnak.

kásö eiD

Idén. augusztus 13-tól IS-ig
látott vendégül a gazdaság 38
nagyidai dolgozót, akik között
több család is érkezett gyomai
vendégségbe. Szálláshelyre a me
zőgazdasági szakmunkásképző

Soták Ján nagyidai traktoros a
gazdaság határában . Váltótársa
Hanzel Ladislav volt.

Több esztendős már a Körösi
Állami Gazdaság jó kapcsolata a
csehszlovákiai, Kassa melletti
Nagyidai Vetőmagtermeltető ál
lami gazdasággal. Öt év alatt
többször szerveztek tapasztalat
csere látogatásokat, melyek min
dig haszonnal zárultak.

Vn~é~et Nani~áról
A kapcsolat tovább erősödik

Varga János munkásőr század
parancsnokkal elevenítettük fel
munkásőreink legutóbbi zemplé
ni kirándulását, melyet azóta is
sokan emlegetnek.

- Azzal kell kezdenem, 
mondotta - hogy Farkas Lajos
szakaszparancsnok vállalta a
szervezés fő gondjait és lebonyo
lítását. Hogy feladatát jól látta
el, azt az út sikere bizonyítja_

Hasznos utazások az ország tájain

Évek óta, közös elhatározásunk,
hogy nyaranként az ország kü
löndöző vidékeivel, városaival is
merkedünk és találkozunk az ot
tani munkásőrökkel, és mi is szí·
vesen látunk hozzánk érkező

vendégeket. Az idén júliusban az
esztergomi gépgyár munkásőrei

jártak Gyomaendrődönés töltöt
tek el három napot körünkben.

- Zempléni kirándulásunkra
augusztus l 9-től 21-ig került sor.
Szakaszunk különböző szabad
szombati munkavállalásokkal 21
ezer forintot gyűjtött össze: ezt
is felhasználtuk az út lebonyolí
tására. Az első napot Debrecen
ben kezdtük, majd Tokaj és Sá
rospatak következett. Itt, a Bo
rostyán szállóban vo t a laká-

Látogatásuk során felkerestük a
szarvasi járási-városi parancsnok
ságot is, ahol tájékoztatót hall
gattak meg a munkásőr-zászlóalj

életéről, és megtekintették
Klucsjár Mihály névadónk em
lékszobrát.



Pillanatképek aSulek·kertbőlBem.utatjuk a szocialista brigádokat

munkarend a meghatározó
- 1976-ban kirándultunk

Eger környékére - veszi át a
szót Barna Károly -. De azt is
csak úgy sikerült, hogy a brigád
fele vállalta a kirándulók helyet
tesítését. Utána pedig ők mentek
el egy kiállításra..

- Néha egy félórára össze le
het hozni a brigádot, de utána

. azt a kiesett munkát is be kell
pótolni - jegyzi meg Kígyósi Fe
renc, majd kiemel néhányat a
brigád felajánlásaiból:

- Ragaszkodunk a telepen be
lüli munkához. Vállaltuk, hogy
400 óra társadalmi munkát for
dítunk a fejőház karbantartására,
tisztítására, 120 órát pedig a te
lep szépítésére. Eddig sikerült
időarányosan teljesíteni. Tovább
javítjuk a borjúnevelés, tejterme
lés eredményeit. A kettes számú
iskola úttörőcsapatát évente ezer
forinttal segítjük. Ennyi röviden
a munkánk lényege. Az azonban
tény, hogy nálunk nem szabad
úgymond "alávállalni", hogy
egyik napról a másikra látványos
eredményeket érjünk el.

- Nem is lehet - erősíti meg
Hangya Lajos -, hiszen a mun
kánk jellege olyan, hogy ponto
san mérhető, napról napra nyo
mon követhető. Itt JlÚnden nap
hozni kell a teljesítményeket.

Nagy sikere van a vízibiciklinek

Gyönyörű gyümölcsösök kö
zött visz az út - letérve agátról
- a Sulek-kertbe, ahol gazdasá
gunk remek pihenőházat alakí
tott ki a régi épületből. Három
szoba várja itt a pihenni vágyó
kat, egy társalgó, konyha és elő

tér. A ház berendezésére, rend-

behozására 100 ezer forintot
költöttünk és nagy munkát vál
lalt ott épitőbrigádunk is, vala
mint az irodisták Haladás szocia
lista brigádja, melynek tagjai fes
tettek, takarítottak, függönyö
ket varrtak, hogy szép, hangula
tos legyen a környezet.

Ismeretes, hogy dolgozóink
. előre bejelentett igénylés alapján

kérhetik, hogy családtagjaikkal a
Sulek-kertbe pihenjenek. Július
óta 27-en vették igénybe ezt a
kitűnő lehe tőséget, és vol tak
kint hét végeken és hosszabb
időre a kertben. Egyszerre há
rom családot is elhelyezhetünk a
házban, kényelmesen. Dolgo
zóink 20, mások 30 forintot fi
zetnek egy napért. Fontos meg·
jegyeznünk, hogy szobánként
két-három személy, a legna
gyob b helyiségben pedig négy
személy is elfér.

A társalgóban televízió, a víz
parton csónak és vizibicikli várja
a vendégeket, a konyha felszere
lésére sincs semmi panasz.

Felvételeink augusztus végén
készültek a Sulek-kertben, meg
idézve az idei nyár néhány kel
lemes pillanatát. A ház és a kert
arra is kitűnően alkalmas, hogy
szocialista brigádjaink vacsorákat
rendezzenek ott: nem egy brigá
dunk már élt is ezzel a lehetőség

gel.

Nagy Elekné birodalmában, a mosókonyhában.

Adróczki Ferenc traktoros-takarmányos megbeszéli a teendó'ket
Hangya Lajossal és Kígyósi Ferenccel Fotó: Veress Erzsi

KÖRÖSI HÍRADÓ
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(Gyoma) -
Híraclója
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Lapkiadó Válialat
Felelős kiadó:

Dr. Árpási Zoltán
Megjelenik:

negyedévenként
Kner Nyomda
Dürer üzeme,

Gyula .

Többen a tollaslabdázást válasz
tották, még többen napoztak,
beszélgettek, jól töltötté-k az
időt.

Az összejövetelen részt vettek
a gazdaság vezetői, a társadalmi
szervek képviselői is. A horgász
verseny díjait ifj. Antal András,
az SZB sportfelelőse adta át a
legjobbaknak, akik abban re
ménykednek, hogy legközelebb
még több halat fognak majd a
Sulek-kert környéki helyeken.

Augusztus 20-án a Sulek-kert
ben gyülekezett a gazdaság JlÚnt·
egy hetven dolgozója, hogy vi·
dám, egész napos szórakozással
ünnepelje meg alkotmányunk, és
az új kenyér ünnepét. A horgá
szok ez alkalommal nemes ver
senyre hívták egymást, hogy'
megmérkőzzenek a kitűzött dí
jakért. M.ét kategóriában, reggel
7 órától fél l2-ig tartott a ver
seny, melynek felnőtt kategóriá
jában Csányi Sándor nyerte az
első díjat, l db dobóorsót. Máso
dik lett Bogya Lajos, nyeremé
nye l db horgászbot, harmadik
dr. Szakmári Sándor, aki egy szá
~ot kapotL Negyedik Weigert
Adám lett, ő kishalfogó hálót
nyert. Az ifjúságiak kategóriájá
ban első ifj. Somogyi János, nye
reménye l db horgászbot, máso
dik ifj. Ráczi Imre, nyereménye
l db kapásjelző villantóval, har
madik pedig ifj. Valach Sándor,
aki SZintén egy kapásjelzőt ka
pott villantóval.

A Sulek-kertbe érkezettek a
horgászverseny után csónakkal
és vízibiciklivel tettek kirándu
lást a Körös holtágában, fogyott
az üdítő, a SÖr és a sültkolbász is.

AU~USltuS 2~ - e~éSI napos slóra~olás
Horgászverseny és egyebek

A társalgó ban mindig rend van

M. Sz. Zs.

Szocialista brigádtagokkal be
szélgetve nem hagyhatjuk el a
közművelődési tevékenységet.
Már csak azért sem, mert a leg
utóbbi április 2-i vállalati közmű
velődési vetélkedőn az Összefo
gás szocialista brigád négy tagú
csapat második helyezést ért el.
De Hangya Lajos másról is beszá
mol: hogy négy éve helyben szer
veztek betanított-munkás tanfo
lyamot. Azon csak az vehetett
részt, akinek meg van a 8 általá
nos iskolája. Szerveztek általános
iskolai képzést is. Kevesen mor
zsolódtak le a diákok közül.

A brigádnak négy nőtagja van.
Nagy Elekné, aki eddig keveset
beszélt, mosónő. De főz kávét is
a dolgozó knak, alkalma nyílik
mindenkivel váltani néhány szót:

- Egy éve vagyok a brigád
ban. Én moso k az egész telepre.
Jó lenne kapni egy korszerű,

ipari mosógépet, jobban halad-.
nék. De tudom, milyen gondjai
vannak a gazdaságnak, kevés a
pénz. Nagyon jól érzem magam a
brigáddal, igazi kikapcsolódás a
munkaközi szünetekben elbe
szélgetni velük. Szeretnék to
vábbra is itt maradni.

Jó együtt

egyik legjobban működő ágaza
ta, olyan szinten, amelyről már
nehéz tovább lépni:

- A minőségjavítás a legfőbb

feladatunk - mondja Hangya
Lajos - és kötelességünk is. Hi
szen a jövő évtől a bakteriális
tisztaság szerint veszi át a tejet a
felvásárló. Az így elérhető árbe
vételnél sokat ronthat, javíthat a
mi munkánk.

Ezüstből aranyat?

- Tavalyi munkájukat "ezüst
-koszorús" eimmel ismerte el a
gazdaság vezetése. Mit kellene
tenni az arany fokozat elnyeré
séért?

- Többet kéne írni a brigád
naplóba, jobban adJlÚnisztrálni
magunkat - felel Hangya János
-. Másutt is ez a helyzet. Sok
brigád csak azért nem lép fel
jebb, mert elmarad a naplóírás
saI. No és dolgozni is többet ké
ne! De nálunk nehéz bárJlÚt is
megszervezni az osztott műszak

JlÚatt. Évenként összehozunk
egy brigádebédet.

Hat éve kezdődött

Négy brigádtaggal beszélge
tünk a telep egyik kis irodájá
ban. Név szerint: Kígyósi Ferenc
telepvezető, a brigádvezető he
lyettese, Hangya Lajos műszak

vezető, Barna Károly műszakve·

zető és Nagy Elekné mosónő vall
az ezüstkoszorús szocialista bri
gádról.

- l 976-ban alakultunk - kez·
di a bemutatkozást Kígyósi Fe
renc -. A telep 54 dolgozója kö
zül tizenheten vannak a brigá
dunkban.

- Alakuláskor a társaság javát
vettük be - folytatja Hangya La
jos -, jöttek azóta is egy páran
ide dolgozni. Mindig alaposan
megnéztük kit veszünk be a bri·
gád ba. Ezért nem túl sokan va
gyunk. Akad közöttünk adJlÚ'
nisztrátor, felcser, tehenész, bor
jász, a telepvezető és a műszak

vezetők is. Jutka például mosó
nő - mutat Nagy Eleknére -,
mondhatom, hogy komplex bri
gád vagyunk.

Munkájuk nem könnyű, nem
véletlenül nevezik a tehenészetet
az állattenyésztés "nehézipar"-á
nak. Hajnalonkén t a "tehenész
járat" -nak nevezett busszal ér
keznek a brigádtagok munkahe
lyükre. AJlÚ kis szabadidejük
marad, azt nehéz úgy beosztani,
hogy a családra és abrigádéletre
is jusson.

De maradjunk egy kicsit a
munkánál. A tejtermelés eléri az
ötezer-háromszáz literes tehe
nenkénti átlagot - évek óta nye
reségesen termel. Gazdaságunk

Az Összefogás szocialista bri
gád vezetője, Szaniszlai Lajos ép
pen szabadságát tölti, nem tu
dunk vele találkozni. A többiek
ugyan dolgoznak, mégsem
könnyű őket összehozni. A tehe
nészeti telepen reggel 5-től 100ig,
délután pedig 3-tól fél nyolcig
van bent JlÚnden dolgozó. Mind
ez megszokott dolog, talán emlí
tést sem érdemelne. Mégis szólni
kell róla, hiszen az osztott mun
karend nemcsak az alkalJlÚ talál
kozókra, a brigád JlÚndennapos
életére is rányomja bélyegét.



Hogyan lett rekordtermés rizsből?

Hogy békében élhetünk ez
után is, s jó egészségben munkál
kodhatunk mindnyájunk és az
ország javait gyarapítva.

tozva búcsúztatjuk az óeszten 
dőt, de mire az óra mutatója a
tizenkettőre ér, a vigasságba egy
csöppnyi szomorúság is kevere
dik. A, hangos juk dv tehaikul, a
pillanat ünnepélyes, hiszen a sors
lépte át a jövő küszöbét, s még
nem tudjuk mit rejteget szá
munkra. De mire az összecsen
dült poharakból elfogy a pezsgő.

mar újból vidámak és magabizto
sak vagyunk, s nemcsak kívánjuk
a boldog új esztendőt, de hisszük
is, hogy az lesz. Nekünk, szeret
teinknek, a kisebb-nagyobb kö
zösségeknek, melyekhez tarto
zunk, s a nagynak: hazának,
nemzetnek egyaránt. Hisszük
erősen.

~Öjzöntő
••

Unnepi
Puha feptekkel közeledik, s

pár nap múlva itt lesz a várva
várt karácsony. Minden ünnepek
közül a legbensőségesebb kö
~zönt rdnk, u ölike, a csaiaá, a
szeretet ünnepe, amikor messzi
tájakról, zord időben is haza se
reglik mindenki, hogy a szülői

ház tűzhelyénél együtt legyen
gyermek, testvér és unoka. Az
egész nagy család - ha többször
nem is - de ekkor, egyszer egy
évben együtt ünnepel. Majd ma
gunkkal visszük az összetartozás
szeretetének melegét, s a felele
venített régi emlékekkel vegyült
új élményeket is. Már ez maga a
sors nagy ajándéka, amely mellé
a feldíszített fenyőfa alá lerakjuk
az egymásnak szánt meglepetést,
és boldogok vagyunk, hogya bé
ke örömében is osz tozhatunk.

Utána hamarosan itt a szil
vesz ter, melynek estéjén nwla-

V. f:VFOLYAM 4. SZÁM

*
A tények mutatják, hogy az ágazat

olyan évet zárt, amikor az árbevételi
tervét több mint ötven százalékkal
teljesítette túl. Igaz, ebbe tőlük füg
getlen tényező. az időjárás is beleját
szott, azonban az emben oldalnak 
a kollektíva munkájának, a műszaki

szervezettségne k - is dön tő szerepe
volt. És ez jól eső érzés az ágazat dol
gozóinak és mindazoknak, akik a fel
adat megvalósításában segítettek.

Vass Márta

kal azelőtt még arattak nálunk, sőt az
évek óta tartó munkakapcsolat kere
tében a szlovákiai Nagyidán is. az ot
tani gazdaságban. Ilyen körülmények
közt is a műhely dolgozói igazán jó
munkát végeztek. olyan jól megcsi
nál ták a gépeke t. hogyarizsara tás
fennakadás nélkül zajlott le. folyama
tos volt a munka, javítani közben jó
formán nem is kellett.

- A növénytermeszrésnek nincs
olyan ága, amellyel kapcsolathan az
időjárás jó vagy rossz hatásáról ne be
szélhetnénk az utolsó pillanatig. A
rizsre milyen idő járt?

- Szerencsére jó. mert még az ara
tás idején is befolyásolhatja nemcsak
a minőséget. de a mennyiséget is, te
hát nem mindegy. hogy milyen. Most
egy-két csapadékos napot kivéve, jó
volt.

- Jó felkészülés és ugyancsak jó
időjárás mel/eu mennyi ideig tarW{{

az aratás?
- Szeptember nyolcadikán fog

tunk hozzá és október közepén fejez
tük be. Hamarabb is készen lehettünk
volna, ha többet szárítunk naponta.
Ezt azonban a rizs nedvességtartaJma
és a szárító kapacitása szabta meg.
Egyébként ennek a mennyiségnek li
szállítása - a kombájn tól a szárítóig
- azonnali 'és zavartalan volt, s ebbe
szerepet játszottak a nagyidaiak is,
akik a náluk járt kombájnokat viszon
zandó két nagy teljesítményű Tátra
tehergépkocsival segítettek. És termé
szetesen mindenki fegyelmezett mun
kájával, aki csak résztvett az egész
aratásban.

elkerültük. Sokat jelentett viszont.
hogy vetés után nagy figyelemmel
voltunk a kelésre, vegyszcrezésre. il
letve tápanyagutánpótlásra. s hogy
mind a műszaki. mind a fizikai dolgo
zók nagyon akartunk. A munkások a
legmegfelelőbb időben végezték a víz
kezelést, az árasztást és a csapolást és
munkaszüneti napokon is dolgoztak.
Senki scm sajnálta az időt. A vegysze
res gyom- és rovarirtáshoz már kora
hajnalban hozzáfogtak. hogya hatás
fok jobb legyen. s ezáltal a végered
mény is. HasznOsnak bizonyult a
többszöri lumbtrágyal:á, is a tenyész
idő második felében. a bugahányás és
virágzás idején.

- Viszontagságos volt a kezdet, a
következő időszakot pedig a nagyon
gondos, mindenre kiterjedő lelkiisme
retes munka jellemezte. Mindenki
összefogou a siker érdekében. Mikor
kezdeu megnlU tatkozni. hogy mind
ez nem volt hiábavaló törekvés?

- Augusztus vége felé már lehetett
látni, hogy nagy, sőt rekordtermés
ígérkezik, amelynek a learatásához
komoly eszközelőköszületek szüksé
gesek. A gazdaság gépjavítá-műhelyé

nek nőtt meg a feladata. vagyis a
munkája. hogy abe takarító fokozott
gondossággal készítsék elő az újabb
teherbírásra. Nagy erőfeszítést kívánt
tőlük. hiszen ezek a gépek nem sok-

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG HÍRADÓJA

A2 a 920 hektár, amelyről az idei
termést betakarították. önmagába is
jelentős terület, de különösen az. ha
olyan helyet foglal el egy gazdaság
életében mint itt. ahol a szántóföldek
számottevő. hányadát teszi ki J be
épített rizstelep. Ha pedig az árbevé
teit és a jövedelmezőséget nézzük
még jelentősebb, mert tapasztalat tá
masztja alá, hogy egy mázsával több
átlagtermés több mint egy millióval
nagyobb bevételt hoz. Itt és most pc
dig ennek a többszöröséről van szó.
Érdemes há t a siker mögé nézni: lás
suk hogyan született meg. Erről be
mélgetünk Fekere FerencceL a rizs
ágaza t agron ómusával.

- A nyáron még nagyon óvatosak
voltak a becsléssel. Giricz Mátyás. az
ágazat veutóje azt nyilatkozta la
punknak, hogya tavaly elért 2, 7 ron·
nával szemben az idén két . tizeddel
kevesebbet tervez tek. de remény van
a harom tonnás eredményre, s ezzel a
jó jövedelemre is. S aztán jö u a kelJe
mes meglepetés.

- A termés csak akkor biztos, ha
már a zsákban van. Ezt a mezőgazdá

szok hamar megtanulják. s ezért óva
kodnak a "jósiástól". Betakarítás
után már mondhattuk - mert tény
volt -, hogy az átlagtermés 4.2 ton
na, s ez olyan eredmény. amilyen a
Körösi Állami Gazdaság fennállása
óla - pellig mmdig termelt rizs t 
még nem fordult elő.

- Noha a kezdeti kiÚÍtások nem
sok jóval kecsegtettek ...

- Valóban. A vetés időszakában

ugyanis a csapadékos időjárás miatt
szinte reménytelennek látszott a
helyzet. De pont azért. hogy eredmé
nyesek legyünk. kivártuk a kellő pil
lanatot, amikor a hagyományos. jól
bevált technológiával vethettünk. Ez
ugyan drágább. s ha nem jön be a szá
mítás tovább rontja az önköltséget.
Kockáztatni kellett és megérte.
- A vetésmód jó megválasztása
önma",f?;ában még nem volt elég, ugye?

- Meghatározó lett. de nem elég,
hiszen J betakarításig még sok min
den történt. És történhetett volna.
rossz értelemben, de szerencsére azt
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meg kell említeni. hogya bábolnai
termény szárító szeptember elsejétől

mcgszakítás nélkül tehát szombat-va
sárnap is üzemelt. s a saját termésű

rizs szárítása után bérmunkában dol
gozott a szarvasi tangazdaságnak. S
munkáját október végén fejezte be a
sil~kukoricából szemes áruvá átminő

sÍtett tengeri szárításával.
Visszapillantva a gazdálkodás ered

ményességét oly nagyban befolyásoló
őszi munkák sorára és idejére. megál
lapítható. hogy ~I jövő év megalapozá
sa tervszeriíen és szervezetten történt.
A lezajlott nagy munka mindenkitől

a szokásosnál több erőfeszítésI k.í
vánt. az elvárásnak többségében ele
get is lettek. A nyári betakarítás u tán
nem volt egy pillanat pihenés sem, az
embereknek és gépeknek azonnal az
újabb nagy tempójú munkába kellett
állni, amelybe - mint az előzőbe is 
besegítettek a gépjavÍtók és az ipari
ágazat ban foglalkoztatott munkások
is. S együtt aZ egész kollektíva 
szakemberek és fizikai dolgozók. ve
zetők és beosztottak - tudása javát
adta a lelkiismeretes és pontos mun
kához. S ezen felül még a lelkesedést.
a fáradhata tlanságot.

Azon ban az elvégzett nagy nJ un ka
után azt is figyelembe kell venni.
hogy voltak évekre visszamenő lema
radások, h iányosságok, am ike t egy·
szerre pótolni nem lehet. ám ahogya
folyamat elindult és lezajlott. az biz
tató a jövőre néZve. S mivel a gazda
ság életében, stmktúrájában a nö
vénytermesztés - és az ezen alapuló
állattenyésztés - a döntő. így a jól
sikerült őszi munkák jelentősége még
nagyobb.

Libatépés

Csávázzá k arizst

• II rr

lOVO
az anyagi gondok enyhítésére. Vagyis
pénzt hozhat a házhoz. mint a libane
velés. Az idei 6200 darabos próbálko
zás még csak a kezdet. de már cz is
jó. mert munkát adot t a juhászatban
felszabadult emberek számára. S mi
vel a libanevelés kifizetődő, érdem.:s
vele foglalkozni, s megéri a nagyobb
mérvií fejlesztést a jövő években.

Az őszi munkákról szólva még

~iztató
Az Ősz i kalászosoka t évről évre

mindig nagy bclvízkár sújtotta. E
nagy kár csökken tése érde kében
1982-ben a kalászosok több mint 50
százaléka altaJajlazítást kapott és
igyekez tek az t be nem taposni. A te
rület körülbelül 25 százaléka szántás
sal létt előkészítve és csak mintegy 60
hektár az a rész. ahol a kedvezőtle

nebb formá t. a rárcsázást kellett vá
lasztani. Ezen a helyen fokozottabb
belvÍzvédelemre vo!t szükség. de a
többi részen is hozzákezdtek és folya
matosan haladt a belvízlevezető csa
tornák kih ÚZása.

A gondos felkészülés - a jó fajta
választás. megfelelő vetőmagelőkészÍ

tés - után a vt:tés 'zervezetten folyt
az új technológia bevezetésével. a
szórvavetésseL Azonban mindez nem
lett volna elég. ha szabadszombato
kon és vasárnapokon szünetelt volna
a munka. De mivel szinte megállás
nélkül dolgoztak a földeken. így vi
szonylag optimális időben. november
elejére befejeződött a vetés. s ez re
ményt nyújt a jó termésre.

A nyári betakarítás után az idősze

rű munkák mellett. a jövő évi tava
sziak alá a nyár végén 250 hektár lett
felszántva. a többi. a 2000 héktárnyi
terület szántása október 20-án kezdő

dött mL'g. Az összes. azaz a 2240 hek
tár 111. ':Lhzlása termelvények szerint.
kerek számokban a következő: 900 a
rizstelepé. 500 a takarmány- és 600
az ipari növényeké. s a pillangósokra
mintegy 240 hektár jut. A felsoroltak
közül a rizstelep szántása okozott
nagy gondot. de az elég sok meghibá
sodás dacára is. a 8 DT-75-ös lánctal
pas traktorral eredményesen bcfeje
ződött. A többi föld szántása vi
szonylag könnyebben ment. mert a 4
K-700-as és a besegítő T·150-esek
mellett az őszi kalászosok vetése után
idejött a 2 új Rába Steiger nagy trak
tor és így lehetett a tavasziak terüle
tének majdnem 50 százalékán a bel
vízveszély és -károk csökkentésére
szántás előtt 50-60 cm mélyen altalaj
lazítást végezni.

A legfontosabb őszi munkákkal
egyidőben került sor a szarvasmarha
telep beiszapolódott - s ezért télen
sok kellem.:tlenséget okozó - esa tor
nahálózatának a felújítására. És kint
a földeken is egy-két helyen a csator
nahálózat tisztÍtására. Aztán. ahogy
az időjárás engedte. megkezdőtött és
folytatódott a majorokból a szerves
trágya kihordása a röldekre. valamint
az ősziek és tavasziak alá a műtrágya

adapteres kiszórása. hogy megkímé
lődjenek a tavaszi taposástól.

A sok és sürgős munka közben
még arra is jutott idő. hogya gazda
ság egész területéről eltakarítsák.
összegyűjtsék a gépeket és eszközö
ket rongáló beton- és vasdarabokat és
az elhasználódott gépalkatrészeket.

A gazdaság alapvető és nagy fel
adatai mellett - különösen a mostani
helyzetben - a kisebbeket is meg kell
ragadni. ha lehetőségek kínálkoznak

öszi mun~á~
Ezért és a még előbb említett

okok miatt az őszi munkáknak külö·
nÖs fontosságot tulajdonított a gazda
ság. Kiemelkedő feladat volt az őszi

kalászosok megnövelt lerületének
időbeni és jó minőségű talajelőkészí

tés~ és a vetés. Az elm últ években
1700-1800 hektáron folyt búza és
őszi árpa termesztés. most csak az
őszi búza egymagában több ennél:
1914 hektár. s őszi árpából 424 hek·
tár lett beverve. Az emelést több ok
is indokolta: a gazdaság saját szem
pontjain túl a népgazdasági követel
mények és a gabonaprogram együttes
figyelembe vétele. A több mint 30
százalékkal megnőtt területen a jó
előkészítés és a további megfelelő

munkavégzés - 38-40 mázsás átlag
termeléssei számolva - jelentős jöve
delemnövekedést hozhat. A jóval na
gyobb lerület 1983-ban mcgkönnyíli
majd a gazdaság tevékenységét. a ta
lajJll li,"'!.;'t. talajelőkészítést. kedve
zőbbc (eszi a mechanikai gyomirtást.
az altaJajlazításl. a szervestrágyázást
és még az egyéb idet,utozó munká
kat. De ebben az évben még több
gondot és munkát jelentett. valamint
jobb szervezettséget igényelt az egész
vonalon. a szakemberektől kezdve a
fizikai dolgozókig. mindenkitől.

Jól si~erült

Szárítják-száUítják a k-ukoricát Kőszigeten

Bár ~ mezőgazdaságb:.m ma már a
munkák ~v elejétől ~LZ év végéig foly·
nak, mégis vannak kiemelkedő, Súly
ponti időszakok, amikor összesiÍrű

södnek a tennivalók. Ilyen és ilyen is
marad az ősz, amikor a jövő évet kell
jól megalapozni. mert amit ilyenkor.
azaz idejében nem végeznek el. vagy
nem jól csinálják meg, az behozhatat
lan hátrányt jelent vagy tetemes
többletköltségetokoz és még akkor
scm biztos. hogy megfelelő lesz az
eredménye. De a termelési szerkezet·
tel összefüggő változtatások megvaló
sításának a kezde te is ez az időszak.

A tervezett változtatásról lapunk
előző számában úgy nyilatkozott Dá
vid Imre igazgató. hogy az nem alap
vető lesz. inkább a termelési szerke
zet finomÍtásáról és jövedelmezőbbé

tétcléről van szó...Az objektíve rossz
tabjokon is lehet segíteni. tervszerű

és okszerű műtrágyázással. s a követ
kezetcsen végrehaj to tt altalajlazÍtássai
sokat javíthatunk a szerkezetükön,
ezért erre nem szabad sajnálni a sajá t
pénzforrásokat sem. Al vetéstervből

kiemeit szerepet kell, hogy kapjon a
jól jövedelmező búzatermesztés. Az
őszi kalászos gabonák vetésterülctét a
mostani 1800 hektárról 2200-ra kívá
natos növel ni . .,
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- Az ötnapos munkahétre va

ló áttérés eredményeképpen gaz
daságunk dolgozói számára meg
növekedett a szabadidő. Ezt leg
többen a háztáji gazdaságokban
töltik vagy más. kiegészítő jöve
delem megszerzésére fordítják. A
Sulek-kert felosztása és az ott le
vő ház herendezése az t a cél t
szolgálja. hogy dolgozóink a
munka után kulturáltan tölthes
sé'" el a hétvégét. H:E7.nOS időtöl

tés az is, ha olyan szaktanfolya
mon vesznek részt, amely a ház
táji munkát segíti.

- A művelődési bizottság fel
adataiból adódik, hogy igyekszik
megfelelő propagandá t kifejteni
az általános és szaknlai művelt

ség emelése érdekében. Igyek
szünk megtalál ni az egyénekre
szabott, megfelelő állami. tanfo
lyami vagy önképzési formákat
Jelenleg 22-en vesznek részt is
kolai oktatásban, tanfolyamo
kon pedig 42-en voltak. Nagy
gondunk, hogy az általános isko
lát el nem végzett dolgozók szá
ma újratermelődik és az iskolát
be nem fejezett fiatalok - 25-35
évesek - újra beiskolázása nem
zökkenőmentes. Érdemes tudni.
hogy gazdaságunkban a dolgo
zók iskolai végzettsége a Jeg
újabb felmérések szerint így ala
kult: egyetemet, főiskolát végez
tek 23-an, középiskolát 67-en.
nyolc általnost 278-an, hét álta
lánost 9-en, hat általánost 73-an.
és 6 általánosnál alacsonyabb
végzettségű 54 dolgozónk. Ide
tartozik még, hogy 268 szak
munkásunk és J 59 betanított
munkásunk van, ebből 90 több
szakmás dolgozó 123-an viszont
semmiféle szakképzettséggel
nem rendelkeznek. Jó lenne, ha
a magasabb iskolai végzettségű

dolgozók jobban segítenék a mű

velődési bizottságat abban, hogy
propagandája a megfelelő iskolai
végzettség megszerzésére sikere
sebb legyen. Várjuk a jó ótlete
ket, javaslatoka t I Szeretnén k
megjegyezni, hogy ma, a vállal
kozások korában az anyagi javak
megszerzése nem szoríthatja hát
térbe a szellemi gyarapodást. igy
adódik a válasz a kérdésre. ame
lyet írásunk elején tettünk fel: a
gazdaság és a kul túra szorosan
összefügg, kölcsönha táSll k elvi
tathatatlan. És ez nem közhely.

Hangya Lajosné

- Szeretnénk minél jobh:'11
be kapcsolódni a nagyközség kul
turális vérkeringésébe. Több dol
gozónk látta már az új nyomda
múzeumot és részt vett a Kner
emlékünnepségen. Az 1982. évi
mezőgazdasági könyvhónap
egyik fő szervezője a vállalati
művelődési bizottság vol t. A
könyvtárban megrendezett szak
embertalálkozón igen sokan ott
voltak.

van nézzük meg. Az idén a gyu
lai Várszínházba is eljutottak
gazdaságunk színházkultúra iránt
érdeklődő dolgozói és Jékely
Zoltán: Oroszlánok Aquincum
ban című darabját látták. A mű

velődési bizottság mindig kész
séggel ajánl kulturális programot
a szocialista brigádoknak. a
KISZ-szervezetnek. a munkás
őrökne k. Szívesen vállalja képző

művészeti vándorkiállítások szer
vezését; fotókiállítást, képeslap
kiállítást és grafíkai kiállítást az
utóbbi időben többször is ren
deztünk. A jövőben gyermekrajz
kiállítást szervezünk, melynek az
lesz a témája, hogy miként látják
dolgozóink gyermekei a mező

gazdasági munkát. a gazdaság
életét.

Vallomások
a közművelődésről

Gazdaságunk művelődési bi
zo ttságána k tagjaival foly ta ttun k
beszélgetést a közelmúltban,
megkérve, mondják el vélemé
nyüket a közművelődésről. az
igényekről és a lehetőségekről;

arról, hogy mit tartanak ma a bi
zottság legfőbb feladatának és
szerintük mi volt jó. hasznos a
bizottság eddigi munkájában')
Arra is választ kértünk. hogy va
jon újabb keletű közhelyeink kö
zé tartozik-e az, amikor a gazda
ság és a kul túra összefüggéseiröl.
kölcsönhatásáról mint nélkülöz
hetetlen tényezőről beszél ünk?

Akiket megkérdeztünk: IfJ.
Anta! András. Szabados Káralv.
Balogh Lajos. id. Anta! Andrds.
Soczó Lajos. Katona Lajos es
Erdösi Sándorne. Ime a válaszok:

- Úgy gondoljuk, a gazdaság
és a kultúra nagyon is összefüggő

dolog, mert megfelelő felkészült
ségű szakemberek nélkül, szelle
mi tőke, szellemi befektetés nél
kül nem képzelhető el eredmé
nyes gazdálkodás. A vállalati mű
velődési bizottság terveiben az
ember szerepe és személyisége
meghatározó, ezért igyekszünk
úgy kialakítani éves programun
kat, hogy dolgozóink nagy több
sége tal áljon benne ke dvére va
lót

- A közművelődés összetett
dolog, nem reszortmunka, nem
kampány feladat. Az is igaz,
hogy szakképzett népművelő hí
ján elég nehéz a közművelődési

tevékenységet szervezni, lebo
nyolítani, de a bizottság kezde
ményező készséggel és lelkese
déssel igyekszik pótolni ezt a
hiányt.

- Abból a szempontból sze
rencsés helyzetben vagyunk,
hogy nálunk a vezetés is magáé
nak érzi és segíti a közművelődé

si, munkát. A bizottság célkitűzé

sei: a világnézeti-politikai neve
lés, az általános és szakmai mü
veltség növelése, a szórakozás és
a szabadidő hasznos eltöltése, va
lamin t szocialista brigádjaink
művelődési tevékenységének se
gítése. Munkánkban mindig fi
gyelembe vesszük az előző évi ta
pasztalatokat, a sikeres program
sorozatokat foly tatjuk, azokat
pedig, amelyek kevés érdeklődőt

vonzottak, igyekszlink mással
helyettesíteni. Társadalmi ünne
peinket, vállalati rendezvényein
ket mi is segítjü k egyre színese b
ben megrendezni. A nyárvégi ta
lálkozó határjárással vol t egybe
kötve és az ünnepi ebéd előtt a
Körösmenti Néptáncegyüttes
adott hangulatos műsort. Név
adó ünnepségeinket már nem a
korábbi színhelyen. az I. kerület
ben rendezzük, hanem a gyoma
endrődi tanács dísztermé ben. Az
is elképzelhető, hogya követke
ző évben a névadó ünnepséget a
dévaványai tanácsnál tartju k.

- A környező müvelődési há
zakkal és intézményekkel min
dennapos kapcsolatot tartunk és
ez igy a helyes. Színház, mozi és
irodalmi bérletünk van és más
kulturális programokra is szer
vezzük gazdaságunk dolgozóit.
Ez év márciusá ban például a köz
művelődési mozgalomba beneve
zett szocialista brigádok tagjai
Debrecenbe és környékére kirán
dultak és megtekintették a város
nevezetességeit. Májusban Buda
pestre a színészek-újságírók lab
darúgó mérkőzésre szerveztünk
autóbusz kirándulást. Voltunk a
tavaszi BNV-n, 40-en látták a
Horto bágyi Lovasnapok egynapi
programjá t. Az már hagyomá
nyos, hogy a szegedi szabadtéri
játékok egyik előadását kollektí-
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az egész környezet, ahol mindig jól
éreztem magam. Épp ezért, hogy ne
legyen túl nagy hiányérzet - bár lel
kileg felkészültem a nyugdíjas időkr.:

-, szeretnék tovább is szakszervezeti
munkát végezni. Szívesen vennék
részt a nyugdíjasokkal való foglalko
zásban.

Gazdaságunkban is megkülönböz
tetett öröm. amikor halljuk, hogy
egy-egy munkatársunknak kisfia vagy
kislánya született. Szép dolog az. ha a
családok a dolgo:; hétköznapok után,
családi életük kedves eseményét is
megosztják a vállalati kollektívával.

Az idei ünnepségünkön nevet ka
pott kicsinyeket: Szabados Gábort,
Erdősi Klárit. Csalah Anitá t, Diószegi
Editet. Koloh Alízt, Katona Ágnest,
Nagy Ritát, Boezonádi Katalint,
Szentmiklósi Zsolt Jánost. Szentmik
lósi Anitát. Fodor Sándort. Egri Zol
tánt szeretettel köszöntjük és kívá
nunk nekik jó egészséget. sok örömet
boldogságo!. önfeledt játszást, vidám
békés gyermekéveket.

Gratulálunk a kedves szülőknek,

nagyszü!őknek és névadószülőknek

is. és kívánjuk, hogy jó egészségben,
közös akarattal formálják gyermekei
ket becsületes emberekké!

A vállalati Nőbizottság

nevében:
Hangya Lajosné

Szabados Károlyné aláírja a névadási emlékkönyvet

Katona Lajos és felesége, a kis Ágnes és a névadószülök az ünnepségen

Onnepre készülődtek a családok
1982. október 2-án. A verőfényes

őszi napsütésben mosolygó. síró vagy
békésen szundikáló kisbabákkal, kL,
gyermekekkel jdentek meg az éde,
anyák, édesapák, névadószülők és a
rokonság a Gyomaendrődi Tanács
dísztermében. Ez évben nyolcadízben
rendezte meg a Körösi Állami Gazda
ság Nőbizottsága a névadóünnepsé
get, amelyen Katona Istvánné anya·
könyvvezető körzreműködésével 12
kisgyermeknek adtunk nevet. Az ün
nepség lírai hangulatá t emelte a déva
ványai Leánynevelő Intézet tanulói
nak műsora.

A vállalat pénzjutalommal és virág
gal köszöntötte az ünnepeiteket. a
KISZ szervezet tiataljai pedig kék
nyakkendővel, játékkal kedveskedtek
a kicsinyeknek. mellyel nagy örömet
okoztak. Az ünnepség hivatalos részé'
nek lezárása után pezsgős pohárkö.
szöntőre és baráti beszélgetésre hív
tuk meg gazda.ságunk irodájába az ün
neplőket.

kocsival jártunk be Dévaványáról.
Voltunk rajta annyian, ahányan csak
feIfértünk. Télen a ponyva alatt csu
pán a zsúfoltság melegített, nyáron
meg nyeltük a port. Aztán szerencsé
re megváltozott a személyszállítás, s
már évek óta kényelmes buszon uta
zunk. S hogy ez milyen különbség,
csak az tudja, akinek a rosszban is ré
sze volt. De így van ez mindenben,
másképp nincs is összehasonlítási
alap, csak így tudunk igazán örülni a
jónak. És értékelni azt.

A bérelszámolást fontos munká
nak tarja és mindig szerette. a csúcs
időt dacára is. amikor nem egyszer
haza kellett vinni a sürgős munkák
ból, s otthon folytatni a bent abbaha
gyott szorzás!. Mindig a traktorosok
tartoztak hozzá, öket, munkájukat.
teljesítményüket ismeri legjobban.

- Mielőtt bejöttem a központba a
mostaninál több volt a szakszervezeti
munkám. mert akkor több taggal vol
tam közvetlen kapcsolatban. Most jó
val kevesebbel. De azért hiányozni
fog a mozgalmi munka is éppúgy,
mint maga a gazdaság, a kollégák és'

Mikor idekerült a gazdaságba, a ki·
sebbek még általános iskolába jártak,
a nagyobbak meg gimnazisták voltak.
Mégsem a sok nehézségre emlékszik,

. inkább úgy érzi, az egész gyermekne
velés a maga természetességében
folyt. Komfort és kezdvezmény nél
kül, de az akkor fel sem tűnt sem ne
ki, sem másnak. GYES 'vagy bölcső

de, hol volt még akkor, hogy a többi
előnyt ne is említsük. Viszont az ékt
mindenben, így anyagilag is összeha

sonlíthatatlanul nehezebb volt. S rá
adásul egy ideig egy keresetből éltek,
neki otthon kellett maradni, mivel a
gyerekek közt mindössze hat év a
korkülönbség, mert két ikerpár van
köztük és egyszerre volt kicsi és pici
mind. S csak később tudott mellettük
Dévaványán dolgozni. Aztán vidéken,
itt a gazdaságban.

De a bejárás a dolgozó anya, fele
ség és háziasszony idejéből - az
amúgy is kevésből - még lecsíp. Ám
ez is hagyján lett volna, de azok az
utazási körülmények ...

- Amikor a gazdaságban elkezd
tem dolgozni, egy jó ideig tehergép·

*

gozatának tanulói, a fiúk 100
méteren, 400 méteren és 1500
méteren, magas és távolugrásban,
valamint súlylökésben, a lányok
100 méteren, 400 méteren és
1500 méteren, szintén magas és
távolugrásban és súlylökésben
mérték össze tudásukat.

Délután 2 óra volt, amikor
Urban Vince, a mezőgazdasági

szakmunkásképző igazgatója be·
zárta a jól sikerült napot, és meg
emlékezett azokról, akik a leg
jobb eredményt érték el. A szak
szervezeti hetek kere té ben ren
dezett sportnap jól bizonyította,
hogy ilyen rendezvényeken több
száz sp'Ortolni vágyó felnőttet és
fiatalt lehet mozgósítani, és sok
érdeklődő is szívesen felkeresi
ilyenkor asportpályát.

A nevezetes nap a díjak átadá
sával fejeződött be, és azzal,
hogy a legközelebbi sportnapon
még többen vesznek részt és töl·
tenek kellemes órákat a szabad
ban, nem vetélkedéssel.

A lövészet kispuska és légpus
ka-lövészetre oszlott, és figye
lemre méltó eredményeket ho
zott. A kispályás labdarúgás vol t
természetesen a sláger. Vetél ke
dőre az ÁFÉSZ, a Kner Nyom
da, aGabonaipar, aVegyesipar ,
a Viharsarok Tsz, a Körösi Alla·
mi Gazdaság, a Mezőgazdasági

szakmunkásképző I. és II. csapa-
. ta nevezett be. Csoportmérkőzé

~k u tán helyosztót rendeztek,
2x 15 percben. A Körösi Állami
Gazdaság csapata négy mérkő

zést já tszolt, ebből hármat meg
nyert, a döntőt a nyomda focis
táival játszották, akik megérde
melten lettek elsők.

Az egyes versenyszámok vé
geztével szép díjakat kaptak a
legjobbak és a helyezettek. Az
egyéni versenyeken oklevelet, az
első helyezett tárgyjutalmat ka
pott, a kispályás labdarúgás
győztese serlege t nyert, a helye
zettek pedig oklevelet kaptak. A
rendezők véleménye szerint a
sportnap elérte céljá t, hiszen
több mint 300 résztvevője vo!t.

A technikai berendezésekről a
gyomaendrődi sportkör és a me
zőgazdasági szakmunkásképző

gondoskodott, kifogástalanul.

mekek részére kiírt verseny is
nagy sikert aratott. Külön verse
nyeztek a mezőgazdasági szak
munkásképző gyomai és eleki ta-

Tóth Imréné bérelszámoló. s a nö·
vénytermesztési osztály szakszerveze
ti gazdasági felelőse. Mindenki Ilonka
néni már régen, a nála idősebbek is
így szólítják. De itt a vállalatnál már
nem sokáig, mert tizenöt év után
márciusban nyugdíjba megy. Dolgo
zott kin t a kerületekben - Kőszige

ten és Halmágyban is -, de mióta a
központ Gyomára jött, azóta' itt, a
hat tagú bérelszámolás csoportban.
Dévaványai, onnan jár be az első

perctől fogva. És hat gyermeket ne
veit fel. Erről is beszélgetünk először.

A kiírás szerin t a versenyt a
Körösi Állami Gazdaság, és a Me
zőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakmunkásképző Intézet ren
dezte, a sportnap támogatói vol
tak a GYESTK, a MEDOSZ me
gyei bizottsága és a gyomaendrő

di szakmaközi bizottság. Részt
vevői: a Viharsarok tsz, a Kner
Nyomda, a Sütőipari Vállalat, a
Vegyesipari Vállalat, az ÁfÉSZ,
a Körösi Állami Gazdaság, a me
zőgazdasági szakmunkásképző

intézet és a gaborraipari vállalat.

David Imre. a gazdaság igazga
tója nyitotta meg az október'l-i,
nagyszabású gyomaendrődi szak
szervezeti sportnapot, kiemelve a
nap jelentőségét, és azt a nagy
arányú részvételt, mely a napot
jellemezte. A szakszervezeti he
tek kereté ben megrendezett
sportnap jó alkalom vol t arra,
hogy az üzemek, gazdaságok dol
gozói találkozzanak, bará tkozza
nak, hogy családtagjaik is megis
merjék egymást és eltölthessenek
egy kellemes napot.

A verseny rendezői úgy dön
töttek, hogy atlétikában, lövé
szetben, és kispályás labda
rúgásban hirdetik meg a szak
szervezeti hetek sportversenyét.
Az atlétikában a férfiak részére
100 méretes futás, távolugrás és
gránáthajítás volt a feladat, a
nők 60 métert futottak, távolba
ugrottak és kislabdahajításban
mérték össze tudásukat. A gyer-

Az egyik eredményhirdetés a sok közül

Sportnap ~áromszáz résztvevővel

Jelenet egy kispályás labdarúgó mérkőzésről
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Gazdaságpolitikai feladataink
a beszámoló taggyülés előtt

2. Minden ágazatban gondos mérle
geléssei meg kell állapítani "azt a
költségszintet, ahol a ráfordítások
a legtöbb nyereséget eredményez
nek.

4. A termelés minden szintjén a sze
mélyi feltételeket biztosítan i keH,
illetve minőségi cserékkel javítani,
a "feladat és ember" összhangjára
törekedni.

*

A gazdaságpolitikai célok megvaló
sítása érdekében a taggyúlés határoza
tot hozott. A határozat négy pontja a
következő:

lehetővé, hogy minden esetben a "fel
adat és személy" összhangját megte
remtsük, mindenkivel azt csináltas
suk, ami igaiiffi telik tőlük. A körül
mér.:y~k abban erősítik meg a pártve
zetoseget, hogy nemcsak a természeti
adottságban, a gyengébb eszközellá
tásban kell keresni problémámk lé
nyegét, hanem a szűkebJJ szellemi po
tenciálban, a feladatra alkalmas veze,
tők legszűkebb keresztmetszetében.

1. Alapvető a termelésszerkezet to
vábbi alakítása, el kell érni, hogy
gazdaságunk az adottságának leg
jobban megfelelő ágazatokkal fog
lalkozzon. A beruházások szerke
zet-átalakító jellegűek legyenek. i,

3. A kedvezőtlen termőhelyi adottság
miatt a melléküzemági tevékenysé
g~ket tovább kell fejleszteni.

~ua*'

A harmincnyolcadik tavasz

A káder- és személyzeti munkában
nemcsak erőfeszítést, eredményt is
tudhatunk magunk mögött. Ebben a
munkában továbbra is következete
sen kell eljárni. Tovább kell fejleszte
ni a minősítések demokratIzmusát,
úgy,hogy abban a nevelő hatás job
ban ~rvényesüljön.

Természeti adottságunk nem tar
tozik a légjobbakközé. Akik nem bír
ják a harcot ezzel a körülménnyel,
azok elmennek, így a szelekció is na
gyobb és sajnos ez nem is tervezhető.

A kádercsere - így nem alkalmasság
miatt kerül a pártvezetés elé. h:lnem
elmenetel vagy nyugdíjazás mi:ltt. Év
ről évre nincs egyetemet, főiskolát

végzett gyakornokunk, ösztöndíjas is
kevés. Pedig a fiatalokat neveléssel,
társadalmi megbízatással alkalmassá
tehetnénk különböző funkciók ellátá
sára. Káderhelyz.etünk nem teszi még

Gazdaságpolitikai tevékenységünk
fejlesztése a pártvezetéstől is átgon
doltabb, tervszerűbb munkát követel.
Arra törekszünk, hogya politikai
munka rendelkezésre álló eszközével
az eddigieknél is jobban segítse a gat
daságunk közösségével szemben tá
masztott követelmények teljesítését.

A gazdálkodásunkban szem előtt

kell tartani azt a tényt, hogy alapte
vékenységünkben nem mindenütt a
legnagyo bb - pótlólagos ráfordítá
sok, fejlesztések jelentik a célszerű

megoldást. Keresni kell a termelés
más lehetőségét is. Növeini a kister
melőkkel a termelői kapcsolatot, ke
ressük a környék mezőgazdasági üze
meivel a társulásos kapcsola t lehető

ségét is.

Harmincnyolcadszor köszönt ránk a tavasz, amely nemcsak a
természet ébredését, de népünk forradalmi harcainak és szabadsá
gának ünnepeit is jelzi. 1848. március idusának, 1919. március
21-ének, a Magyar Tanácsköztársaság születésnapjának, és 1945.
április 4-ének közelsége szimbolizálják a magyar nép történelme
legdicsőbb napjainak összetartozását. _

Közülük is kiemelkedik április 4-e, hazánk felszabadulásának
évfordulója, amely legnagyobb nemzeti ünnepiinkké vált. A szovjet
hadsereg ezen a napon a fasiszta német seregek utolsó maradvá
nyait is kiűzte országunkból, és ezzel megnyitotta az utat a demok
ratikus átalakulás, a munkáshatalom győzelme, majd a szocialista
átalakulás felé. Sokan személyes tapasztalatból tudják, hogy az út
bejárása, amit harmincnyolc év alatt tettünk meg, sok fáradsággal,
küzdelemmel, sikerrel és kudarccal járt együtt. Sokan voltak, akik
világosan tudták és látták a célt. Mindenekelőtt a nép legjobbjai, a
kommunisták, akik a legnehezebb körülmények között is vállalták
a harcot, az épités nehézségeit, miközben meggyőződéssel, a boldo
gabb jövéi-iJtft tos tudatában szereztek újabb híveket a szocializmus
ügyének Megalapoztuk nehéziparnnkat, villamosítottuk az orszá
got, minden dolgozó számára hozzáférhetővé tettük a tuddst, a
kultúrát, tehetséges munkás, parasz t fiatalok szózezrei kerültek is
K.o/a ba, egyelemelt71:, vai,ak nepülZK vezétÖil'é. A iw.rmincrtyulc
esztendő: kevés ország mondhatja el magáról, hogy ennyi idő alatt
évszázados elmaraddsokat pótolt, és az emberi haladds élvonalában
levő nemzetek tagja lett. Tapasztaljuk és nagyra értékeljük, hogy
hazánkban J!yugodt, kiegyensúlyozott alkotó politikai légkör ural
kodik, az '8lampolgárok létbiztonságban, emberhez méltó körülmé
nyek között élnek és jól érzik magukat. A párt politikája nyomán
kialakult a szocialista nemzeti egység, a munkások, parasztok, ér
telmiségiek hannonikus együttélése, közös munkálkodLisa nem szó
lam, hanem hazánk mai életében testet öltött valóság. Ezért mond
hatjuk teljes bizonyossággal, hogy április 4-e valóban a legnagyobb
nemzeti ünnepünk, amely elindította hazánkat a felemelkedés út
ján; lehetővé tette, hogy valóra váljanak a költő szavai.-

"Ez az ország a mi országunk
Itt mást már a mi kezünk épít."
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VI. ÉVFOLYAM I. sZÁM

Szervezeti rendünk átalakítása -fo
lyamatban van. az élet követelte meg,
hogy a követelményekhez igazod
junk. NöveIni szükséges a termelési
egységek önelszámoló jellegét.

Gazdaságunk fontos eleme az áru
és pénzkapcsolatokat közvetítő szer
zédések, politikai jell~gű kérdés, hogy
eze~ maratalanul ervenyesüljenek. Az
ez :vre kö~öt_t.Szerződésnek eleget
tettunk, tel]esltes elmaradásból sem
~elépk, s;:m mi más felé igényt nein
ervenyesltettünk, utólagos jogvitáink
Viszont vannak a külső építkezésekkel
kapcsolatban.

Kedves tlvtái-sak, engedjék meg,
hogy az 1982. gazdasági évet ne ele
mezzük részletesen. hiszen az októbe
ri taggyűlésen részletes beszámolót
hallgattunk meg, másrészt a téma
1983 első negyedében újra taggyűlés .
elé kerül, sőt értékelésre a XII. kong
resszus óta végzett munka is.

gyan lehet ebből a tarthatatlan hely
zetből kilábalni? A kisvállalkozás lát-

. szott legcélravezetólJbnek. Nem
mondjuk, hogy a kapcsolat felhőtlen,

vannak problémáink, amelyeket ed
dig sikerrel oldottur.k meg. A tulajdo
nosi ellenőrzési jogot a gatdaság egy
bizottság által rendszeresen gyakorol
ja, a cél, hogy a gazdaság is, a bérlő is
megtalálja számítását.

Ez évben is, mint az elmúlt évek
\:len a sZarvasmarha ágazat az éves cél
kitűzéseit teljesíteni tudja. Ha azt
akarjuk. hogy az ágazat megtartsa ve
zető szerepét, akkor a következó1<:re
kell nagyobb figyelmet fordítani: ok
szerűbb takarmány-gazdálkodásra,
dolgozói érdekeltségre, indokolt mű
szaki fejlesztésre, szervezeti intézke
désre, és megfelelő állategészségügyi
szervezetre.

Ha a VI. ötéves terv elvárásának
eleget akarunk tenni, akkor kiemel
ten kell foglalkozni az álaat
tenyész tési ágazato k termelésének
növelésével, új ágazatok bevezetésé
vel, a hatékonyság, a jövedelmezőség

fokozásár:l kell a hangsúlyt tenni. Az
sem titok, hogy ez csak úgy valósítha
tó meg, ha a boronánál kezdjük a
szervezést és átformálást.

MInden részletezés nélkül ebben
az évben 13 millió 936 ezer forintot
kö!töttünk új gépek vásárlására, 4,7
millió ·forintot a sZ~JVasmarhatelepi

rekonstrukció első fazisára. Ez záloga
:mnak, hogy Lalálk"zzék a munka
.:)zi::rvcz~tLSegs~l, a ra"':10~UldS lctjlanl·
gazdálkodá'"al. Hozzá fog járulni a
termelékenység és a jövedelmezőség

növekedéséhez. Itt kell említeni a ter
melés emberi tényezőjét. A feladato k
teljesítésében, a személyes érdekelt
ség eddigi módszerét és rendszerét to
vább kell fejleszteni,. azt kell keresni,
hogy minden területen jobban érvé
nyesüljön, mint eddig. A dolgozók
bérezésének alapját a mennyiségi tel
jesítmények képezik, ez pozitív, de
viszont nem található meg a minősé
get, a gazdaságosságöt figyelembe ve
vő elem.. A bérkeresetek magas fokon
kiegyenlitettek, pedig tudjuk, hogya
munka eredményességében, szaksze
rűségében lénye?ies különbségek van
nak. Tehát tovabb kell lépnünk, és
több energiát és figyelmet keH fordí
tanunk a dolgozók és vezetők szemé
lyes anyagi érdekeltségének érvénye
sítésére, a nyereség növelésében, ala
kításában. Nem lemaradásról van itt
szó, hogy túlhangsúlyozzuk a kereset
szabályozás korlátozó, rossz hatását,
ez jellemző a mezőgazdaságra.

A munkafegyelem, a munkaszerve
zés területén léptünk előre, példázza
az aratás után végzett munkák, és az
őszi kalászosok vetése: ez a legjobb
befektetés volt. Hisz feladatunk vég
rehajtása, terveink megvalósítása azon
múlik, hogy a dolgozók és vezetők

tudnak-e azonosulni szándékainkkal,
hozzáértő, fegyelmezett munkát vé
geznek-e? Tovább keH fejlesztenünk
a munkaerővel való még ésszerűbb

gazdálkodást, ez folyamatos feladat,
és úgy kell irányítani, hogy minden
munkát időben el tudjunk végezni.

is következelesebben végeztük el. Ha
a vegyszeres gyomirtásban is tudunk
ennyit lépni, akkor határunk már ha
sonlítani fog a többi nagyüzeméhez,
mivel eddig csak a vegyszerezésre for
dított pénzösszeg volt azonos nagy
ságrendű.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy
amit eddig a talaj művelésre időt és
energiá t fordítottunk, de ezt nagyság
rendben évről évre tovább foly tatjuk,
akkor gazdálkodásunk megalapozottá
válik. Ami eszlözeink hatékonyságát
illeti, nem lehet figyelmen kívül hagy
ni, hisz egy dolgozóra átlag 700 ezer
forint eszközérték jut. Ez aszám is
mutatja, mennyire politikai és szak
mai feladaz a hatékony eszközkihasz
nálás megvalÓsítása.

Szinte minden gazdasági fófllmon
foglalkozunk ezzel a kérdéssel, az esz
közkímélő üzemeltettÍssel, az eszköz
kihasználás fontosságával, de amikor
realizálásra kerül a sor, mindig el
akadunk a havi kiértékelővel, melyek
rohamos költségnövekedést mu tat
nak. Jelenleg egy kombájn, egy trak
tor esetében 3-4 millió forint értéket
bízunk egy emberre. A nem megfele
lő szintű üzemeltetés, a hanyag mun
ka milliós értékeket tehet tönkre, és
ez már akkora összeg, ami a felelős
ségrevonásban nem térülhet meg. Te
hát dolgozóinkkal ebből a szempont
ból is kiemelkedően kell foglalkozni.
Kímélő és hatékony üzemelés fontos
ságát húzza alá az a tény is, hogy az
egyr" drál!uló cszkőzökből sem áll
rendelkezésre mindig megfelelo va
laszték. azzal is mindenki tisztában
van, hogy milyen nehéz az alka trész
beszerzés.

Eszközállományunk fejlesztését
saját erőből megoldani nem tudjuk,
szinte veszélyessé vált fejlődésünk ·le
lassulása, megrekedése.

Mi a kiút? 1. Növémytermesztés
szerkezetének átalakítása. Erre az ~l

ső lépések meg is történtek, ha sokak
részéről enyh~ mosoly is kísérte, mi
kor bejelentettük, hogy az eddigi
1800 hektár őszi kalászos helyett
2400 hektárt vetünk. Ez ma tény.
Hozzásegített a kellemes őszi idő is, a
vetés minőségével, szervezésével ha
nem is lehetünk fenntartás nélkül elé
gedettek, de ezt előre is jeleztük, ami
kikeit, azt mutatja, bízhatunk.

2. Teljes termékszerkezet kíígaz{·
tása. Azt jelenti: jelentősen mérsékel
jük a hízó bárány alapanyag vásárlást,
helyette libával próbálkozunk. Az
idei kísérleti állomány jól vizs&ázott.
Igaz sokan is ráfigyeltünk,.ellból az is
kidrül, ha másra is így figyelnénk, az
is pontqsan ilyen jól menne.

3. Önelszámoló egységek kialakítá
sa. Ez évben megkezdtük a szervezeti
rendszerünk átalakitását,az eddigi
ágazati rendszerről áttéstünk a kerü
letire. amit folyamatosan önels2lámo
ló egységgé fejlesztünk. Alaptevé
kenységi körben 2 kerület lesz, és egy
szolgáltató egység.

4. Alaptevékenységen kívüli tevé
kenység fejlesztése. Ebben nagyon
sok a félreértés, és ezt tisztázni kell.

Az, hogy szükséges, nem lehet vi
tás, hisz független a talaj- és természe
ti adottságtól, foiamatos árbevételé
vel csökkenti a kamatterheket, általá
nos költséget visz el.

Alapkritérium, hogy ennek fejlesz
tése nem mehet az alaptevékenység
rovására, és csak olyan tevékenységbe
kezdhetünk, amihez rendelkezünk
megfelelő szellemi, emberi és anyagi
tó1<:ével. tpítőbrigádunkat feltétlenül
át kell szerveznünk, hisz külső foglal
koztatásuk erősen ráfizetéses, csak
olyan kapacitást tartunk fenn, ami
alaptevékenységünket nagy mérték
ben segíti.

A juhászatban ez évben mintegy
4200 darab tenyészállatot kisvállalko
zónak bérleti szerződéssel kiad tunk.
A juhászat fontos része gazdaságunk
termeléssterkezetének, szükséges, mi
vel olyan területeket tudunk haszno
sítani, amelyek a juhászatnak felelnek
meg, de nem mehetünk el amellett.
hogy ez az ágazatunk évről évre ko
moly veszteséget okozott: 1980-ban
4,5 milliót, 1981-ben 7,5 milliót,
1982-ben várhatóan 18 miLlió forint
körül. A kérdés önként adódott, ho-
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Gazdaságunk pártalapszervezete
1982. november 23-án tartotta meg
évi beszámoló taggyűlését: A jelentős

tanácskozáson - többek között 
részletesen elemezte a vezetőség gaz
daságpolitikai feladatainkat. Az ide
vonatkozó részeket az alábbiakban
közöljük:

Kiemelkedő sikere kről ebben az
évben nem számolhatunk be, egyedül
a rizs hozott a vártnál is nagyobb
eredményt. Ez világosan mutatja,
hogy gazdálkodásunk mindjobban
igényli az egész kollektíva helytállá
sát. Azt, hogy mindenki a lehető leg
jobban járuljon hozzá a gondok meg
oldásához, az eredményeink javításá
hoz.

Alapszervezetünk sokat tehet eb
ben. nemcsak politikai súlyánál fogva
tud hatást gyakorolni, mivel a dolgo
zók 16 százaléka párttag, konkrét
munkavégzéssel is. . _

A gazdaságpolitikai munkával két
területen lehet és kell kedvezőbb

eredményt elérni. Egyrészt a gazdasá
gi-műszaki vezetés munkájának, tö
rekvéseinek, bátor kezdeményezésé
nek ösztönzésében. Másrészt a mun
kahelyi légkör fejlesztésében, min
denekelőtt a nyíltság, az őszinteség

erősítésében.

Ha ezekben továbblépünk - a gaz
daság számos esete is ezt példázza -,
olyan erőforrásra teszünk szert,
amely nagyban hozzájárul az előt

tünk álló nem éppen kis feladatok
tUcgoJd.is-ához_ Ezzel a.""t .=etnéuk
hangsúlyozni, és munkamódszerünk
ben oda kell tenni a hangsúlyt, hogy
alapszervezetünk, a többi társadalmi
szervek ne csak a gazdasági feladatok
végeredményét nézze, és ne a terv le
zárása után, illetve a határozat lejártá
val állapítsuk meg, hogy mi nem sike
rült, mit keH még megváltoztatni, ha
nem az eszközök adta lehetöséggel él
ve aktívan részt keH venni a folyama
tokban, a nehézségek elhárításában.

Azt is tudomásul kell vennünk,
hogy gazdasági eredményeinkben ölt
testet valamennyi dolgozónk teljesít
ménye, összegződik a fizikai dolgo
zók, vezetóK, társadalmi aktívák
munkája.

Ezt azért is hangsúlyozni kell, mi
vel a mezőgazdasági szabályzó rend
szer nagyon nehéz feltételét adja a
gazdálkodásnak, ehhez alkalmazkod
ni kell, ezt 'nem tudjuk megváltoztat
ni, de úgy is fel lehet vetni a kérdést.
hogy a Körösi Állami Gazdaság lété
ról vagy nemlétéról van szó.

Volt már sok ilyen hullám, úrrá
tudtunk lenni a helyzeten, akkor
most sem lehet másként, ennek a gaz
daságnak meg kell újulni, és meg is
tud újulni, azt hisszük, ehhez nem
kell magyarázat.

Nem a nehéz természeti adottsá
gokra kell tenni a hangsúlyt, hanem
saját munkánkra, az irányításra, a
végrehajtásra. Ez megköveteli az
anyagi és szellemi erőforrásaink éssze
rűbb hasznosítását. a magasabb szín-,
vonalú irányító munkát. a szervezett
séget. a következetesebb, fegyelme
zettebb végrehajtást.

Ehhez két alapvető dolgot kell
megvál tozta tni, egyik a gazdaság ter
mékszerkezetét kiigazítani, másrészt
a szervezeti felépítésünket megváltoz
tatni.

A termékszerkezet átalakítására
tett eddigi intézkedéseink nem· hoz
tak megfelelő eredményt, hisz a Búza
és a napraforgó termésatlag járásszer
te a legrosszabb, 26, illetve 9 mázsa.
A juhászat minden idők legrosszabb
eredményét hozta, s ez nem mind ob
jektívadottság.

A hibát ott követtük el, hogy nem
vesszük figyelem be a termelés 3 leg
alapvet ólJ b tényezőjé t, a földe t, az
eszközt, s az em bert, aki mozgatja,
szervezi a termelést, alapvetően meg
határozza a gazdálkodás eredményes
ségét.

Gazdálkodásunkban a legnagyobb
tartalék a termőföldjeink okszerű

művelésében és hasznosításában rej
lik. Ez évben nagyot léptünk előre ta
lajaink termőképességének fokozásá
ban, a szervestrágyázásban, az al talaj
lazításban, de az egyéb talajmunkákat



Kitűzött cél: megszilárdítani a' gazdálkodást

- Amiböl mosr 33 (fvesen mil tarr
a leglényegesebbnek?

- Hogy az a gazdálkodás alapja.
ha a talajt hrlyesen műveljük. a nö
vényt kellőképpen ápoljuk, az állato
kat pedig a természetüknek megfele

lően gondozzuk. Bs azt is megtanul
tam. hogy az időben elvégzett mun
kával további munka takarítható
meg. Egy elhagyott művelet viszont
semmivel nem pótolható.

- Hát van némi, mert a Szeghalmi
Állami Gazdaság, ahol az utóbbi 4 év
ben dolgoztam mint növénytermesz
tési osztályvezető, hasonló helyzet
ben volt. Pénzügyileg. szakmailag

egyaránt. S 1981-bcn már 27 millió
lett a nyereség, s ezt zömmel a nö
vénytermesztés hozta, pedig még ár
víz is volt. Különben ott is elŐször a

rel1'ezrek. amihez a kiadás is röbb
[esz ugyan. de megls 6 milliós
eredményr várnak. Reális ez?

- Feltétlenül, hiszen tiszta lappal
kezdhettük az évet. mivel az Állami
Gaz,daságok Közpo~tja a tényleges
~eszteséget a tartalékalapjából fedezi.
Igy nincs szanálás, nincs továbbvitt
teher. de van remény és lehetŐség ar
ra.. hogy s:abillá tegyük a gazdálko
dást, s mihamarabb elérjük és tartsuk
az évi 10 millió körüli nyereséget.

Fotó: Veress Erzsi

- Aki kérszer egymás után ilyen
nehéz helyer választ magának. az. na
gyon szerelheti a szakmár és az éler
kihivásait

- Ezr úgy mondja, minrha már
gyakorlara lenne az ilyesmiben?

talajt kellett rendbehozni. megérte,
mert tavalyra már megduplázódtak a
terméseredmények. Persze még sok
minden más is kellett.

- Szerencsérnre hamar megtanul
tam a mezőgazdasági munkát. Végez
ni is. becsülni is. Már kisgyerekként a
jól és okosan gazdálkodó édesapám
mellett. Szinte mindent csináltam
otthon az iskola előtt és után, vagy.is
hajnalban, . délután és este. Aztán
olyan szigorú, de kitűnő technikum
ba kerültem, mint a pallagi. amely az
előtt főiskola volt, s a remek tanári
kar megmaradt. Mikor egyetemista
voltam Debrecenben, akkor is min
den nyáron többet dolgoztam. mint
kellett. Így aztán mire adiplomát
kézbe vettem. már élettapasztalatom
és - sumléletem is volt.

gabona és gép férjen el. Nagy gondot
fordítunk a majorrendek kialakításá

ra, illetve megtartására. a kulturált
munkakörülményekre. A 40 főre

csökkentett építőipari részlegre nagy

munka vár és csak a vállalaton belül
fog dolgozni.

- Erre az esz rendőre a tavalyinál
20 millió forinrrat röbb árbevérelt

- Bár a termelési terven belül a
kér alaptevékenységnél jóval kisebb a
szerepe az iparnak és az épitőiparnak.

eredményes működésük mégis lénye·
ges. Mi a bizrosirék erre?

Kősziget, gépműhelybővítés

not hoz, tehát mindkét fél jól jár. Li
bákkal az idén is foglalkozunk, óvato
san, a tapasztalatok előnyös felhasz
nálásával.

- Az ipari tevékenységet háromra
csökkentettük. A csónak- és laka tos·
üzem mellett a volt lucernaszárítóban
forgácsolóüzemet létesítettünk,
mindhárom rendelésre dolgozik és
számításaink szerint mintegy 1.5 mil
liós nyereséggel. Az építőipari részleg
további munkája szorosan összefügg
egy fontos kérdés rendezésével. A
gazdaság épületei elhanyagoltak, még
a kis összegbe kerülő állagmegóvási
munkákat sem végezték el rajtuk az
utóbbi időkben. A következő két év
ben ezeket rendbe kell tennünk, nem
csak mert nemzeti vagyon. de a ter-
melés érdekében is. hogy több állat.

- Ezzel el is énünk a mosrani esz
tendő teendőihez. Ezek közül mit
tart a legfontosabbnak?

- A szarvasmarhatelep rekonst
rukcióját foly tatjuk. Kötetlen tartás
ra térünk át. mert ehhez kevesebb

gondozó kell. jobban lehet a gépesí
tést alkalmazni és az állatok csopor
tos takarmányozása is jobban meg
oldható. A tehénlétszám a telepen
nem változik, ugyanakkor kisterme
tőkhöz teheneket helyezünk ki. s ez
a megoldás nekik és nekünk is hasz-

Mindent, ami a végső eredményt,
azaz a veszteséget okozta, itt most
nem lehet felsorolni, de még bérgaz
dálkodási hibák is hozzájárultak.
Nem a többletmunkáért jogosan kifi

zetett bérekre gondolok, mint a 2
hektáros altalajlazítás, a hatalmas
mennyiségű is tálló trágya kiszórása.
vagy, hogy 600 hektárra! nagyobb
lett a kalászosok területe. Bs hogy a
rekord rizstermés magas premizálást
követelt meg. Ezeket a terheket már
a következő évek megalapozása érde
kében tudatosan válla!tuk.

- Annyira nem. hogya kettő - az
ipar és építŐipar .:... együtt 4,7 millió
várható veszteséget okozott. Pedig az
építők nem akármilyen munkát vé
geztek, hanem nagyon szépet, kifo
gástalant. Három sertésistállót Békés
csabán, műtrágyatáwlót Telekgeren
dáson, ésa mezőtúri főiskolánakdísz·
termet, összekötő folyosót és könyv
tárat. Gondolom. ez utóbbi három
önmagáért beszél, hiszen annyira igé
nyes munkák. Nem is akivitelezéssel
volt baj, hanem az előkészítéssel,

amelynek során a vállalási feltételek
kedvezőtlenek voltak a gazdaságnak.
Mi jó, vagy hasznos lehet abból, ha
a szerződött határidők már a munka
kezde"tekor nem tartható k? Es a tá
voli helyeken a munkaszervezés is
igen nehéz.

- Az állatrenyészrés válláról a ju
hászar gondja lekerült. de mi lesz a
többiveL hogy nyereséget hozzanak?

- Tulajdonképpen mindent, ami a
jelen gazdasági helyzetben előttünk

áll. de mégis a leglényegesebb a na
gyon negromlott termőtalaj állapotá
nak a helyrehozása. Az előbb említett
lazítás is ezért történt, így lehetett a
vízbefogadóképességet növelni. Aztán
az aratás utáni munkákkal helyreállít
juk a talajéletet. A géppark fejlesztése
is ezt a célt szolgálja. A másik jelen
tős tényező a termőképesség fokozá
sában a mind nagyobb terület szerves
trágyázása. A növénytermesztéssel
kapcsolatban annyit még, hogy mivel
átmenetileg támogatott gazdaság va
gyunk. megnöveltük a kalászos gabo
nák területét, s ezzel várha tóan több
mint 8 milliós árkiegészítést és 1 mil
liós prémiumot érünk el. A tervezett
szerény terméshozam növelés és a
költségek előző évi szinten tartása
mellett.

rendszer is belejátszott; a drága takar
mányozással együtt az eredményrom
lásba. A juhászat változatlanul sok
problémát okozott, a tenyésztési gon
dok mellett a hizlalás is veszteséges
lett az egészségügYi bajok miatt. Bv
közben ugyan a haszonbérbe adás
megtörtént, de ez már a tavalyi ered
ményt nem befolyásolhatta, csak Cl

után hat majd.
- ]Js'az alaprevékenységen kivül

munkák? Az ipar és az épitőipar sem
váltotta be az eiképzeléseker?

- Az iparra vonatkoztatva, azt
semmi esetre sem. hogy a gazdaság
önálló termékkel jelenjen meg a pia
con. Például. Megtörtént 1982-re a
felkészülés a ZIL autódaruk munka
védeimi átalakításához, azonban ezek
országos leállítása miatt megrendelést
nem kapott a vállalat. ígyabeszerzett
alka trészek is feleslegessé váltak és a
terheket növelték. A Varietas mű

anyagház gyártása beindul t ugyan, de
a felhasznált anyagok drágáK.. s .:zért
a termék nem volt versenyképes. A YÍ
zibiciklivel meg az idényjelleg és a kis
kereslet a pro bléma, s ezért a beindí
tási költségeket még nem tudták meg
téríteni. A Pneu-Com szerszámgépcsa
lád kifejlesztése a nullszériáig bezáró
lag megtörtént, de közben az is bebi
zonyosodott, hogya szükséges tech
nológiai feltételek hiányoznak. Bs az
alkatrésze k beszerzése nehézkes. Az
ipari termelésből a bérmunkák váltak
be, a megrendelők is elégedettek vol
tak velük, csak nem tudták teljesen
kitölteni a kapacitást.

- Az épitőipari munkának a fen.
tieknél sokkal régibb és nagyobb a
hagyománya a gazdaságban és még
sem leu nyereséges?

Az elmúlt esztendő dolgai nem a
tervezettek szerint alakultak a gazda
ságban. és ez a végeredményre is kiha
tott. Erről és a belőle faka~ó tenniva
lókról beszélgetünk Csarlós György
termelési igazgatóhelyettessel, aki
1982. októbere óta látja el ezt a fel
adatot a vállalatnál.

- A ravalyi év rervezea nyeresége
8.5 millió forint volt, ezzel szemben
majd ugyanennyi veszteség muratko
zik. Miérr?

- Az okok nagyon összetettek, és
ezért külön-külön kell beszélni róluk,
de előbb hadd említsem az egyetlen
nyereséges ágazatot, a növényter
mesztést, a maga ellentmondásával.
Hiszen itt a 7,4 millió nyereség he
lyett majd a duplája, azaz 13,5 várha
tó, holott a búza átlagtermése csak
65 százaléka vo It a tervezettnek, a
napraforgóé pedig éppen csak megha
ladta az 50 százalékot. Tehát ször
nyen kevés, és a gyeptelepítés meg a
fűmagtermesztés sem sikeredett. Vi
szon t rendkivül jól fizetett a rizs, 26
mázsa helyett 41 lett az átlagtermés,

és ez olyan óriási többletárbevételt je
lent, hogy nemcsak akiesést pótolta,
de komoly nyereséget produkált a
növénytermesztésnek.

- De annyir mégsem, hagy vállala
ri sz in ten is megakadályozza a veszte
ségu Csak ellensúlyozta?

- Ez is nagy szó, mert különben
még rosszabb lett volna a helyzet, így
pedig éppen fedezte az állattenyész
tés veszteségét. Ugyanis egymaga a
szarvasmarha-tenyésztés 4 millió
plusz helyett 3 millió mínusszal zárt,
mivel a második félévben kiesés volt a
tejtermelésben. De a premizálási

"Tiszta lappal kezdhettük az éve t ~ .."

Elkészült a tehenészeti telep két istállója közötti térburkolat Vass Márta
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Pállsrván rizsőr, az Április 4. szo
ci~ista brigád vezetője. Háromszor
nyerték el az aranykoszorús címet.
Szintén régi dolgozója a gazdaságnak,
1959-ben kezdte itt a munkát. s mi
vel az édesapja is kocsis volt, ő is ezt
a pályát választotta. De csak egy évig
parádéskocsis, mert a rizsnél nagyobb
szükség volt rá. Odakerült, és azóta is
ott dolgozik. Tavaly végezte el az ön
tözési és rizstermesztési tanfolyamot
Békés-Tarhoson a Szakinunkásképző

Intézetben, s ezzel betanított munká
si képesítést szerzett. A tanfolyamra
a vállalat küldte és ő jeles ered
ménnyel vizsgázott. Párttag 1968 óW
és önkéntes rendőr Dévaványán már
négy esztendeje.

- A rizsőr elnevezés ben valahogy
összegződik a mi munkánk, a rizster
mesztés, mert ahhoz kinek-kinek a sa
ját területén jó gazda módjára gondo
san őrködni kell. A vetéstő! kezdve a
betakarításig. Hogy esak egyet mond
jak: sem gombabetegség, sem a kárte
vők ne támadják meg a növényt. De
sok minden egyébre is figyelemmel
vagyunk, s ebben a munkában egész
séges vetélkedés folyik a rizsőriik

között.
Az árasztást, esapolást is ők vég-

zik, továbbá a vegyszerezést, v~amint
a tarlóégetést a kombájn u tán, aitán
pedig a vetőmag előkészítést.

- Aki ilyen hosszú ideje dolgozik
a rizstermesztésben, az minden moz
zanatot fontosnak tart, mert ahhoz,
hogy jó legyen a termés, nemcsak a jó
időjárás szükséges, de a lelkiismeretes
munka is. A gyermekeimet is erre ne
veltem, Julika lányomat is, aki itt
dolgozik a könyvelésben.

V.M.

Szuió Pérer gépműhelyvezető

1964 óta van a gazdaságban. Itt volt
ipari tanuló, majd szakmunkás, aztán
levelezőn középiskolát végzett és fel
sőfokú gépészteehnikus lett. Először

a javítóműhelyben dolgozott és köz
ben kint a területen is mint traktoros
brigádvezető,majd 1976-ban műhely

vezető le tt.
Most, amikor beszélgetünk, épp a

szezon és a tél, tehát a javítás köze
pén vannak, s folyik nagyban a főjaví

tás. Ilyenkor minden gép bekerül a
műhelybe, még az újakat is átvizsgál
ják és egy kis karbantartást azok is
kapnak. A többin viszont nagy az el
használódás, ez a talaj rongálja a gé
peket, s ezt esak a nagyon pontos,
lelkiismeretes munkával lehet helyre
hozni.

Két társadalmi megbízatást is ellát.
Az szb tagja, mint újítási felelős és az
infó - az információs jelentés - is
hozzá tartozik. Mindkettő fontos. A
havonkénti jelentés a felsőbb szak
szervezeti szervekhez megy, s a dolgo
zók véleményét összegzi a különféle
problémákról. És nem hiába.

- Igy oldódott meg a gyomai tü
zclőanyagellátás, az ifjúsági mozi és a
víz minősége. Újítás bár van a gazda
ságban, de közel sem elegendő. Pedig
ötlet akad, csak jobban oda kell fl
ayelnünk, s bátorítani az újítókat.
Különösen elkeine az állattenyésztés
ben. De másutt is, ezért jobban össze
fogunk majd a vezetőkkel.

:j:

Gazdaságunk dolgozói közül no
vember 7-én hárman kapták meg a
hosszú ideje tartó példamutató mun
kájukért a Mezőgazdaság Kiváló Dol
gozója címet. Bemutatásukkal együtt
gratulálunk a megérdemelt magas ki
tüntetéshez.

Adamik József traktoros - a Zal
ka Máté szocialista brigád tagja - kö
zel harminc éve a vállalat dolgozója.
Ez az első munkahelye, mert ahogya
katonaságtól leszerelt, mindjárt itt
kereste a boldogulását. Először - és
jó ideig - különböző "gyalogmunká
kat" végzett, az ötvenes években
ugyanis még kellett a kézierő. Az ara
tás a hagyományos !Gs kaszával tör
tént, s a kapálás, a szénagyűjtés és ál
talában a növénytermesztési tenniva
lók a régi módon folytak. Még a hor
dás is. lófogattaI. Úgyhogy egy ideig
fogatos is volt, majd a magtárban dol
gozott évekig.

Aztán. ahogy a gépesítés kezdő
dött és mind nagyobb teret nyert,
mint mondja, vonzani kezdték a gé
pek.

- Igen, igy lettem traktoros
1969-ben, az akkori III. kerületben,
miután a téli időszakban elvégeztem a
négy hónapos alapfokú tanfolyamot
és betanított munkás képesítést sze
reztem. Azóta is ebben a munkakör
ben dolgozom, főleg a szálastakar
mány-betakarító gépekkel. De persze
mindent, ami kell. Összel a szántást
csinálom, s ha az idő engedi, még de-

Szujó Péter

KitUntetettek

Adamik József

Pál István

cemberben is. Ez bizony nem könnyű

munka, mert nálunk rosszak d Wlaj
adottságok, az embert és d gépet is
nagyon igénybe veszi ez az erősen kö
tött talaj.

Ha nehéz is, szereti a mu nkájá {,
négy fal közt neki elképzelhc'tetlel1
lenne, ha meleg, ha hideg van, a kinti
az igaz i élet A kollektívához is ra
gaszkodott mindig, s \lele is szeretkk,
és szeretnek ma is együtt dolgozni a
társai. Pártbizalmi, a traktorosok tar
toznak hozzá. Rendszeresen tart cser
portértekezldeC s a nagyobb feladd-
tok előtt még külön is mcgb~szélik a
tenruvalókat. Időnként a pártvezető

ség is meghívja a vezetőségi ülésre é,
évente egyszer a taggyűlésen i, beszá
mol a munkájáról.



Bemutatjuk a szocialista brigádokat
Jó munka és az emberi kapcsolatok

Indulás előtt

.a forgácsológépek

Együtt a brigád Fotó: Veress Erzsi

A volt lueern~száritó üzemre már st'mIlli sem emlékeztet. az épüit'tvázon
kívül n~m is Ill~r~dt meg bdőle st'mmi, miután ~z olajárem..:lkedés teljesen
gndaságwlanná tette a működését. Azóta viszont viszonylag korszerű ipari
üzem lett belőle. v~lóságos kis telephely, ahol az egyik nagy es:Jrnokban
j~nuár közepén sureitek be hat marógépet. S már csak az indulásra vártak.
~mikor ott jártunk. Másnap kezdődött apróbaüzemelés.

- Ez~ket ~ gépckd a Békésc~abai Forgácsolószerszámgyártói kaptuk, ~

vdük kötött bérmunkaszerződésértelmében. Tehát az ő gépükön nekik 1'0
gunk uolgozni, mégpedig forrasztott keményfémlapkás ~szterg~ké,ek szárait.
Kél műszakban, tizennyolc főve: - mondja Balogh Lajos üz~mvezelő.

A dolgozók a gépek között és mellett szorgoskodnak. Két nő is munkára
készen. Az egyik Mészárosné Cselei Erzsébet.

- A két hét betanítási időt Csabán töltöttük a forgáesolób~n. ~hol a régi
szakmunkások wnítottak bennünket és itt pedig az első négy hét ~inulóidő

n~k fog számítani. Remélem, hamar belejövök a munkába, mert .\zeret~m a
gép~kct és érdekesnek tarto~ rajtuk a munkát, ~zt, hogy t'gy egyszeríi ré'ITI
,hrabból értékes holmi lesz. Es ezt én csinálom.

Mielőtt ezt a munkát elvállalta a gazdaság, már itt a telepen a másik
csarnokban folyt a lakatos és hegesZtőipari tevékenység, és.termékft'jlesztési
szabadalmak alapján is dolgoztak. A gyakorlat bizonyította bc, hogy azok a
munkák hoztak haliZnot a vállalatnak, amelyet bérmunkában vállaltak el a
gyulai Vízgépészetnek, vagy a Békés megyei Vegyesipari Vállalatnak, az ~TI
gázkazánhoz például a bu!kol~tokat. , ., .. .

A most beinduló forgacsolas mellett tova bb foly tatjak a lakatoSIpari jelle
gű munkákat, é!> a. gépek karbant~lItá>:át is. Nem .túl nagx volumenben, az
egésznek a terve nuntegy 11 milho fonnt, de ha mmden jol megy, meghozza
legalább az l milliós hasznot. És a mai világban minden fillért meg kell
becsülni. Főleg ha befele jön és nem kifele megy.

Maga ~ telephely tágas, van hely rendesen, raktározásra is és még fejlesz
tésre is lesz mód.

- Később kell is - jegyzi meg ai üzemvezető -. ha a forgácsolásból
többet akarunk produkálni és igényesebb dolgokat csinálni. Most úgy, ahogy
az öltözőket ili megoldottuk, ugyanis, ha csak két nő van is a dolgozók közt,
kell nekik a külön hely. Különben ők a legszorgalmasabbak.

A férfiak a mun~án kívül a sportban jeleskednek, ·a gazdaság kispályás
labdarúgó csapata majd teljes egészében innen kerül ki. Jól egyetértenek az
üzemvezetővel, aki szintén szereti a sportot, s ezért vallja, hogy nemcsak jó
közérzetet ad és frissíti a testet, de jól össze is tartja az embereket, s a
versenyszellern a munkára is kihat.

Télapó-járás

A gyomaendrődi November 7. moziban rendezte meg gazdaságunk a Tél
apó iinnepséget. December 23-án mintegy 80 gyerek volt ott az ünnepségen,
mesefilmet néztek és nagy szeretettel fogadták az ajándékosztó Télapót, Me
gyeri Józsefet Az ünnepségen a nagyobb gyerekek műsort adtak. Képünkön:
Kocsis Klárika átveszi ajándékát a Télapótól.
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lásra kerül Bizalmi Telitületi ülésen a
Kollektív Szerződés 1982. évi értéke
lése, és.az 1983. évi módosítási java~
lat. Az 1980-as szakszervezeti válasz
tások óta eltelt szakszervezeti munka
értékeléliére is az áprililii Bizalmi Tes
tületi ülésen kerül sor.

A Körösi Állami Gazdaság 1982.
január l-től az állattenyésztés kivéte
lével áttért az 5 napos munkahétre.
Az állattenyésztélii dol~oZók 1983.
május 15. után térnek at az 5 napOli
munkahétre. Az áttérés tervezetét
szintén az áprilisi Bizalmi Telitületi
ülés tárgyalja meg.

A Szakszervezeti Bizottiág a gaz·
daiág 2 kerületi, 2 osztályrendszerre
való áttérésével el kívánja érni; hogya
gazdasági munka szervezettliégének
javítása mellett a lizakszervezeti mun
ka színvonala ili javuljon.

A munkásülések szakszervezeti ok
tatással folytatódtak, Ugyanezen a
napokon a kerületek és osztályok
dolgozói munkavédelmi és tűzvédel

mi oktatáson is részt vettek. Az okta
tás színvonalát az 'SZMT-től kapott
munkavédelmi filmek javították.

Munkásgyülések
Az 1982-es év várható eredmé

nyeit és az 1983-as előtervet munkás·
gyűléseken, kerületenként, o~ztályon

ként i~mertettük. Mivel január l-től 2
kerületbe és 2 osztályba szerv~ztük át
dolgozóinkat, ezért vált szük~égessé

ilyen körben találkozni a gazdaság ve
zetőségének a párt' és szakszervezeti
vezetőknek a dolgozókkal. A mun
kásgyűlé~ek őszinte, közvetlen lég
körben folytak le, A hozzászólások a
jobb munkas;zervezésre, a munkaidő

kihasználásra, továbbá a még meglevő

hiányosságokra hívták fel a figyelmet.
Többen aláhúzták, hogy az 1983-as
év tervfeladatai és a tervezett termés
hozam ok elérése lehetővé tenné,
hogy a környező mezőgazda~ági üze
mek mellé felsorakozzunk.

A gazdasági beszámoló után a
szakszervezeti bizottság 1982. évi
munkájáról hangzott el rövid értéke
lő. Szó volt a bizalmi testületi üléSek
és az szb munkájáról, a kifizetett se
gélyekről, az üdülési lehetőségekről, a
közművelődés helyzetéről, asportról
és a beteglátogatá~róL Az 1983-as év
kiemeit feladllta a szocialista verseny
mozgalom jobb irányítása és a bri
gádok szervezése központi helyet ka
pott a lizakszervezeti munka értékelé
sében.

A munkásgyűlések a beszámoló
végeztével szakszervezeti gyűléssé ala
kultak át. A 2 kerület és 2 osztály
felállásban részben a meglevő főbizal
miak é~ bizalmiak kerültek újra a ke
rület és az osztály munkáskolleklÍvá
jának bizalmából a Bizalmi Testület
be. Mivel a kerületi rendszerben a
dolgozók lakóhely szerinti elosztását
is figyelembe vették, így a szakszerve
zeti cspoprtokon belül bizalmi válasz
tásra is sor került: 4 főbizalrni, 4 főbi
zalmihelyettes és a 21 bizalmi az szb
tagokkal együtt alkotja a Bizalmi Tes
tületet.

A Bizalmi Testület 1983 februárjá
ban véleményezte az 1983. évi tervet,
a munkavédelmi éli a szociálpolitikai
tervet. 1983. április 30-ig megtárgya-

Egy csöppet eltűnődnek a miér
ten, majd Weigert Ádám fele. aki még
mindig benne volt a csapatban, li át
él te az izgalmaka t.

Vass Márta

- A virtus segíti az emb rt. 4z az
érzés, hogy ne maradjunk k, érjünk
el valamit, ne. csak ott legyünk.

A vetélkedő csapat többi tagja
Mundrucz Gábor. Nyíri Gyula,. Ten
gely Gyul~ és Uhrin János - szerint is
a prodlikálni akarás és a jó kollektíva
a hajtóerő. Ezt a gárdát egyébként
másra is - például a gépek mcUetti
külön munkára - mindig mozgó.sítani
lehet, ha megszorul a vállalat. S ilyen
kor nem "zámít "em a szombat, scm a
vasárnap, CS;J • a közösség érdeke, ami
az övéké is.

Most átalakult a közműve!ödé:"i

vetélk dés három fokozatú
mozgalomrná, sokféle új lehetőséggel

és jóval több témával, mint eddig.
Különösen azt találják jónak az új
formában, hogy módot nyújt az egész
brigád bekapcsolódására, nemcsak
egy öttagú e>apa számára, mint
eddig. ~s mindenki megtalálhatja a
neki !egkedvezőbbet.

ilyen volt a gazdaság életében és ami
még ennél 'is fontosabb, elérte a cél
ját. A közvetlen légkörben tényl g
közelebb kerültek egymáshoz a brigá
dok, vagyis az emberek. Brigádtagok
és hozzátartozók, fizikai és admi
nisztratív dolgozók, valamint a veze
tők. Tehát mindenki rgindenkivel.

A .tó hangulatot a jó vacsora - az
üzemi konyhán finoman elkészített
őz- és birkapörkölt - megalapozta, a
beszélgetés, a zene és a tánc pedig fo
kozta. A talpalávalót az a gyomai ze
nekar húzta. ~mclyikben a brigád
egyik tagja a dobos. Nagy 'ikcre volt
a játéko' tombolának. es az apró kis
kézin1Unka-teritőknek, 'amelyek igazi
női leleménnyel készültek. "Telitre
~zabva" mindenkinek vagyis a cnk
rá jellemző tréfás mintával.

Ha közművelődés, akkor az első

pillanattól - mondhatnánk, mert
ahogyamegyében megindult a mun
káli brigádok közötti vetélkedé~, az
Augusztus 20. meglizakítá~ nélkül
résztvett benne. Többször lettek vál
lalati elsők, egys;zer az ágazati ver-
senyen is, s ekkor a megyein sem val
lottak szégyent: harmadikok lettek.
De ott voltak egyéb - mozgalmi vagy
munkavédelmi - venengésekcn i•..
Kettős hagyományt őriznek: a részvé
te It és az eredményességet.

De nemcliak munka, szórakozás is
van a' világon. vagyis a fehér asztal
men~tt. ez a brigádnak is jól esik,
különösen másokkal cgyütt. Hogy
név' szerint kinek az ötlete volt, már
nem is tudják, viszont hosszú ideig té
ma marad a januári jól sikerült vacso
ra, amit az IFI- és az irodai szocialista
brigád dal közösen rendeztek. Az első

Meg még az évek óta tartó közmű

velődési mozgalom az, ami a legjel
lemzőbb a gépműhelY Augusztus 20.
szociali-ta brigádjára. Az a1akulási év
1968, azóta háromszor nyerték el
az aranykoszorús fokozatot és két-
szer a vállalat kiváló brigádja címet.
TizenhaUln vannak, főleg gépszere
lők, ketten - Uhrin János műhelyve

zető és Túri Fer~nc - technikusok
lettek időközben. egyesek meg gim
náziumot végeztek. Majd mindenki
túl van már a középfokú politikai ok
tatáson, Tengely Gyula p~dig a politi
kai főiskolát végzi. Brigádvezetőjük:

Weigert Ádám. .
A munka most is nagy körültekin
téssel folyik a műhelyben. Június ele
jére, legkésőbb a közepére 39 erőgép,

6 kombájn (Clas' Dominator) és 4 ka
szálógép főjavítáiával kell készen len
niök..S nem lég csak dolgozni, itt 
töbhet ésszel, mint erővel - gondol
kozni is lizükséges még a nagy gyakor
lattal rendelkező szakmunkásoknak
is, min t ők, mert olyan az alkatrészeI
látás, hogy időnként a semmiből

k -nytelenek elővarázsolnivalamit.
- Nem rosszabb az ellátás', mint

volt, dc nem i" jobb - mondja a bri
gádvezető -, , ezért az ötleteknck ma
is nagy a becsülete. A vállalásunkban
is évek óta "zerepel az importalkat
rész megtakarítás, előbb 60 ezer fo
rintos értékben, most meg már elér
tük a 100 czret. Ez persze csak úgy
lehetséges - éli így lesz a szükségből

erény~ ha a régit felújítjuk, vagy ha
már ez sem megy, akkor egy-egy da
r bot I~ártunk. Mint a Caterpille
rek altalaj lazító részét.

De más gépeknél is előfordul,

hogy újítással oldják meg a hiányt és
így az üzemképesség költségmegtaka
ritást is hoz. De mi van a minőséggel,

hiliz annak a rovására nem mehet?
- A minőségben maximálisat kell

nyújtanunk - jegyzi meg Uhrin János
_, nem szabad, hogy valami hiba
miatt ezek a fontos gépek leálljanak,
mert aI<kor megáll a betakaritás.

Tavaly sem történt semmi baj, sőt

az itteni aratáli után nagyob!:> javítáli
nélkül bérmunkát ili végeztek a gé
pek, meg Nagyidán is tudtak dolgoz
ni. Pedig az érdekelt>ég csak áttételes.
A műhelyben ugyanis órabérben' dol
goznak, teljesítményben csak ~mikor

abetakarításban résztves;znek. Akkor
vilizont függ a kereset a gépek állapo
tától. Csak jóval lehet jól keremi.



Vass Márta

mennyit, mert az egy év, ami
után látni lehet, mi is a helyzet,
augusztusban lejár.

A juhászatból a gazdaságnak
egy 500 anyás állomány maradt
meg, az év elején hizlaltak is és
ezután is fognak annyit,
amenr:.yi nem megy el tejesbá
rányként. Mivel a nagy beruházá·
sokból épület maradt, a munka
erő és a takannány is megvol t, a
libanevelés mellett döntött a vál
lalat.

Az önállóság előnyei már aZ
eltelt rövid idő alatt is megmu
tatkoztak. Itt is, ott is kezd ki
alakulni a kerületi szellem, a ho
vatartozás érzése. Most, hogy a
traktorosok is idetartoznak, ben
nüic is; s ebbó1 fakad, hogy ha
kell, nem nézik az időt. Az is so
kat jelent munkában, közérzet
ben, hogy a kerületekhez közel
lakóknak nem kell messzire járni
dolgozni, mint az ágazata rend
szerben nem egyszer előfordult.

Az egyéb feltételek is jók; amitől
bizonyos fokig függenek, az a
műszaki szolgáltatás, mint külön
részleg. Ezt igyekszik csökkente
ni és a jobb kiszolgálásra ösztö
nözni, az a vállalati intézkedés,
mely szerint a műszaki szolgálta
tók föágazatának prémiuma 50
százalékig a két kerület eredmé
nyétó1 függ.

Szívdentően aranyosak, szépek. És hasznosak is. Jó rájuk nézni,
ugyanakkor sok munka is van velük, igaz, a figyelmes gondozást
meg is halálják: hússal, zsírral, tollal. Mindegyik leülon-külön is
'!fIgy szó.

A. libaágazat a gazdaság termelési szerkezetében a múlt évi 6OOO
darabos próbálkozás után ebben az évben 44 OOO tervezett darab
számmal véglegesen kialakult a kőszigeti kerületben. Az idei neve
léshez áprilisban fogtunk hozzá 20 800 db napos libával. Az állo
mány másik felét mdjusban állítottuk be. Az összesből 9000
pecsenyeliba, 12 OOO haromszor tépett lesz, a többi pedig egyszer
tépett . ibaként kerül értékesítésre.

Az állomány ellátása a kerületben biztosított. Elhelyezésük a
haszruílaton kívüli juhellető épületekben történt. A líbák gondozá
sát 1 lj OOO-es csoportokban 4 fős brigádok végzik, s a velük foglal
kozók keresete a súlygyarapodástól és elhullástól függően 3000
5300 forint között alakul.

Az ágazat szakm~i irányítását Visnyei József kerületi állatte
nyésztő végz~ akinek több éves szakmaí gyakorlata van ezen a
területen. Az egészségügyi ellá tás is biztosított, mivel a keyületnek
dr. Kátay Katalin személyében külön állatorvosa van.

(Fotó: Veress Erzsi)

közepes és jó területeket is javí
tani kellett, erre szolgált a henge
rezés, fejtrágyázás és vegyszeres
gyomirtás. A gyep és lucernáson
meg a fogasolás.

A tavaszi növények közül a
legnagyobb feladatot a naprafor
gó vetése jelent€tte, ugyanis ezt
az egyébként is sok figyelmet
igénylő növényt nagy területen
és korán kellett elvetni. A rízsve
tés május elsejei határidejének
betartása szintén nagyon fontos
volt, akár a későbbi munkálatok
is, mivel vállalaton belüli szere
pévei mindenki tisztában van.

Vagy le, vagy fól, de minden
képp eredménymeghatározó. A
növénytermesztési munkákhoz a
kerület rendelkezésére 19 erőgép

áll, a hozzátartozó munkagépek
kel és pótkocsikkal együtt.

Állattenyésztés terén nagyot
változott a helyzet Kőszigeten: a
hagyományos vállalati juhászatot
bérjuhászattá alakItották át. Az
oka közismert. A drága beruhá
zások dacára is hosszú esztendő

kön át veszteséges volt ez az ága
zat. Ezért, és mivel az új gazdál
kodási körülmények lehetőséget

nyújtottak erre, adta ki a vállalat
az állomány zömét bérbe egy
vállalkozónak. Mégpedig 3600
anyajuhot és szaporulatát, s min
den remény megvan arra, hogy
igy nyereséget -- ha eleinte nem
is nagyot - könyvelhet el ebből
is a gazdaság. Hamarosan kiderül

Ezekre - összesen - 210 hektá
ron - tavaszi árpát vetettek. A

Katona Lajos

Most azonban a legfontosabb
a gazdaságosság, ezt fokozni vi
szont csak a költségek csökken
tésével lehet. ts itt van szoros
összefüggés a két ágazat között,
de ugyanekkor és ugyanezért ér
vényesülhet a kerületi rendszer
előnye. Ha a tej árát befolyásolja
- márpedig ez így van - a takar
mányok előál1ításának drága
vagy olcsóbb volta, ,akkor az ál
lattenyésztéssel azonos az érdelr.e
a növénytermesztésnekt; hiszen
most már. egy kalap alá tartoz
nak. Az összefüggés kényszent
arra, hogy csökkentsék az előállJ

tási költségeit a takarmányok
nak. Ez hozarnnövelés és minő

ség kérdése, amibe sok minden
belejá tszik, még a jó területvá
lasztás is.

A kerületben tovább folyik a
szarvasmarhatelep rekonstruk
ciója, a cél a teljes á tállás a sza
badtartásra. Az idén 4,5 millió.
forintból bitumenburkolatot ké·
szítenek és karámátalakítás lesz.
~L.C ' <1 li1'L1Il' . k a.z6r' ;, 01} sü 
getőek, mert május elsején az ál
lattenyésztés is á ttér az 5 napos
munkahétre és úgy, hogy nem

.kell a jelenleginél több embert
foglalkoztatni. A rekonstrukció
nélkül azonban 12 új dolgozóra
lenne szükség. Az állattenyész
tők átállasával az egész gazdaság
egységesen az új munkarendben
dolgozik és ez önmagában is je
lentős esemény, de különösen
az, hogy emiatt senkinek a kere
sete sem csökken.

A növénytermesztésen belüli
megoszlás a következő: búza 682
hektár, rizs 493, napraforgó 336,
silócirok 213, kukorica 140, lu
cerna 206, vöröshere 199. A töb
bi 548 hektár kaszáló, legelő, va
lamint ős- és telepített gyep. Az
őszi kalászosokat téle.n egy kevés
fagykár, tavasszal pedig homok
kár érte és kelési problémák
miatt is akadt gyenge terület.

De addig is érvényesülhet - és
fog is - az önállóság számos elő

nye. Kell is, mert az árbevételi
terv itt sem kevés. A növényter
mesztésé 33 millió, az állatte
nyésztésé 13,6. Ezen felül a juh
bérleti dIjból 2,5 milliót kell
kapnia a kerületnek szerződés

szerint. Összlétszám: 108.

A köszigeti kerület
A 2-es kerületvezetője Katona

Lajos gépészmérnök. Neki is az a
'yéleménye, hogy az új s.zervezeti
forma alapvető változást jelent,
mivel a termelés két önálló ré
szen folyik. Eszeririt vannak cso
portosltva az emberek és l\. gé
pek, kivéve az önjáró betakarító
gépeket, amik központi iránYI tás
alatt maradtak. Az önállóság
ugyan még nem önelszámolás,
ehhez a külön számvitel is kell,
amire majd 1984-ben kerül sor.
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A körösi kerület
és munkagépek időben történő

és mmőségi felkészítése. Ez kerü
leti feladat, de közvetlen érdeke
is az ~zt végző 14 itteni dolgozó
nak.

Az árbevételi terVszámok is
mutatják, hogy a növényter
mesztéssel szinte azonos az állat
tenyésztés feladata. A
szarvasmarha állomány 592 te
hén és a szaporulata, valamint a
kIsiermelőlliöz kiadott 66 .d.a.raú
jószág..Mivel ma már az utánpót
lás megoldott, a tenyésztés mi
nősé@.: csak a jól tejelő állatokat
termékenyítik meg. A cél ugyan
is az, hogy a tavalyinál 12 száza
lékkal több tejet értékesítsenek,
ehhez pedig ennél is töb bet kell
megteinielni, hiszen a boIjúneve
léshez is tej kell. Az elmúlt év
ben a tehenenkénti átlag 5317 li
ter volt, ami szép teljesítmény: a
megye nagyüzemei között az 5.
helyet jelenti.

Ha a munka adott, s a feltételek megvannak hozzá, mondhatnánk,
mindegy milyen formában végzik, csak eredményes legyen. Régi ta
pasztalat viszont, hogy a szervezeti formának nem kis szerepe van
ebben. Régen, az állami gazdaságok megalakulása után természetes
nek tartották a kerületre osztást, majd az ágazati rendszert vezették
be - az egészre kiterjedő növény- és állattenyésztést. Nálunk is,
mivel a földcserék ezt megalapozták. Most újból a kerületi megoldás
látszik jobbnak a jelenlegi közgazdasági helyzetben. A kisebb szerve
zeti egység, nagyobb önállósággal. Ezért került sor a két termelő

terület - kerület -, valamint egy műszaki szolgáltató főágazat és egy
ipari-építóipari főágazat kialalótására. Közülük most kettőt muta
tunk be.

1983. JúNIUS

Egy kisebb gazdaságnak beillő
területet - 3892 hektárt - fog
lal magába. A kerületvezető

Kígyósi Ferenc üzerrunérnök elő

zó1eg a szarvasmarha telep veze
tője volt, miután a különböző

irányítási lépcsőket megjárta. Ez
évi árbevételi tervükből a nö
vénytermesztésre 44,5 millió fo
rint esik, erdészetre 3,2, az állat
tenyésztésre 43 és egyéb dolgok
ra l millió. A létszám 176 fő, .
ebből 164 fizikai dolgozó és 12 a
műszaki.

.Termelés:
kerületi rendszerben

Kígyósi Ferenc

•• ••
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A növénytermesztés nagyob
bik részét ez - az l. számú 
kerület végzi. ÖSzi búza 1079
hektár, őszi árpa 344, rizs 455,
napraforgó 166, lucerna 170, vö
röshere 77, mélytelepítés.ű lucer
na 48, magyar rozsnok 78, siló·
kukorica 218, erdő pedig 297

" hektár. A kalászosokból 38-40
mázsás átlagtermés a terv, s mi·
vel nagy területen folyik a ter
mesztésük, meghatározó szere
pük is nagy. A jó vagy netán
gyengébb termés az egész válla
latra kihat. Eddig mindent, ami
az emberi és anyagi erőn múlott
megtettek a siker érdekében. A
továbbiakban az időjárás és a be
takarítás milyensége lesz a dön·
tő. Ezért is fontos a 33 sajá t erő

gép és a hozzátartozó pótkocsik



De magas a Lomnici csúcs! Kassán és a Tátrában
jártunk

Innen indult a lanovka ... Akkor még nem tudta senki, milyen lesz az út drótkötélen Sass Ervin

Ég és föld között lebeg a kabin

Még egy közös ebéd, ott vol t
velünk Stafan Gano vezérigazga
tó és aztán köszöntők, ajándék
csere, egy utolsó séta a szálloda
előtt; valaki még elfut egy üzlet
be, hogy labdát vegyen, aztán in
dulás.

Éjjel két órakor Gyomaend·
rőd, központ. A Tátra, ugye fe
lejthetetlen, és a barátság szavai
is azok. Másnap pedig megkez
dődtek a nagy mesélések: mi
volt, merre jártunk, mi történt
velünk? ... Bizony, bizony: sok
érdekes.

nyi Ilona, Bercsényi Miklós éle
tének, küzdelmeinek, számkive
tettségének dióhéj-történetét.

Gondolatban mi is letettük a
Sirra - a többi mellé - szalagos
koszorúnkat és elhoztuk ennek a
percnek múlhatatlan varázsá t.

De magas a Lomnici csúcs!

felcsatolt sileccel arra a felvonó
ra. Nem öten, tizenöten. Több
százan.

Gyorsan múltak az órák, a na
pok, igen, ennek kell most kö
vetkeznie, ez a mondat minden
kiráRulás, utazási napló végén
feltünedezik. Bizony gyorsan
telt és gyorsan' fogyott a korona
is különösen Kassán a nagyáru
házban.

Kassán, ahol a múzeum szi
ves-kedves munkatársnője kalau
zolt néhányunkat a Dómhoz,
Rákóczi sírjához, és mondta el a
Fejedelem és az ott porladó Zn-

*

A Lomnic: megdöbbentő és
lélegzetállító. Sorba állunk a la
novka alsó állomásánál, aztán
már nincs visszaút: annak is jön
nie kell, aki inká bb választaná a
biztos talajt, idelent ... Négyen
egy apro, himbálódzó kosárban,
lebegve ég és fól(t'között, erre a
mélység, amarra a kék tündök
lésbe fénylő csúcs; 'alattunk
óriásfenyők ághegyei, felettünk
a sirregő acélhuzal. No, a fenti
állomáson, ahogy megérkezünk a
2632 méter magas dolomit-csúcs
alá, van dolga a sör és kokakóla
árusnak. "

A nap (ÍJra csak kegyes volt
hozzánk.~em is hét, hanem ti
zenhét ágra sütött, bundában, té
likabátban napoztunk és néztük
a síelőke t. A lá tvány, ahogy tel
jes iramban nagy S-betuket írva
száguldanak lefelé, kicsalta belő

lünk az őszinte szót: szebb ezt
nézni, mint csinálni ...

Hogy kinek volt igaza, ne
künk-e vagy a síelőknek, megkér
dezhettük volna attól a pöttöm
kisfiú tól is, aki a világ legtermé·
szetesebb módján cipelte vállán a
léceit, aztán felcsatol ta azokat és
nekivágott a fehér-porcukor, csil
logva sziporkázó lejtőnek.

Ő a sJelésre szavazott, lá tha
tÓan.

Harmadnap a Csorba-tónál
jártunk, melynek vize jégpáncél.
lá merevült és hóval takarózott,
aztán a síugró-sánc világa követ·
kezett, ahol az egyéb látványos
ságokon kivül azt is megbámul.
tuk, miféle türelemmel várnak,

Este még megnéz tük a kis fa
lu egyetlen, igazi nevezetességét,
a középkorban épült Szent Kata
lin templomot, melynek belső

berendezése a modern més és az
évszázadokon át alakuló-formá
lódó stilusjegyek kellemes ötvö
zete; látszik, hogy szakrnájukat
mesteri szinten értő restauráto
fOk hozták rendbe.

Képeslapokat veszünk és
írunk haza: biztosan megérkez
nek miután mi is megérke
zünk ...

*

*

A Velka Lomnica-i agroklub
ban ütöttük fel szálláshelyünket,
az étteremben estebéd várta a
társaságot, majd a frissebbek és
érdeklődőbbek felderítő-útra in
dultak a Magas Tátrától talán 20
kilométernyire épült kis faluba.
Gyönyörű, tiszta idő volt, előt

tünk - szinte karnyújtásnyira 
a Lomnici csúcs csillogott és
olyan kék vol t mögötte az ég,
mint nyáron az Adriai ten
ger ... A látvány elképpesztően

csodálatos. Az idő pedig kegyes,
a levegő szinte moccanat1an: bi
zalmat sugalló a másnapi, lom
nici kirándulásra.

jöttek, és a jókedv sem volt ép
pen hiánycikk ezen a buszon.

""- - .
már a nagyidai étteremben
mondta az első köszöntő t Metz
László a vendéglá tó k igazgató
helyettese. Nagy taps és tízórai:
érkezésnek nem akármilyen pil
lanatok.

*
A körösiek között akadtak

olyanok, akik már másodszor
jártak Kassán és a Tátrában is:
ők tehát, a kevesek, a beavatot
tak biztonságáva! meséltek erről

arról, legfőképpen a szlovák sör
szuperklasszis minőségéró1 ...

Metz László velünk utazott
fel, a Tátrába, közben arra is vólt
figyelme, hogy elmondjon né
hány jellemzőt a gazdaságról,
amelynek vendégei lehettünk.
Ujdonságokat is, hiszen már nem
Nagyidán, hanem Sacán települ a
központ, ez amolyan elővárosfé

le Kassán, szállodája például el
sőrendű, a közelmúltban épült.
A négy kerület egy-egy 1800
2000 hektáros, és kifliszerűen

öleli körül a "keletszlovákiai vas
mű" elnevezésű gyáróriást, mely
nek salakhegyei valóságosan he
gyek az országút mentén .. ,

Gyorsan fu tott az Ikarusz.
Nagy Elek mesteri vezetésével,
úton a Tátrába Eperjesen, majd
Lőcsén keresztül falta a kilomé
tereket. Senki sem gondolt a haj
nali indulásra, senki sem vol t fá
radt: a lá tnivalók egyre-másra

Úton a Tátrába, egy kis pihenő napsü.!.~sben

Hajnal volt és fél 5, anúkor
beáll t a busz a központ elé. Az
utazók még frissebbek voltak,
már negyed öt táján együtt volt
a csapat dr, Minddk Zoltán ve
zérlete alatt, ott voltak a vendé
gek: Hunya Miklós, ,a gyomaend
rődi tanács vb-titkára, György
János a MEDOSZ megyei bizott
ságától és a krónikás, hogy közö
sen nekivágjanak a nagy útnak,
egészen Kassáig, majd onnan is
tovább, fel a Tátrába.

Az előzményekhez annyi tar
tozik, hogy a gyomaendrődi Kö
rösi Állami Gazdaság és a kassai
nagyidai, ugyancsak állami gaz
daság között évek óta baráti, jó a
kapcsolat; kezdődött szakmai ta
pasztalatcserékkel, folytatódott
erőgépek, kombájnok kinti és it
teni munkájával, majd abban is
megegyeztek, hogy évente két al
kalommal kirándulást szerveznek
innen is, onnan is, melynek so
rán a kassaiak a gyomai strandon
pihennek, a körösiek pedig meg
másszák - persze a ftiggővasút

segítségével - a Lomnici csú
csot ...

Amikor fél 5 után pár perccel
elindult a kékszinű Ikarusz és
előttünk álltak a szép, tartalmas
órák, a legtöbben csak találgat
ták: mi lesz, hogyan lesz?

Kilenc körül Miskolcon ;ár
tunk, és háromnegyed ll-kor



Tennivalók 1983·ban a gazdaság
fellendítése érdekében

*
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Veress Erzsi
képriportja

Gombár Mátyásné
szb-titkár

Boskó Erzsébet hozzászólásá
ban kiemelte az szb szerepét az
1983-as terv és a kollektív szer
ződés végrehajtásainak értékelé
sében, valamint a módosítási ja
vaslat elkészítésében. A beszá
moló jól tükrözte, hogy az egész
kollektíva komolyan végezte a
társadalmi megbIzatását az 1982
es évben.

A b~almi tes tületi ülés az
1983. évi főbb szakszervezeti fel
adatok kiemelésével ért véget.
Ezek: az 1983. évi gazdasági terv
sikeres végrehajtására való moz
gósítás, a 1049/1982. MT-SZOT
együttes határozatából adódó
feladatok kidolgozása és érvé
nyesítése a munkahelyi demok-'
ráciával kapcsolatosan, az 1983.
évre elfogadott kollektIv szerző

désben foglal tak maradéktalan
végrehajtása, a szocialista brjgád
mozgalom szélesítése, új brigá
dok szervezése, segítése, patroná
lása, az újító mozgalom élénkJté
se. Végül, de nem utolsó sorban
a minőségi munka javítása, vala
mint a takarékosságra való törek
vés figyelemmel kísérése, segíté
se.

A bizalmi testületi ülés máso
dik napirendi pontja volt az szb
1982. évi munkájának elemzése,
értékelése. 1983. január l-től a
kerületi rendszerre való áttérés
utan az 1983. január 10-14 kö
zötti munkásgyűléseken az éves
előterv és a várható eredmény is
mertetésén túl az szb rövid tájé-

_ koztatást Jldott az elmúlt _év
munkájáról. Az 1983. március
31-i bizalmi testületi ülés elé a
beszámolót írásban terjesztette
elő. Itt a beszámoló kiegészítése
ként hangzott el a nőbizottság és
a közművelődési bizottság mun-

káját értékelő ismertető Hangya
Lajosné részéről. A TT munkáját
Elek Irén szb-tag értékelte.

A bizalmí testületi ülésen a
felsőbb szakszervezeti szervek
képviseletében a MEDOSZ köz
pont részéről a Misutka Péterné,
az SZMT részéről Boskó Erzsé
bet, a MEDOSZ megyei Bizottsá
ga részéről Dombi Béláné vett
részt.

A bizalmi testület ülésének
anyagát időben megkapták a tes
tületi tagok. Az írásos anyagok
túl Dávid Imre igazgató az szb
ülésen felvetett újabb észrevéte
lek figyelembe vételével szóbeli
kiegészítésében mindeme választ
adott.

A hozzászólások értékelték a
vállalati vezetés munkáját. Na
gyon pozitívan szóltak arról,
hogy a beérkezett javaslatokat a
gazdasági vezetés körültekintően

megvizsgálta és a lehetőségeknek

megfelelően igyekezett a dolgo
zók érdekében dönteni.

állapította meg, javaslat történt
arra, hogy ezt 30 év korhatárra
módosítsák. Ugyancsak javaslat
ként hangzott el, hogy a nagy
családosok fuvarkedvezmény
ként a szűkített önköltségnek
csak 70 százaléká t fizessék. Saj
nos ez a kérés nem teljesíthető,

mivel ez már a bérszínvonalat
érinti.

megtárgyalta
Abizalmi testület

A bizalmi testület 1983. feb
ruár 28-án az 1983. évi tervet vé
leményezte, valamint a munka
védelmi és szociálpolitikai tervek
1982. évi végrehajtásában foglalt
állást, majd március 31-én 31·bi
zalmi testületi tag, valamint 14
meghivott gazdasági vezető jelen
létében a gazdaság igazgatója ér
tékelte az 1982. évi kollektív
szerződés végrehajtását. Az érté
kelés nagyon részletes és önkri
tikus volt. Ott, ahol a kollektív
szerződést az 1982-es évben nem
teljes mértékben tartotta be a
gazdaság, őszintén feltárta a híá
nyosságokat. A beszámoló és a
módosítási javaslat előkészítési

munkái év elején elkezdődtek. A
kerület, illetve osztályvezetők a
főbizalmiakkal együtt tették
meg észrevételeiket a módosítási ..
javaslattal kapcsolatban. A beér
kezett módosítási javaslatokat a
gazdaság vezetősége felülvizsgál
ta és a lehetőségeknek (pénz
ügyi, jogszabályi korlátozások)
megfelelően figyelembe vette,
beépítette azokat a kollektív
szerződésbe.

A március 23-i szb·ülés a kol
lektív szerződés 1982. évi végre
hajtását, illetve az 1983. évi mó
dosítási javaslatot tárgyalta. Az
szb-ülés anyagát a kibővített ülés
(főbizalmiak, főbizalmi-helyetté

sek bevonásával) részvevői 3 nap
pal előbb megkapták, így biztosí
tottuk, hogy a napirendi pont
anyagá t igen részletesen tárgyal
hattuk meg. A vitában sok kér

. dés felmerült. Például, hogy az
illetmény-búza házhoz szállítása,
amely az elmúlt időben problé
más volt. Ez ügyben olyan dön
tés született, hogy az 1983-as év
ben 15 mázsa felett ömlesztve
hazaszállítjuk. A prémiumsza
bályzat ismertetése is gondolat
ébresztőként hatott, mivel 100
százalékos nyereség esetén a fizi
kai dolgozóknak már 6 nap nye
reség adható. Műszaki vezetők

premizálása 102-130 százalék
teljesítése esetén van biztositva.
Javasolták többen is, hogy a
nyugdíjba menő dolgozó a 60.
életévének betöltése előtt 1 hó
nappal felmentést kapjon a mun
kavégzés alól. Szóvá tették az
építők munkaidőbeosztását,

mely 1982-ben, a nyári idényben
7-17 óráig volt megjelölve, de
nem kerül t betartásra. Az 1983
as évben a szakvezetők kötelessé
ge lesz a kollektív szerződésben

előírt munkaidŐ betartása. A
"változó munkahely" megneve
zésnél a gazdaság állattenyésztési
dolgozói kivételként szerepeltek.
Javaslat hangzott el, hogy min
den dolgozó a "változó munka
hely" fogalmába kerüljön. Tisz
táztuk, hogy a készenléti és
ügyeleti beosztásért a kötetlen
munkaidőben foglalkoztatott
műszaki vezetőknek nem jár sza
badnap, kivétel ez alól az állatte
nyésztési szakvezető.

Lucerna földterület az 1982
es kollektív szerződés értelmé
ben dolgozónként 100 négyszö
göl volt adható. Egy módosítási
javaslat kéri, hogy a szarvasmar
hával, illetve juhval rendelkezők

300 négyszögöl lucerna földet
kapjanak. A lakásépítési szabály
zat módosítási tervezete a fuvar-

. kedvezménynél a fiatal, kezdő

szakemberek életkorát 25 évben



Kitüntetett szocialista brigádjaink és a további feladatok

Megújuló sportélet
és a foci

,

Ervényesüljön a munkaverseny
hármas jelszava

-'

Igy látják gyermekeink

Csontos Marianna
a versenybizottság tikára

tötte be teljes mértékben a fel
adatát. Ezeket a versenymozga
lom szervezésében, összefogásá
ban meglevő hiányosságokat kell
mielőbb megszüntetnünk. mert a
fonnális, sablonos elemek nem
ösztönzik a kezdeményező ked
vet. Az elmúlt évben végrehaj
tott szervezeti változások is re
mélhetően kedvező irányba be
folyásolják a szocialista munka
~ersenymozgalmat, a közösségi
es a versenyszellem kibontakozá
sát. Az eddig vázoltak alapján ar
ra ~zeretnénk törekedni, hogy
hatekonyabban érvényesüljön a
munkaverseny hánnas jelszavá
nak tartalma. Szeretnénk. ha a
brigádmozgalom ez évi munkájá t
a minőségi változás, a továbblé
pés jellemezné.

A vállalások teljesítése, a kö
zösségek alkotó készségének ki
szélesítése nem csak számadatok
kal mérhető, ha olyan tartalom
mal töltjük meg, amely az egész
kollektívánk anyagi és erkölcsi
gyarapítását jelenti.

traktoros brigádok üzemanyag
megtakarítást, az állattenyésztés
ben dolgozók a borjúszaporulat
növelését vállalták. A közel 1800
társadalmi munkaóra értéke 35
ezer forint, ezt a kollektívá t óva
dá knak, is koláknak és szociális
otthonoknak ajánlották fel.

Ezeket az eredményeket már
több fórumon értékeltük, megvi
tattuk, ezért mait érdemes rész
letesebben szólni a további lehe
tőségekről. Abból kell kiindul
nunk, . hogy gazdaságunkban
hosszabb múltra tekinthet vissza
a szocialista munkaverseny-moz
galom és a brigádok egy része je
lentős tapasztalatokkal rendelke
zik, amivel nem éltünk igazán az
elmúlt évben. Élővé, rendszeres
sé kell tehát teruü az olyan
összejöveteleket, ahol a brigá d
vezetők közvetlenebb kapcsola
tot tarthatnak egymással és a
versenybizottsággal. Ez elősegíte

né a folyamatos értékelést, más
brigádok törekvéseinek megisme
rését, egymás terveinek, vállalá
sainak nagyobb összhangját. Saj
nos a brigádok és a patronálók
együttműködése nem volt min
denütt zökkenőmentes, nem töl-

A marcms 25-én megtartott
műszaki konferencián került sor
a szocialista brigádok elmúlt évi
tevékenységének értékelésére és
a kitüntető cimek, jutalmak át
adására. A Vállalat· Kiváló bri
gádja lett az· Augusztus 20. és az
Ifjúsági brigá"Cl. Arany brigádér
met kapott a Május l., az Aprilis
4.,. a Zalka Máté és az Összefogás
brigád. Ezüst brigádénnet a Vö
rös Csillag, bronz brigádénnet a
SzállItók és a Haladás brigád. Ki
váló munkabrigád oklevéllel az
Előre brigádotjutalmazták.

A konferencia megállapította,
hogy a gazdaság dolgozói közül
egyre többen kapcsolódnak be a
versenymozgalomba, ez évben
már II brigád 144 taggal tette
meg vállalását. Az elmúlt éví
eredmények alapján elmondhat-

.:jIlk, hogy a szocialista brigádok
igyekeztek élni a munkaterüle
tükból adódó lehetőségekkel. Az
összevont értékelés ből megálla
pítható, hogy 691 ezer forint ér
tékben teljesítettek költségmeg
takarítást, hozamnövelést és tár
sadalmi munkát. A gépműhely

brigádjai munkagépek felújítását,
a szemle műszaki előkészitésé, a

Március 8-án volt gazdaságunkban a nőnapi ünnepély a Körösmajor ebédlőjé
b~n. A rendezvényen hivatalos volt 83 nődo!gozó, és 12 nyugdíjas. Az ünnep
seget a gazdaság férfi dolgozói szervez ték és bonyolitották le. Szerepeltek és jó
hangulatot teremtettek a Körösmenti Néptáncegyüttes táncosai is. Képünk:
Dávid Imre igazgató köszöntőt mond.

Jólesik rágondolni, mennyi min
den történt az elmúlt évek alatt a tö
megsportban. Sokféle nagy küzdelem
a MEDOSZ megyei versenyein és sok
siker is ugyanitt, hiszen nem egyszer
szerzett első helyet a gazdaság kispá
lyás labdarúgó csapata. Ezen kívül is
számos alkalommal szálltak verseny
be a különböző sportágak képviselői,

például a hagyományos november 7-i
rendezvényen asztaliteniszezők, teké
zők, sakkozó k és biliárdozók. Nagy
számban. Van, aki viszont a horgásza
tot kedveli vagy a lövészetet. Mások
az atlétika mvei. S épp ez a sokféleség
a jó.

Az igazság azonban az, hogy mind
között legnépszerubb a labdarúgás.
Nemcsak itt a gazdaságban vagy a
községben, mindenütt másutt is. A
legnagyobb közÖnséget ez a sport
vonzza. Mégis csapatunknak tavaly
válságos éve volt. Beneveztek ugyan a
községi baj nokságba, de a játék elma
radt. A MEDOSZ versenyeink részt
vettek ugyan, de nem értek el jó he
lyezést. Eljött az ideje a megújulás
nak és nemcsak a fociban, hiszen a
legutóbbi sakk- és asztalitenisz házi- .
versenyt sem lehetett megtartani,
olyan kevesen jöttek el. Lépni kellett
tehát feltétlenüL

A szervező munka meg is indult, a
szakszervezet részéról.továbbra is ijj.
Antal András sportfelelős ténykedik,
a vállalat részéről pedig Csatlós
György termelési igazgatóhelyettes
patronálja a sportmozgalmat. Legelő

ször a kispályás labdarúgást kellett
megújítani, mert itt sürgetett legjob
ban az idő. A régiek közül többen
maradtak, mások helyébe újak jöttek
és a 12-es keret most már benevezhe
tett a községi bajnokságba. S a csapat
- Balogh Lajos, Bóczér Tibor, Csete
Gyula, Csatlós György, Katona Lajos,
Kárpáti Attila, Kisari József, Koloh
Elek, Kovács Sándor, Papp József,
Szabados Károly és Vancsák Miklós
- azonnal hozzákezdétt az edzéshez.
És már az első alkalommal nem vol
tak egyedül: kilátogattak a pályára az
érdeklődóK.

A csapat jónak ígérkezik, mert jó a
já tékosállomány és kedvtelésből já t
szanak, csak a szükséges kondlciót
kell megszerezni és összeszoknci ré
gieknek, újaknak. A csapatjátéknak
ez elengedhetetlen feltétele. A heten
kénti két edzés minderre reményt
nyújt, valamint a kitűzött cél elérésé
re, vagyis hogy a bajnokság középme
zőnyében végezzenek majd az ősszel.

A labdarúgók, de más sportágak is
az év folyamán a sorra kerülő megyei
szakszervezeti versenyeken résztvesz
nek, s ezen kívül még a nyáron - va
lószínűleg augusztus 20-án sportna
pot rendez a vállalat. IH a különböző

gazdasági egységek versenyeznek
majd az elsőségért az atlétikától kezd-

ve egészen a futballig, mindenben. S
ha sikerül az elképzelés, még a női

foci is műsorra kerül. Ez az ünnepi
sportnap családi jellegű lesz és a gyer
mekek sem fognak unatkozni, sőt

megmutathatják mit tudnak. Ugyes
ségi versenyekben - léggömbfúvás,
lepényevés, zsákbafutás - vehetnek
részt a többi szórakozás mellett.
Olyan kellemes, vidám időtöltésről

gondoskodnak a rendezők, mintha
egy nagyszabású majálison lennének
együtt a családok.

Nem maradhat el természetesen a
hosszú évek óta megszokott őszi

sportesemény sem, a november 7-i
ünnep alkalmával.

V.M.

A jó ötlet, mint a májusi eső, ara
nyat ér. Ez a gyermekrajz pályázat is
ilyen volt, s már a felmerülésekor - a
"f'élapó ünnepély alkalmával - meg
lehetett jósolni, hogy sikere lesz. Di
csérni ~ell először is a megadot t té
mát. Hogyan látják gyermekeink a
mezőgazdasági munkát ... hiszen ez
által is közelebb kerülnek egymáshoz
az egy családban élők. S nem lehet
elég korán kezdeni az ismerkedést a
szülők munkájával, amelyet biztosan
lesznek jópáran,' akik követni fognak.

Meg is mozgatta a téma a kicsik és
nagyobbak fantáziáját. Amit eddig
hallottak szüleiktől és jöttükben
mentükben láttak, képi formát kez
dett ölteni előttük. S hogy milyet,
azt sokan megtekintették az áprilisi
kiállításon a központban, majd a ke
rületekben. A pályázatra 26 gyermek
60 rajzot készített. A legkisebb pályá
zó, a 3 éves Hangya Cecília egyik ké
péh süt a nap a földeken dolgozó em
berekre, a másikon a legelő barikákra
vigyáz a juhász. A 4 éves Megyeri
Krisztián nem kevesebbre vállalko
zott, mint a múló idő bemutatására
egy elképzelt kisfiú szerint. Ugyan
csak a 4 éves Rudner Balázs, aki a
Kiskacsa fürdik című képen ügyesen
mutatta be a lubickoló sárga kis álla
tokat.

Hosszan lehetne sorolni a többit
is, a nagyob15akét. Mind csupa ötlet, s
a növényterinesztés, állattenyésztés
és a gépesítés gyermeki megformálá
sa, jól illusztrálva a munkát Látszik,
hogy megfígyelésen alapulnak, a való
ságot próbálják tükrözni a saját el
képzelésük szerint. Volt, aki a gépek
hez vonzódott jobban vagy a növény
világhoz, mégis a legnépszerűbbek az
állatfigurák. A II éves Tengely And
rea viszont a korához képest is nehéz
műfajt válasz tott: egy juhász portré
ját küldte be, prezízen kidolgozva.
Igaz, ő már nemzetközi pályázaton is
résztvett.

A beérkezett rajzoka t 3 tagú zsüri
bírálta el, s ezután került sor a kiállí
tásra, melynek megnyitójan süte
ménnyel és üdítővel terített asztal

várta a gyermekeket. Itt is látszott,
ami már pályázáskor kitűnt, mennyi
vel több kislány versenyzett s a nyer
tesek is majd mind ők voltak. A díja
kat - játékokat, könyveket, diavetí
tőket - korcsoportok szerint adták
ki, s az értékelést Hangya Lajosné, a
közművelődési bizottság vezetője tar
totta. A gyermekek nyelvén, kedves
humorral és sok szeretettel

A KISZ rendezésében lezajlott pá
lyázaton korcsoportok szerint első és
második díjat iehetett nyerni, s a kö
vetkezők kapták. A 3-5 évesekét:
Rudner Balázs, Hangya Cecília; a 6-8
évesekét: Kovács Szilvia, Wolf Mária;
a 9-ll évesekét: Tengely Andrea,
Kovács Tünde; a i 2-14 éves korosz
tályét pedig Papp Erika és Megyeri
Ágnes. Megérdemelten.

A gyermekrajz pályázat meghirde
tése és lebonyolítása sikerrel járt. Al
kalmat nyújtott az érdeklődő gyer
mekeknek, hogy munkáikkal szere
pelhessen, tudásukat nyilvánosság
előtt megmutathassák. A ·célját is el
érte, mert a gazdaság dolgozóinak
gyermekei valóban közelebb kerültek
a szüló1< munkájához, hiszen elgon
dolkoztak rajta, s gondolataikat a me
zőgazdaságról a rajzok szépen tükröz-

ték. S öröm volt megízlelni a siker
élményét is.

V.M.
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minden rendben van, de a vezetők zö
me már tudja"mit akarunk és mit kell
tennie.

M. Szabó Zsuzsa

Még mindig napi tizenkét órát dolgo
zom, de lassan jelentkeznek az ered
mények. Felsoroltam, mi nem sike
rült, egy dolgot azonban még feltétle
nül hozzá kell tennem az értékelés
hez. A száraz, nehéz évben, amikor jó
tsz-ek sora került nehéz pénzügyi
helyzetbe, úgy tűnik, hogy nekünk si
kerül talp on maradnunk. Ha nem is
nagy nyereséggel, de eredményesen
zárhatjuk az esztendőt. Ugy érzem, a
Körösi Állami Gazdaság dolgozói bi
zonyítanak, nap-nap után helyt áll
nak nem k.önnyű rrfunkájukban.

- Mozgalmasnak, munkás évnek.

- Milyennek, ítéli az elmúlt egy
évet?

- Sikerült megfelelő termelési és
közgazdasági helye ttest találno m,
igaz, az utóbbi kolléga még új, ismer

kedik a gazdasággal Összesen h~sz

poszton változtatttmk, volt aki azért
ment el, mert alkalmatlannak bizo
nY\llt a feladatára, más belefáradt a
nehéz természeti körülményekkel va·
ló küzdelembe. Nem mondom, hogy

- Úgy tudom, sok személyi válto:
zásra került sor az eltelt év alatt . ..

Április 29-én megtartottuk a tavaszi majorszemlét. A különböző telep
helyeket a dolgozók szépen előkészítették a szemlére, bár több helyen
érződött a kampányszerűség. Nyolc telephely közül 1. helyezést és 3000
forint jutalmat ért el a központi gépmühely. Második díjat nem adtuk ki
Harmadik díjat nyert megosztva a körösi és a kőszigeti kerület. A kollektíva
jutalma 1500-1500 forint. A két kerüleméi a fejlődés volt szembetünő. Az
egyenletes rendtartásért különdíjat és 1000 forint jutalmat kapott a repülff
tér kollektívája. A szemle óta a repülőtér kivételével míndenütt visszaesés
tapasztalható a rend területén. Kívánatos, hogy a rend és megőrzése folya
matos tevékenység legyen. Reméljük, hogy az őszi majorszemlére mindenki
bepótolja a lemaradást a maga munkaterületén.

Június második felében a gazdaság dolgozói részére három csoportban
határszemlét szerveztünk. Az elsó' két csoportban azok a dolgozók vettek.
részt, akik a határ képét formálják. Traktorosok, növénytermesztők, szere
lök és agronómusok. Kint a helyszínen beszéltük meg, hogy mí az ami
sikeriilt és mi nem. Okulásként hibáinkról és erényeinkrőllevontuka szük
séges következtetéseket.PI. (képünkön) az altalajlazított területek jobban
"birták a szárazságot, "ezért ezt beilleszrettük a talajmüvelési rendszerünkbe. '

A harmadik csoportban azok a dolgozók vettek részt a határszemlén,
akiknek nincs alkalmuk munkájuk során a határt megismerni (pL admi
nisztratív dolgozók).

A szemlék során megállapítható volt, hogy a kedvező tavaszi időjárást

kihasználva megfelelő minőségben végeztük el a tavaszi munkákat. Nagyon
sok azonban a további tennivaló. Müvelésbe keli vonni a bozótos parlagte.
rületeket, nagyobb gondot kell fordítani a csatornák karbantartására és
gaztalanitására. A táblákon meg kell szüntetni a vegyszer· és műtrágyafolto

kat, el kell távolitani a köveket és használaton kivüli műtárgyakat.
A szemlék résztvevőinekközös véleménye az volt, hogy az elért eredmé

nyek ellenére sok még a tennivaló azért, hogyadottságainknak megfelelően
gazdálkodjunk.

ts.. major- és határszemlék
apasztalatai

ipari ágazat és a központi adminiszt
ráció. Az öt egység kimutatja saját
költségeit, árbevételét, önállóan ,gaz
dálkodik a bérszínvonallal, bértömeg
gel, készlHekkel és saját tervet készít.

Egyik sem képezhet azonban a másik
rovására nyereséget, kimutatásaikban
ez a rovat nem szerepel. Az egységek
élére igyekeztünk olyan régi körösi
dolgozókat kinevezni, akik jól ellát
ják a rájuk bízott feladatokat.

- Úgy tervezte, hogy öt önelszá
moló egységet hoznak létre a gazda
ságban. Sikerült vagy kevésnek' bizo
nyult az egy év?

- Egyelőre a kombinált ve:ietési,
szervezeti formát vezettük be. Gazda
ságunknak két termelő kerülete van,
a körösi és a kőszigeti. Mindkettőn

belül megvannak a szorosan vett szak
mai, tehát növénytermesztési és állat
tenyésztési ágazatok. Önálló a gépek
javítását szolgáló műszaki ágazat, az

Jt;v·" r· "'a~.:>ZJi. ~ ":'6Y .:l~":':"';~~' ~L z
idén liba elő· és utónevelést foly tat
tunk, de kettőt ezek közül is átalakí
tunk mélyalmos rendszerűvé.A kilen
cedik épületben bértárolásnak adunk
helyet. De keressük a további haszno
sítás módját is.

- Az volt a gazdaság korábbi veze
tésének a terve, hogy saját termékek·
kel törünk be a piacra. Sajnos, a szá
mítás nem jött be, 1981-ben és 1982
ben is veszteséges lett az ágazat. Ezért
felvettük a kapcsolatot a békéscsabai
Forgácsoló és a Körös Kazángyártó
Vállalattal. Az idén megkezdődött az
új formájú ipari munka, ami bérmun
ka jellegű. Egyelőre harmincan dol
goznak az ágazatban, de tervezzük,
hogy később még több dolgozó t fog
lalkoztatunk benne. Az idén már cse-

kély nyereségre is azámíthatunk az
ipari tevékenység révén, és ez szép
eredmény.

- Hogyan alakult az ipari tevé
kenység?

- A gyapjúforgalmi tavaly bepe
relt minket, mert rühes volt az át
adott birka. Az ügy most a Legfel
sőb b Bíróságon van, az ügyész 2,8
millió forint kártérítés megfizetését
javasolta. Hogy pontosan mennyi lesz
a végösszeg, még nem tudni, de nyil
vánvaló, hogy eleget kell tennünk az
ítéletben előírtaknak.

- Még egy békát le kell nyelni a
gazdaságnak a juhászattaI kapcsolat
ban . ..

- És mi lesz a korszerű, de eredeti
formájában használhatatlan telep
pel? ...

- A kőszigeti telep annak idején
63 millió forintba került, mostani ér
téke 53-54- millió forint. Mivel kísér
leti telepnek épült, kértük a Pénzügy
minisztérium illetékeseit, hogy az al
kalmatlan technológia miatt engedjen
el 24 millió forintot, ennyivel csök
ken tse a telep értékét, hogy az amor
tizációt csak 30 milliós érték után fi
zessük. Erre minden reményünk meg
van. A kilenc ~pületből kettőt

4,4-4,5 tonna gabona befogadására
alkalmas tárolóvá alakítottunk. A má
sik kettőből is tárházat csinálunk a

veszteség minket terhel. De le kell
nyelnünk ezt, a korábbihoz képest lé
nyegtelennek számító kiadást. A
csökkentést 3200 anyajuhig foly tat
juk. A kisvállalkozok által előállított

valamennyi terméke t mi értékesítjük,
így tudjuk"jgazán kézben tartani az
ágazatot.

ö
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- A legtöbb fejtörést és gondot a
juhtelep sorsa jelenti gazdaságunk
nak . ..

-Valóban, mégsem így tettünk.
A rizs ugyanis szép eredményt hozott
a múl't évben, maradt tehát a 948
hektár. Tavasszal jó volt az idő a ve
tésre, viszont az is igaz, hogya táblák
jobban gyomosodtak mint tavaly. Rá
adásul gondot okozott a kakaslábfű

elleni vegyszer beszerzése. A virágzás
viszonylag hamar bekövetkezett, még
az augusztus közepi, veszélyes lehűlés

előtt, a bugák jól termékenyültek. A
rizsből 2.75 tonnás átlagot tervez
tünk, de úgy tűnik, sikerül három és
fél tonnát betakarítani egy hektárról,
ez pedig komoly árbevételt jelent.

- Úgy tervezték, csökkentik a
rizsterületüket ,

De próbálkozunk, hiszen az állatok
nak biztosítani kell a tömegtakar
mányt.

Tovább foly tatjuk a régi telepek fi·
nommegmunkálását, jelenleg 234
hektár felújításán dolgozunj(. Sajnos
a KITE nem nagyon tudja biztosítani
az ehhez szükséges lézeres mikropla
TI!J.uZÓ 'O,lrcnJ~Z ·"t.

mányt. A vállalkozók anyánként
nyolcszáz forint bérleti díjat fizetnek,
cserébe mi biztosítjuk számukra a le
gelőt, vizet, épületeket, villanyt és fi-

zetjük a biztosítási díj ötven százalé
kát. Megjegyzem, hogy a juhászat az
elmúlt öt évben összesen 28 millió fo
rint veszteséggel terhelte a gazdasá
got, ezzel az új vállalkozási formával
megszűnt az ágazat vesztesége. És ez
volt a legfőbb célunk. Persze, van
még teendőnk a juhászattal. Tovább

csökkentjük az állományt. Tavaly és
az idén is eladtu nk ötsláz anyát. Ez
természetesen újabb pénzügyi kiesést
okoz, hiszen a tenyészállat és vágóál
lat közti értékkülönbségbó1 adódó

- Megkezdtük ennek a sorsát is
rendezni. Egy három tagú kisvállalko
zói kollektívának még a múlt évben
bérbe adtunk egy négyezres juh-állo-
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- Ez sem sikerült maradéktalanul.
Tavaly feltörtünk 242 hektár ősgye

pet és félmaggal újravetettük. Hiába
volt jó minőségű a telepítés, a száraz
ság miatt gyengén kelt a mag. Ezért
tavasszal felülvetettük árpával, hogy
valamelyest megtérüljenek a költsé
gek. Az árpa sem jött be a vízhiány
miatt és a legelő hatvan százalékát új
ra fel kellett törni, ismét telepíteni.

Augusztus közepén 129 hektár lucer
nát telepítettünk kalászos után, a szá
razság sajnos nem kedvez a kelésének.

- Fontosnak ítélte múlt évi be
szélgetésünk alkalmával ajtitelőgaz
dálkodás fejlesztését . ..

~I'~"'I"'IIIK
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A csehszlovákiai nagyidai állami gazdaságból jött Tátra és Skoda
tehergépkocsik segítettek a betakarításban

I - Igen, ez megvalóswt. Összesen
2232 hektárra vetettük eljó minőség

ben az őszi búzát és árpát. Kitűnő

volt az időjárás, a vetésben dolgozók
is megállták a helyüket. Szép termés
ben bizakodtunk, úgy terveztük 3,8
tonnás átlagot érünk el búzából. Köz
tudott, hogy mint az ország sok más
vidékén, nálunk is közbeszólt az
3W!y. Ig.-u, hagy-az ö<s.z g-" on.'"
mennyiség majdnem kétszerese lett a
korábbinak, de a búza átlag alatta
maradt a tervezettnek és a területün
kön lehetségesnek is. A körzetünkben
a 3,38 tonnás átlaggal ugyan elsők

lettünk, de ez nem dicsekvésre méltó.

Mozgalmas esztendő volt
Beszélgetés Dávid Imre igazgatóval

Szívesebben lennénk utolsók 4,4 ton
nával. Sajnos, a szárazság ellen nem
tudtunk tenni. .)

- A két évvel korábbihoz képest
jelentősen növeIni akarták az őszi ka·
lászos gabona vetésterületét . , .

Éppen egy éve interjút közöttünk
gazdaságunk új igazgatójával, Dávid
Imrével Beszélgetésünk tárgya rész
ben a személyes bemutatkozás, más

.részt a gazdálkodás javítását szolgáló
tervek ismertetése volt. Hogy mi vált
valóra ezekből az elképzelésekből, ar
ról szólunk a következőkben. A leg
egyszerűbb módszerhéz folyamodtam
a beszélgetés kezdetén: elővettem a
múlt évi Körösi HÍradót és pontról·
pontra szembesítettük Dávid Imrével
a terveket és a tényeket.



/fi1jJmgresszus között

Visszatekintés és új feladatok gazdaságunkban
Az MSZMP KB április l2-13-án

áttekintette a XII. kongresszus óta
végzett munkát és meghatározta a to
vábbi feladatokat. Amikor alapszerve
zetünk is áttekintette az eddig vég
zett munkát, és meghatározta a fel
adatokat, akkor ez a munkánk ki
emelkedett a szokásos taggyűlések

közül, hiszen a párttagság állásfoglalá
sa lI1eghatározóan befolyásolja az
alapszervezet vezetőségének munká
ját, érinti egész gazdaságu'nk tevé
kenységét. A határozat világosan ki
mondja: a problémáink soha nem ol
dódnak meg önmaguktól, sem a rá
olvasástpl. Dolgoznunk kell!

Ma jobban, mint tegnap, amainál
is hatásosabban.

Sok nehéz évet élt át gazdaságunk,
amikor kiemelkedő munkasikerekről

ném számothattunk be. A bajokban
megismerhettük ki az igaz barát.
Gondjaink közepette sokan voltak,
akik értékmérőnek a cselekedetet tar
tották, s kitartottak a gazdaság mel
lett. Továbbra is, és egyre jobban
szükségünk van a jobbító szándékú
munkára, vitára. A célok lényegét ér
tő emberek bátran és felelősséggel

nyilvánítsanak véleményt, tárjuk fel a
megoldáshoz szükséges tartalékain
kat.

Jobban oda kell figyelnünk egy
más érveire, ha tÜIelmesen meghall
gatjuk egymást, arról beszélünk ami
ró1 szó van, az előre visz. Nagyon fon
tos, 'hogy me~áljuk a vitában az
igazi érveket, és ne kincstári módon
lelkesítsünk. Hinnünk és bíznunk kell
abban amit mondunk, amit csiná
lunk, abban, hogy ez a gazdasági kol
lektíva sokkalta. többre képes, mint
amit eddig mutatott.

Sokat beszélünk az utóbbi időben
a termelékenység'ről, a hatékonyság
ról, a nyereségről, a jövedelmezőség

ről, a beruházási lehetőségekről, a
föld minőségéró1, és közben, mintha
.elfeledkeznénk az emberről. A na
gyobb baj az, hogy gyakorta még tes
tületi üléseken is ~ általában - mun
ka-erőnek nevezzük. Pedig az eredmé
~~yeket az emberek, a szocialista bri
gádok igen kemény munkával terem
tik meg. A termelési érték előállítása

nem a technika, hanem az azt vezérlő

ember érdeme.
Mindannyiunk közös feladata,

akik politikai, társadalmi kérdésekkel
foglalkozunk, hogy ne csak számol

juk az egyes embert szocialista brigá-
dok, a kollektívák erejével, tettre
készségével, hanem magas fokon
mozgósítsunk is célkitűzéseink eléré
sére. Nagyon lényeges, hogy minden
kinek olyan termelési és társadalmi
feladatot adjunk, ami előre -viszi gaz
daságunkat: ez káderpolitikánknak is
alappillére. Valamenhyiünk munkája,
párttagok, párton kívüliek összefogá
sa az alapja a gazdaság összeforrottsá
·gána~, felemelkedésének, környe
zetünk, irányító hatóságunk elismeré
sének_

A Központi Bizottság határozata
egyértelmiíen a gazdaságra irányítja a
figyelmet, ez érthető is, hisz csak a
megtermelt anyagi javakat lehet el
osztani. Ez régi de igaz tétel, így van
ez iri~ it mlgazdasagunkban is: ha van
nyereség, akkor a borítékot is tudjuk
vastagítani, de csak akkor!

Gazdaságunk - ezt már többször
is megá11apították - kedvezőtlen ter
mészeti adottságú, bizonytalan jöve
delmezőségű, tehát a célkitűzéseket a
belső helyzetbó1 kiindulva kell meg
határ~iti. Fejlesztésünk célját úgy
kell meihatirozni, ho.&)' törekedjünk
az adottságunkkal szinkront tartó,
tó1ünk elvárható jövedelemszint el
érésére és stabilízálására. A fejlesztési
irány meghatározásakor reálisan szá
molni kell azzal a körülménnyel,
hogy vállalati tevékenységünk szerke
zetének fő meghatározója csak a nö
vénytermesztés és állattenyésztés le
het. A Központi Bizottság határoza
tából adódó feladatterv kidolgozásá
nál figyelembe vettük, hogy a jöv&
ben számolnunk kell bizonyos ob
j~ktív tény.ezőkkeL ~ls5 helyed·említ-

hető, hogy jelenlegi gazdasági helyze:
tünk nem teszi lehetővé nagyobb
arányú külső forrásból származó hitel
igénybe vételét. A rendelkezésre álló
saját alapjaink, az ÁGaK támogatás
legcélszerűbb felhasználásával kell
biztosítanunk a zavartalan termelés·
megszervezését.

A munkaerőgazdálkodásban tö
rekvésünk az elmúlt időszakban alap
vetően a munkaeróK megtartása volt.
A jövőben a termelés fejlesztésének
szükséges kvalillkált létszámot kizá
rólag az anyagi érdekeltség differen
ciáltságának következetes alkalmazá
sa révén lehet biztosítani és megtarta
ni.

A hatékonyságról szólva helyze
tünk kedvezőtlenpozícióját megítélé
sünk szerint az alábbi tényezők alakí
tották ki: az alacsony tőkeigényű ju
hászatmegalapozatlan, súlyos anyagi
terheket jelentő fejlesztése, az elmúlt
évtől eltekintve az éveken át kedve
·zőtlen eredmény ű rizstermelés, végül
a vállalatvezetés rendszerének korsze
rűtlensége. Nyilvánvaló, hogy az'érvé
nyes szabályozóka t és természeti
adottságunkat figyelembe véve
hosszabb távon nem lehet ez ügyben
kalandor-politikát folytatni.

A kádermunkában - vélemé
nyünk szerint - lényeges változtatást
nem kell eszközölnünk, továbbra is·
középpontban kell tartani a minősíté

sek demokratizmuS'át, ki kell emelni a
rátermettséget, a "feladat és sze
mély" összhangját. Bár lehet, nem
tartozik a kádermunka szűkebb értel
mezéséhez, de feltétlen nagyobb fi
gyelmet érdemel, hogy a vezetés fe
szültség forrásait is feltáIjuk. Olya
nokra gondolunk, mint il magasabb
igények és a szerényebb képességek
ellentmondása, a munka személyi és
tárgyi feltételének hiánya: a sokat
emlegetett (valós vagy vélt), a nö
vénytermesztés "fölénye" az állatte
nyésztésseI szemben. Igaz ezzel orszá
gos szinten is baj van, hiszen a nö-.
vénytermesztésnek jobb a jövedelem
rátája, erre mindenki jobban odafi
gyel.

A felsoroltak csak néhány a sok
lehetőség és objektív tényező közül,
figyelembe kell venni azonban, hogy
a kedvezőtlen hatású ütközések ren
geteg időt, energiát emésztenek fel,
elterelik a figyelmet a munkáról.
csökkentik a teljesítményeket.

Szólnunk kell a gazdaság kommu
nistáinak szervezeti életéről, a párt
élet dolgairól is. Világos előttünk,

hogy tovább kell erősítenünk a párt
egységét, elvi irányító és ellenőrző

szerepét, ennek pedig az az alapfelté
tele, hogy egy-egy határozat megalko~
tása után egységesen lépjünk fel és
cselekedjünk. Az egység erősítésének

egyik legfőbb fóruma a taggyűlés.

Azt hissr.ük, itt lehet és kell vitatkoz
ni az egységes cselekvés érdekében.
De ha csak azt az elvet valljuk, hogy
"tegnap is a szocializmust építettük,
holnap is azt fogjuk", és nem igyek
szünk javítani munkánkon, és újra és
újra megújulni, akkor igen nehéz na
pok elé nézhetünk. A figyelmet most
már a jó tervek végrehajtására kell
koncentrálni, s jobban kell élni köz
ben az elmarasztalás és az elismerés
eszközével.

Alapszervezetünk 85 tagja a lét
számot tekintve a nagyobbak közé
sorolható, így a határozatok végrehaj
tásában, a mozgósításban döntő sze- .
repük van a pártcsoportoknak is,
melyeknek alapvető feladata az egyé
ni pártmegbízatások figyelemmel kí
sérése, szervezni a pártrendezvények
megfelelő látogatottságát, és az, hogy
legyenek aktív keziieményezői a fel
adatoknak, járjanak élen a minden
napos gondok megoldásában.

A tömegszerveteink ez ideig telje
sítették feladatukat, továbbra ls
helytállá~t várunk az ott dolgozo
komm~nistáktól. .úgy ahogy azt fel
adattervün~b~n megfög;umaztuk. A
feladattervről szólva ...körvonalazni
kell azokat a rés;terÜÍeteket, melyék
a legfontosabbak.

A pártéletben a pártcsoportmunka
színvonalának emelése, állandó temü
való, hogy mint kis kommunista kö
zösségek mutassanak·példát a munká
ban. Ugyanakkor fordítsanak nagy fi
gyelmet a mindennapi feladatokra és
gondokra, mozgósítsanak azok meg
oldására. Legyenek figyelemmel arra,
hogy munkájuk 30-40 pártonkívüli
re van hatással. Nyújtsanak nagyobb
segítséget a mozgósításban, és abban,
hogy az aktív politizáló légkör a tag
gyűléseken is· olyan szintű legyen,
mint csoportüléseken. A taggyűlésről

távolmaradóktól ne fogadjanak el iga
zolást, csak abban az esetben, ha az
indokolt.

Az agitációs és propaganda mun
kában fő figyelmet a dolgozók politi
kai képzésére, a politikai és gazdasági
feladatok végrehajtására kell,fordíta
ni, valamint az ideológiai képzésre. A
téli p~toktatás létszámát nem kíván
juk növelni, itt a színvonal emelése a
cél. Két oktatási csoportot és két po
litikai vítakört terVezünk létrehozni.

Elvárjuk, hogy a gazdaság Híradója
szenteljen nagyobb teret a munkában

A javítóbrigád mindig helytállt.

kíemelkedő dolgozóknak, szocialista
brigádoknak. A Hiradó alapkövetel
ménye a dolgozók helyes tájékoztatá
sa a gazdaság életéről, az aktuális
problémákról.

A kádermunkában továbbra is tö
rekedni kell arra, hogy a termelés
minden szintjén a személyi feltételek
biztosítottak legyenek: ahol szüksé
ges ott a minőségi cserét kell eszkö
zölni, hogy a feladat és az ember
összhangja meg legyen.

A vezetésszervezetben jó példáit
találjuk már annak a törekvésnek,
amikor a viszonylag kedvezőtlen

helyzetű mezőgazdasági üzemünk ké
pes volt eredményét stabilízálni az
által, hogy a gaziálkodási egységek
fokozott belső elszámolását és érde
keltségi rendszerét hozta létre. Jelen
legi vállalati struktúránk is kínálja a
lehetőséget, hogy az emberi kezdemé
nyczést fokozottabban figyelembe
vevő önelszál.llOló egység feltételeit
biztosítsuk. Ez a szándék az operatív
döntések decentralizációja nélkül
meddő marad, megvalósulása révén
viszont tehermentesíti a vállalat felső

vezetőit.

A. tömegszervezetekről szólva:
KISZ-alapszervezetünk egyik legfon
tosabb feladatát, a munkássá nevelést
teljesítette. Tovább kell javítani a
szervezettséget, meg kell vizsgálnunk
azt a kérdést, miért van az, hogy a
legnagyobb lekötöttséggel járó mun
kahelyek fiataljai vállalnak legna
gyobb részt a KISZ-munkában, els&
sorban a gépműhely fiataljai. Egyéb
munkahelyek fIataljai inkább állóvi
zet képeznek_ a KISZ-életben.

Gazdaságunk KISZ alapszervezete
m\lJlkáját az akcióprogramban foglal
tak' alapján végzi. A munkát 5 tagú
vezetőség koordinálja, amelyból 3 a
p~a~. Olyan fiatalok vannak a veze-

tőségben, akik kellő mértékben vé
geznek társadalmi munkát, jó ered
ményeket tudnak felmutatni a terme
lésben, és a fiatalok problémáját is ér
zik, tehát alkalmasak a KISZ-élet fel
lendítésére, továbbfejlesztésére.

A KISZ alapszervezet taglétszáma
28, ebből katona 3, gyesen van 4 ta
gunk. A taggyűléseket nagy többségé
ben a munkatervnek megfelelően tar
tották meg, a jelenlét közepesnek
mondható, az aktivitás jó. Az akció
program időarányosan teljesített. A
tagság 8 óra/fő társadalmi munka vál
lalását teljesítette (akkumulátor,
ócskavas válogatás és leadás a MÉH
nek).

A sportnapok és egyéb társadalmi
ünnepségek és rendezvények rendezé
séből is aktívan kiveszi a részét a
KISZ. Gyermekrajz versenyt rendez
tek a gazdaságban dolgozó szülóK
gyermekei részére 3 éves kortól 14
éves korig, 3-3 rajzzal lehetett nevez
ni a versenyre. A zSÜIi elbírálása alap
ján a résztvevóK értékes jutalmakat
kaptak. Beneveztek a szarvasi járási
betakarítási versenybe, az értékelés
azonban még várat magára.

A pártépítésben továbbra is szá
molunk a KISZ-tagokra. E mozg~mi

évben 2 KISZ-tag nyert felvételt a
párt tagjai és szintén kettő a munkás
őrség tagjai sorába. Vállalatunk KISZ
tagjai a termelői munkában élenjár
nak. Ennek elismeréseként ez évben
is egy KISZ-tag a "Vállalat kiváló dol
gozója" kitüntetésben.részesült.

Az alapszervezet tervezi a taglét
szám növelését, ezért már most meg
hívják rendezvényeikre azokat a fiata
lokat, akik még nem tagjai a KISZ
nek, hogy betekintést nyerhessenek
az alapszervezet életébe, munkájába.
A szervezeti életben két sajátosságot
kell kiemelni. Egyik mezőgazdasági

jelleg, a kampányszerűen jelentkező

munkák, a másik: hogy dolgozó fIa
taljaink három községből kerülnek ki.
Fiataljaink zöme, akik a KISZ moz
galmi munkában is élenjárnak, kora
tavasszal 'gépre ülnek és későn ősszel

szállnak le arróL Ebben az időszak

ban mozgalmi munkájuk sem olyan
látványos, de télen ezt pótolni igyek
szenek, erre az időszakra szervezik
üléseik zömét is. Másik pedig, ami a
három községben való lakást illeti, a
munkaidő után közlekedési nehézsé
gek miatt nehéz az együtt-tartásuk. A
sokat vitatott 'KISZ~klub várhatóan a
jövő évben oldódik meg Gyomán,
ahol a fiatalok kulturáltan szórakoz
hatnak majd.

Összegezve: KISZ alapszerveze
tünk jól látja el a munkássá nevelés
feladatát, amit mindefmapi példamu
tató munkájuk bizonyít. A KISZ-ve
zetőség a párttaggá nevelés megtiszte
lő feladatát magáévá tette, sokat tesz
azért, hogy fIataljaink párttaggá neve
lődjenek és vállalják a párttagsággal
járó többletmunkát és kötelezettsé
get. Figyelemmel kísérik a fIatál párt
tagok munkáját, segítenek a felada
tok ellátásában és a beilleszkedésJlen.

A szakszervezeti tevékenységben
továbbra is törekedni kell a dolgozók
érdekvédelmének képviseletére,
ugyanakkor neveljék, mozgósítsák
dolgozóinkat az előttünk álló gazda
sági feladatok megoldására. Fejleszte
ni szükséges a munkahelyi demokrá
cia szinvonalát, úgy, hogy a dolgozók
valóban sajátjuknak--érezzék a gazda
ságot. Javasoljuk, hogy testületi
ülésen vizsgálják meg a szocialista bri
gádmozgalom helyzetét, az újító
mozgalmat, az érdekeltségi és ösztön
zési rendszer továbbfejlesztését, a tár
sadalmi tulajdon védelmének .helyze
tét, és az ötnapos munkahétre való
átállás tapasztalatait.

Az MSZBT vizsgálja meg, hogyan
növelheti propaganda munkájának
hatékonyságát a Szovjetunió megis
mertetésében.

Gazdaságpolitikai célkitűzésekben

alapvető feladat a gabona és húsprog
·ram, valamint a termőtalaj védelme.
Mindezek érdekében a növényter
.mesztés területén az alapvető szerke
zeti arányok további javítása, a gabo
nafélék területének növelése, (őszi ár
pa, búza) a fő tennivaló. Törekedni
kell a termelési színvonal növelésére,
úgyhogy a költségtakarékosságot fo
kozzuk, .az emelkedő árviszonyok el_o
lenére is. Az önköltséget elfogadható
szinten kell tartani. Fejlesztési ala
punk szűkössége miatt a termelés mi
nimális bővítésének anyagi alapjait a
szántóföldi árutermelésben kell létre
hozni.

Az állattenyésztésben a
szarvasmarha ágazatban az á. g.-ok át
lag szintjén levő fajlagos hozamokat
tartani kell, növelését csak akkor sza
bad eszközölni, ha ráfordítás igénye a
hatékonyság javulását szolgálja. Min
denképpen növelni kell a vágómarha
termelést, és annak hatékonyságát,
tömegtakarmány bázison.

A juhászatban további erőfeszíté

seket kell tenni az ágazatjövedelem
stabilitása érdekében, még ha ez az
anyalétszám csökkenésével is jár.
Tarts1tllk csak annyi juhot, amit juh
legelőink el tudnak tartani.

A baromfi ágazatban a fő szem
pont a biztos jövedelem. Összességé
ben az állattenyésztés ágazati mére
teinek növelésére csak a jövedelem
stabilizáció után gondolhatunk. Meg
kell vizsgálnunk a húsmarhatartás le
hetőségeit is.

A takarmánytermesztésben növeI
ni kell az egységnyi terület hozamait,
a minőséggel kapcsolatos tartalékokat
ki kell használni. Ha a gyomot és a
penészt sikerül száműzni, meggyőző

désünk, hogy csatát nyertünk. Irány
elv csak az lehet, hogy az állat
tenyésztés biztonságos takarmány-el
látása mellett szántóterületet nyer
jünk az árunövények számára.

A melléküzemági, illetve alap tevé
kenységen kívüli tevékenységről kije
lenthetjük, hogy szüksége van gazda
ságunknak ezen tevékenységre, de
semmi más nem lehet szempont sem
alapításban, sem bővítésben, csak a
jövedelmezőség.

Végül a gépesítés jelenlegi helyze
tének radikális változtatására önerő

ből aligha vagyunk vagy (rövid távon)
leszünk képesek. Adottságainkból ki
induló technológiai változatokkal kell
reálisan számolnunk. Fokozottabban
törekedni az üzemelési fegyelem meg
szilárdítására, a szervezési tartalék
mozg6sítására. Bátran kell támasz
kodnunk a dolgozók kezdeményezé
sére; javaslataik, ötleteik felkarolásá
ra. Fejlesztési forrásunk legkisebb ja
vulása esetén is a techniká megújulá
sára kell gondolnunk, mert jelenlegi
helyzetünkben ez jelenti a legrövi
debb idő alatti visszatérülését minden'
gazdasági befektetésnek.

A Központi Bizottság határozata
nyomán úgy véljük,. van feladatunk
bőven, rpelyeket a gazdasági sikerek
érdekében közös erővel 'kell megvaló
sítanunk a munkás hétköznapokon.
Dolgoznunk kell ma jobban, mint
tegnap, és a mainál is hata-sosibban!

. . Dr. Mindák Zoltán
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Megyen Sándorné
$s,; bizto ügyintéző

összetevői. Családi joggal kapcsolat
ban 18 alkalommal fordultak a jog
segélyszolgálathoz, többek között
gyermekelhelyezési ügyben, gyermek
tartásdíj megállapításával. Ezek a leg
szomorúbb és legjobban elhúzódó
ügyek.

A társadalombiztosítási ügyek szá
ma 10 volt. Témája családi pótlék,
nyugdíj stb., itt is elsősorban a felvilá
gosítás a jellemző, hisz a társadalom
biztosítási törvény ismerete nélkül

elég nehéz eligazodni berkeiben. Ezen
kívül büntetőjoggal kapcsolatos volt
5, szabálysértéssel 3 ügy és 15 az
egyéb kategóriába tartozó.

. GazdaságunkbafJ. kerületi rendszer
van, a jogsegélyszolgálat is természe
tesen ehhez alkalmazkodva működik

az 1., a II. kerületben és a központ
ban, így a gazdaság minden dolgozó
jának lehetősége v!ill igénybevenni
szolgálatainkat, s reméljük, hogya jö
vőben még fokozottabban élnek !s ez
zel a lehetőséggeL

Vass Márta

csúcsára, ahonnan gyönyörű il:'
kilátás. Csoportunkkal jött min
dig a tolmács, és vagy az üzem
személyzeti igazgatója vagy az
üdülő kultúrfelelőse. Kifogásta
lan volt ez a gondoskodás is.

Másnap az üdülőtelep köz
pontjába, egy kis városba láto
gattak el, s itt már vásárolgattak
is, S meggyőződtek arról, h(\~'

mindent lehet kapni, bár gyenge
'minőségben és választékban. Sor-
banállás viszont nincs, egyedül
csak a húsért. Rengeteg, bőrből,

fából, fémbó1 készült ajándék~

cikkben válogathattak és nagyon
gazdag volt a játékkínálat. Igaz, a
játékok többsége egyszerű, de
nagyon praktikus, - és anú fon
tos - nem drága. Este a szabad-
ban rablóhúst sütöttek, s a han~

gulatot egy vándormuzsikus fo
kozta.

A következő nap fénypontja
az ismerkedési est volt, sok len
gyel részvételével. Zenekar, kö
zös nótázás, társasjáték hajnal
kettőig, pedig reggel a híres sóbá
nyába mentek.
Krakkó is nagyon tetszett, tény
leg gyönyörű város, rengeteg lát
nivalóval. A korai polgárosodást
idézi a Posztócsarnok, s a Mária
templom összecsukható, aranyo
zott oltárát épp kinyitva tekint
hették meg. S a történelem kö
zös lapjai is felelevenedtek.

Csütörtöki napra esett az
auschwitzi kirándulás. Amit ott
láttak, az örök figyelmeztetés az
emberiségnek, hogy soha többé
ilyen gaztett ne fordulhasson
elő. A megrendítő élmény követ
keztében a mindig vidám társa
ság nagy csöndben ment haza.
Egyszerűen képtelenek. voltak
dalolni, viccelni. Az utolsó nap,
a péntek, teljesen szabad volt,
mindenki úgy töltötte az időt,

ahogy jónak látta. Majd este, a
kiadós vacsora után még a búcsú
est következett. Ételkülönleges
ségekkel teli svédasztalial, csodá
latos szervírozással. S mindenki
ajándékot adott és kapott.

A jó hangulatba belevegyült
az elválás érzése is, hiszen ez
után már más program nem ma
radt,' csak az indulás és az út ha
zafelé.

Üdülni orom, télen-nyáron,
itthon, külföldön. Az utóbbinak
külön varázsa az, hogy idegen or
szággal, néppel ismerkedik az
ember. S ha ehhez még egy jól
összeszokott társaság indul el,
akkor biztos senki sem unatko
zik. Az a hannincegy sem a válla
lat dolgozói közül, akik csereü
dülésen voltak Lengyelország
ban, a PULAWY Nitrogén Mű

vek vendégeiként. A gyárral már
több éves a gazdaság kapcsolata,
ez azonban az ismert lengyel ese
mények miatt három éve meg
szakadt. Az idén viszont a kül
földi partner kezdeményezte a
folytatást, s így került sor ismét
csereüdülésre azonos időben és
egyformán nyolc napos időtar

tarnra.
, - Életemben először voltam

külföldön - mondja Katona
Vincéné -, s talán ezért is akko
ra az élmény. Már mindjárt a
szép út, amely a Tátrán keresztül
vezetett a sziléziai hegyekbe,
ahol a gyár impozáns, több eme
letes üdülője áll, egy kedves, lige
tes völgyben. A Visztula legfelső

folyásánál. Az elhelyezésünk is
nagyon jó volt, kényelmes két
ágyas szobákban. Az üdü1őnek

saját konyhája és étterme van,
ahol két turnusban összesen két
száznegyvenen étkeztünk. Bősé

gesen, kiadósan.
- Bár a lengyel konyha más

mint a magyar, de igen jó izű 
folytatja Kerek Lajosné -, s így
nem volt szükség a hazai "biz
tonsági tartalékra", anút mind
nyájan vittünk. S mint házi

.asszonyt meglepett, -mennyire
egészségesen, milyen kevés zsír
ral főznek. Egész héten ha hasz
náltak annyit, mint mi egy nap,
ugyanakkor sok zöldséges levest
és körítést kaptunk. Különösen
emlékezetes marad a sok fInom
omlós sütemény. De a progra
mok is igen változatosak voltak.

- Talán még túl sokat is szer
veztek - teszi hozzá Csatlós
György, aki a csoportot vezette
-, alig volt egy kis lustálkodásra
idő. Első nap mindjárt a környé·
ket néztük meg, az egész üdülő·

telep· sportpályáit, kulturális lé
tesítményeit stb. Persze a tájat
is, s közben felmentünk lanov
kán az 1660 méteres Czartoria

A jogsegélyszolgálat
jelenti

'Ismét Lengyelországban
Egy'nyaralás emlékei

Gazdaságunkban 1977 óta műkö

dik jogsegélyszolgálat dr. Katona
Gyula ügyvéd vezetésével, a gazdaság
részéről pedig Darva'si Ferenc munka
ügyi és Megyeri Sándorné társadalom
biztosítási tanácsadó közreműködésé

vel.
, Az eltelt idő alatt összesen 128

ügy került ajogsegélyszolgálat elé. Az
ügyek tárgy szerinti megoszlása a kö
vetkező: első helyen a munkaügyi
ügyek állnak (32). Ezeknek a tárgya
áltilában besorolással, munkabérrel,
jutalmazással, tanulmányi- szerződés

sel, szabadsággal kapcsolatos, és leg
több esetben csak felvilágosításra ke
rilit sor, mivel a munkaügyi szabá
lyok nem megfelelő ismerete a sérel
mek oka.

Második helyen a polgári jog áll
.23 üggyel, ennek témaköre rendkívül
változó, pL kezességből adódó ·letil
tás, tsz-szel kötött szerződésből eredő

kár stb. Itt több esetben iratszerkesz
tésre is sor került a felvilágosítás mel·
lett. Államigazgatási ügy 22 yolt a 6
év alatt. Házvásárlás, telekvásárlás,

, biztosítási ügy, öröklési ügyek a főbb
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Atszervezés után két osztályon

"dühöngőben", majd indulás Lilafü
redre, ahol a helyi lakosság szer4)t
nincs vízesés, mert kiszáritotta az
aszály. A helyiek tévedtek, vizesés
volt. Megnéztük az István cseppkő

barlangot be!ülról, a Palota szálló t kí
vülről, a csónakázó tavat felülrő!. A
gyermekek kedvéért hosszú sort áll
tunk mogyorófagyiért, amely megér
te: csodafinom volt. Este ismét Bükk
szentkereszt, ahol az esti menü sült
kacsa és kacsapörkölt a tábortűz mel
lett. Tűzoltás éjfélkor, mert reggel
korán indultunk tovább. Reggel irány
Szilvásvárad. A Bükkfensíkon ke
resztül, az erőgazdasági úton csodá
latos látvány a táj. A Szalajka völgy
ben felfelé sétálva mindig akadt vala
mi megragadó természeti szépség, a
fátyol-vízesés, a pisztrángos tavak, az
üde fenyvesekkel övezett tisztások. A
gyerekek megcsodálták a szarvasokat
és az Erdei-múzeumot, visszafelé kis
vonattal jöttünk le. Hazafelé még út
baejtettük a Szépasszony-völgyet és
vasárnap 18 órára megérkeztünk
Gyomára.

Az élmények másnapra leüleped
tek, és nem akadt senki, aki azt
mondta, kár volt elmenni. Egybe
hangzóan megállapítottuk, hogy nem
is kell külföldre menni, hogy csodála
tos helyekre eljussunk, ilyan vidéket
kell bejárni, amely mindenkinek min
dig tud újat, ismeretlen nyújtani.

V.M.

a Bükkbe
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lett húzni, ezt követte az összevette
tés, aztán a parcella határáig az össze
szántás, majd a folyamatos széjjel
szántás. Két óra időt kaptunk rá, s
ezen belül az nyert, aki a legjobb mi
nőséget érte el mindenből. Főleg a ki
tűzés, az egyenesség és a szántás
egyenletessége számított. Es minden
ben a szabályosság.

Hogy mi a titkJ a sikernek, az
nem titok. El is 'magyarázza. Legin
kább az ekebeállításon múlik és a ve
zetésen. A sebességet úgy kell megvá
lasztani, hogy a gép ne legyen túlter
helt. A gépet, munkagépet jól ismerni
és figyelembe venni az adott talajt.
Neki mindez jól sikerült a család és a
gazdaság örömére. Jutalma az oklevél
és a 2000 forintos vásárlási utalvány.
No meg a sok gratuláció, amit a ver
seny után kapott. Mindjárt nem is ke
veset, ugyanis pont az Augusztus 20.
és az Ifi brigád, valamint az ipari te
lep dolgozóinak bankettjére értek ha
za Szentandrásról.

, .r

A versenyfeltételeket, a lebonyolí
tás módját és a minőségi követelmé
nyeket előre megkapták, és a vetélke
dés előtt egy napot a gép előkészíté

sére. Közvetlen verseny előtt pedig
egy órát a próbaszántásra, hogy en·
nek a[';-pja . a kísérő szerelővel beiga
zíthassák a 250-es Rába Steiger gépet.

A feladat egy 100x50-es parcellán
végzendő ágyszántás volt. Négy mű

veletből állt, s ezeket külön-külön is
elbírálták. Először nyitóbarázdát kel-

Első hely
ásodik nekifutásra

Egy jó ötlet, egy kis szervezés és .
ha még szabad buszkapacitás 'is akad,
akkor megvalósulhat egy kirándulás.
Augusztus l5-én született az ötlet, ki
ránu~on a Haladás brigád a Bükkbe a
hétvegén. A brigád mozgolódik, szer
vezkedik. Egyre sürgetőbbek a kérdé
sek - jöttök, nem jöttök? És végül
összeállt a csapat, 20 felnőtt, 10 gyer
~k, szálláshely is ke.ült és busz is
lett. 19-én 6 órakor jó hangulatban
elindult a brigád a Felvidékre. Az
árokparti reggeli után, már a buszból
is jó volt nézegetni a változatos tájat,
a dimbes-dombos szőlőhegyeket.

Megérkeztünk Egerbe, ahol ismerked
tünk a gyöhyörű várossal, amely a ba
rokk építf.s;let gyöngyszeme. A fő

székesegyhái- impozáns, hatalmas mé
retei lenyűgözőek. Az egri vár: izgal
mas élmény a hősi várvédőkre emlé
kezni, még ma is minden magyar em
ber szívét niegdobogtatja. A török
kori emléket' a. karcsú minaretet sem
feledve induLtunk tovább Bükkszent
keresztre. Csodálatos út, vadregényes
vidék keresztül a Bükkön. Bükkszent
kereszt a szálláshely, faház és sátor.
Némi tanakodás után, hogy ki men
jen az emeletes ágyra, rendeződtek a
sorok és már délután pattogott a tűz
a fiúk segítségével, két önként jelent
kező felkészítette a birkapörköltet. A
többiek elmentek felderíteni a kör
nyéket, ki a hegyre, ki a faluba. A
hegyről gombával, a faluból sörrel, de
mindenki visszatalált. A vacsora is fi
nom lett és a tűz mellett kellemesen
telt az este.

A másnapi program Miskolc
tapolca, a választasi lehetőség gyalog
vagy busszal. Többen szavaztak a
busz mellett" de akadt gyalogtúrázó
is. Tapolca változatlanul gyönyörű és '
zsúfolt. A barlangfürdő és a csónaká
zótó nyújtotta élmények után ebéd a

Kiránd-ulá

A járási szántóv~rsenyt augusztus'
közepén rendezték meg Békésszent
andráson, a kis- és nagygépek kategó
riájában. Ez utóbbit nyerte meg Bor
sós Imre. Tavaly is indult - amikor
Hugyák Janos a második lett -, de

. akkor nem ért el helyezést, az idén
viszont neki sikerült a legjobban.

- Régi traktoros vagyok 1955 óta
dolgozom a gazdaságban, itt tanultam
meg a munka minden fortélyát, de
há t a versenyzést is ki kell tapasztal
ni. Erre volt jó a tavalyi részvétel.

Halmágyi Roland

Az új évvel az építőipari rész
leg átszervezése ismegtörtént.
Megszűntek a külső munkák,
melyek miatt - távoli területek
nehézkes szervezése, irányítása 
nem tudtak nyereséget produkál
ni. Az évvégi nyolcvanas létszá
mot negyvenre csökkentették,
úgy, hogy a java maradt meg a
gárdának, s a feladat a saját beru7
házási"karbantartás és fenntartás
letL Tehát a régi, hagyományos
tevékenység, hét-hét milliós
nagyságrendben. A fenntartási
munkák a körösi kerület tehené
szeti telepén és a központi mű

helyben, valamint Kőszigeten az
ebédlő-, iroda-, műhelyrekonst-'

'rukció, s a gazdaság területén a
tanyák karbantartása.

Beruházási mUnkák: két szol
gálati lakás építése Gyomán, két
juhhodály magtárrá alakítása, az
ipari telep szociális épülete, elle
tő- és fejőház bővítés, továbbá az
állattartó telepek szabadtartásra
való áttérésének .építési munkái:
bontások, térburkolatok és utak
építése.

A további cél a termelés volu
menének emelése, és a létszám
nyolcvan főre fejlesztése, vagyis
a több árbevétel és a nagyobb
nyereség.

Vass Márta

kolatot és füstkamrákat a Békés
megyei Körös Kazángyártó Vál
lalatnak gyártják; a Gyulai Va's
ipari Szövetkezetnek pedig az
exportra kerülő szennyvízberen
dezéshez szükséges tartályokat
készítik.

Az átszervezéssel fóleg a gaz·
dálkodási feltételeket megszigo
rították mindkét részlegnél kívá
nalom, hogy a legkisebb ráfordí
tással dolgozzanak. Ehhez előre

látás, jó szerveZés és produktív
munka szükséges. Erre töreked
nek.

Tavilly még húszan dolgoztak
a telepen, jelenleg ötven a fIzikai
létszám. Az idei terv duplája az
előző évinek, s az eddigi eredmé
nyek azt mutatják, hogy másfél
milliós nyereségre lehet számíta
ni. Ez különösen nagy szó a régi
veszteséghez képest, de önmagá
ban is, hiszen január közepén
volt a forgácsológépek próbaüze
melése. Az indulás és a folytatás
a vezetők és a dolgozók közös
akaratával jól sikerült;" s most
már az élőmunka hatékonyságát
kell továbbnövelni. Ehhez az
eszközök, gépek és a munkaidő

jobb kihasználása szükséges. És a
tulajdonosi szemlélet erősödése.

Ezt, és a munkakedvet növeli
többek közt a szép, új szociális
létesítmény: a korszerű fürdő-öl

töző és ebédlő.

Az ipari szolgáltatás. kisebbik
része a lakatos munka, két cég
nek. Az ~TI kazánokhoz a bur·

Fotó: Fazekas László

Az ipari-
és építőipari osztály

A műszaki osztályhoz tarto
zik továbbra is a teljes anyag- és
energiagazdálkodás, gépberuhá
zás, újítási ügyek, valamint az
összes kooperáció.

A két egybetartozó, bár gya
korlatilag független terület osz
tályvezetője Halrruígyi Roland
gépészmérnök 1981 végén jött a
vállalathoz aMonori A. G.-ból,
ahol hasonló munkakörben dol
gozott. Először a régi LKB tele-

.pen folyó ipari szolgáltatásról
beszélünk: a bérmunkáról, amely
fölváltotta a kimondott ipari te
vékenységgel való sikertelen pró
bálkozást. A bérmunkák na
gyobb hányada a Forgácsoló
Szerszámgyár békéscsabai gyárá
nak készül és zörrunel késgyár
tásból áll, meg egyéb forgácsoló
munkákból.

Minden új elképzelés próbája
a gyakorlat, s ennek első állomá
sa a nyári gépszemle volt, ahol
megmutatkozott, hogy mind a
központi, mind a kerületi gépek
- minimális hibával - kifogásta-
land, határidőre ki lettek javít
va. Tehát a kezdeti zökkenők

után jól szervezetten ment a
munka. Igy sikerült aztán az ara
tás időben, sőt a környéken az
elsők közt elvégez;ll. Ugy, hogy
még négy kombájnnal segítettek
Nagyidán, másik néggyel pedig a
környező nagyüzemekben bér
munkát vállaltak. Majd fi rizsara
tás és a búzavetési felkészülés
következett. Az egymás után kö
vetkező munkák :sikeres lebo
nyolítása - a gyakorlat - azt bi
zonyítja, hogy az átszervezés
eredménnyel járt. .

egész gazdaság gépi ellátottságán
és heszerzésén kívül a műszaki

osztály feladata. Valamint a ke
rületek műszaki felügyelete.

A régivel szemben a legna
gyobb változás az üzemeltetés
terén történt. Ez előtt egy köz
ponti üzemeltető ágazat és a tel
jes szállítás tartozott a gépesítési
osztályhoz. Az üzemeltetésen
belül gépcsoportonkénti irányi
tás volt, illetve nagyobb kam-

. pánymunkák során a kombájnok
külön üzemeltetése. Most itt ma
radt a komplett szállítás és a
kombájnüzem. A többi, az erő

és munkagépek, az önjáró szálas
takarmány betakarítógépek, a
keverő- és szárítóüzem kerületi

. kezelésbe került. S üzemelteté
süket a kerületi gépészek irányít
ják.

Munkában a .8~pjavítók

- Mióta a vállalatnál vagyok,
tö bbféle szervezeti rendszerben
dolgoztunk, igy módon van az
ös:;zehasonlításra, s úgy találom, .
a jelenlegi a legmegfelelőbb. Az
előző lényege a központositás
volt, mind a gépjavítás, mind az
üzemeltetés terén. A kerületi ön
állósággal' mindkettő megvált0
zott mondja elöljáróban
Hanyecz Károi)'. a műszaki osz
tály vezetője.

l._.

Lapunk elOzo számában
kezdtük meg az .új "felállás" be
mutatáSát az alaptevékenységet
végző két kerülettel, s most foly
.tatjuk a k~t osztállyal. Bármelyi
ket nézzük, munkájukat két szó
jellemzi legjobban: praktikusság,
hasznosság:

Műszaki osztály

Hanyecz Károly

A jelenleg 46 fős központi
gépjavítóműhely mellett - rész
ben átcsoportosítással - létrejött
az 1. kerületi 10 létszámú és a 2.
kerületi 18 fős műhely. Az osz
tály feladata maradt a kombáj-

. nok és rakodógépek; az összes
autóbusz, teher- és személygép
kocsi, kis teherautó nagy- és be
futójavítása, szervizelése. S eb
ben az évben még az univerzális
gépek zömét is' a központi mű

hely javította, a nagy gépeket, a
körösi kerület lánctalpas trakto
rait és mindkettőből a munka
gépek egy részét.._

A körösi kerület meglevő

szerviz- és gépjavítóműhelyéhez

kialakítottak egy kovács-bognár
műhelyet. Kőszigeten a múllely
teret kellett nagyobbítani, hogy
az új gépeket elhelyezhessék és a
raktárt. Jövőre pedig olyan új
műhely készül, ahol a nagy gé
peket is fedél alatt lehet majd ja
vítani. Mindezek gé.E! része az'
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- Hogy egy példával kezdjem: a
járási betakarítási versenyben három
KISZ-tag kapott elismerést. jutalmat.
Az sem ut<:llro sump.Gl.lt, ho80/ ezek a
fiatalok nem 'kifogá!iOiták a munka
időt, késő estig dolgoztak, amíg Iehe
tett. Tehát úgy érzem, jó az idősebb

dolgozók és fiatalok kapcsolat", s a
KISZ-esek alaposan kiveszik részüket
a nagy, közös feladatokból.

- Kisebb tennelési értéket állítot
tunk ugyan elő mint egy évvel ko
rábban, de nagyobb nyereséggel. Ez
pedig a vállalati hatél$:o~y~ javulását
jelzi. Nagyon lényeges lépések történ
tek a termelési szerkezet kedvező irá
nyú átalakításábaa: 'm~gszűnt a juhá
szat vesztesége, csökkentettük a ta
karmánytermő területet, növeltük az
árunövények vetésterületét. Mindez
nem kevés munkát takar, s míg a kör
nyező ÜZemek az aszály miatt vesz
teségessé váltak, mi örömmel mond
hatjuk, hogy eredménnyel zárjuk az
évet.

M. Szabó Zsuzsa

- Hogyar: énékeii az 1983. gmda
sági évet?

- Milyen a pártalapszervezet és a
KISZ kapcsolata?

Hétköznapok és munka nélkül nem lenne ünnep és pihenés az, amire
épp készülődünk. Unnepeink többsége történteimi eseményekhez kötődik,

más részük családi jellegíí, mint a karácsony, vagy olyan általánosan embe·
ri, aka," üZ u'::h otic~i.ízta[csa vagy ,..'z tr1j ~Jztl..~'Hi0 kr... ,):;U1Ht.~:;C. nl lye~e; ha
egyszál magában áll is valaki, akkor is megünnepel. Talán még ·inkább és
több várakozással, mint a családosok. Tehát mindnyájan az ünnepekre ké
szülünk és egyben a jól megérdemelt pihenésre, szórakozásra.
, Mig a karácsonya meleg, családi összetartozás jegyében zajlik, a szeretet
ajándékaival együtt. az év vége és az új kezdete inkább a számvetésé. Mit
végeztünk el a vállalt munkánkból, hogyan teljesitettük kötelességünket,
miként is éltünk? - ha akarjuk, ha nem, ilyenkor felötlik bennünk. S a
kérdésekre magunknak kell feleletet adni, énéstink szerint. Ugyancsak
ilyenkor merül fel - szinte óhatatlanul - a filozófikus kérdés is: mivégre
vagyunk a földön. mi is az emberi lét é,.telme? A választ számtalan könyv
sokféleképp tartalmazza, az igazi mégis a saját dolgos és becsületes életünk.

Az élet, amelyet magunk és mások, családunk és a társadalom, a haza
hasznára élünk, s amelynek során képességeink legjobb kifejtésére törek
szünk. "Hass, alkoss, gyarapits . .." mondta Kölcsey, s ha ezt tekintjük
életünk mottójának. biztos jó úton járunk. Akkor is erre volt szükség, ma
is. sőt mindig, mig ember él a földön. Ám, hogy éljen. ahhoz békére van
szükség. Életünk, gyermekeink, unokáÍllk jÖl'őjéllek záloga a béke, mely
bár veszélyben forog, erősen reméljük, hogy megmarad. S azt is, hogy az új
esztendőjobb lesz, nt1nt amit elbúcsúztatunk.

Az újtól n1Índig sokat várnnk és nagy elhatározásokkal kezdünk hozzá.
Jó is az, hogy többet akantnk mint eddig, nagyobb célokat tiiziink magunk
eié, hiszen enélkül nem lenne fejlődés, nem volna előre haladás sem egyéni,
sem közösségi tekintetben.

Ehhez kiván mindenkinek, gazdaságunk minden egyes dolgozójának csa·
ltiJjával együtt eredményekben gazdag, boldog új esztendőr és jó egészséget
a Körösi Hiradó.

- Több m#)et egy éve, hogy új ve·
zetés áll gazdaságunk élén. Ön, mint
párttitkár hogyan látja a munkáju
kat?

Ünnepi k.ös~ntó

- Nagyon kedvező az új, kerüleri
szervezési forma kialakítása. Mi, a
pártaIapszervezet tagjai már korábban
is láttuk, hogy a régi forma nem jó.
Hogy konkrét legyek: egy terület
vagy major több ágazathoz is tarto
zott. Ez magával hozta, hogy nem
volt igazán gazdája. Elhanyagoltak
voltak az, épületek, gépek, környezet.
Tudtuk, hogy változtatni kell a szer
vezeti form;ín, s a kerüle ti rendszer
lesz az igazi. Dc hogy ez végbernehes
sen, az feltétlenül az új vezetés érde
me. Most végre gazdája van minden
nek, s ez látszik a majorok külső és
belső állapotán is. Az operatív dönté
sek ott születnek. ahol leginkább át
látják a következményeit, a felső ve
zetés gondja az új kerületi rendszer
ben a vállalati perspektíva kialakítása,
a kapcsolatok tartása, rendezése. Ez
magában hordja, hogy nincs szükség a
felső vezetés munl:ájának elaprózódá
sára.

s
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nyelmes legyen 'és éppen akkor tartsa
nak pihenőt, amikor arra szükség van.
É n így értelmezem az emberközpon
túságot. A szociális beruházásainkat
nem általá~n kell megfogalmaznunk,
hanem a konkrét igényeknek megfe
lelően. Például: a kombájnokban mű:

ködj ön a légkondícionáló, s legyen a
traktorosnak is fülkéje. Aki egész éj
jel szánt, az találjon módot és'helyet
egy kis pihenőre. Ezeknek a feltéte
leknek a megteremtése folyamatban
van. Sajnos a közgazdasági sza
bályzók nem tesznek lehetővé jeles.
tősebb bérfejlesztést, így a szociális
körülmélllYek javítása terén tudunk
leginkább lepnt_ Az alacsorry fiZefé
sek különösen a folyamatos munkát
igénylő állattenyésztésben "~szélyez

tetik a dolgozók megtartását. Ezért
az ágazat jövedelmezőségénekjlnítása
különösen fOJJtos. Nem könnyű, de
azért vagyunk mi, vezetők, hogy ezen
többet dolgozzunk.

- Azt már korábban megfogaJ
maztuk, hogy az a jó terv, amiben
minden szinkronban van. Az idén ér
re már láthattunk példát. Jó minőség

ben elvetettük 2400 hektáron az őszi

kalászosokat. Jó elképzelésnek bizo
nyult az is, hogy már tavaly megkezd
tük az ágazat fejlesztését. Míg koráb
ban a járásban az utolsók voltunk,
most elsők lettünk 3,38 tonnás búza
átlagtermelésünkkel. Ez természete
sen nem egy csúcs. senki nincs tőle

elbizakodva - és ez jó. Az őszi határ
kép bíztató, még a tavalyinál is szeb
bek a vetések:, reményre jogosítók. A
munka nehezén nem vagyunk túl,
hiába születtek máris jó eredmények.
j( örnyezetünk - beleértve a világot is
- halad. s ha nem igyekszünk még
többet és mégjobban termelni, akkor
lemaradunk. Ahol valamit jól csinál
nak, azt át kell vennünk, így tanulmá
nyoztuk a Dalmadi Állami Gazdaság
silókészítését, s honosítottuk meg. Az
energia takarékosság is mindaddig
írott malaszt marad, amíg a termelés
technológiai folyamataiba nem avat
kozunk be az érdekében. Gyakorta
elég, ha a józan észre számitunk mun
kánkmegújítása érdekében.

- Hogyan vesz részt a gazdaság
pártalapszervezete a gazd~sági mun·
kában?

- Azon iparkodunk, hogy a párt
azokra a feladatokra hívja fel a figyel
met, amit a helyi irányítók nem vesz
nek észre. Az alapszervezet nem gaz
dálkodni akar, hanem szabályozni a
népgazdasági. a csoport és az egyéni
érdek összhangjá t és természetesen
vállalni ezek összehangolását. A párt
csoportok látják a mindennapos,mun
ka gondját, baját, eddig jól mozgósí
tottak ezek megoldására. Legnagyobb
feladatunk a továbbiakban is, hogy
mindenki megértse a céljainkat, s en
nek megfelelően vegye ki a részét a
munkából. Egy-egy határozat meg
születése előtt mindenki mondja el a
véleményét, de ha határoztunk, ak
kor ki-ki köteles a rá vonatkozókat a
leg.iobban végrehajtani.

- Kiemelii a jÓ tervek fontossá·
!fát . ..

Fotó: Veress Erzs~
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- Első és legfontosabb a termelési
szerkezetben való vizsgálódás. Hogy

milyen termék előállítása a jó nekünk
és melyiké nem'? Megfigyelhető pél
dául a juhászat IÍtalakításánál ennek a
szemléletnek az érv6nyesülése. Az át
szervezéssel sikerult elérni, hogy a ko
rábban nagy veszteségeket okozó ága
zat ma már nem viszi el a pénzünket,
nem termel veszteséget. Kedvezően

alakult a növénytermesztés vetésszer
kezete is, nőtt a közgazdaságilag ked-

- Ezt valóban nagyon lényeges
különbségnek érzem. Olyan munka
szervezetet kell kialakítanunk, hogy
az emberek a maguk munkában töl
tött nyolc órájúk során fizikai, idegi
fáradtság nélkül tehessenek eleget fel
adataiknak úgy, hogya maximálisat
tudják nyújtani. A munkahely ké-

vező poúcióban levő gabona termő

területe. 'g; ez növeli a .bevétel ünket.
Ilyen tartalékok feltárására gondol
tam a cikk fogalmazása közben. De
van még egyéb is: a takarmányok
romlásának megakadályozása, csök
ker.tése' mindnyájunk közös érdeke,
hisze; így kise bb területről látható el
az állatállomány"több föld jut az ér
tékes árunövények termelésére.

- Kihangsúlyozta, hogy nem a
"munkaerő" dolgozik. hanem az éi·té
keket emberek termelik. ' .

Beszélgetés dr. Mindák Zoltán párttitkárral

útra léptünk•

Oláh Sándo. UR·géppek a takarmányke'l"e'rőben

1983. DECEtdBER

-Melyek gazdaságunk belső tarta
lékai?

- Arra gondoltam, hogy gyakran
olyan testületi üléseket t~k, ahol
nem mindig azoktól k<:punk kérdést,
akik közvetlenü] az adott munkahe
lyen dolgoznak és világosan látják,
hogy mit kéne tennünk a gazdálkodás
javítása érdekében. Röviden: célratö
rőbbnek kell lennünk a gondok feltá
rásában, mert egy vezető könnyen
félrecsúszhat. nem mindig a legjobb
szervezést választja. Az a helyes, ha
azok mondják el véleményüket, akik
az adott munkahelyen a legközvetle
nül érzékelik a termelés nehézségeit.

- Cikkében megfogalnwzta, hogy
az a helyes, ha a célok léilyegét értő

emberek bátran és felelősséggel nyil
vánitanak véleményt, feltárják a meg
oldáshoz szükséges tartalékainkat ...

A legutóbbi Körösi Híradóban
gazdaságunk párttitkára, dr. Mindák
Zoltán arról írt cikket, hogy az
MSZMP KB ez év április 12-l3-án
áttekintette a XII. Kongresszus óta
eltelt időszakot, megba'tározta a kö
zeljövő feladatait. s 110gy ebből mi

'vonatkozik gazdaságunk' .dolgozóira.
Arra kértük dr. Mindák Zoltánt, újra
nézzük át a cikkében leírtakat, s a,
mindennapos feladatokat határozzuk
meg. amelyekkel gazdálkodásunkat
jobbá tehetjük.



November 7. és a kitüntetettek
VáUalatunk életében mindig jelen

tős esemény aNagy Októberi Szocia
lista Forradalom évfordulójának ün
nepe. [gy volt ez az idén is. Az ün
nepség kiemelkedő része gyanánt szo
kás szerint a legjobb dolgozók mun
kájának erkÖlcsi és anyagi elismerésé
re is sor került. Vállalati Kiváló Dol
gozó kitüntetést kaptak: Nagy István
né, az üzemikonyha dolgozója, Ko
vái:s"Ferenc traktoros, Mile István víl
lanyszerelő, Gyuricza Margit borjú
gondozó, Takács Bálint gépész, Kürti
Zsigmond szállítómunkás, id. Erdős

Károly építőipari dolgozó, Nagy Ti
bor géplakatos, Nagy István trakto
ros, Porubcsánszky Gergely rizsőr és
Lővei Sándor.

Hárman - {izegedi Pálné, Varga
Lajos, Weigert Adám - a Kiváló Mun
k~ért miniszteri kitüntetésben része
sültek, egy dolgozónk - Papp Imre 
pedig az Egymillió kilóméter baleset
mentes vezetésért járó emlékplakettet
kapta meg. Őket mutatjuk most be
részletesebben olvasóinknak.

Szegedi Pálné anyagkönyvelő

1962 óta gazdaságunk dolgozója, de
ennél jóval régebbi a kapcsolata az ál
lami gazdasággal, mert egészen fia tal
lányként került Örménykútra írnok
gyakomoknak, s majd ott statiszti)<us
lett. Munkáját a két kislánya születé
se szakította meg, s csak pár év kiha
gyás után folytatta. Előbb bérelszá
moló a sertéstelepen, aztán számviteli
ellenőr a Ill. kerületben s most már
1972 ota anyagkönyvelő.

- Mindig az adminisztrációban
dolgozott, nyilván szereti ezt a mun
kát?

- Nagyon megszoktam, nagyon
megszerettem. Talán azért is, mert
tudom milyen fontos. Az anyag
könyvelést hárman végezzük, hozzám
az élő állatok, il saját és vásárolt ter
mények és takarmányok tartoznak,
továbbá az ipari alkatrészek és a vágó
híd. Ezek minden mozgását át kell ve
zetni a kartonokon és havonta össze
sített feladást készíteni a teljes forga

-Iomró!.
- Mi a legjellemzőbb e"e a mun-

kára?
- A pontosság minden mozzana

tában, s tulajdonképpen ez az, ami
széppé teszi ezt a "papírmunkát" . No
meg az, hogy látni az értelmét, látni a
növekedést, a csökkenést, vagyis a
gazdaság valo életét, llZ em berek
munkáját a számok mögött. De maga
a könyvelési munka is s<:ép, s különö
sen jó érzés, hogy enélkül hem lehet
meglenni. Hogy tényleg nélkülözhe
tetlen.

- Nemcsak a munkája, de az egyé·
ni élete is a gazdasághoz fűzi . ..

- Igen, hiszen a férjemmel az álla
mi gazdaságban ismerkedtem meg,.
még Örménykúton, s azóta is mind
ketten itt dolgozunk, itt élünk. Ez az
első és utolsó munkahelyünk, inn,en
megy ünk majd nyugdíjba. Munkám
során több jó kollektívában dolgoz
tam, mindenütt szerettek és én is jól
éreztem magam. De a' mostani, a
könyvelés áll' hozzám a legközelebb.
Nagyon jp, szinte családias itt a lég
kör, ismerjük egymás gondját, örö
mét. J::s mindenki segíti a másikat a
munkában. Akár egy nagy család.

Varga Lajossal szinte elérzéke
nyült hangulatban beszélgettünk.
Nagy meglepetés volt számára a mi
niszteri kitüntetés, mert az utolsó pil
lanatig nem tudott róla. A másik ok
pedig a múlt volt, az a hosszú idő,

amit már a gazdaságban eltöltött, s
amelyre visszaemlékezni csak megha
tottsággal lehet, hiszen egy életutat
jelent. Valóban, nem most volt 1954,
amikor idejött az akkor 28 éves fiatal
férfi, aki addig csak bérelt földön és
napszámban dolgozott.

Először rakodórnunkás, majd
hosszabb ideig állatgondozó, az is leg
tovább a sertéstelepen. Hozzánőtt eh
hez a munkához, mivel szemmel lát
ható eredménye volt, méghozzá
olyan, amilyet a befektetett gondos
kodás és igyekezet után el lehetett
várni. S a kereset is szép, bár olykor
az éjszakát is rá kellett áldozni, mint

'elletés idején. De ez, akár a korai
kelés, a munkával járt, azt pedig na
gyon szerette. Mégis meg kellett tőle

válni.

Másféi évtizeddel ezelőtt ugyanis

egy merőben más munkaterületre ke
rült, a rizságazatba; ahol azóta is rizs
őr. Hogy zökkenő nélkül ment az át
állás, az annak is köszönhető, hogy
mindenben megtalálja - 'mert megke
resi - a lényeget és a szeretnivalót.
Pedig eleinte még félt is tőle, például
az árasztástól, de segítették a
munkatársak, s hamar belejött, majd
a gyakorlatot az elmélet tette bizto
sabbá, amikor sikeresen elvégezte a
tanfolyamot. Tudással és lelkiismeret
tel lehet értelmesen és kedvvel dol
gozni - vallja. És hozzáteszi, hogya
jó szakemberek irányítása alatt, akik
re lehet és kell hallgatni. J::s ez itt
megvan, akárcsak a dolgozók figyel
me, pontossága, amik nélkül a rizst, e
nagyon igényes ku'ttúrnövényt nem
lehet termeszteni.

Számít5Sát a gazdaságban mindig
megtalálta, mert erejét ~~ tudását ad
ta a munkához. Gyermekeit is erre
nevelte, s azok is ezt ~dják tovább,
hogy valóra.váljon, amit az 5 éves kis
unoka mfl!1~ptt akit1lntetésre: "Ugye
papa, nekl\m is ilyet adnak majd, ha
nagy leszek? "

Weigerr Ádám az Augusztus 20. 
vállalati kiváló szocialista br.igád ve~

tője és a központi gépműhely cso-

portvezetője. Ö a legfiatalabb a mi
niszteri kitüntetettek közül,
1963-ban szerezte meg a mezőgazda

sági· gépszerelői szakmunkásbizonyít
ványt Gyulán. Utána rögtön a gazda
ságban kezdett dolgozni, mint trakto
ros. Aztán hol a műhelyben, hol a te
rületen ténykedett, s ebből annyi
mostanra is megmaradt, hogy bár a
műhely a munkahelye, az aratásban
azóta is aktívan részt vesz.

- Már évek óta itthon és Nagy
idán. Ez teljesítménybéres mun
ka a keresetet is növeli, ugyanakkor
egyfajta szembesítés is á munkánkkal,
hiszen azokon a gépeken dolgozunk
kint, amiket mi javítottunk bent a
műhelyben. S ilyenkor láthatjuk mi
magunk is, hogy milyen minőséggel.

A minőségi munka mindig köve
telmény volt, s egyre jo bban az lett, s
a brigád és benne a vezető is e téren
szép eredményeket ért el már évek
óta. Pedig ők igazán sok mindent
tesznek még ezen kívül. Elég a társa
dalmi munkát emliteni, vagy a köz
művelődési vetélkedőket, melyek so
rán többször nyer\~k meg a háziver
senyt, s egyszer az ágazati t is, s me
gyei döntőbe kerültek.

- Nem kevés időt áldoztunk rá,
de megérte. Mindenki igényesebb
lett. Többen tovább tanultak. közép
iskolát végeztek vagy újabb szakmát
szereztek. Én például az autÓszerc·
lőit. De van, akinek már három szak
mája van, és igaz a mondás: ahány

szakma, annyi ember, mert tényleg
hasznát veszi, jobban boldogul.

A mozgalmi munkában is régóta
részt vesz. Most főbizalmi, három bi
zaL-nicsoport tartozik hozzá. Jól is
meri a sz~rteágazó szakszervezeti
munká t, szh'esen csinálja és a tapasz
talata is nagy. Ez jól hasznosítható a
munkában is, szinte naponta.

- A jó kapcsolat és a megertés a
legfontosabb, problémák esetén is.
No meg a körültekintés és a példa
adás. Egyik sem könnyű, de kialakít
ható. Engem is a kollektíva nevelt rá.

- Hogyan lehet egymillió kilómé
tert balesetmentesen levezetni?
Sablonszöveg, de mi mást is kérdez
hetnék először Papp Imre tehergép

kocsivezetőtől, . a'ki most 30 éves
tö:-zsgárdis ta.

- sok álmatlan éjszaka van ebben
- felel mosolyogva egy kis gondolko-
zás után, majd hozzáteszi -: Az ötve
nes, hatvanas években ugyanis nem
volt kötött munkaidő. Két fuvar közt
hazaszalad t az ember egy kis elemó
zsiáért és már ment is tovább. Sok
volt akkor az új beruházás, kellett az
anyag, kellett hajtani. Húsz órát is
dolgoztunk és másnap újból kezdtük
előlrő!.

- És a kereset?
- A hatvanas években

1700- i 800 forint, ami akkor ko
moly összeg volt, de kellett is, mf'rt
egy kis rossz házzal kezd tük az életet.
Nagyon élire raktuk a pénzt és renge
teget dolgoztunk a feleségemmel, míg
fölneveltük a két gyermeket és a há
zunkból egy 2 és félsz o bás összkom
fortos lakást csináltunk.

- Mi a titka ilyen hosszú távon a
balesetmentességnek?

- Először is a nyugodtság. Az em
berek többsége általában ideges, a
gépkocsivezet{ik is. Ezt nem szabad
átvenni. Aztán. mindig jól kell érzé
kelni az adott helyzetet. Ez alatt azt
is értem, számítsunk arra, hogy, hogy
a másik fél hirtelen szabálytalanságot
csinál és azt muszáj kivédeni. És nem
utolsó. sorban nagyon jól kell ismerni
a szakmát és magat a kocsit, amellyel
járunk. Ezekre mind fokozatosan jön
rá az ember, ahogya tapasztalato t
megszerzi. De legalább ilyen fontos,
hogy anagy gyakorlatból ne legyen
elbizakodottság, könnyelműség. Mert
az óvatlanság előbb utóbb bajt okoz,
az pedig jó esetben is kárral jár.

. - A bales'etmentes vezetés tehát
értékmegóvás?

- Természetesen, éppúgy, mint a
gépkocsi szeretete, gondozása. Bár
azt külön nem mutatják ki, óriási kü
lönbséget jelent, hogy meddig tart
egy gépkocsi, tovább·e, mint a másik.

Vass Márla

Szegedi Pálné' Varga Lajos Weigert Ádám Papp Imre



1000 Fr
800Fr
500Ft
500Ft

l. Központi műhely
2. I. ker. központ
3-4. Repülőtér
3-4. Gépkocsi te/eph.

Mindezek alapján a bizottság
a következő rangsort állapította
meg, a kollektívák jutalmával
együtt:

Az Uj Éjet major rendje so
kat javúlt, de elmarad a lehetősé·

gektő1. A bizottsag viszont figye·
lemBé 'vette, hogy ez a major
kapta a legkevesebb központi se
gítséget.

A kőszigeti major alakulóban
levő kerületi központ. Ez alapve
tően behatárolja a lehetőségeket,

de elmarasztaló az a tény, hogy
az eTóző szemIeklüii képest ~incs
fejlődés és a szemlére nem ké
szültek.

tapasztalatok, a jegyzőkönyvben

rögzítettek szerint:
A gépkocsi telephely rendje

jó. Az itt dolgozók- évközben is
rendet tartottak, a szemlére fel
készültek. A telephely rendje a
célnak megfelelő.

Az L kerület rendje sokat ja
vult. A majoron látszik az év so
rán elvégzett sok munka és kam
pányszerű rendcsinálás. Szépen
rendbentartott úthálózat, az iro
da környéke, a géppark és a táro
lószinek. Sok hiányosság van a
szarvasmarha telepen, a lakótele
pen, a majort szegélyező erdő

sávban és karámokban, bár ezek
rendbé tétele objektív akadá
lyokba ütközött.

A központi műhely rendje
példás és folyamatos.

Az LKB ipartelep rendje nem
kielégítő, messze elmarad a lehe
tőségektől.

A repülőtér rendje jó és fo
lyamatos, lehetőségeinek megfe
lelő.

Az ilmTiár hagyományos be
járást, az utolsót ebben az évben
november elején tartottuk meg.
Az időpontot a kedvező időjárás

miatt .igyekeztünk a nagy ürmep
kozele be helyezni. Szerencsére
az idő nem romlott el és így az
egységek fel tudtak készülni a
fontos esemé:1yre. A major- és
határszemlék célja az, hogy éven
te legalább kétszer (május 1. és
november 7.) a nagy munkák
kezdetén és végén kicsinosítsuk
környezetünket és ez a rend tar
tós is maradjon a szemlék közöt
ti időszakban. Általános véle
mény az, és az így' igaz, hogy a
környezet rendje jó hatással van
a munkafegyelemre és a vagyon
védelemre is.

A szemlebizottság így látta

ÖSzvégi pillanatkép a repülő

téren- ...

A major- és határszemlék
tapasztalatai

A szemlebizottság az igazgató
közvetlen irányítása alá tartozó
dolgozókból, valamint a párt- és
szakszervezeti tikárokból áll. A
nyári szemle - ez évben a máso
dik - rendhagyó volt, mert ez
három csoportban folyt le; az el
ső kettőn traktorosok, növény
termesztők, szerelők és agronó
musok vettek részt, a harmadik
ban pedig adminisztratív dolgo~

zók, tehát azok, akiknek munká
juk során nincs alkalmuk a ha
tárt megismerni. Most legutóbb a
szemlebizottság a következőkből

állt: Dávid Imre, Csatlós György,
dr. Varjú Ernő, dr. Mindák Zol
tán, Gombár Mátyásné, Dávidné
Csontos Marianna, Hangya La
josné, Kovács József, Megyeri
József, a kerület és osztályveze
tők.

A bizottság meghatározott
szempontok szerint értékeli és
bírálja az egységeket, s rangsort
készít, ennek alapján jutalmazza,
vagy elmara~ztalja a kollektívá
kat. Ezek a következők: 1. Esz
tétikai megjelenés (rend, tiszta
ság, csinosság, a törődés és figye
lem foka). 2. Funkcionális jelleg
(az adott hely rendje megfelel-e
és mennyire az ott folyó gazdál
kodási tevékenységnek) 3. A fej
lődés mértéke. 4. Munka- és tűz

védelmi előírások betartása.
5. Az összbenyomás.

Ezek után következzenek a

A határszemle tapasztalatai
azt mutatják, hogya két kerület
határa közt nincs különbség,
mindkettő állapota, a növényzet
fejlettsége az évszaknak megfele
lő. A táblák szépen be vannak
munkálva, a munkák minősége

jó, jelentős a fejlő dés. Csökkent
a parlagterület és a tanyahely. Si
keres kezdeményezés néhány he
lyen a funkció nélküli csatorna
és dűlőút megművelése. A dűlő·

uta.k iól karbantartottak.

Kifogásolható az üzemi csa·
torná k álla po t3. és tová bbra is
sok a táblákon a fao, ko- és vas
hulladék.

.I:--z. állópillangósok állapota
J<:"ltlkan aluli (tőhiányos, fejlett
sege gyenge, gyomos). Az erdő

gazdálkodásban sok a teendő

~m~adás van a felújításban, az
apolas csak kis területre terjedt,
a kitermelt fa készletezése rossz.

Összességében a határ jó kö-
zepesnek minősíthető.

. A.s~ó szerint közreadott meg
allapltasokhoz csak armyit: jelen
leg az utolsó munkaműveletek

folynak a határban - trágyázás,
csatornatisztítás stb. -, azok,
amelyek kifogás alá estek. Ezek
ke~ együtt mindent megtettünk
~zer~, hogy az 1984-es gazdasági
ev sl~eresebb legyen a mostani
~ál. I:--tlag időjárás esetén a jövő
ev biztosan felülmúlja az idei
eredményeket.

HASZNOSÍTJUK
A JUHTELEPET

*
Veress Erzsi
képriportja



Hunya Miklós vb-titkár nyilatkozik

Sokrétű kapcsolat
a lakóhellyel

ség
műsort tS avatták fel kék nyakkendő
vel a kicsinyeket. Ajándékként taka
rékkönyvet, mackót, csokit, virágot
kaptak az ünnepeltek.
Unnepségünkön Németi Imre,
Porubcsánszki i"iroska, Zsombok
Sándor, Kovács László, Badari Istv,il"
Murányi László, Diószegi László, Ta
kács Bálint, Hegedűs Judit, Hegedűs

Gyöngyi, Fekete Zita, Kiss Ai1drás
kapott utónevet.
Záróakkordként dr. Mindák Zoitán
tartott pohárköszöntőt és pezsgővel

koccíntottunk az ünnepeltek egészsé
gére.
Ezúton is kívánunk a vállalat vala
mennyi dolgozója nevében a gyer
mekeknek, szülÓknek, névadószülők

nek jó egészséget, sok örömet, bol
dogságot!

Bensőgéges ünnepség színhelye
volt a gyomai tanács díszterme 1983.
szeptember 24-én. A vállalatvezetés
és a társadalmi szervek névadóünnep
séget rendeztek a dolgozók gyerme
keitl-ek. A névadóünnepségen 12 kis
gyermek kapott utónevet és fogadtuk
be őket sz,ocialista közösségünk új
tagjaként. üröm, ha a dolgos hétköz
napok gondjai mellett a dolgozók csa
ládi életük kedves eseményét is rr.eg
osztják a gazdasággal. Hangya Lajos
né ünfl.f;pi köszöntője u tán Katona
Istvánné :anyakönyvvezető szólította
a .wlÜlPke.t és névadószü!őket. akik
gy~ni1akük nevelésére tett fogadaI
mukI(( aláírásukkal erősítették meg az
anyaköny;ro n.
Ezt követően a dévaványai leányneve
lő intézet tanulói adtak hangulatos

Névadó ünne

A dévaványai leánynevelő intézet tanulói mondtak köszöntőt

.A Hegedűs család az ikrekkel.

V.M.

És további ötletek, elképzelé
sek is vannak.

betohszereléssel, ha majd eljön
az ideje.

Nagy fába vágta a fejszét a
község, amikoT 1979-ben meg·
hirdette az "Egy nap az isko
láért" programo·t. A település
minden dolgozójához fordultak
és a felhívás visszhangra talált. A
gazdaságban e célra évente 70
ezer forint jön össze, amelyből

30 ezer Gyomaendrődre esik, a
többi pedig a körösladányi és
dévaványai tanácshoz kerül, a
dolgozók lakhelye szerint.

- Mi ezt' a pénzt egy torna
csarnok építésére gyűjtjük, olyat
szeretnénk. mint amezőberényi,

ami kézi- és röplabdajátékhoz is
megfelelő. Rettentő nagy szük
ség van rá, mivel a községnek va·
lódi tomaterme nincsen. Sajnos
az építkezéshez 1982-ben nem
foghattunk hozzá, így a jelenleg
3 millió forintos lakossági befize
t'és tartós betétben van elhelyez- .
ve. Reméljük viszont, hogy
1985-ben a körülmények kedve
zőek lesznek az építkezéshez.

Talán a legismertebb vállalati
támogatás a Körösmenti Tánc
együttesé, amelynek a gazdaság
is az egyik fenntartója. Az együt
test a dolgozók személyeseh is
merik, sikereit számontartják, s
nlindig örülnek, ha rendezvé
nyeiken fellépnek, hol nőnapon,
hol nyugdíjas találkozón, vagy
egyéb alkalommal.

- Meg kell említeni még,
mert nagy jelentőségű a sporto
lók szállításához nyújtott segít
ség. Az NB II-es röplabda csapa
tunk szin te az egész országot be
járja. Csak a tavaszi szezonban
ez, a kilométereket átszámítva
80 ezer forintos hozzájárulást je
lentett. A többi szakosztálynak
is megvan a ,,gazdája", de ez a
legútigényesebb. És akkor még
nem beszeltem a telefonhálózat
fejlesztéséről, amelyhez ugyan·
csak komoly segítséget ad a gaz
daság.

A tanács is segít, ámiben tud.
Jövőre például tartós - 30 évi 
használatra adja ki a Schulek·
kertet a gazdaság dolgozóinak
800 négyzetméteres parcellák
ban.

ilyen a Körösi 45 ezer forintos
hozzájárulása is, amelyből még
jut könyvekre és a művelődési

intézményre is.

A gyermekintézmények fenn
tartásához évi 60 ezer forinttal
~árul hozzá a gazdaság, s már jó
val régebben, mint az említett
szerződés. A kölcsönösség jegyé
ben alakult ki ez. a kapcsolat,
mert ennek fejében a tanács gon
doskodik a vállalati dolgozók
gyermekeinek óvodai és bölcső

dei elhelyezéséről. Nem isvo1t
probléma soha ezen a téren,
nyugodtan dolgozhatnak az
édesanyák.

- Az igazsághoz tartozik,
hogy ennél is jóval többet tesz a
gazdaság, de maguk a dolgozói is
társadalmi munkával. Az évek
során nem volt olyan óvoda, is
kola vagy egészségügyi intéz
mény építés vagy felújítás,
amelyhez tetemes értékű mun
kát ne nyújtottak volna. Gépi
földmunkát, falazást, központi
fűtés- és vízszerelést stb. S ez a
hagyomány folytódik a művelő

dési ház idén megkezdett rekons,
trukciója során, az elvállalt vas-

- A Körösi Állami Gazdaság
gal hasonló a kapcsolatunk, mint
a többi mezőgazdasági üzemmel
és az ipari szövetkezetekkel. Ez a
települési közös és a tanácsi fej
lesztési alapokhoz való hozzájá
rulás az együttműködési szerző

dés szerint, amelyet még 1980
ban kötöttünk 5 évre. S meg kell
mondani, enélkül nagyon nehe
zen boldogulna a község. Egy
példa erre a sportélet is, amely
mozgalmas és eredményes, de
csak a közös összefogás révén,
hiszen nálunk nincs gazdag bázis
szervvel rendelkező sportkör. De
van sok segítség több helyről,

Akkor igazán a mienk valami,
ha munkánk vagy' pénzünk is
benne van, s ez még a lakóne
lyünkre' is vonatkozik..Jobban a
magunkénák érezzük, ha részt
veszünk a gondjában és elősegít

jük a fejlődését. Személy szerint
is és vállalatként. A kettő lénye
gében egy, hiszen a vállalati java
kat, azt az eredményt, amelyből

adni lehet, a dolgozók hozzák
létre. Erről, vagyis a gazdaság és a
település együttműködéséről be
szélgettünk Hunya Miklóssal, a
gyomaendrődi tanács vb. titkárá
val.

ifj. Antallntre
sportfelelős

délig tartott - éjjel jobban kapnak a
halak - de ezen az éjjel nem Igy tör
tént, ennek ellenére a benevezett ver
senyzők jól szórakoztak. A veIseny
elérte a célját. .

Kisp'ályás labdarugó csapatunk
igen jol szerepelt az 1983-as évben. A
csapat tagjai közül 4-5 új játékos és
fiatal. A csapat jó hangulatban ver
senyez a községi bajnokságokon. A
községen belü! a hspályás labdarúgó
csapatunk részt vesz az Április 4. és a
November 7. kupán.

Az elmúlt évhez hasonlóan az
1983-ban is megrendezésre került a
szakszervezeti sportnap Gyomaendrő

dön. A sportnapon a gazdaságunk kis
pályás csapata, dolgozóink gyermekei
és felnőtt dolgozók is versenyeztek
atlétikai sportágakban. A 8 vállalat
közü! a Körösi Állami Gazdaság a 3_
helyen végzett. Az eredményekkel
elégedettek voltunk, habár még na
gyobb mozgósítással, még több csa
!ádtagot lehetett volna bevonni a ver
senyzésbe.

TÖMEGSPORT
GAZDASÁGUNKBAN

Gazdasá$Unk tömegsport rendez
vényei évró! évre szélesednek. A szak
szervezeti tömegsport célja, hogy
minél több dolgozot vonjon be a test
edzésbe, saj~t örömük és egészségük
érdekében. Az 1983-as évben a leg-

I kedveltebb sportág a kispályás labda
rúgás mellett a lövészet volt. Három
esetben megrendezett házi versenyen
lOO-an vettek részt. A szép egyéni di
jak mellett az idén először csapatver
seny megrendezésére is sor került. Az
első helyezett egy vándorserleget ka
pott, belevésve a csapat nevével. A
következő évben a serleg azé a csapa
té lesz, aki majd ismét a legjobbnak
bizonyul. A központi gépmú"hely csa
pata lett az idén az első, magas pont
számmal. Jövőre nehezebb lesz meg
védeni az első helyet, hiszen más te
rületen is vannak igen jó lövők.

Igen kedvelt az évről évre megren
dezésre kerülő hor~ász verseny. p.,j.
1983-as évben eló-Körösön került
megrendezésre a 80-84-es gátsza
kasznál. A horliász verseny a horgi
szök kérésére pentek estétől szombat

KÖRÖSI HlRADÖ
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nak majd az üzemi belső közlekedés
re, az anyagmozgatás biztonságára,
ezáltal a dolgozók közlekedési maga·
tartására, végső soron a balesetek ala
kulására is, amelyhez megyék minden
lakosának közvetlen érdeke is fűző

dik.

HL-,'~g..., a-
S L b él L'f S &aL.. ILe L.I

a kerékpárosoknál a balrakanyarodás,
mivel fóútvonalon nem szállnak le a
kerékpárról az úttest jobb szélén,
hogyakerékpárt al útkereszteződés

ben, illetve úttesten - a gyalogosok
közlekedésére vonatkozó szabályok
nak megfelelően - áttolják.

A nem főútvonalon közlekedé kerék
párosok a balrakanyarodás megkez
dése előtt Pe·dig hátratekintéssel nem
győződnek meg annak veszélytelensé
géről és így az ó1cet előző járművek
kel összeütköznek. E szabálysértések
ből bekövetkezett balesetek éjszaka
és korlátozott látási viszonyok kö
ZÖlt, upanakkor szinte kivétel nélkül
kivilágItatlan kerékpározással és igen
sűrűn alkoholfogyasztással is össze
függésben vannak.

A jelenlegi helyzet me~követeli mind
a munkahely vezetőitól, mind a mun
kavédeimi szakemberekről, társadal
mi szervektől, minden egyes dolgozó
tól, hogy az eddiginél nagyobb erő-

feszítéseket tegyenek a közlekedési
balesetek megelőzésére. A balesetek
megelőzése érdekében tettintézkedé
sek feltétlen kedvező hatást gyakorol-

E.Ld.J .. ü. R...,

JL.d .. Le-JL,á,L
1983. augusztus végéig megyénkben
jelentősen emelkedett a balesetek, 
ezen belül is a kerékpárosok által
okozott halálos és súlyos kimenete
lűek - száma.

A növekvő ba!esetekkel hozható
összefüggésbe ,észben az üzemi bal
esetek viszonylag magas száma is, hi
szen az üzemi balesetek köréhez kell
sorolni azokat a nagyszámú halálasI
súlyos, vagy könnyű sérüléssel járo
baleseteket, ameiyek a közlekedésben
- ééen munkában menet, vagy mun
kából jövet - érik a dolgozókat. A
kerékpárral okozo tr balesetek több
mint 20 százalékát a mezőgazdasági

termelőszövetkezetekben, üzem ek
ben dolgozók követték el.

A - közlekedési balesetek helye leg
gyakrabban a főútvonalak lakott te
rületének útkereszteződésébenvan· A
baleseti okokat vizsgálva megállapít
ható, hogy a legveszélyesebb manóver

Az össz személyi sérüléses balesetek
22%-át okozták a kerékpárosok, me
lyek közül: 14 halálos, 44 súlyos sé
rüléses, 59 könnyű sérüléses kimene
telű volt.



Tavaszi ünne k
Népünk nagy iÚl/lepei. a tavasz három ünnepe újra elérkezett.

Március 15, mtírcius 21 és április 4. Az 1848-as forradalmi már
cius, az 1919-es Tanácsköztársaság évfordulója, és hazánk felsza
badulasának 39. évfordulója: ez a három méltó ülll/eplést kiván,
érdemel.

Mind között április 4, hazánk felszabadulásdnak ünnepnapja a
legfényesebb csillag emlékezetünk egén, mely a magyar nép sors
fordulóját, életének gyökeresen új korszakkezdését jelenti. Har
minckilenc év még az örvendetesen meghosszabodott átlagéletkor
világdban is több mint egy nemzedéknyi távolság, igy nem csodál
kozhatunk azon, hogy mind többen vannak, akik s:ámára 1945.
április 4-e csak emlékezésekből, tanulmányaikból, dokumentu
mokból elsajátitható ismeret.

Amikor iinnep~lünk, mindenek előtt a szovjet hősök emlék
előtt tiszteIgiink, akik a fasizmus elleni harcban legtöbb áldozatot
hozott szovjet nép fiaiként csaknem kétszáz napon át küzdöttek
magyar földön népünk szabadságdért. A szabadság boldogsága
nem csak a túlélés tennészetes öröméből fakadt, hanem annak a
történelmi lehetőségnek a megsejtéséből is, amely a felszabadulOs
által népiinknek megadatott. uj ország kezdett épiilni a romokon,
a helyreállitás, az újjáépítés sodró lendületü évei köszöntöttek
ránk. Uj rend sz ii letett, amelyben létrejött a földosztás, amit a
magyar nép joggal nevezett második honfoglaldsnak.

GondO~illJlk minderre most, a tavaszi ünnep k idején, és n
felejtsük soha, nút hoztak számunkra ezek az ünnepek, azok a
régi napok.

Vass Márta

nincs lényeges változás, közel
azonos a búza, a rizs, a naprafor
PÓ és a kukorica vetésterülete. A
hozamok tervezése is arányos, de
emelkedő tendenciáj Ú a külön
böző adottságokat és növénye
ket tekintetbe véve. Az időjárást

ugyan nem mi tervezzük, de egy
átlagos évet szeretnénk, a tavalyi
rendkívüli után.

- Továbbra IS az alaptevé
kenységre épitve?

- Főleg. Ez az állattenyész
tésben azt jelenti, hogy a tehené
szetnél 600 átlag tehénlétszámot
terveztünk és ewtán is a tej ter
melés a kozponti kérdés: elérni a
már korábban elért színvonalat.
Sajnos, a tavalyi év hatását a tö
megtakamiányokra, itt az idén is
érezzük: kevesebJ a takarmány
és drágább. A bérjuhászatot 3
ezer anyára csökkentettük, de
még így is, csak azt lehet várni,
hogyha nem is hoz, de nem IS

visz a háztól.
- Mennyi nyereséget tervez

tek és mit kell tenni érte?
- Vállalati szir Len 5,5 mil

~iUl, ;) ~bt li .::J~1~";Cr1 d n:": '~r:y.

termesztésre számítunk. A
szarvasmarha és a juh nem nagy
eredményt fog hozni, alibatartás
viszont nyereséges, akárcsak az
ipari tevékenység és a bértárolás.
A tennivaló még közepes időjá

rás esetén is rendkívül sok. Hogy
a tervezett hozamokat elérjük,
tovább kell tökéletesíteni a nö
vénytermesztés technológiai fo
lyamatait. Erre jók az esélye k,
új, nagyon finom munkára alkal
mas nyugati gépek is belépnek a
termelésbe, bekapcsolásuk a fo
lyamatba nagyon komoly szerve
ző munkát igényel. Az érdekelt
ségi rendszert az új szervezeti fel
építéssel össznangban tovább
kell finomítani. És ez egész tevé
kenységünk kiszolgálására aZ
elemzési rendszert is új alapokra
helyezni. Ezzel ugyan megnő a
munka mennyisége, ám a minő

sége is, több ember viszont nem
kell hozzá: a meglevő apparátus
elég és megfelelő.

Talajeló'készítés Caterpillar-el a rizstelepen

•

- Először a hosszabb távra
szóló intézkedést említem,
ugyanis több más mellett a leg
jelentősebb az új szervezeti felál
lás, a kerületi rendszer volt. A
befolyásoló tényezők közül ez a
lepfontosabb a húzóerő, az előre

lépés szempontjából. A másik az
adott helyzetre történt reagálás.
Mert mi volt? Jött a szárazság, s
a búza és más növények terüle
tén a remények halványodtak.
Ekkor egy nagyon racionális
köl tséggazdálkodást, azaz takaré
kosságot léptetett életbe a gazda
ság.

- De a takarékosság nem új
dolog, sőt állandó feladat.

- Igen, de ez annál több volt.
Menet közben minden jelentő

sebb költségtényezőt apróra
megvizsgáltak, s amit ezekboi az
ésszerűség határain belül még
meg lehetett takarítani: az fel
adat lett. Területekre, felelő

sökre lebontva. S az eredmény
nem maradt el, mert végülis nagy
részt ennek köszönhető, hogy a
gazdaság elérte azt, amit ilyen
körülmények között el lehetett
érni, még az évközi áremelések
dacára is. Az ésszerűséget azért
hangsúlyoztam, mert nem a min
den áron való spórolás volt a
szempont, aminek ez az év inná
meg a levét. Tehát nem maradt
el semmilyen munka és nem tör
tént gondatlanság, hogy ne érje
károsodás az l 984-es évet. Szigo
rúan, de okosan dolgoztak, a jö
vőt is nézve.

- Ezek szerint jó esélyekkel
indult az esztendő?

- Igen, a gondos megalapozás
- ahogy mondtam - már a múlt
évben elkezdődött. Akalászosok
vetésterületét továbbra is emelt
szin ten tartjuk, vagyis a. termelés
szerkezetében, összetételében
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RÖ I
HIRADOGYOM4fNDftőO

1984. MÁRCIUS

Bármilyenek a gazdálkodás
feltételei, ha nehezek és kemé
nyek is, mint mostanában, az
évek gyorsan múl'nak. Ujra eljött
a számvetés, s vele együtt az új
feladatok időszaka. Erről beszél
getünk dr. Varjú Ernő közgazda
sági igazgatóhelyettessel, aki ősz

óta dolgozik gazdaságunkban.
Fiatalember, épp 30 múlt, gyo
maendrődi születésű, itt is lakik.
Szarvason járt gimnáziumban,
majd a Közga~dasági Egyetemen
végzett. Előbb a Tsz; Szövetség
nél dolgozott, aztán a helyi le
nin Termelőszövetkezetben volt
üzemgazdász.

- Hogyan sikerült a vállalat
1983-as éve?

- Figyelembe véve a cél kitű
zéseket és az időjárást - ami a
mezőgazdaságot valamilyen for
mában mindig befolyásolja -,
véleményem szerint: jól. A köz
tudottan nehéz, aszállyal súlyos
bított gazdasági helyzetben, ami
kor a környék mezőgazdasági
üzemei bajba kerültek, a ~ gaz
c!aságunk talpon maradt. Es ez
nagyon nagy szó.

- Mit ért ez alatt?
- Hat millió forintos ered·

mény volt tervezve, vagyis ennyi
nyereségre számított\.l.Dk". Ebből
végülis egy millió lett, ami jóval
kevesebb az elgondoltnál, de en
nek jelentős okai vannak és még
így is rengeteg erőfeszítés összeg
ződik benne. Pontosabban: a
terv reális, ám feszített volt, ami
hez mindennek "klappolni" kel
lett volna. Részletesebben: a ta
valyi termelés megalapozása jó
volt, talán még túl jó is, az első

nagy problémát azonban az em
beri akarattól független tényező,

a csapadékhiány okozta.

- Mi ellensúlyozta ezt a hely
zetet?

Dr. VaIjú Emő: "Jó esélyekkel indul az éV"

NehézélJ ut/m talpon maradtlInk.



Munkásőrök, kitüntetettek,
vállalati dolgozók

Már több mint egy negyed
százada, hogy viharos időkben

megalakult a munkásőrség. Csak
a legfiatalabbak nem emlékeznek
az ellenforradalom napjaira és a
közvetlen az utáni helyzetre. A
szükség hozta létre a testületet,
azóta a körülmények már régen
mások, s ezekhez alkalmazkodva
tölti be hivatását. Az alapítók
helyét egyre többen és egyre fia
talabbak vették át folyamatosan.
Gazdaságunkban mélyen gyöke
rező hagyománya van a munkás
őréletnek, és a tradíció töret
lenül folytatodik. Szakaszunk 
melynek három rajából egyben a
Kner Nyomda és a Körös Kazán
gyártó Vállalat dolgozói vannak
- az egységgyűlésen a kiváló sza
~sz kitüntetést vehette át az
1983-as év eredményei alapján. S
az egyik_ rajunk szin ten kiváló
címben részesült. A személy sze
rinti elismerésre is sor került.

Sinkovicz István Kiváló Mun
kásőr kitüntetést kapott. Állat
gondozó, a munkát a csabacsűdi

ÁG-ban kezdte, 1969 óta dolgo
zik gazdaságunkban, most lett a
törzsgárda 15 éves tagja. Kiváló
dolgozó. Mindig az állattenyész
tés és mindig a tehenészet volt a
munkahelye. A 'munkásőr esküt
l 977-ben tette le.

Akár a gazdasági, akár a moz
galmi munkáját nézzük, szolgálat
ez is, az is. Napról napra, hosszú
éveken keresztül hajnali 4 órakor
kelni, s dolgozni szombat-vasár
nap és ünnepnapokon - hisz a
szabadnapok nem mindig esnek
ezekkel egybe -, ez nem csak
kenyérkereset. Hét év óta kizáró
lag fejős, azóta, hogy az új fejő

házi technológiát kialakították, s
a telep személyzetéből kiválogat
ták azokat a 'dolgozókat, akik
ezt a f~lelősségteljes munkát a
'legszakszerűbben látják el. Nekik
is nagy szerepük van abban,
.hogy gazdaságunk.tejtermelés te
rén kiemelkedik a környék me
zőgazdasági üzemei közül.

Sinkovicz István

A szakmát szerette és tanulta.
Azzal kezdődött, hogy mindig
nagyon kedvelte a jószágokat, de
különöse n a szarvasmarhát. Ebbe
nőtt bele az édesanyja mellett,
aki fejőnő volt, s ő amit tudott,
segített neki. A szakma szeretete
aztán a szakszerűséggel párosult,
Szolnokon elvégezte a betanított
fejőmunkási iskolát, majd a gya
korlat hozta meg egyre jo1)ban a
maga eredményét.

Mint parancsnokai mondják,
pontos, lelkiismeretes munkájára
egész magatartására a pártszerve
zet figyelt föl az állományépítés
során, s tervszerűen előkészítet

ték munkásőri felvételét.' Halk

szavú, szerény ember, de mindig
van véleménye. Társai szeretik,
tisztelik; mert segítőkész és Ötl
zetlen. Éppúgy lehet a testület
ben is számítani rá, mint a gazda
ság munkájában.

Farkas Lajos, az l-es kerület
anyaggazdálkodója a Kiváló Sza
kaszparancsnok kitüntetést vette
át az egységgyűlésen. Sokáig a
Vasas-brigádban dolgozott, há
rom szakmája valamelyikében. A
munka mellett érettségizett le a
szakközépiskolában, .érdeklődése
sokoldalú, a közművelődési ve
télkedőkben is erősítette akkori
brigádját. Ö is 15 éve dolgozik a
gazdaságban. Most a szakasz és a
saját kitüntetése felől kérdezge
tem.

Farkas Lajos

Nagyon örülünk mindnyájan
az elismerésnek, hiszen az ered
mény a közös munkából jött lét
re. Igaz, hogy én vagyok a pa
rancsnoka a szakasznak, de
amiért megkaptuk ezt a címet,
azt mégiscsak a többiek produ
kálták. Nagyon jó ez a kollektí
va. Most más ugyancsak egy ala
pító tagunk van, Megyeri József,
de a többiek sem mai munkás
őrök, ha jól számolom 8-10
éves átlag jön ki.

Az egész munkát akiképzési
terv szabja meg, ez tartalmazza a
feladatokat számos szempont
szerint, amelyeket mind külön
külön értékelnek. Csak párat em
lítve belőlük: lőgyakorlatok, kar
hatalmi kiképzés, szolgálat
ellátás, a foglalkozasokon való
megjelenés, az ifjúság hazafias
nevelése. És ahhoz, hogy valame
lyik egység kiváló legyen, való
ban kiváló munkát kell nyújtani.
Mindenkinek.

• - A közösségi szellem ápolá
sa, mióta a testület fennáll, min
dig előtérben volt. És hogy való
ban létezik is ez a szellem, ezt
minden munkásőr érzékeli.
Hányszor és hányan elmondták
már, ha kérdezték tőlük, ha
nem, hogy itt mindenki jól érzi
magát, mert olyan a légkör. Kö
zelebb kerülnek egymáshoz az
emberek, jól megismerik egy
mást, s ha kell a segítségre is le
het számítani, gond, probléma
esetén. De az örömben és szóra
kozásban is egyek vagyunk. Min
den évben családostól megyünk
kirándulásra, s mind emlékezetes
élmény marad. Tavaly Sopron és
Kőszeg vidékét kerestük fel, 3
napos út volt, s szokás szerint a
gazdaság autóbuszával mentünk.

Ezekre is kitér a kitüntetés
indoklása, mely szerint a kikép
zési feladatot nagy szorgalommal
és aktivitássallátják el, nem egy-

szer nehéz és bonyolult körülmé
nyek között. A lőeredmények

ben, a foglalkozásokon való meg
jelenésben, a hazafias és honvé
delmi nevelés terén, tövábbá a
kulturális rendezvények szem::
.zésében évek óta a század szaka
szai közül az elsők.

Varga János, a .gazdaság ener
getikusa, hosszú ideig volt ennek
a többszörösen kitüntetett 'sza
kasznak az előljárója. Jelenleg a
gyomaendrődi század parancsno
ka. Tőle a kitüntetések körülmé
nyeiről s a vállalati- és mozgalom
munka kapcsolatáról érdeklő

döm.

- Ez a szakasz, mint a múlt
ban, most is élenjárt. Ez csak
úgy lehetséges, ha a bázishely 
a vállalat - párt- és gazdasági ve
zetése a támogatást megadja. Jó
dolog - és ezt érzi is mindenki
-, hogy megkapták és a jövőben
is ez várható. Szó esett már a
munkásőr hagyományokról;
ezek az emberi és mozgalmi érté
kek fölbecsü1he~et1enek,s az ala
pítók kézdték meg az átörökitést
és azóta számos kiváló munkásőr

és parancsnok hatása érvényesült
folyamatosan, egészen napjain
kig. Ilyen az utóbbi évekből Sze
gedi Pál, Csizmadia Kálmán,
Szarka Károly, Kürti Zsigmond
és Tóth Lajos példamutatása.

Aztán arról beszél, hogy a
megnövekedett gazdasági felada
tok közepette méginkább köve
telmény, hogy minden munkásőr

a legtöbbet nyújtsa a termelő

munkában, mert a gazdaság ter
vében megfogalmazódott célok
csak nagyon következetes minő

ségi és mennyiségi munkával ér
hetők el. A munkásőrség mindig
súlyt helyezett arra, hogy tagjai
élenjáró dolgozók legyenek 
most még jobban. A munkáső

rök a mozgalmi munkát döntően

a szabad idejükben végzik, ez
utóbbi tavaly ennél a szakasznál
1625 órát jelentett a 270 mun
kaidős órával szemben.

Varga János

- Ezzel kapcsolatban kell
megemlítenem a munkásőrfelesé

geket, akik megértése és belátása
nélkül a férjek nem lennének ké
pesek a szolgálat hasonló ellátá
sára. Sok otthoni segítségtőleles
nek, s nem egyszer férfimunkát
kénytelenek végezni. Befejezésül
pedig: ahhoz, hogy a szakasz tag
jai és a gazdasági vezetés között
még eredményesebb legyen a
kapcsolat, minden munkásőmek

egy-emberként kell a vezetést tá
mogatni. Hiszen mindnyájunk
érdeke, hogy többet és jobban
érjünk el.

Vass Márta

"SokszOl"M élet adja fel a leckét"

Az utóbbi 5 év alatt a legtöbb
újítási javaslatot - 15 darabot 
1981-ben adták be elbírálásra.
Az előtte való évben pedig 13-at,
tavaly meg l2-őt. Ezekből a fen
ti sorrendben a gazdaság tényle
ges újításnak talált és elfogadott
11-9-9 javaslatot, s egy híján
mind hasznosították is. Az újítá
soknál azonban több az újítók
száma, mivel időnként közös el
gondolásáról és kivitelezéséről

van szó.

- Vagy egy elképzelést töb
ben valósítanak meg - mondja
Diószegi László üzemmérnök, az
l-es kerületi gépesítés vezetője,

aki állandó újítója a vállalatnak.
De az is előfordul, hogy egyszer
re két-három ember is ugyanazt
gondolja.

- Hány újítása volt már ed
dig?

- Hirtelen meg sem tudom
mondani, mert soha nem számol
tam össze. Gyakorlatilag azóta
újítok, mióta végeztem Mezőtú

ron és itt dolgozom. Ennek most
lesz 10 éve. A munka, az élet
hozza a problémákat, no meg
van egy-egy feladatterv . A kettő

ugyan nem mindig esik egybe,
hiszen felmerülnek olyan dolgok
is, amiket nem lehet előre látni,
de a megoldástl'k nagyon szüksé-
ges.

- A feladatterv olyan, mint
egy pályázat?

- Ahhoz lehet hasonlítani.
Altalában nagyobb horderejű
kérdésekkel foglalkozik, nagy
vonalakban, de kisebbek is elő

fordulnak. Bár ezeket többnyire
csak úgy észreveszi az ember.
Mindkét esetben egy acél, hogy
egyszerűbbé tegyünk valamit, de
mindenkor a technológiai igé
nyeknek megfelelően. Azért van
olyan eset, amikor bonyolultabb
a megoldás, mert csak az f.elel
meg a célnak. Ilyen volt tavaly a
vetőgéppel, amely az aprómag
vakból többet szórt ki a kel1eté-

.' -nél, s azt kellett elérni, hogy ne

legyen pocsékolás és mégis jól
üzemeljen.

- A kiinduló helyzet: a prob
léma. de aztán hogy lesz belőle

haszn4lható, jó megoldás?

- Elmondok egyet, ezt még
tavalyelőtt csináltuk. Volt 4 da
rab E-516-os kombájnunk, s eb
ből egy szinte mindig kiesett a
termelésből, konstrukciós hiba
folytán. Rettentő sok bosszúsá
got okozott pedig nem is öreg
gépek voltak. A feladattervben
nem szerepelt, csak az élet adta
föl a leckét. Többek próbálkozá
sa után én is hozzáfogtam, de
csak nem akart menni. Ekkor a
gépvezetővel együtt keztünk spe
kulálni és meg is találtuk, jó sok
kísérletezés után a sikeres meg
oldást, a motor és a szivattyú
közti tengelykapcsolat üzembiz
tossá tételére.

- Idő és türelem kellett hoz
zá, I11fÍsképp nincs is újítás?

- Nemigen. Különösen a tü
relem és kitartás a fontos.
Hosszabb ideig dolgoztunk a szá
momra legnagyobb horderejű

munkán is, a repülőgép feItöl
tőn. Még Kőszigeten csináltuk,
Takács Bálint, Juhász Lajos,
Tóth István, Katona Lajos és én,
az új, nagyobb teljesítményű

géphez. Nagy munkaigényességű,

terv szerin ti feladat volt, és jó
összmunkát kívánt. De a csapat
is jó volt hozzá.

- Egyedül vagy tdrsasdgban
szeret jobban újítani?

- Igy is, úgy is. Ha önálló
gondolatom támad, szeretem
magam keresztül vinni, de min
dig szívesen veszek részt a közös
munkában is. Mindkét formának
meg Vaj1 a maga izgalma, érde·
kessége, ami hajtja az embert.

- Csak megkérdem még egy
szer: hány újítása volt?

- Talán 15. Nem számolva az
olyan kisebbeket, ameiyekrőlle

írást be sem adtam, csak el·
készültek. . . .

V.M.



Gál Edit
képriportja

A szarvasmarha
telepen

letre vetítve annyi nyereséget
hozzon, mintha azon árunövényt
termelnénk. Ez hektáronként
2-3 ezer forint, vagy tehenen
ként 5-6 ezer forint tiszta nye
reséget jelent. Azt szeretnénk,
hogy az ágazat összes nyeresége
3-4,5 millió forint legyen a re
konstrukció befejezése után.

Ehhez az eredményhez feltét
lenül szükség van arra, hogy ki
dolgozzuk az új tartási módnak
megfelelő technológiát. Ez már
megtörtént, de a technológia tel
jes alkalmazása csak a rekonst
rukció végén válik lehetővé. A
rendelkezésre álló időt fel kell
használnunk a takarmányok biz
tosítására, a gépek, berendezések
üzembehelyezésen~, és a hiányok
pótlására. Feladatunk az is, hogy
a technológiát minden dolgozó
val megismertessük és pontosít
suk a munkarendeket.

Kovács József
munkavédelmi vezető

kos emelkedést kell megállapíta
nunk.. Ezek a számok apróra
váltva ázt jelentik, hogy ha egy
dolgozót veszünk alapul, kere
ken 2 hónapot esett ki a terme~
lésbó1 teljes fizetés mellett, ilyen
vagy olyan emberi mulasztás
.miatt.

Ha a bekövetkezett 15 üzemi
balesetet az érvényben levő ren
deletek alapján elemezzük, meg
állapítható, hogy 13 esetben a
dolgozó mulasztott: munkakez
dés előtt nem ellenőrizte szak
mai tudásának megfelelő szint
jén kéziszerszámait, a rábízott
gépet, berendezést, termelő esz
közt, nem tartotta be a munka
védelmi oktatáson hallott és elsa
játított munkavédelmi, bizton
ságtechnikai előírást, technoló
giai utasítást, viszont két esetben
a bekövetkezett üzemi balesetnél
vállalati mulasztás volt, mert
nem történt meg rendszeresen a
közvetlen munkahelyi vezető ré
széről a termelő eszközeinek fi
gyelmes ellenőrzése, és késett az
intézkedés a felmerült hiányos
ság megszüntetésére. Mindezekre
sokkal nagyobb figyelemmel kell
lennünk az 1984-es gazdasági év
ben.

Fokozott ellenőrzéssel meg
kell követelni az MVSZ-ben, a
technológiai, gépkezelési és kar
bantartási utasításokban leírtak
végrehajtását. Ezt kell tennie a
közvetlen munkahelyi vezetők

nek, ~s ezek figyelembe vételével.
kell á beosztott dolgozóknak a
napi feladataikat elvégezni.

Összehangolt, fegyelmezett és
fokozottan figyelmes munkavég
zéssel csökkenteni tudjuk az üze
mi balesetek számát.

Műszaki megelőzésekkel,

melyre gazdaságunkban 1984
ben több mint 8 millió 696 ezer
forintot költünk, tovább javítjuk
a munkavégzés tárgyi feltételeit:
a munkát fizikai szempontból
könyebbé, biztonságosabbá
tesszük. Ha ehhez hozzájárul
még dolgozóink részéről a mun
ka személyi feltétele inek az ered
ményesebb kibontakozása, min
den reményünk meg lesz arra,
hogy az 1984-es tervfeladatokat
egészségesebb és biztonságosabb
munkakörülmények között telje
síteni tudjuk.

Ebben az évben is folytatjuk
szarvasmarhatelepünk rekonst
rukcióját. Az állatok elhelyezésé
reszolgáló épületeket kötetlen
tartásmódra alakítjuk át, úgy,
hogy biztosítható legyen a ter
melés, kor, ivar és súlyszerinti
csoportosítás. A másik fontos
celunk az, hogy a létesítmények
lehetővé tegyék a munkafolya
matok gépesíthetőségét.

A telep rekonstrukciójának
befejezése után gazdaságunk-680
darab tehénnek és szaporulatá
nak tud korszerű férőhelyet biz
tosítani, összesen mintegy
1700-1800 darab szarvasmarhá
nak. Ez a létszám 44 millió fo
rintos árbevétel elérésére képes.
(A takarmánytermesztéssel lekö
tött terület 1500 hektár.) A
szarvasmarha-ágazattól azt vár·
juk, hogy az általa lekötött terü-

Folytatódik
a szarvasmarha-telep

rek onstrukciója

ozemi balesetek
az 1983-88 gazdaségi éYben

A 47/1979. (XI. 30.) MT ren
delettel és az azt követő

12/1981. (VII. 17.) MÉM végre
hajtási utasítással az elmúlt évek
ben megváltozott a munkavédel
mi feladatok irányítási rendsze
re. A vállalatok igen nagy önálló
ságot kaptak a biztonságos mun
kakörülmények tervszerű to
vábbfejlesztésére, és azok megva
lósításának ellenőrzése terén,
egésZen az üzembe helyezésig.

A mezőgazdaságban foglal
koztatott dolgozókat az 1983-as
év rendkívüli időjárása fokozot
tan igénybe vette a május köze
pétől beállt tartós hőség miatt.
Az elmúlt évt-en halálos, súlyos
csonkulásos, csonkulásos üzemi
baleset nem volt. Foglalkozási
megbetegedés nem történt. Dol
gozóinkat azonban éppúgy, mint
a talajainkba elvetett növényt, a
májustól beállt tartós hőség nagy
megpróbáltatásoknak tette ki.
Hogy csak egy néhány példát
emeljünk ki a megpróbáltatások
közül: 1. Mezőgazdasági traktor
ban, vagy IFA terepjáró gépko
csioan ülve 5-10 km/óra menet
sebességgel talajmunkát, vegysze
rezést végeztek dolgozóink, 2. A
külső, nem egyszer kora délelőtt

beálló rekkenő hőség, amely a
napon a 40 Celsius fokot Í6 meg
haladta, szinte elviselhetetlennek
hatott a szélla- vagy szalmakazlat
rakó mez.ei munkásnak, 3. Ehhez
járult még a gépkocsi és mező

gazdasági traktorvezetőkne k,
kombájnosoknak a gépjármű fel
tüzesedett motorja felől jövő

80-95 Celsius fokú forróság, 4.
Ez a két hőmérséklet összeve
gyülve egy termelést végző gép,
traktor acél vezetőfülkéjében 
maga a pokol, napokon, hete
ken, sőt hónapokon keresztül.

Ennek ellenére dolgozóink
helytálltak a termelés terén, és a
termeléssel párhuzamosan foko
zott figyelmet fordítottak a biz
tonságos munkavégzésre is. De
az ördög nem aludt a bágyasztó
hőség ellenére sem: 15 dolgozót
ért üzemi baleset az év folya
mán. Az üzemi balesetekből ere
dő kiesett munkanapok száma
elérte a 346 napot. Ha ezt az el
múlt három év átlagához viszo
nyítjuk, az üzemi balesetek terén
113 százalékos emelkedést, az
üzemi balesetek miatt kiesett
munkanapok terén 126 százalé-
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- Fő erénye az újságunknak, hogy
az abban nyilatkozók, a cikkírók reá-'"
lisan mutatják be a valóságot, soha
nem szépítik, de nem is vesznek el
belőle. Azt szeretném, ha ez a reali
tás-érzék ezután is megmaradjon, sőt

tovább erősödjön. Az emberek tájé
kozta tása olyan szükségesség, amit
nem lehet kikerülni! A Híradó tudja
ezt a szabályt, és látható, hogy ez a
szellem vezérli.

- Hogy mit szeretnék még? Pél
dául csináljanak olyat, hogy "A nők

rovata". Ebben közölni lehetne érde
kes recepteket, kötés-hímzés leírá
sokat, kis cikket - képpel - a divat
ról, arról hogyan öltözködjünk, mi
kor milyen viselet az illő, stb. A lá
nyok is szívesen olvasnának ilyen ro
vatot. A legkülönbözőbb hobbykat is
bemutathatnák, miért ne? Az is az
éle thez tartozik, és csak frissíti, színe
síti az újságot.

Hat vélemény, sok kívánság. A be
szélgetés hasznos volt, hiszen kétség
telenül bizonyította: a gazdaság dol
gozói magukénak érzik a Körösi Hír
adót, és igényeik vannak vele szem
ben. A mi dolgunk: teljesíteni azokat.

(s-n)

A Fiat 1800-as típusú erőgépet az intenzív gabonaprogram keretében vásá
roltuk, több mint kétmillió forintért. Gazdaságunkban szükség van olyan gép
re. amely nehezebb körülmények között is megfelelő minőségben képes dol
gozni. Vannak olyan igényes munkafolyamatok, amelyek ilyen "nagytudású"
traktort igényelnek, azonkívül az úgynevezett "traktorlépcsőbe" is beillik,
mert az MTZ-SO-as és a Rába-Steiger között a 120-180 lóerős kategóriában
csak T-15~ típusú taktoraink vannak, melyek csak korlátozott munkafolya
matokra alkalmazhatók.

Rendelkezünk megfelelő munkagépekkel is az új traktorhoz (Rába IH
Cyclo, Rába IH 6200 vetőgépek, Rau kombinátor, Rau multifiller, Rába IH
tárcsa, eke hogy csak a legfontosabbakat említsük). Nagyon fontos az új Fiat
erőgép megfelelő kih:lsználása, de ugyanakkor vigyázni is kell rá, hogy hosszú
élet tartalmú legyen, mert a beruházás megtérülése csak így biztosítható.

a magam példányát. Aztán hazavi
szem és kiolvasom az utolsó be
tűig. , . A legutóbbiban is volt nem
egy olyan cikk. amit nagyon jónak
tartottam, és sok mindent megtud
tam belőle. Arról, hogy mi vár ránk
1984-ben, mi lesz a tennivaló, hogya
régebbi hullámvölgyből egyre maga
sabbra kapaszkodjunk. Ami nem tet
szik, keveset irnak a sportról' Tudja,
milyen jó kis csapatok vannak itt?
Meg billiárd-versenyek') Én is be
szoktam szállni. persze, olyan jó kö
zepes billiárdos vagyok. Meg irhat
nának a csabai focicsapatról, olyan
dolgokat, amit a Népújság sem ir
meg, mert nincs helyük rá ...

Kőfalvi Jánosné

Könyvelő. Azóta olvassa a Hir
adót, amióta az első szám megjelent.
Végig böngész te mind a 96 oldalt az
elmúlt hat. esztendőben.

A központi raktár vezetője szíve
sen nyilatkozik a Híradóról. Meg ké
szült a fénykép, már leszögezte: El
se'm tudnám képzelni a munkánkat a
Körösi Hiradó nélkül. Ha valakit ér
dekel az, hogy mi a dolga, mit vár
tőle a gazdaság, a munkahely ,.ahol a
kenyérrevalót keresi, akkor a Híradót
nem hagyhatja ki. Az a véleményem,
hogy megfelelő módon és formában
tájékoztatják a vezetők a dolgozókat
arról, ami éppen soron levő feladat,
amit elvár tőlünk a népgazdaság.
Hogy mi kellene még? lrjanak többet
hétközapi történetekről. az életünk·
ről. Arról, hogy hogyan él egy gépla
katos, vagy rizsőr. gépkocsivezető

vagy konyhai dolgozó. bárki. És soha
ne maradjanak el az olyan cikkek,
melyek a gazdaság helyzetét tükrö
zik, al'1elyekből világosan láthatjuk:
hol tartunk0 Az sem ártana, ha szól
nának a múltról, tíz-húsz évvel ez
előtti idCl-;:ről, hogy lássuk, honnan
hová jutottunk? No és a sport, arról
is lehetne többet! Esetleg a horgá
szokról, mert' most hazabeszélek: én
is nagyon szeretek horgászni ...

a legközelebbi számban olvashatunk
az egyik arra érdemes brigádról. Sze
retem azokat az írásokat is, melyek
bemutatnak egy-egy embert. Irjanak
jól dolgozó fiatalokról, vannak ilye
nek sokan!

Somogyi János

Oláh Sáador

Az egyik legutóbbi Körösi Híradó
ban ott volt a fényképe, ahogy ül a
masináján és ,.tereli a mag-hegyeket".
Nos, most kértük, szálljon le arról a
brummogó paripáróI és szóljon hozzá
a mai témához: tetszik-e avagy sem a
Körösi Híradó1

- Nekem tetszik, az a legelső,

hogy amikor megérkezik, beszerzem

Barna Károly

A gazdaság
KISZ<tlapszervezetének titkárát az
egyik gépműhelyben találtuk meg.
Szinte a "gép alól" kértük ki egy kis
beszélgetésre. Öt perce van, válaszol
ta, és nem volt okunk kétségbe vonni,
hogy így van.

- A Körösi Híradó 0 Nem azért
mondok róla jót. mert a mi lapunk, a
mi újságunk. De ténykg jó újság!
Nem egysz"r kitárgyaljuk a fiatalok
kal egy-egy cikkét, riportját. Különö
sen persze azokat, :lmelyek a fiatalok
ról, a KISZ-ről, d - sajnos most ép
pen nem létező - klubéletJől szóle

nak. A múltkor nagy sikere volt a bri
gádok körében annak a cikknek, amit
a Vállalat Kiváló ..Augusztus 20" szo
cialista brigádról írtak. Hiányoljuk is,
hogy mostanáb:ln nem folytatták a
szocialista brigádok bemut:ltását. Ez
lenne a kritikám, elsősorban. Azt hi
sz m, könnyen tehetnek róla, és már

Csalah Sándor

A szarvasmarhatelep műszakveze

tője. Régi olvasónk, a Híradót első

számaitól ismeri és kedveli. Ezzel
kezdte, aztán így folytatta:

- En is azt ja ,asiom, amit Szűcs

Lajos szóvátett. Van az életünkben
egy-két olyan dolog. változás, amit
jobban és még érthetőbben kellene
megmagyarázni. Erre a Körösi Híradó
nagyon jó lehetőséget kinál. Irjanak
például többször és visszatérően a
szabad szombatokkal járó feladatok
ról, a munkaszervezésről. Halljuk,
hogya kÖ'/etkező lépés már a 40 órás
.munkah 't lesz. Idejekorán vezessék
be, és írjanak az elképzelésekről. Ez
mindenkit érdekel. Azt is szívesen
vennénk. ha ellátogatnának egy-egy
dolgozó családjahoz. es arról írnának,
hogyan élnek') Ez igazán a mi
ügyünk, ez minde;lkinek fontos é ér
dekes.

A szarvasmarhatelepen találkoz
tunk Szűcs Lajos takarmányossal.

- Szerintem - és ez kifejezetten
egyéni véleményem - a Hiradó jó új
ság. Aki olvassa, és figyelmesen olvas
sa, tájékozódhat mindarról, ami a
gazdaságban történik. Az is fontos,
hogy egyik kerület megismerheti a
másika t, hogy arról is olvasharunk
ami nem a mi munkahelyünkön, ha
nem - mondjuk - a g'pjavÍtóban
történt. Az a véleményem. hogy ezt
az újság irói, sz rkesztői jól csinálják,
de ha méginkább törekednek arra,
hogy az élet sok ki se bb eseményének
is helyet adjanak, akkor még több 01
vasója lesz. Mondok példát is: soka
kat foglalkoztat még az ötnapos mun
kahét, meg a k reset dolga. Mert tud
ja, a megélhetés az nagyon fontos

dolog. Nos irhatnának arról, hogy az
ötnapos munkahéttel kapcsolatos
dolgokat hogyan sikerült megszervez
ni, njncs-e probléma 'valahol? Dicsé
retnek pedig: ha megjön a Híradó,
percek ala t szétkapkodjuk itt, a t le
pen. Máshol is így van, biztosan ...

Szűcs Lajos

Hetedik ivfolyamába lép tt gazda
ságunk újságja, a negyedévenként
megjelcnő Körösi Híradó. Hat eszten
dő alatt 24 alkalommal tettük le a
dolgozók asztalára legfrissebb hírein
ket. közöltük a mozgalmas, változó
él t új és új terveit. összegeztük az
eredményeket, de a gondokat, a n 
hézségeket ugyanúgy. Arra töreked
tünk, hogy mindig és a lehető legszé
le~ebb körbe eljus on a közösséget
formáló gondolat, és minél többen
hallathassák hangjukat, mondhassák
el véleményük t a Híradó hasábjain.
Ugy véljük, az eddig megjelent
huszonnégy szám kilencvenhat oldala
az utánunk következőknek is valós
hírt ad arró!. hogy miként dolgoztak,
vállalta~ nehézségeket a Körösi Álla
mi Gazdaság állattenyésztői. növény
termesztői. lakatosai. gépészei, irodai
dolgozói, vezetői .. hírt vehetnek ezek
ből a Hiradókból arról, hogy milyen
volt az életünk a hetvenes évek végén,
a l1yo!cvanas évtized elején.

A kezdődő h tedik évfolyam
annyiban is ünnepi számunkra, hogy
ebben az évben ünnepeljl'k a nép fel
szabadulásána' negyvenedik 'vfordu
lóját, a Körösök vidékének első, fel
szabadult esztendeje óta eltelt negy
ven munkás. történelmi esztendőt.

Eb ben az ünnepben ott lesz a Körösi
Hiradó is, hogy a maga ezközeivel
szolgálja azt, amiért valamennyien
dolgozunk, ami legszebb céljaink kö
zött is .az első: a munkásember k
igazabb, még szebb jövőjét.

Erre gondolva határoztunk úgy,
hogy fel' ressük a gazdaság hat dol
gozóját: mondják el, '11iként véleked
nek a Körösi Híradóról, mit szeretnek
benne, és mit hiányolnak1 A vála
szok így következt k:
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nehezebb természeti körül
ménnyel. Megteremtettük annak
feltételét az önelszámoló egysé
gek létrehozásával, hogy minden
vezető gazdaként gondoskodjon
és gazdaként cselekedjen. Ugy
gondoljuk, ez a fajta magatartás
és szemlélet a termelés egyIk
nagy tartaléka, Tovább folytat
juk és kell is folytatnunk a mun
kában résztvevők közvetlen, sze
mélyes anyagi érdekeltségének
megteremtését, a feladat és sze
mély összhangját. Gazdaságpoli
tikai céljaink világosak, tiszták,
ismerjük korlátainkat, rugalmas
nak kell lennünk a végrehajtás
ban, de álhatatOsnak abban, amit
jónak ítélünk és nem tágítani at
tól. A felsőbb párt- és társadalnii
szervekkel a kapcsolatunk jó.
Egy-egy feladat végrehajtása
előtt kölcsönösen megkeressük
egymást, véleményt cserélünk, a
végrehajtás után közösen értéke
lünk.

Körösi Állami Gazdaság
MSZMP Pártvezetősége

Nem volt célunk az, hogy
munkánk minden részletéről szá
mot adjon. Kerestük azokat a
súlypontokat, amelyek vissza
tükrözik helyzetünket, körülmé
nyeinket. Arról próbáltunk szól
ni, ami itt és helyileg, politikai
lag fontos és meghatározó.

Onnepek előtt.

Megint eltelt egy év. Igazán ilyenkor döbbenünk rá, amikor
búcsúztatjuk, s a szilveszteri jó hangulatba egy csöpp szomorúság
is vegyül De csak egy pillanatra, hisz várakozással fogadjuk az
újat, amely új sikereket ígér munkában, életünkben. Mit is várhat
nánk mást, mint jót, sőt jobbat az elmúltnál. S ha erőinket moz
gósítjuk, s nem csak kívánjuk a jobbat, de mindent meg is teszünk
érte: valósággá válik. Egyéni, családi és társadalmi méretben. Min
dehhez, vagyis a tervek megvalósulásához, a kitűzött célok eléré
séhez, mindenkinek, gazdaságunk minden dolgozójának család
jával együtt jó egészséget és sikerekben gazdag új esztendőt kívá
nunk.

felelősséget nem vállalunk. Min
den alulról jövő kezdeményezést
felkarolunk és segítünk, mivel jo
gi és adminisztrációs oldala elég
bonyolult. Véleményünk az,
hogy legális körülmények között
végezzék dolgoz.óink a külön
böző szolgáltatásokat, ha már
szabadidejüket feláldozzák, és ne
kontárként·

Közeledik a karácsony, s utána gyors léptekben az új esztendő.
Megint eltelt egy év. Ujból készülődnek haza még a messzi {úJak
ról is a gyermekek és az unokák, hogy legalább egysZer egy esz
tendőben együtt ünnepeljen az egész csa-ldd. S fölelevenedjenek a
régi emlékek, az összetartozás finom szálai, melyet átszőnek a
jelen eseményei, örömei. S milyen jó afenyőfa alatt és az ünnepi
asztal1'ftt!tlett ezt is, azt is megosztani egymással, hogy aztán ez az
együttlét is újabb emlékké váljon. Mert az lesz belőle, föl-fölsejlő,

a kövfEtkeiő idők folyamán. S az ünnep boldogsága elkísérigy~
mekeinket egy életen át.

Szólni kell itt még arról, hogy
létszám és bérgazdálkodásunk
vezérfonalát az elmúlt öt évben
az adta, hogy azon dolgozókra
van szükségünk, akik a gazdaság,
így a népgazdaság számára is
hasznos és értelmes munkát vé
geznek. A termelés fejlesztéséhez
szükséges kvalifikált létszámot
kizárólag az anyagi érdekeltség
differenciálásának következetes
alkalmazása révén biztosítottuk
és ezt kell tennünk a jövőben is.
Bérszínvonalunkat, annak. fej
lesztési lehetőségét mindig maxi
málisan kihasználtuk, még akkor
is, amikor eredményességünk az
elvárt szint alatt volt. Alapkér
dés, hogy képesek vagyunk-e ha
tékonyabban az építő munkánk
szolgálatába állítani az emberek
ben rejlő képességeket. Gazdasá
gunk helyzete me3követeli, hogy
nagyobb hangsúlyt helyezzünk a
szakmai képzettségre, rátermett
ségre, azok mellett döntsünk,
akik bírják a harcot az átlagnál_

A szarvasmarhadgazat nagyon
rapszodikus volt az elmúlt öt év
ben. A megyei állami gazdaságok
átlagszintjén If'vii fajlagos terme
lési szintüket őrizni kell, növelé
sére csak akkor kell számolni, ha
a ráfordítás igénye a hatékony
ság javítását szolgálja, közben na
gyobb gondot kell fordítani a jó
tömegtakarmány-bázis megte
remtésére. A baromfitenyésztés
ről annyit, hogy 3 éves múltja
van, és a jelen helyzet megtartá
sára kell a hangsúlyt tenni.

Állattenyésztésünk ágazati
méretének növelésére csak a jö
vedelem stabilizációja után gon
dolunk. Gépesítésünk jelenlegi
helyzetének radikális változtatá
sára nincs szükségünk. Az elmúlt
öt évben 68 millió forintot köl
töttünk'rá. Fokozottabban töre-·,
kedni kell az üzemeltetési fegye
lem megszilárdítására, a szervezé
si tartalékok mozgósítására. Bát
rabban kell támaszkodnunk a
dolgozók kezdeményezésére, ja
vaslataikra, ötleteik felhasználá
sára. Fejlesztési forrásaink javu
lása esetén elsődlegesen a techni
ka megújítására gondolunk, mert
jelenlegi helyzetünkben ez a leg
rövidebb idő alatti visszatérülést
jelenti gazdasági befektetésünk
nek.

Melléküzemági tevékenysé
günkről elmondhatjuk, hogy
hosszú vajúdás után ennek az
ágazatnak is kialakultak a világos
kontúrjai. Jó partnerre találtunk
a békéscsabai FORe-nál, a Körös
Kazángyártó Vállalatnál. Tovább
kell fejlesztenünk ezen ágazatot
úgy, hogy a nyereség biztonsága
megmaradjon és alaptevékenysé
günk jövedelembizonytalanságát
kompenzálni tudja.

Sokat foglalkozunk az utóbbi
időben az'új vállalkozási formák
kal, így a vállalati g?Zdasági tár
sulásokkal is. Egy GT már meg_o
alakult, egy az alakulás végső stá
diumában van. A gazdaság min
den dolgozójának joga van GT-t
alakítani, de mi a GT-ért anyagi

amely gyenge termés esetében
sem rendíti meg a gazdaságot.

Az őszi kalászosokról szólva:
minden adottságunk megvan a
fejlesztésre. Az utóbbi két évben
a térség élvonalába kerültünk,
ami a hozamokat illeti. Vetéste
rületét maximumra kivánjuk rö
velni, amit a vetésforgó csak
megenged. A jelen termelési szín
vonal tartására kell törekedni,
költségtakarékosság mellett.

Az állattenyésztésben a juhá
szat gondjai úgy érezzük meg01
dódtak, a bérlő körüli problé
mák elcsitultak. A feltétlen juh
legelők és a meglevő épületek
miat~. valamennyi juhra hosszú
táv6n szükségünk lesz.

Ö
A

Nehézségeinkért a pé~zhiányt

nem tehetjük felelőssé, illetve
nem vezethető minden erre
vissza, sok dolog alkalmazkodó
képességünk hiányát jelzi. Vajon
min dent megteszünk, hogy a be
vált, gazdaságos, eredményt-javí
tó módszereket más gazdaságok
nál megnézzük és a mi körülmé
nyeinkre alkalmazzuk azt?
Gyakori válasz: mi szegények va
gyunk, mi nem tudjuk azt meg
csinálni, amit pl. Dalmand csinál
a silókukoricával, vagy Derek
egyháza a 100 százalékosan első

osztályú tejével. Azt hisszük. a
kérdést meg kell fordítani. Ök
azért gazdagok, mert úgy csinál
ják, ahogy azt csinálni kell. Ma
már kétségtelen, hogy a legna
gyobb kincsünket, az emberi el
mét jobban kell művelni és szol
gálatba állítani. Csak az emberi
munka képes csodát teremteni,
semnú más a világon. Nagy fejlő

désnek tartjuk, hogy kezdjük el
hinni: a termelési érték előállí

tása nem csak a technika, a föld
érdeme, hanem az azt vezérlő és
művelő emberé is.

Fejlesztési lehetőségeinket is
ezen elvekhez igazítottuk az el
múlt időben és ehhez kell a jövő

ben is. Amit jól és hatékonyan
tudunk csinálni, azt fejleszteni
kell, a piaci igényeket figyelem
be véve. Ahol közepes, vagy
gyenge eredmények vannak, ott
már óvatosnak kell lennünk,
csak akkor lehet kezdeményezni,
ha ezzel az ágazat nyereségessé
tehető.

Most nem részletezzük ágaza
tonként problémáinkat, azokról
szóljunk néhány szót, amelyek
döntően meghatározták eredmé
nyeinket, vagy eredménytelensé
günket. Gazdálkodásunk legneu
ralgikusabb pontja a juhászat
volt, az alacson tőkeigényű juhá
szat megalapozatlanul súlyos
anyagi terheket jelentő fejleszté
se. A 63,6 millió fontos beruhá
zás. Ez egymaga is meghatározta
gazdaságunk helyzetét. Ha ehhez
hozzászámoljuk még az l 979-es, .
80-as, 81-es év kedvezőtlen rizs
termését, a vállalati vezetési
rendszer korszerűtlenségét - a
fenti három tényező egybeesése
miatt beszélhetünk most csak
arról, hogy vállalatunk kezd ked
vezőbb pozícióba kerülni. A há
rom tényezőből kettőt megol
dottunk, a harmadik tényező, a
rizs eljutott a döntés szintjéig,
bár nagyon jól jött az l 982-es,
1983-as jó rizstermés, a durván
1000 hektáros területen, de be
kell látni, hogy termesztésében
sok a kritikus pont, amit nem tu
dunk befolyásolni. Az idén már
csak önköltség színvonalú a ter
més. A gépek fizikai amortizá
ciója óriási, kétszerese, három
szorosa az egyéb növénytermesz
tési kultúrákhoz képest. A jövő

évtől a vetésterületet lecsökkent
jük 600 hektárra. Ez az a terület,
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2. Minden évben összevetjük
az ágazatokat, mérleget vonunk
tevékenységükről. A tények a
dottak: vannak veszteséges ága
zataink, tudjuk is melyek ezek.
Feladat egy lehet: nyereségessé
kell tenni ezeket. Ahogyannak
három útját látjuk: 1. Biztosíta
nunk kell azon személyi és tárgyi
feltételeket, amellyel az üzemi
tevékenység nyereségessé tehető.

2. Ha nincs meg ez a lehetőség,

akkor aprólékos szervező mun
kát kifejteni, úgy mint kisterme
lőkhöz kihelyezni, bérbe, vállal
kozásba adni, mint tettük ezt a
juhászattal és az erdőágazatok

kal. 3. A harmadik út,' amely
csak olyan ágazatoknál járható,
ahol roppant elavult a technoló
gia, rossz a munkakörülmény: ez
a felszámolás. Akkor végzünk jó
munkát, ha nem a' veszteséges
ágazat' felszámolására törek
szünk, hanem a veszteségetel
tüntetjük.

A kialakult termékszerkeze
tünket meg kell hagyni, ebből vi
szont az következik, hogy az
egyes elemek nagyságrendjét,
arányait kell megváltoztatnunk,
a gazdaságosságn.ak ~árendelve.

Az MSZMP XII. kongresszusa
egyértelműen a gazdálkodásra
irányította a főfigyelmet, ki
mondva, hogy "hazánk termi
szeti adottságai indokolttá és le
hetővé teszik a mezőgazdaság ki
emelt fejlesztését." . Ezt gazda
ságunk részére is fontos felada
tot jelentett, azt, hogy szükség
van a gyors ütemű fejlődésre. A
termelés fejlesztése viszont meg
követeli, hogy minden ágazat
eredményesen gazdálkodjon,
!úsz a fejlesztéshez szükséges
anyagi eszközök a gazdálkodás
eredményessége által teremtőd

nek elő. Jelszavunk csak az le
het, hogy "még több erőfeszítés

re van szükség". Félreértés ne
essék, ez nem lebecsülése az el
múlt évek munkájának, az utób
bi évek dinamikus fejlődésének,

de gazdaságunk stabilitásának
megteremtése folyamatosan ezt
az igényt fogalmazza meg. Ha
jobban bíZU"pk egymásban, ha
belső helyzetünkből kiindulva
fogalmazzuk meg céljainkat, ak
kor ez a kollektíva eleget tud
tenni a magasabb követelmé
nyeknek. Gondoljunk az 1983-as
aszályra (amiről azt írták, hogy
ebben az évszázadban ez volt a
harmadik), mi egy flllérrel sem
kaptunk több állami támogatást,
mégis talpon maradtunk, sőt az
előtte levő évekhez viszonyítva
szép eredményt értünk el. .

Melyek azok a területek, ahol
előrelépésre van szükség?

l. Az eddig helyesnek
bizonyult önelszámoló egységek
fe]1esztése. Az intézkedési, dön
tési jogköröket, vállalkozási lehe
tőségeket még közelebb vinni a
tenneléshez.



A november 7-i ÜIlnepségünk elnöksége. Dr. Mindák Zoltán pártalapszervezetünk titkára ünnepi beszédet
mond. A kép jobb szélén Dávid Imre igazgató

A kitüntetetteké a szóA Nagy Októberi Szocialista For
radalom évfordulójának megünlleplé
se most iSi mint mindig nagy esemény
volt a vállalatnál, melynek keretében
- szokás szerint - a kiemelkedő

munkát végzők és törzsgárda-tagok
kitüntetésére, jutalmazására is sor ke
rült. Hárman a Kiváló Munkáért Mi
niszteri Kiiüiztetélt opták.

Egyi ·k Szmolnik Lajos, az építő

ipari részleg főművezetője. Harminc
éves törzsgárda tag, kétszeres kiváló
dolgozó, s még 1957-ben megkapta a
Munkás-Paraszt Hatalomért kitünte
tést.

- Szakmám szerint ács vagyok,
másfél évtizedig mint szakmunkás
dolgoztam, aztán lettem művezető,

majd a mostani beosZtásomba kerül
tem. Ha az életemre gondolok, azt
mondhatom, jól alakult a sorsom,
mert mindig szerettem· a munkámat
és amim van, azt abból és itt a gazda
ságban kerestem meg.

- Pedig nem ácsnak készült ...
- Tényleg nem. Villanyszerelő

akartam lenni, de oda épp nem volt
felvéteL "Ialán még jó is, mert annyira
megszerettem az ácsmunkát, hogy
mint másodéves tanuló az országos
versenyen első lettem.

- S a szakmaszeretet azóta sem
múlt el?

- Csak fokozódott, s áttevődött

az egész építőiparra, azon belül a ve
zetésre is, pedig az jóval nehezebb a
fizikai munkánál, mivel több gonddal
és feszültséggel jár. De hát ebben is
meg lehet a tapasztalatot szererri a
gyakorlat által.

- ~s a követelményeket megszok
ni?

- Idővel és fOKozatosan azt is, ve
lem is így történt, mert nem most és
egyszerre csöppentem bele. Az anyag
és energiatakarékosság, a munkafe
gyelem, és sorolliatnám a többit is,
egészen a jobb és olcsóbb termelésig:
már elég régen napirenden van. S a
különböző gazdasági szabályzók is.
Amikhez alkalmazkodni kell.

- ~s az eredmények?
- Tavaly még kicsi, 200 ezer fo-

rintos volt a részleg nyeresége. Az
idén úgy néz ki, hogy hasonló felada
tot, hasonló létszámmal, de közel
egymilliós nyereséggel sikerül megol
.danunk.

A másik miniszteri kitüntetett
Papp Józse! keverőüzemi gépész, há-o
romszoros vállalati kiváló dolgozó és
már ő is három évtizede tartozik a
gazdasag kötelékébe.

- Legényke voltam még, alig ti
zenhat éves 1953-ban; amikor ide ho
zott a sors. Mint vasat a mágnes, úgy
vonzottak a gépek, de .akkor épp ra-·
kodóra •volt szükség;'s csak egy év
után kerültem . traktorra. Végre
enyém a világ, úgy éreztem. Aztán a
komeájn következett, később a trak
tor- és.gépészvizsga. Végül meg a ke
verőüzeIllbe "keveredtem". S itt is jó.

öten dol$oznak együtt, pontosan,
receptúra szerint. S ez nekivaló mun
ka, mert mindig, mindenben a pon
tosságot szerette, még a szorító körül
mények között is. Mert ilyen is elő-

ardul amunka során, de ilyenkor a
tizenegyéves gy$ rlitsegít.

- Ogy érzem, szeretnek és megbe
csülik a munkámat és ez mindennél
fontosabb. Ezért nem jutott soha az
esze· be, hogy·máshova menjek Nem

is lett volna értelme, hiszen dolgozni
.mindenütt kell, de nem mindenütt is
merik az embert. Itt tudják ki és mi
vagyok és én is mindenkit ismerek. Jó
kollektívában dolgozom, ez a máso
dik otthonom. ~s most ez a nagyon
kellemes meglepetés ért ...

A harmadik miniszteri kitüntetett
Szücs Bálint, az egyetlen még dolgo
zó alapító .tagja a gazdaságnak. Elő

ször fogatos volt, majd traktoros lett,
s ez utóbbi munkát több mint két év
tizeden keresztül végezte. Ez a hosszú
traktoros élet megviselte az egészse
gét, s így került át a növénytermesz
tésbe rizsőrnek. Sokáig volt szakszer
vezeti bizalmi. Mint a munkájukat
szerető emberek általában, ő is min
dig szorgalmasan és lelkiismeretesen
dolgozott, s társadalmi munkáját is
felelősséggel látta el. Mindig lehetett
rá számítani.

A vállalati Kiváló Dolgozókitün-.
tetést nyolcan kapták meg, s közülük
a következőkkel volt alkalmunk be

élgetni:

Diós Imre mezőgazdasági gépsze
re-lő már harmadszorra érdemelte ki
ezt az elismerest. Először még a Talaj~

javító Vállalatnál, ahonnan 197D-ben
jött a gazdaságba.

. .:. Azért, mert megelégeltem az or
szágjárást, amivel az ottani munka
szószerint ezzel járt. Jó az egy ideig,
főleg míg fiatal az ember, keresni is
szépen lehetett, de aztán már, amikor
egy kicsit megelőzte magát, többre
értékeli a nyugalmat. ~s nem bántam
meg a cserét, itt is jó helyem lett.

Hogy munka és ember egymásra
talált, azt az itt töltött idő bizonyítja.

Több mint tiz évet a lánctalpas trak
torok javításán dolgozott, öt éve meg
az öntözőgépek kerülnek a keze alá.

- Mindkettőt szeretem csinálni, a
láncost talán még jo bban, pedig az fi
zikailag nehezebb és piszkosabb is.
De már akár ez, akár az, év végével
~ugdíjba megyek. Szinte elképzelni
is furcsa..

Megértem. Aki mint ő, tizenegy
éves korától dolgozik, - mert akkor
kezdte még a hagyományos paraszti
munkával - annak az élete ebből állt
ki. S eztán sem lehet más.

- Otthon, mint eddig is, vár egy
csomó munka, ebben nem lesz hiány,
csak a ·munkatársakban és a környe
zetben. S időnként biztos vissza fo
gok jámi nyugdíjasan is. Legalább lá-
togatóba. .

Gyuricza László inszeminátor épp
tíz éve kezdte a munkát a szarvasmar
hatelepen, mint brigádvezető. Három
év múlva inszeminátor iskolára küldte
a gazdaság, s azóta, bár műszakvezető

is, munkaidejének döntő többségét a
mesterséges termékenyítés teszi ki. S
tál ezen, hivatásának tartja.

_- Már gyermekkoromban is az ál
láitenyésztés vonzott, s abból is a
szarvasmarha ág, úgyhogy ez utóbbi
szakiskolát végeztem el Eleken.
Olyan síkeresen, hogy harmadévben a
szakma kiváló tanulója versenyen or
szágos első lette m, és vizsga nélkül
azonnal megkaptam a szakmunkás bi
zonyítványt.

- Azóta is ez a szakmaszeretet a
hajtóerő?

- Főleg. Ez ösztönzött arra is,
hogy továbblépjek, pesti iskolára
menjek, ahol hat hónapig tanultam a
mes~erséges.termékenyítés elméletét,

a közvágóhídon meg a gyakorlatát. S
nem dicsekvésből mon~om, de úgy
érzem, hogy aránylag könnyen bele
jöttem.

- Minek tulajdonítja ezt?
- Mindenhez érzék kell, s nekem

úgy látszik, ehhez van. ~s persze leg
alább ilyen fontos az érdeklődés, az
állat, a sz~arha szeretete, amiről
már az előbb szó esett. Igy aztán szí
vesen végzem a munkámat, s örülök
annak. például, hogy a vemhességi
arány jó,- országos szinten van, átlago
san ötven százalék.

- A mesterséges termékenyítés
célszerusége vitathatatlan. Ezen belül
mi a fő célkitűzés? Igazán mit akar
nak elérni?

- A hatszázas tehénállomány tej
hozamának további növelését.

Kovács Józse! munkavédelmi ve
zető 1968 nyarán két szakmunkásbi
zonyítvánnyal és négy évi gyakorlat
tal jött a gazdaságba. Már akkor sok
féle munkát tudott végezni és volt is
rá módja. Továbbtanulni is, a szolno
ki általános gépipari technikumban,
ahol 1974-ben szerzett technikusi ok
levelet.

- Hogy emlékszik ezekre a kezde
ti évekre?

- Kemény idők voltak. Sokat dol
goztam, tanultam, közben megnősül

tem,. és még a házépítéshez is hozzá
fogtUnk. De mindez ~gyütt alapozta
meg a mai létemet. Az eddigi munká
mat is beleértve, a műhelyvezetői éve
ket, és a nyugodt, kiegyensúlyozott
családi életemet. Tehát nagyon meg
érte, ha nehéz is volt.

- A munkavédelmet szakszerveze
ti feladatként ismerte meg.

__~.í.:..

- Azt hiszem, az 1971-es 'oIóÍwz:,
táskor lettem a vszb munkavédelmi
felügyelője. Ezzel kapcsol~tba~
kat kellett tanulni, s kozben-gyűltek,

egyre gyűltek a gyakorlati tapasztala
tok, amiknek mióta függetlenített
vagyok, veszem csak igazán hasznát.
Akárcsak a gépészeti ismereteimnek,
itt is, ebben a munkában.

- Szerteágazó feladat a munkavé
delem?

- Itt, tehát a mezőgazdaságban

széles skálán mozog. Nincs olyan
munkaterületünk, amelyet ne érinte
ne. Ma már gép és gép van mindenütt
az állattenyésztésben, növényter
mesztésben, és ehhez jön még az ipari
üzem és az építőipar. És akkor még
nem említettem a növényvédelem na
gyon veszélyes vegyszereit. Nálunk
bárhol dolgozik valaki, jól teszi, ha
vigyáz magára, vagyis betartja a sza
bályokat. Mert a. baj könnyen meg
van.

- ~s vigyáznak is? Van hatása az
oktatásnak, ellenőrzésnek?

- Van, de nem eléggé, s ezt á ve
szélyérzetre értem, aminek tudatában
kell lenni. Ennek dacára sem rossz a
munkavédelmi helyzetünk. Tavaly 15
üzemi baleset volt 346 kiesett mun
kanappal, az idén október 31-ig 12, s
263 munkanap kiesést okozott.

A Vállalat Kiváló· Dolgozója lett
még az itt megszólaltatottakon kíVül:
Balogh Lajos, az ipari üzem vezetője,

Boczonádi Ferenc kerületi gépszere
lő, Hanyecz Károly műszaki osztály

.vezető, Létai János gépkocsivezető és
Sásdi László esztergályos.

Szegedi Pál gépkocsivezető nem is
egy, hanem két kitüntetést vehetett
át: a balesetmentesen vezetett egymil
lió kilóméter után fárót és mint mun
kásőr a Haza Szolgálatáért Érdem
érem bronz fokozatát. Szakmai és
társadalmi ·munkájáért már eddig is
több elismerésben részesült.

- A gépkocsivezetést 1952-ben
kezdtem, azóta jött össze a foglalko
zásom során az egymillió kilométer.
Budapestről 1955-ben kerültem dr
menykútra, majd az egyesülés után
ide. És bizony már én is - mint eb
ből lá~zik - öreg dolgozója vagyok a
gazdaságnak. Jót is, rosszat is megé~

tünk együtt. Nem is keveset.

- Hogyan lehet ennyi sok kilómé
tert balesetmentesen vezetni, mikor
az országút tele van veszélyekkel?-

- Különösen az utóbbi évtizedben
lett óriási a forgalom, s ezzel a ve
szély is fokozódott. De meg kell
mondani, hogy akkor is nagyon aján
latos volt vigyázni, mikor még csen
desebbek voltak az utak. ~n meg
szoktam - bár szeretek hajtani -,
hogy körültekintő legyek, óvatos, és
ennek mindig hasznát vettem. Külö
nösen ro ssz időben, csúszós utakon,
ködben.

- Igaz, hogy ma már nem elég
csak jól vezetni?

- Nem bizony, az az idő már el
múlt. Azt is tudni kell, vagy legalább
is sejteni, mit akar a másik, hogy ioő;

ben kivédhesse az ember a bajt. Szin
te hetedik érzékre van szükség. ~s

még a nagy gyakorlat és vigyázat mel
lett is hasznos olykor a szerencse.

VassMárta

zegedi PálHanyecz_ KárolyKovác~ JózsefGyuricza LászlóDiós hmePapp József



A kószig t· kerület
az új r szerbe

Gratulálunk a győzteseknek
és a versenyző brigádoknak! Kö
szönjük a részvételt, azt, hogy
méltón tisztelegve köszönthet
tük községeink felszabadulásá
nak nagy eseményét, a 40. évfor
dulót.

Hangya Lajosné

- kérdezte dr. Mindák Zoltán já
tékvezető a Tessedik brigádtól 
26o/o-kal a második lett - hang
zott el Megyeriné jó válasza.

"Békés megyében hány párt
indult az l 945-ös választáson" 
szólt a ké!dé~ az :Jsszefogás bri:
gádhoz. Öt párt indult - vála
szolta Sinkovicz Istváll.

EZzel a fordulóval megszüle;
tett a végeredmény: első a Hala
dás brigád lett 48 ponttal, máso
dik a Tessedik brigád 46 ponttal,
harmadik az Összefogás brigád
44 ~)onttal. A többi brigád is
szép eredménnyel, jó pontszá
mokkal végzett. A győztes csa
pat tagjai: Hanyecz Károly, Oláh
Sándor, Tóth László - ők jutot
tak tovább a megy,ei versenyre.

B.Zs.

egészségi állapotuk - folytatja az oI
vos -. Sajnos az ittenieken is ugyan
azok a betegségek állapíthatók meg
nagyobbrészt, ami ország-világszerte
probléma, a keringési, mozgásszervi
bajok. Uzemi baleset szerencsére rit
kán fordul elő, kifejezetten foglalko
zási megbetegedéssel sem igen talál
kozom. A növényvédelemben dotgo
zókra különösen figyelnünk kell, hi
szen ők veszélyes vegyszerekkel dol
goznak. Rendszeresen tájékoztatnak
arról, mikor mivel dolgoznak, s be
tartják, betarttatják abalesetvédelmi,
előírásokat.

Darvas doktor fc'::.iásban körzeti
orvos Gyomaendrődön. Munkájának
részterületei összefonódnak, szem&
lyében is találkozik a körzeti és az
üzemeggészségügyi szolgálat.

A Körösi Állami Gazdaság tagja az
Állami Gazdaságok Országos Köz
pontja üzemegészségügyi szakbizott
ságának, ahonnan kapnak szakmai út
mutatást és ők is visszajeleznek sajá
tos gondjaíkról. Az üzemorvos a gaz
daságban is részt vesz az egészségne
velésbeti, tart egészségügyi előadáso
kat, elsősegélynyújtó tanfolyamokat.
Beleszólása van például a gyóg ybe
utalók eiosztáSágan is, erről megkér
dezik a gazdaság társadalmi szervezetei.
Tevékenységének er;ldménye volt pél
dául az is, aIPikcr az egyik beteg dol
gozó rokkantnyugdíjazását tanácsára
kezdeményezték.

- A mezőgazdasági nagyüzem ter
meléséhez nem csak gépekre, hanem
emberekre van szükség - magyarázza
Darvas Tamás -. p...z emberekre pedig
vigyáznunk kell ...

"Hol a\akult meg Békés me
gyében az első SZDP alapszerve
zet? " Békésen - hangzott a Ha
ladás brigádja jó válasza, amely
szinte meghatározta szereplésü
ket.

"Milyen eredményt ért el az
MKP az 1945 őszi választáson? "

Figyelem és jó hangulat: ez volt a vetélkedő

reám hangzott fel, vagy amikor
Erkel Bánk bánjából részletet
kellett felismerni.

ötödik fordulóként "Ki
mondta, hol mondta, mikor
mondta" fejtörő játék követke
zett, amelyet a könyvben levő

idézetekből állítottunk össze. Az
anyag jó ismeretét bizonyította
ez a forduló, mert a brigádok az
idézeteket felismerték és így
8-10 pontokat szereztek.

Befejező fordulóként "Dupla
vagy semmi" játék következett,
l, 2,4, 8, 16 és 32 pontos kérdé
sekből. Itt már a tudáson kívül a
taktika és a bátorság is érvénye
sülhetett. Ki-ki meddig merész~

kedett el a pontszerzéssel.
Néhánya 16 pontos kérdések

közül:

kisebb sérüléseket ,helyben ellátja, a
panaszokat orvosolja. A hosszabb ke
zelést, bonyolultabb felszerelést
igénylő eseteknél szakorvoshoz irá
nyítja a betegeket. Ez is volt az egyik
cél, hogy a környező falvakból bejáró
dolgozóknak ne kelljen napközben.
hazamenniük, ha gyógyszerre, kisebb
vizsgálatra van szükségük. Igy a mun
kahelyü!cről sem hi\Úlyoznak és nekik
is kényelmesebb, mint az esetleg zsú
foltabb rendelőkben várakozni.

- Az 50 éven felüli dolgozókat
már kérés nélkül rendszeresen ellen
őrizzük, vizsgáljuk, hogyan alakul az

Az 1984. november 7-i ün
nepségen került sor a közműve

lődési mozgalom keretén belül
meghírdetett ,,40 éve szabad la
kóhelyünk" C. vetélkedőre. Ez
év augusztusában a MEDOSZ
Megyebizottság tett közzé felhí
vást e témájú vetélkedő szervezé
sére. Gazdaságunkból 8 brigád
nevezett és készült fel akiadott
anyagból, a "Békés megye 1944
45-ben" c. könyv alapján.

A vetélkedőt nagy izgalom
előzte meg, mert az első forduló
ra élménybeszámolót kellett ké
szíteni a község felszabadulásá
ról. Öt brigád: a Haladás, a Tes
sedik, az Augusztus 20, a Vörös
csillag és az Előre nagyon élet
hűen oldotta meg a feladatot.
Gyuricza Zoltánné a Tessedik
brigád játékosa saját élményeit
mesélte el a felszabadulás előtti

és utáni napok endrődi esemé
nyeiről. A második fordulóban
elméleti kérdések következtek az
l 944-45-ös eseményekről.

A Vörös csillag brigád a fel
szabadulás előtti parasztság ré
tegződéséről húzott kérdést, az
Ifi brigád a felszabadulás e. ::
napjait, heteit, főbb törekvés ,l

jellemezte. A többi brigád
eredményesen megbírkózott a
könnyűnek éppen nem nevezhe
tő kérdésekkel.

A harmadik fordulóban 13+1
es totószelvényt kellett kitölteni.
A kitöltés legjobban az Előre bri
gádnak sikerült: II találatot ér
tek el, 9 találatos eredménnyel
végzett az Augusztus 20 és a Vö
rös csillag brigád. Pihentetőül,

villámkérdések b 'nánt néhány
irodalmi és zenei kérdés követ
kezett. Jó válasz esetén egy pon
tot, téves válasz esetén mínusz 2
pontot lehetett szerezni. A
Kossuth brigád tagja Csatári
Mária a magyar irodalomból vá
logatott versek jó felismerésével
6 pontot szerzett a brigádnak. Jó
érzés volt látni a levegőbe szinte
egyszerre emelkedő kezeket,
hogy válaszadásra jelentkeztek,
amikor Szimonov verse a Várj,

gészségvédelem helyben

"N gyven éve szabad lakóhelyünk"

A dolgozók egészs~gvédelme és
egészségügyi ellátása ál!~mi feladat is,
amelyet a meghatározott létszámú
munkahelyeken az üzemegészségügyi
szolgálat a gyógyító megelőző szolgá
lattal karöltve segít megvalósítani. Az
üzemehészségügy ugyanis szerves ré
sze az egészségügyi alapellátásnak;
bár még sok a tennivaló -az üzem....
egészségügy bővítésében, elterjeszté
sében. A sajátos tennivalókról beszél- ,
gettünk dr. Darvas Tamással az állami
gazdaság üzemorvosával.

- 1981. október 15-től dolgozom
a gazdaságban - mondjá -. Ez még
nem hossz', idő, de arra elegendő,

hogy az itt élóKet megismerjen, s az
üzemorvosi munkaterületen is tájéko
zódjam. A feleségem főállású üzem
orvos volt, s gyakran megbeszéljük a
tennivalókat. Hetenként 5 órában
rendelek, a Körösi és a kőszigeti kerü
letben is megkereshetnek a dolgozók.
A feladataim közé tartozik többek
között a munkaalkalmassági és szűrő

vizsgálato k elvégzése, a rehabilitációs·
munka kibővítése. Megtaláltuk a kö
zös hangot a gazdaság vezetőivel is, a
véleményemet kikérik a munkakörül
mények egészséges kialakításánál és
az üzemegészségügyi szabályok beta!
tásánál. Folyamatosan végzem a dol
gozók munkaalkalmassági vizsgálatát.
A körülbelül 480 dolgozó közül több
min t· 400-nak az egészségügyi törzs
lapját már elkészítettem. Igy figye
lemmel tudjuk kísérni egészségi álla
potuk alakulását, s ez a gyógyítást is
segíti, a betegségek előzményének fel
kutatását biztosítja.

A gazdaság üzemorvosa ugyan
nem vehe~i táppénzre a beteget, de a

lyet elsősorban a baromfiágazat toll
értékesítéséből származó többlet ár
bevétele miatt tervét túlteljesíti és így
az évet sikeresen zárja. Két év eltelte
után elmondhatjuk, hogy a bérjuhá
szat az új bérlővel stabilizálódott és
megszűnt a juhászati ágazat vesztesé
ge. A kerület harmadik "termelő ága
zata" a keverő üzem és a szervezetileg
hozzátartozó bértárolás. Mindkét te
rületen ebben az évben bővítettük ki
a "termelést". Elmondható, hogy a
bérkever .si tevékenységet sikeresen
végeztük, volumenében további nö 'e
lésére lenne szükség, amelyre viszont
nehéz partnert találni, így a tevékeny
ség jövőbeni kiszélesítése bizonyta
lan.
A kerületben a legtöbb probléma a
bértárolásnál jelentkezett, mely a tá
rolt anyagok mennyiségi és minőségi

megóvásában vetett fel sok hiányossá
goto Ezen problémák okozója a meg
felelő szintű' személyi feltételek hiá
nya, valamint a tároló épületek rossz
állaga voltak. A gazdaság megtette a
szükséges intézkedéseket a hiányossá
gok felszámolására azzal, hogy a terü
let élére új vezetőt nevezett ki, való
színűleg szervezeti módosításra is sor
kerül. Az épületek karbantartása
megkezdődött, bár a javítás üteme és
minősége nem megnyugtató.

, Szólni kell még a kerület kiszolgá
ló ágazatairóI. A gépesítés
(javítóműhely, traktorüzem) és szárí
tó üzem munkájának feltételeit javí
tani kell úgy, hogy a rendelkezésre ál
ló eszközök minőségi színvonalát e
meljük. Az új beruházásokat elsősor

ban a rendelkezésre álló gépek minő

ségének javítására lesz célszerű fordí
tani. A szárító üzemben sajnos az
utóbbi két évben történtek olyan be- .
ruházások, költséges fenntartások,
melyek a hozzáfűzött reményeket
nem váltották be.
A szolgáltató ágazatoknál problémát
jelent a magasszintű szakmai ismere
tekkel rendelkező szakemberek hiá
nya, ennek megszűntetése csak lassan
halad.
Végül összességében elmondható,
hogy a kőszigeti kerület megfelelően

alkalmazkodott az új szervezeti rend
szerhez. A kerület munkájához a
személyi tárgyi feltételek alapvetően

biztosítottak.
Az a véleményem, hogy a kerület

munkájával kellő mértékben hozzájá
rult a gazdaság eredményeihez, azon
ban több területen vannak problé
mák, melyet az elIl)últ két évben nem
tudtunk megoldani, illetve vannak
olyan problémáink, amelyek "újrater
melődnek".

Ha azt akarjuk, hogy a kerület fel
adatának hosszútávon megfeleljen
ezeket a problémákat - rugalmasan
alkalmazkodva a mindenkori helyzet
hez - folyamatosan meg kell oldani.
Mindez - természetesen - közös
ügyünk, közös gondunk.

Katona Lajos
kerü1etvezetö

Két éve a ,,kerületi rendszer" beveze
tésekor reméltük, hogy a közvetlen
érdekeltségen alapuló kerületi önálló
ság keretei közt megállju:k helyünket
és a rendszer kínálta előnyöket ki
tudjuk használni. Két év eltelte után
természetes az igény, hogy visszate
kintve a megtett útra értékeljük sike
reinket és balsikereinket. Induláskor
a kőszigeti kerület ,Jogelődje" csu
pán a különálló juhászati ágazat, illet
ve keverő-szárító üzem volt a maga
korlátozott eszközeivel, személyi
állományával és infrastruktúrájával.
Ezeket még csak alapnak sem lehetett
tekinteni egy új, a gazdaság alaptevé
kenységének majdnem felét felölelő

termelés feltételeihez. Igy teljesen új
alapokról kiindulva igyekeztünk meg
teremteni egy mÚKödőképes, legalább
a legszükségesebb tárgyi feltételekkel
ellátott közösséget.
Napjainkban elmondhatjuk, hogy ki
alakult a kerület személyi állománya,
minden ágazat rendelkezik fizikai
dolgozók és műszaki vezetők -azon
körével, mellyel képes ellátni felada
tát. Kialakult a kerület ágazatai közti
munkakapcsolat, a, viszonylag zavar
talan mÚKödést biztosító munkamód
szer. Ez a folyamat azonban teljesen
nem fejeződött be és teljesen nem is
fog befejeződni, hisz korlátozott mér
tékben mindig akadnak személyi
problémálnk, illetve új helyzetbe ke
rülünk, mely szervezeti és személyi
változásokra kényszerít bennünket. A
ker}ilet gépi eszközökkel történő ellá
tottsága a szüks~ges szintet 1cielégíti,
mely szintet - bár korlátozott után
pótlással, minőségi cserével -, de biz
tosítani tudjuk. Legnagyobb problé
máink az ,,infrastruktúrális" ellátás
telületén vannak. Az épületek állaga
t'JU:1yomó részt nem kielégítő, ezen
kivül bizonyos helyeken kevés a ren
delkezésre álló létesítmény. Az el
múlt két évben ezen a területen tet
tük anyagi ráfordítás szempontjából a
legtöbbet, de az elmaradásból csak le
faragni tudtunk, a kenő szintet elérni
nem.
Ezzel függ össze, hogy a szociális ellá
tás, a szociális épületek hiánya, illetve
hiányos felszereltsége miatt nem ki
elégítő.

Az általános értékelés után nézzük
meg, hogy a kerület, illetve ágazatai a
fenti .körülmények között milyen
eredménnyel végezték munkájukat. A
kerület ágazati összetétele lényegesen
nem változott az utóbbi két évben.
Jelenleg is a növénytermesztés a do
mináló a tervezett 45 874 m{Ft árbe
vételéveI. Ez az 'ágazat ebben az év
ben tervét valószínűleg nem tudja biz
tosítani a rekord búzatermés ellenére
sem, ugyanis a hűvös tavasz és nyár
elő miatt a rizs a tervezett 3 t/ha-ral
szemben csak 2,2 .t/ha-t termett.
Hosszú évek rizstermésének bizonyta
lansága miatt a gazdaság rizstermő te
rülete a jövőben Csökken, mely a ke
rületet is érinti. Az állattenyésztés
tervezett árbevétele 26 862 m{Ft, me-

Épül a gépműhely Köszigeten



e

Zsolt, Balogh Annamária, Szent
miklósi Antal, Juhász Judit, Vis
nyei Renata, Orosz Balázs, Orosz
Mihtily, Orosz Julianna, Hajdu
Tünde, Csalah Sandor, Knapcsek
Andrea, Nagy Karoly, Miklovicz
Aranka, Szentmiklósi Krisztián,
Fekécs Nóra és Tímár Andrea
kapott utónevet.

A gazdastig minden dolgozója
nevében kivanunk a gyermekek
nek, aszülőknek, névadószülők

nek jó egészséget, sok boldogsa
got!

Név&.&'-&ó .. n
Húsz kisgyermek ka ott utón ve

1984. szeptember i9-én ben
sőséges ünnepség színhelye volt a
gyomai tandcs dísz terme. A gaz
daság vezetősége és a nőbizottsd.

ga névadóünnepséget rendezett a
dolgozók gyermekeinek. A név
adóünnepségen 20 kisgyermek
kapott utónevet. Gazdasagunk
nak nagy öröm, ha dolgozóink a
hétköznapok mellett családi éle
tük örömteli eseményét is meg
osztjak velünk.

Névadóünnepségünkön Busai
Andras, Bóczér Daniel, Bóczér
Balin t, Kónya Timea, Fehér

Orosz Balázs, Orosz Mihály, Orosz Julianna a névadáson. Nekik is
szívból gratulálunk és kívánunk teljes, szép életet a szülőknek ÖrÖ-
möt gyermekeikben '

Pillanatképek a névadóról. Ezen a felvételen Szentmiklósi Antika
(középen) a főszereplő

-'

A Bóczér-csalá~_ szemefényei a nagy névadáson : Bóczér Dániel és
Bóczér Bálint. Ok még nem tudják, mit fogadott meg apu, anyu és a
névadószüló'k ...

Bede Zsóka

,
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Az apja és a fia a munkás5rségben
is összetalálkozott. Feri bácsi régi ké
peit böngésszük, jólesik az emlékezés
a közeli, a távoli múltra is. Feszesen
áll az egyenruhában, a másik képen
Klári néni néz mosolygósan. Most
sem mondaná senki első pillantásra a
korát, meg hogy beteg, ha nem tud
ná. No persze máI ő is nyugdíjas,
akárcsak a férje. Feri, a fiatalabbik
csendesen hallgatja a szüleit, nem
szól, csak ha' kérdezik. Öt már csak
ilyen csendes embernek ismeri min
denki. Szintén a Körösiben dolgozik,
szállításvezető. Ipari tanulóként kezd
te, géplakatos lett.' Hosszú ideig
kombájnon dolgozott, majd kitanulta
az autószerelő szakmát. Leérettségi
zett, technikusi minősítést szerzett.
Mindvégig a gazdaságban maradt, ez a
Túriaknál családi hagyomány. Nincs
értelme a vándorlásnak, itt élnek a
szülól< is Gyomaendrödön.

- Tizenkét unokám van - mondja
büszkén Túri néni -. A többség fiú,
csak kettő a lány. Tanulnak, dolgoz
nak rendesen. A legfiatalabb még
csak hat esztendős. A Feri gyerekei,
- két fia van - szakközépiskolába,
elektrotechnikai tagozatra járnak. Az
egyik sportol is, a minap járt Francia
országban az NB II-es kézilabdacsa
pattal. A legöregebb unokám május
ban nősült. A gyermekeimnek, az
unokáimnak örülök legjobban az élet
ben. Megfogadták a szavunkat, rendes
ember vált mindegyikből. A közös
ségért kicsit fáj a szívem, mindig sze
rettem emberekkel együtt lenni. Mos
tanában egyik-másik régi ismerőssel
csak a nyugdíjastalálkozón jövünk
össze, de akkor azután van örvende
zés, beszélnivaló!

Beszélgetünk a családról, hogy Fe
ri meg a felesége és a testvérek sokat
segítenek a mamáéknak. Gyakran
jönnek a többiek is, de Gyomaendrő
dön még csak Pistáék laknak, a többi

,gyerek, unoka messzebbre került.
\Nyaranként közös programokat azért
szerveznek, és itt a szülői házban is
találkozik a család.

- Kicsi a nyugdíj - mondja Feri
bácsi -. Megvagyunk azért, a ~ere

kek sem feledkeznek meg rolunk.
Dolgoz~m én még, amíg az asszonyt
nem mutötték, de most vele vagyok.
Bevásárolok, elvégzek néhány házkö
rüli munkát, gyorsan eltelik a nap ...

*Túri István csak rövid időt tudott
szakítani a beszélgetésre, munkaidő

van, nem állhatnak a gépek. Uzem
anyagszállitó, a területen dolgozók
hoz juttatja el a benzint, olajat, kinek
mi ·kell. Marika, a felesége osz9a az
ebédet a központ konyháján, ó sem
ér rá sokáig, sok itt az éhes ember.
. - Laktunk mi is Kőszigeten 
meséli István.. -. Amikor befejeztem
az általánost, hosszú ideig juhász vol
tam ott. A traktoros iskolát csak ké
sőbb végeztem el. Marika barornfite
nyésztést tanult, de megszűnt a telep,
akkor került a konyhára. Szinte el se
hiszem, tavasszal már.25 éve lesz,
hogy itt aolgozom a gazdaságban.
Volt olyan társam, aki elmen t, s
mondta, hogy így-úgy jobban keres.
aztán mégis visszajött ide. Hát akkor
minek próbáljon máshol szerencsét az
ember? Itt már ismerek mindenkit, a
iót, a rosszat is. tpítettünk is Gyo
mán, bejöttünk KőszigetrőI.

- Persze a gyerekek már nem biz
tos, hogy itt telepednek meg 
mondja Túriné -. Az egyik fiunk a
nyomdapari szakközépbe jár, a má
sik ács-allványozó lesz. Kora reggel
utaznak Csabára, késő délután érnek
haza. Rendes ~erekek mind a ket
ten. Szabadidónk nekünk sincs sok.
Háromszáz négyszögö!ön építettünk,
van hely egy kis jószágnak, kertnek,
kell is az asztalravaló. Ezzel egészít
jük ki a fizetést, mint mások. A naR:;
jaink bizony elég hosszúak, reggel
már fél 4-4 órakor kelés, utaznak a
gyerekek, este meg csak 10 körül van
takarodó. Hogy mi a legközelebbi
családi terv? A házat szeretnénk vég
re teljesen rendbehozni, kőporozni

kell és kerítést is építenénk. Kősziget,

az ottani lakás már csak az emléke
inkben él. De hát e~y napon sem le
het említeni a kettót, például a kút a
tanyaudvaron volt. Onnan ittunk,
mosakodtunk, itt meg már csapból
folyik a víz. Többen építettünk, ~egí
tett a gazdaság is, nem bántuk meg,
az bizonyos!

VassMárta

Bajor csokoládé torta

Öntet: 3 szelet csokoládét ve
szünk, s kétszer annyi súlyú cukrot,
melyet fonósra fözünk és aztán adjuk
bele a reszelt csokoládét, 2 deka va
jat, s a szokott módon jól elkeverve a
tortára öntjük. A cukor akkor fonós,
ha egy csipetnyit két újjunk közt
széthúzva szálakat képez. A tortába
külön töltelék nem kell, mert m'aga a
tésztája azzal ér föl.

10 deka vajat 10 deka puhított
csokoládéval habosra keverünk, aztán
jön bele 10 deka cukor, 6 tojás sárgá
ja, 3 deka zsemlemorzsa és 4 deka da
rált dió, s ha mindezt jól kikevertük,
adjuk bele a tojások keményre vert
habját. Formába öntve vigyázva meg
sütjük és csokoládéöntettel bevonjuk.

sunk, onnan jártak a gyerekek iskolá-.
ba a faluba - veszi át a szót Klári
néni -. Jaj, de nehezen neveltük
őket, mind az ötöt. Szegények vol
tunk, én is dolgozni jártam. Közben
meg szappan: főztem, kel1yeret sütöt
tem, agitáltam. Azt még nem is
mondtam> hogy a nőmozgalomban

már az elejétől részt vettem. Szervez
lern az '-asszonyokat az MNDSZ-be,
mozgósítottam őket, később irányí
tottam is. A gyerkeknek egy-egy jó
ruhájuk volt, amit este, munka utan
kimostam, vasaltam, hogy reggelre
legyen tiszta viselet. De nagyon szép
mozgalmi élet volt itt akkoriban, no
meg én is fiatal voltam. Függetlení
tett nőbizottsági titkár lettem, ismer
tem a járásban mindenkit. Sose felej
tem azt a dicsőséget, amikor Gaj?;arin
'Budapesten járt és a megyei partbi
zottsag engem is elküldött a fogadás
ra. Nagy erő volt a szülői munkakö
zösség is, iskolát meszeltünk, építet
tünk, ha kellett, vacsorát rendeztünk,
dolgoztunk, szerveztünk.

Nincs olyan do~ozója a gazdaság
nak, aki ne ismerne valamelyik Túrit,
hiszen már szinte az alapítók közé
számítanak. Túri Ferenc, az időseb

bik már 1952-től itt dolgozik. Ami
kor otthonukban felkeressük őket

nagy tisztességgel, kedvesen fogad
nak, bár kicsit szomorúak. Beteg a
m~.ma, Klári néni. Összejött a baj,
mutötték, s még feküdnie kell.

Tessék azért csak helyet foglalni 
invitál beljebb Feri bácsi -. Az
asszony pihen, de beszélni azért ő is
tuel. A mi sorsunk már régen összefo
nódott, amikor még katona voltam.
Végigjártam a poklokat én is annak
idején. Felszabadulás után jóval ké
sőbb 1952-ben meguntuk a sok ván
dorlást, hazajöttünk dolgozni. Elő
ször Varsányháton, azután Kőszige~

ten alkalmaztak. Voltam én már sok
minden a gazdaságban, qapszámos,
építő brigád tagja, raktáros, párttit
kár, legutóbb meg mezőőr, portás.

.:... Kőszigeten volt szolgálati laká-

Havasi krémes:
Hozzávaló: 40 dkg liszt, 8 dkg

zsír, l db tojás, 3 kanál porcukor, 6
kanál tej, 2 dkg szalakáli.
Az egészet összegyúIjuk és 3 részre
osztjuk. Vékony .lapokat nyújtunk
belőle és laponként sütjük meg (vilá
gosra).
Krém: l liter tejből kiveszünk l dl-t,
a többit felmelegítjük. Az l dl tejbe 6
kanál lisztet elkeverünk és a felmele
gített tejben egy csomag vaniliával
főzzük. A főtt krémet hűlésig kever
jük. l Ráma margarint 30 dkg porcu
korral habosra keverünk, a két kré
met összetesszük és töltjük.
Az első lapot fehérkrémrnel kenjük
meg, rátesszük a második lapot, amit
előbb baracklekvárral, majd fehér
krémmel kenünk meg, a 3. lapot rá
tesszük és a tetejét porcukorral meg
hintjük.

Szabadidő sarok

Finom sütemények

A Túri család

,.A mi sorsunk már régen összefonódott" - meséli Túri Feri bácsi. Jól esik az
ernlékelés a közeli, a távoli múltra is. "Tizenkét unokám van" - mondja
büszkélfTúri néni. . . -

J.(örösi dinasztiák

"A házat szeretnénk teljesen rendbehozni" .. közli velünk ifjablfTúriné. "Ez a
legközelebbi családi terv. Egy napon sem lehet említeni ezt a házat, meg a .
kőszigetit ..."

Szegedi Pálné



A vállalati tanács megtárgyalta
1985 eredményei, az 1986. évi feladatok,

a VII. ötéves terv célkitűzései

A KÖRÖSI ÁLLAMI GAZDASÁG IflRADÓJA

kolatot 800-1000 m2~rel, és fel kell
újítani az áunenő úthálózatot. Meg
kell valósítani az Új Elet-i szociális lé
tesítményt, továbbá Gyomaendrődön
a kereskedelmi ágazat 'beindításának
érdekében egy új 40-45 négyzetméte
res üzlete t, raktárh~lyiséggel. Fenn~
tartásJa összesen 3571 mFt-ot fordí
tunk. Ebből lényeges az Új' Elet ma
jor rendbetétel~ és az l. kerületi mag
tárépület felÚjítása. A többi fennma
radó összeget állagmegóvásra fordít
juk. Gépi beruházásunk .közüf leglé
nyegé'sebb' az utóbbi években az
IGP- V. akció, liz~g keretek' és saját
erős Jdvitelen belül összesen 20 millió
forintot fordítunk gépre. A meglévő,
LKB-ban 'termelő ipari Üzem folya
matos termelése és jövedelmezőségé

nek emelése mellett szeretnénk újabb
ipari üzem alapjá t' megt"reinteni,
esetleg lÍeindítani' az Új Elet maJor-
ban.' . . .

A gazdaság igazgatója ezután rá
tért a VI. ötéves terv teljesítésének is
mertetésére, jellemezve ezt az idősza

kot úgy, hogy ebben az öt évben a
gazdaság a "Ienni vagy nem lenni"
korszakát élte át. A VII. ötéves terv
ciklusában viszon t el kell érni a 60
millió forint összvállalati eredményt,
és azt, hogy az egy főre eső jövede
lemszínvonal évente átlagosan 5 szá
zalékkal emelkedjen. Az egy főre eső

termelési értéket 580 mFt-ra tervez
tük a tervidőszak végére, ez 540 dol
gozóval 313 millió forint. Hozzájárul
mindehhez a műszaki színvonal eme
lése, a tevékenység kö rének bővítése,

a megfelelő állagmegóvás, és az a tö
rekvés, hogy termelési hiteleink
összege ne emelkedjen, fejlesztési és
forgóeszköz hitelt csak jövedelmező

termelői tevékenységre 'vegyünk fel.

A hozzászólások során többen· ki
fejtették véleményüket. Katona Lajos
termelési igazgatóhelyettes kiemelte,
hogy a Vll. ötéves terv célkitűzései .
teljesíthetők, elsősorban a hatékony
ság javításával. Balog Lajos, az ipari
üzem vezetője javasolta, hogy további
partnerek után kell nézni, ez - véle
r;--.6nyc szerint - sz.üks6~s ahhoz,
hogy az ágazat többet produkáljon.
Mikó Károly traktoros többek között
arról beszélt, hogy a jövőben na
gyobb figyelmet .kell fordítani a bel
vízre, és a' száraz ~dőberi történő

mélylazítási munkára. K~vács' Józse!
inunka~ és környezetvédelmi felelő's a
veszélyes hulladékokra hívta fel a ta
nács figyelmét. Ott volt és fe!szólalt a
vállalati tanács ülésén (satári Béla, a.
megyei pártbizottsá& {itkáIa is. Ki
emelte, hogy ·t.égebben hullámzó
eredmények jellemezték a gazdasá
got. Eldőlt a ,,1enni vagy nem lenru"
kérdése, óvni és védeni ke II az elért
sikereket.

- Az elképzelt terv reálisnak
mondható - folytatta -, de önmagá-o
tól nem fog megvalósulni, nagy erőfe
szftésekre lesz· szükség.

A továbbiakban javasolta, hogya
termelés profiljának megfelelően le
gyen állandó a műszaki fejlesztés,
mely alapja az eredmények megtartá
sának, növelésének. Az is fontos,
hogy a gazdaság jól alkalmazkodjék
saját adottságaihoz, a környezethez,
az országos körülményekhez, a válto
zó világhoz. Rámutatott, hogy a párt
és állami szerveknek is megfelelően

alkalmazkodniuk kell a gazdaság
munkájához, felelősségük tudatában.
Mindenki kötelessége, hogya maga
posztján javítson a munkáján. Ha így
lesz, közösen örülhetünk majd az
eredm ényeknek.

Dr. Mentényi Miklós, az Állami.
Gazdaságok Egyesülésének képvisele
tében beszélt az eredményekről és a
vállalati tanács eddigi tevékenységé
ről, mely akkor jó, ha véleményével
segíteni tudja a vezetést.

A hozzászólások után a tanács tag
jai elfogadták a gazdaság 1985. évi

érlegét és eredménykimutatását,
: megszavazták az 1986. évi tervet, a

VI. ötéves terv teljesítéséről szóló be
számolót és a VU,. ötéves tervelő

irányzatait. Végezetül dr. Dávid Imre
igazgató öt dolgozónak átadta a Vál
lalat Kiváló Dolgozója kitüntetést.

- 1986-ban 9605 mFt vállalati
eredményt tervezünk - mondotta -,
ez kevesebb, mint az 1985. évi volt.
Alacsonynak tűnik, ha az előző évi
tény mellett figyelembe vesszük a
nyereségtartalékba helyezett 4346
mFt összeget is. Eredményre törek
szünk, de nem rövid távon, a
'hosszabb távú eredményes stabilitás a
célunk, és így tartalékainkat nem sze
retnénk bevonni, hanem inkább - ha
erre lehetőség lesz - növeln i.

A csapadékos november és ~nuár
ellenére a növénytermesztés területén
számolunk az ágazatok szin ten tartá
sával, esetenkénti jövedelem-emelke
désével. Ennek alapját a jó talajmun
ka és a talaj kultúrállapotának javulá
sa biztosítaná. A szarvasmarha telep
rekonstrukciójának befejezése alapot
ad a tenyész tői és állategészségügyi
helyzet stabilizálására és bizonyos
szin tű javulására. A tehenészetnél az
eltnúlt évi eredmény stabilizáJása, míg
a növendék- és hízómarha ágazat ese
tében a hozamok emelése mellett a
költségek csökkentését kell előirá

nyozni. Törekedni kell a hatékony és
tervsiiri tű élőmunka-gazdálkodásra.

BeruházásainkI1ál lehetőségeinket

kihasználva be kell fejezni az Új Élet
majori szervizműhelyt, a kőszigeti

gépműhely t A f~lté~ijavítás érdeké
ben' Kőszigeten bővíteni kell a térbur-

A baro~ ágazat esetében cél az
előző évhez hasonló eredmény produ
kálása mellett az esetleges bővítés

megalapozása és megkezdése, a juhá
szat ió.est:tt fedezeti 0sszeg';nek pót-
lása. . .

ben 15499 mFt-ot hozott. Eddig
nem tettem említést a közpon tról, a
számviteli és ügyviteli do!gozókró!.
Ök közvetlenül nem eredményt növe
lő tevékenységet, munkát folytatnak,
de közvetve igen. Bár a központi irá
nyítás költségeínek csö kkentése,
1615 mFt megtakarítása igen számot
tevő, de ettől talán még többet jelent
információs tevékenységünk kialakí
tása és pontosítása, a szakvezetőink

nek adott részletes, főleg pontos, sta
bil elemzések, amely nemcsak tájé-

.' koztatást, hanem időben iránymuta
tást is adtak a terveink teljesítéséhez.

Az elmúlt év eredményeinek is
mertetése után dr. Dávid Imre rátért
az 1986. éVi tervfeladatokra.
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" .•. Mindenki kötelessége, hogy a maga posztján javítson a munkáján ..."

- Az elmúlt év eredménye alapján
ismételten ki kell emelni a termelő

egységek közül a ll. Kőszigeti kerüle
tet, amely összességében a tervezett
10 272 rnFt fedezeti összeggel szem-

Gazdaságunk pártszervezetének
tagjai, szakszervezeti tisztségviselők

és dQlgozóink az üzemi demokrácia
külÖnböző fórumain éltek döntéselő

készítő jogaikkal, munkásgyűléseken,

különböző tanácskozásokon átérez
ték munkájuk felelősségét, elmond
ták véleményüket és segítették gaz
dálkodásunk eredményességét. A VI?

zetés színvonala, ös~zetétele tehát ki
alakult, a:L ón".,<.~mo.<J "gy>égek
rendszere stabilizál6dott.

kat stratégiailag 18 tagú vállalati ta
nács irányítja. A 18 tagból 8 fizikai
dolgozó. A VT összetétele alapján
megfelelően képviseli a fizikai dolgo
zókon kívül a területi, ágazati elvt>
ket. 3 nŐ tagja van, a párttagok száma
8. A vállalati tanács kétszer ülésezett,
18 határozatot hozott. Öszintén be

. kell vallani, keressük az uta t, hogy a
formát minél színvonalasabban tarta
lommal tudjuk megtölteni, kevesebb
legyen az ismétlés, az átfe dés, hatás
köri ütközés ne forduljon elő. Ebben
nagyobb tisztánlátásra és hatáskör
pon tosításra van szükség, amit a tár
sadalmi szervektől és jogalkotóinktól
várunk a következő időszakban.

Ál10mányi létszámunk 458 fő,

amely 25 fővel kevesebb, mint az elő- 
ző évi. Munkadíj-színvonal 62364
Ft/fő, jövedelemszínvonal 70 460 fo
rint, amely 14 százalékkal több, mint
az előző évi. Előmunka hatékonysá
gunk nőtt, az 1 főre eső termelési ér
ték 487 rnFt, am.ely 9,6 százalékos
növekedést jelent, és alaptevékenys~

günkben eléri az 550 rnFt-ot.

A melléktevékenységben előrelé

pést jelentett a keverő jobb kihasz
náltsága, a tervezett 505 mFt-tal
szemben 1678 mFt-ot hozott. Jó és
biztos partnernak mutatkoztunk úgy,
hogy a kölcsönös érdekeket messze
menőleg szem előtt tartottuk.

Epítőipari részlegünk a tervet tel
jesítette, 1156 mFt-tal szemben 1295
mFt fedezeti összege t ért el. A határ
időkkel nem volt baj, de a munka mi
nőségének és színvonalának javítása a
következő évben fontos feladata az
ágazatnak. Ipari vállalkozásunk évről

évre növekedő nagyságrendŰ bérrnun
kát végez. 18 486 rnFt árbevéteit ért
el, de a tervezett 6600 mFt fedezeti
összeggel szemben csak 5300 mFt-ról
beszélhetünk. Igaz, évközben a tevé
kenység-bővülés következtében a ter
vezettnél többet fordítottunk fenn
tartási munkákra.

Az erdészet 667 rnFt fedezeti
összeget hozott. Ez jobb, mint az elő

ző évi, de ·a·tervtőllényegesen elma
radt. A jövőben szerényebbnek kell
lennünk az ágazat jövedelmével szem
ben elvárható igények vonatkozásá
ban.

Gazdaságunk 1985-ben pénzügyi
leg egyensúlyban volt. Fejlesztésre
1985-ben 29 145 mFt-ot költöttünk,
ebből hiteltörlesztéssel 4006 mFt-ot.
Epítészeti beruházásra 12 218
niFt-ot, gépvásárlásra 5012 mFt-ot
fordítottunk.

1340 rnFt fedezeti összeget ért el, de
a kintlévőségek növekedése az ágazat
nak nemcsak a jövőjét, hanem jelenét
is erősen befolyásolja és meghatároz
za. Az ágazat felszámolásra került.

- Gazdaságunk vezetése a 13 946
mFt eredmény felosztását az alábbiak
szerin t javasolja: városi-községi hozzá
járulásra 1166 mFt, nyereségtartalék
4346 mFt, jövedelemadó 4115 mFt,
fejlesztési alap 1219 mFt, személyi
jövedelemre 3100 mFt. Ez a 3100
mFt biztosítja a kollektív szerződés

szerinti elosztásban az egy havi nyere
ségrészesedést, továbbá a vezetői ér
dekeltséget, társadalmi szervezeteink
tagjainak tiszteletdíját, 82 fizikai dol
gozónk kitünte tése és ju talmazása
után járó anyagi elismerés összégét.

A továbbiakban dr. Dávid Imre
igazgató a dolgozók szociális ellátott
ságáról, a munka- és életkörülmények
javításáról beszélt. Szólt a munkavé
delmi előírások betartásának ered
ményeiről, az .újítómozgalomról, a
szocialista munkaversenyről, melyben
12 brigád vesz részt 152 dolgozóval.
Beszámolóját ezután 'így folytatta:

- Az új vállalati irányításra 1985.
március 7-é"(l tértünk át. Gazdaságun-

1986. ÁPRIliS

A bérbe adott juhásZati ágazat

- Az állattenyésztésünk rekord
összegű árbevéteIt és eredményt ho
zott 1985-ben. A szarvasmarha ágazat
a tervezett 34,9 millió forint árbevé
tellel szemben 46,2 milliót ért el, a
fedezet összege 1388 mFt-tal szmben
2094 rnFt. Az állami dotáció összegé
vel, amely 8953 rnFt, a gazdaság leg
jövedelmezőbb ágazata volt az elmúlt
évben. 1 liter tej önköltsége 6,59 fo
rint, értékesítési átlagára 9,45 forint,
1 liter tej előállításához 0,32 kg abra
kot használtunk fel. Az egy tehértre
eső tejterrnelés 5645 liter. A liba ága
zat.a tervezett 2800 mFt-tal szemben
5475 rnFt-ot hozott. Ez több, mint
az egy évvel korábbi igen jónak vélt
eredmény. 1 kg liba előállítási költsé
ge 29,15 forint, értékesítési átlagára
50,41 forint kilogrammonként. '1 kg
toll átlag árbevétele 628 forint volt.
Az á8azat személyi, tárgyi feltételei
és bővítésének lehetősége i biztosí
tottak.

. Február 27-én, a vállalati tanács
ülésén dr. Varjú Emő igazgatóhelyet
tes, a vállalati tanács elnöke köszön
tötte a megjelenteket, akik az elnök
által beterjesztett napirendi pontokat
elfogadták. Ennek alapján a gazdaság
1985. évi gazdálkodási és pénzügyi
tervének teljesítéséről, az 1986. évi
tervról, az VI. ötéves terv teljesítésé
ről és a VII. ötéves terv célkitűzései

ről tartott beszámolót dr. Dávid Imre
igazgató. Elmondotta, hogy az 1984.
évi gazdálkodás eredményei alapján
bizakodva nézhetett a gazdaság az
1985. évi feladatok elé. Is:nertette
azokat a körülményeket, melyek
meghatározták a tennivalókat és a
várható eredményeket is.

- Nem félve, de azért várakozással
tekintettünk az új vállalat irányítási
rendszer bevezetéséből adódó önálló
ságra, amely lehetőséggel még előre

nem ismert módon kel1ett élni, tevé
kenykedni és gazdálkodni - mondot
ta. - Szerény termelési érték növeke
dést terveztünk és a stabilizálásra tö
rekedtünk, nem magas jövedelem
tervre. A 6,5 millió forintos ered-

· ményterv nem volt feszített, de az
előző évek eredményességét, az' el-o
múlt aszályos időszakot figyelembe
véve elfogadható~ak lehet mondani.
A 6,5 millió' forintos vállalati ered
ménytervet 13 946 rnFt-ra teljesítet
tük, amely 214,5 százalékos teljesí
tés, és összegszerűségé ben rekordot
jelent a vállalat életében.

- Szántó~öldi növénytermeszté
sünk eredménye a tervnek megfele
lően alakult, nem voltak rekordok, de
nem volt nagy veszteséggel gazdálko
dó ágazat sem. Az alacsony őszi kalá
szos-hozamok egyértelműen a belvíz,
és a júniusi csapadékos időjárás, gom-

'bás betegségek okozta problémákból
·ad"édtak, a kukorica hozamát pedig
az augusztusi száraz;ág befolyásolta.
Kiemelkedik a II. kerület növényter-

·mesztési eredménye. A tervezett
10 025 mFt helyett II 344 rnFt fe
dezeti összeget értek el, amely az
adott időjárási és adottsági viszonyok
mellett igen szép eredmény.



k az '~ -kerületvezetőket

- Februárban a gazdaság két leg
kiemelkedőbb és legnagyobb mozgal
mi múlttal rendelkező brigádja - az
Ifi és az Augusztus 20. - átszervező

dött. Az átszerveződés lényege, hogy
ezentú~ egy-egy brigádban azonos
munkahelyen dolgozók legyenek ...Az •
1985-ös évet még a régi összetétel
munkája alapján értékelik. A tervek
szerint a k ét brigád az átszerveződést

közös vacsorával ünnepli meg.

- A gazdaság közművelődési bi
zottsága 40 darab jegyet vásárolt a
Szegedi Szabadtéri Játékok: Jézus
Krisz tus szupersztár című előadására,

1986. augusz tus 2D-ra. A'e.. érdeklő

dők jelen tkezését várjuk!

.- A gazdaság 1986 januárjától
meghirdette a kerületek, termelőága
zatok versenyét az "É/üzem" dinért.
A címet az eredményesen gazdálko
dó, igényességre, rendre, tisztaságra
gondot fordltó ágazatok pályázhatják
meg 1987 elején.

,
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- A gazdaság 1986. augusztusban
17-21. között erdélyi körutazást
szervez, melyre várja a szép tájaka t,
nevezetességeket szerető, kirándulni
vágyó dolgozók jelentkezését.

- A vállalati tanács február 27-i
ülésén Kiváló Dolgozó kitüntetésben
részesült Vaszk6 Bálint takarmányos,
Keskeny László traktoros, C5ekő

Gyula forgácsoló, Erdősi Sándorné
munkaügyi csoportvezető és Fehér'
Mihály gépműhelyvezető.

- Gazdaságunh KlSZ-alapszerve
zete megvásárolt 40 darab jegyet a
Forma-l-es augusz tusi magyarorszá
gi versenyére. Az utazás szervezése
folyamatban van. A, jegyek' árához a
KISZ és a szakszervezet jelentős mér·
tékben hozzájárul

- Az 198.. március 7-i nőnapi ün
nepségiinkön nyugdíjas és aktiv nő

dolgozóink kózül k mel százan vettek
részt. A műsort a·2, sZ'riníúiIltalános
Iskola tanulói és a KISZ-szervezet fia
taljai adták. Az ünnepségen Kiváló
Dolgozó kitüntetést kapott:' Székács
Sándorné állatgondozó és Földi Fe
rencné bérelszámoló. A kitünte te t
teknek gratulálunk'"

- Az 1985-ös évben végzett ered
ményes jó munkájukért igazgatói di
cséretben részesült: Szitás Ferenc,
Barta Imre, Berta Istvánné, Ladányi
Ferencné, Zaharecz Károly, Busai
György, Aranyi György, Szujó Ist-'
vánné, Galambos József, Fónagy
László,Juhász János.

- Gazdaságunkból a MEDOSZ
kongresszuson Mikó Károly traktoros
vett részt és hasznos tapasztalatokat
gyűjtött.

- Január l-én kezdődött gazdasá
gunkban az Intenzív Gabona Program
V-ös változata és még az idén befeje
ződik. Ennek keretében 10 millió fo
rintért - főleg tőkés relációból - gé.
peket vásárolunk, mellyel a növény
termesztés szinvonalát kívánjuk nö
velni.

- Az igényfelmérések ,után az
1986. évi háztáji területek a követke
zőképpen alakuInak: 29 hektár hib-,
rid.kukorica, 9 hektár paradicsom, 20
hektár csemegekukorica, 23 hektár
egyéni művelésű kukorica, 11 O hek
tár búza termékben, illetve értékben.

- Személyi hírek. 1986 óta a gaz
daság műszaki állományú dolgozója

I Váradi Béla, a kőszigeti kerület veze
tője. Arnótszki György növényter
mesztő agronómus, Solymosi Sándor,
Erdős Ignác ipari üzem művezetők.

- Ez már filozófia, a munka vi
szont a ILk eriiletben nagyon is kéz
zel fogható valóság. Hogyan is néz ez
ki?

- Állattenyésztés, takarmányter
melés, növénytermesztés. Az u tóbbi
ból közel ezer hektár a búza, majd
nem háromszáz az őszi árpa, s hason
ló területű a rizs. Van még naprafor
gónk és egyéb árunövényünk, továb
bá a vetőmagtermesztés. Tavaly 61
ezer libánk volt, most 10 ezerre l tö bb
lesz és foly tatjuk még jobb tartási kö
rülmények között a pecsenye-, a hí
zó-, a zabosliba és a tolltermesztést.
A takarmánykeverő kihasználtságát
növeljük, mert még mindig van fölös
kapacitás. De ezzel még nincs vége a
felada toknak.

- Gond nincs is?
- Hogyne lenne! ~s pont' azért,

mert tavaly nagyon jó eredményt ért
el a kerület: magasan túlteljesítette a
tervét. Ez nagyszerű, különösen mert
minden ágazatra vonatkozik, de meg
ismételni igen nehéz. Megtartani az
eredményt sem kis feladat, túlszár
nyalni meg egyhamar nem lehet. ~s
mégis meg kell próbálni. A növény
termesztésben - a mi rosszabb adott-

. ságú földje.irl~n - elsődleges: a meg
felelő fajtákKal és talajművelésselbiz
tonságosabbá tenni a termelést, s a
vetőmagtermesz té st kiterjeszteni. A
takarmány és libafronton pedig az
előbb említettem a teendőket.

Vass Márta
(fotó: Gál Edit) .

lán mindenkor - eredménysen lehes
sen gazdálkodni. Vagyis, egyáltalán
nem mindegy, hogy mit, ho~an és
mennyiért termelünk vagy aUítunk
elő. Es hop a sok külső tényező 
talajminőseg, időjárás stb. - ellenére
is sikeres legyen a munka, az előbb

említett követelményekkel .minden
mezőgazdásznak - középvezetőnek is
- rendelkezni kell, hiszen a termelés
igazi csapatmunka.

- Ez úgy hangzott, mint egy ag:
rárhitvallás ...

- Annak néz ki, talán az is, külö
nösen ha hozzáteszem - bár monda
nom sem kéne -, hogy nagyon szere
tem a szakmát és az emberekkel való
foglalkozást. Az egész sokrétű és
mozgalmas munkát, amelyben a siker
kudarcokkal váltakozik.

- De mégis csak a siker a jobb. a
döntőbb.

- Természetesen, arra törekszem,
d~ ha mégsem mindig jön Qe a siker,
kepes kell legyen az ember az 'átme
netiállapotot elviselni, erőt gyűjteni
és tanulni be lőle, s újabb sikerek el
érésére haszn'IÍlni a tapasztalatokat.
Nemcsak itt, az élet minden terüle
tén.

, - A szükséges tárgyi és személyi
feltételek megvannak?

~ Gépesítésünk jó, az idén ka
punk újakat az elhasználódott gépek
helyett. Összlétszámunk egy hiján
száz, de nincs minden állás betöltve,
hiányzik még traktoros és álla tte
nyésztő, s ha nem lesz, akkor még a
jobb szervezésnél is jobbal kell megol
dani a feladatokat..A szervez~s és a jó
csapatmunka - az osszhang es meger
tés a kinti vezetőkkel, fIzikai dolgo
zókkal, ahogy János is említette az
előbb -, továbbá minden egyes em
ber szakértelme és odaadó munkája: a
legfontosabb feltételek közé tartozik.

. Vass Márta
(fotó: Gál Edit)

szeretem, ezt szoktam meg. Két éve
kaptam meg az "Egy millió kilométer
balesetmentes vezetésért" akitünte
tést és a ju talmat. Szerencsére azóta
sem volt semmi baj.

- Szerencsére?
- Igen, mert annak is szerepe van

a balesetmentes vezetésben. Legyen
akármilyen jó, gondos, nyugodt és
szabálytisztelő ugyanis a gépkocsive
zető - akár hivatásos, akár nem -, a
mai hatalmas forgalomban közlekedő

nem kevés felelőtlen vezetőt tekintve
'már nem elég. Az is kell hozzá, hogy
kitalálja, szerencsésen megsejtse az
ember,· hogy mit fog a szembejövő
csinálni és kivédje. De olyan kivédhe
tetlen dolgok is előfordulhatnak,

mint a váratlan műszaki hiba, s a.kkor
már tényleg csak a szerencse segít.

- Visszatérve a fegyveres testület
re, azt mondják, hogy a feleségeket
tiszteletbeli munkásör6knek lehet te
kinteni . ..

- Az ő segítségük és megértésük
nélkül nem is tudnánk a követelmé
nyeknek eleget tenni. ~n is sokat kö
szönhetek a feleségemnek, aki szintén
a gazdaság dolgozója és sok munkája
közepette sokszor helyettem is dolgo
zott otthon. és a két lányunkat 
mindketto pedagógus - is fölnevelte.
~s ez minden munkásőrcsaládban így
van.

- szakmai és politikai -, amelyen
együtt vesz részt az egész szakasz. És
társadalmi munkát is közösen vég
zünk minden évben.

- Mindebböl gondolni lehet, hogy
.:::. kü>löMsen ilyen hosszú idő alatt 
nagyonösszeszoktak és igazi közös
ség jött létre.

- Igen, hiszen sokat vagyunk
együtt, szinte együtt élünk, olykor
hidegben, éjszaka egy sátor alatt. S
nálunk, körösieknél sokat szánút az,
hogya gazdaságnak munkásőr múltja,
hagyománya van és mi annak a foly
tatói vagyunk-. De az is, hogy már a
kezdeten ismertük egymást, bár a sza
kaszba tartozó vegyesipariakkal és
n)'omdászokkal is baráti, elvtársi a
kapcsolat. Ha nem ilyen jó a szellem,
sem azelőtt, sem most legutóbb nem
lett volna kitüntetett a szakaszunk.
De így volt ez, amikor Varga János
volt a szakaszparancSnok, és aztán is,
hogy ő századparancsnok lett és Far
kas Lajos lépett a helyébe.

- Harminc esztendeje gépkocsive
zetője a gazdaságnak, s .ez a munka
nem reggel nyolctól délután négyig
tart. Sok hajnali kelés. éjféli fekvés
van benne. Nem volt ez sok a mun
kásőr-szolgálatt(llegyütt?

- Inkább úgy mondanám: nem
kevés, hiszen mindig a vezetőkkeljár

tam, s' nemcsak az egész határt, ha
nem Budapestet és az országot is.
Mozgalmas élet volt mindig, dc én ezt

Váradi Béla agrármérnök (29 éves)
ez év január elsején jött a vállalathoz
és mindjárt a II. kerület v~zetője lett.
Előtte a helybeli Lenin Tsz-ben volt
üzemegységvezető. Ö'is messze került
a szülőföldjétől, mikor: a Körösök
vidékére távozott.

- Szép helyen, Gyöngyösön szü
lettem, de tetszik nekem

j
ez a táj is, s

jól érzem itt magam. Hogy messzire
estem otthonról, abban a szakma is
közrejátszik, hisz a mi vidékünkre
nem a tipikusan nagyüzemi növény és
állattenyésztés jellemző, 'hanem a sző

lészet, borászat és kertészkedés. ~n
meg az előbbit választottam, mert eh-
hez volt kedvem. "

- Magá t az alapszakl;n.át, az t. hogy
mezőgazdász lett, mi határozta meg?

*

- Előbb ösztönösen, majd egyre
inkább tudatosan az,/hogy ennek a
szakmának sok az összetevője. Kell
hozzá biológiai szemlélet, közgazda
sá$i irányultság, s jó adag szervezési
keszség, hogy a mai világban - de ta-

. munkát jelent. A repce viszont a szá
razság miatt nem kelt ki, hiába vetet
tük el időben. Most majd tavaszi nö
vény kerül a helyére 160 hektáron.
Jobb szervezés kell a tavaszi talaj
munkák teljes elvégzéséhez, s min
denre vonatkozik a gyors reagálás és a
jó minőség. Akkor az elmondottak
dacára is lehet jó közepes termés.
Mindig optimista vagyok - ez az
alaptermészetem -, mert tudom, ha a
körülmények nem is a legkedvezőb

bek, az emberi akarat - együtt mind
nyájunké - sokat segít.

- Milyenek az idei kilátások?
- Jósolni nehéz. Tény, hogy az

őszi kalászosok jól teleltek, de az is,
hogy sok helyen áll rajtuk a víz. A
belv_íz egyébként is sok gondot és

sem tudna, s örülök, hogy szót ér
tünk egymással.

- Es a dolgozókkal?

- Bár közvetlenül nem én irányí-
tom őket, de naponta kint vagyok a
területen, és találkozunk. Megállok
e~y pár szóra, vagy ők szólnak hoz
zam, s kialakul a személyes kapcsolat.

- A kerület mit szeretne elérni az
idén? Például az állattenyésztésben?

- A szarvasmarha á$azatban a fő
fon tossága a tejtermelesnek van. Ta
valy az 550-600 közötti állomány te
henenként tejhozamban meghaladta
az évi 5600 litert. Nyereséges volt,
sőt azzá te tte az egész ágazatot. A
fenti eredmény orszá~osan is jó, me
gyei szinten pedig elókelő helyet je
lent. A feladatunk ezta hozamot tar
tani, majd meghaladni. A hizlalás "i
szon t veszteséggel zárt, mert az ab
rakfelhasználással nem állt arányban
a súlygyarapodás. Vagyis a 'kelleténél
alacsonyabb volt, s hogy ez megvál
tozzon, javítani kell a takarmányozási
technologiá t és a tartási körülménye
ket.

- A növénytermesztésben mi a
helyzet?

- Bár a rizs jól sikerült, s nem le
het panasz a takarmánytermelésre
sem, a tervezett eredményt az ágazat
nem hozta, a búza időjárás okozta
gombásodás miatt. Hektáronként
nyolc mázsával lett kevesebb a ho
zam.

A többszörösen és most is kitünte
tett Szegedi' Pá! gépkocsivezető, az
ugyancsak többször elismerést nyert
kiváló munkájú II/2-es munkásőrsza

kasz tagja. S épp két évtizede már,
hogya testület soraióa lépett kilen
ced magával.

- Hogyhogy egyszerre ennyien je
lentkeztek munkásőrnek a gazdaság·
ból?

- Az volt a helyzet akkor, hogy
az alapító tagok közül - korosságuk,
egészségi állapotuk miatt - többen
leszereltek. S ekkorra már volt időm
nekem is megismerni a munkásőrség

tevékenységét, a munkásőréle te t, s
olyan vonzónak találtam, hogy külö
nösebben nem kellett agitálni. Szíve
sen mentem, pártmunkának tekintet
tem, s azóta is eleget teszek a felada
toknak.

_. Az éjjel éppen szolgálatban
volt . ..

- Igen, egy másik munkásőrrel

együtt. a szarvasi parancsnokságon
délután fél öttől reggel hatig. Ilyen
ügyelet nem sokszor, de előfordul

minden évben. Tavasszal meg ősszel

vannak az összevonások, vagyis a lö
vészeti-harcászati gyakorlatok. S, ha
vonta egyszer még olyan foglalkozás

úsz éve munkás6r

Bemutatj
Fiatalok felelős poszton

Kettőjük közül Csákvári János a~

rármémök a "rége bbi", mert ő meg
1984 szeptemberében lett vállalati
dolgozó, mint a növénytermesztési
ágazat vezetője. Rá egy évre az I. ke
rület vezetésevel bízták meg. Most ar
ra kérem, beszéljen egy kicsit magá
ról.

- Fejér megyei születésű vagyok,
gyermekkorom óta készültem erre a
pályára, Székesfehérváron jártam me
zőgazdasági szakközépiskolába, az

'egyeiemet pedig Keszthelyen végez
tem. Csak egy fél évet dolgoztam a
Dunántúlon, mert a kutatómunka'
vonzott és a Haltenyésztési Kutató
Intézetbe jöttem Szarvasra. Onnan
meg az itteni GyőzelemTsz-hez, ahol
baromfitenyésztéssel foglalkoztam.

- Miért lépett mégis tovább?
- Családos ember vagyok,.a kislá-

nyom már nyolcadik éves, nézni kell
hol boldogulok jobban és ott legyö
kerezni. A gazdaságot érzem ennek a
helynek, és a községet is, alrol már
megszoktunk és otthon vagyunk. S
ennek már itt is az ideje.

- Hogy megállapodva egy; helyen
alkotómunkát végezzen, hiszan a ter

. melésir:ányítás is az, vagy nem:? .
- En mindenképp annak ér'lem,

mivel a munkám, amit munkatársaú'n
mal együtt végzek, befolyással van a
mérhető teljesítményre. Amit létre
hozunk sokban tőlünk függ, ha nem
is teljesen, hiszen mezőgazdaságról

van szó, így más tényező is közreját
szik.

- Nem kis mértékben a jó össz
munka, amire már célzott.

- Középvezetők nélkül - sem én,
sem más ezen a poszton - mozdulni



Elégedett ember vagyok ... A szakszervezeti munka gyakorlatából

A traktoros po tréja

Fotó: Gál Edit

A testüle ti ülésen 11 hozzászólás
hangzott el. A felszólalások a dolgo
zók érdeklődését bizonyították a vál·
lalat problémái iránt, valamint azt,
hogy a problémák megoldásából ma
guk is részt kérnek. Érzik, tudják,
hogy csak többet és jobban dolgozva,
igényesebben lehet nagyobb ered
ményt elérni.

A szakszervezeti választás óta a bi
zalmi te stület először ülésezett az
1986-<Js évben. A testület tagjai érez
ték a felelősséget a tárgyalt napirendi
pon tokkal kapcsolatban. Sokoldalúan
fejtették ki véleményüket, elmondták
észrevételeiket, javaslataikat. A testü
leti ülés s szakszervezeti munka he
lyes gyakorlatát jól példázta. Gazda
ságunk dolgozói, a szakszervezeti
tisztségviselők az üzemi demokrácia
különböző fórumain egész évben él
nek a dön téselőkészítö jogaikkal,
munkásgyűléseken, bizalmi értekezle
ten, különböző tanácskozásokon át
érzik munkájuk felelősségét, elmond
ják véleményüket és ezzel is elősegí

tik gazdálkodásunk eredményességét.

A kollekÚv szerződés módosítás;
javaslatai közül leglényegesebb az il-'
letményterület növelése, az érdekelt
ségi alap felosztása a személyi jövede
lem növelésére, év végi részesedés fel
osztásának elvi rendezése, a termé
szetbeni juttatások rendszere, a gaz
daság dolgozói által gondozott hibrid
vetőmag növényekből a kímérhető te
rület maxirnálása.

A szociálpolitikai és munkavédel
mi terveket is egyetértési jogkörben
tárgyalta a bizalmi testület ülése. Az
SzB a szociálpolitikai és a munkavé
delmi terv értékelését és a terveket is

jónak, reálisnak tartotta. Tükrözi az
eredményeket és a dolgozó kollekúva
jogos igényeit.

A testületi ülés ezután helyeselte,
hogy az 1985. évi eredmény után le
hetőség van 1 havi fizetésnek megfe
'lelő nyereségrészesedés fizetésére és
további ju talmazásra is.

pedig, ahol szabad szabályozás van, a
gazdaság pénzügyi lehetőségei voltak
a döntőek. Évről évre karbantartot·
tuk és beépítettük a jogos kéréseket,
így 1983-tól erneltük az illetmény
föld dolgozói jogon való juttatását.
Az 1985. évi értékelést a bizalmi tes,
tület elfogadta.

hogy a terv időszak folyamán az
adottságoknak leginkább megfelelő

őszi kalászosok aránya nőtt. Ered
ménytervünket csak az időszak utol
só évében teljesítettük, illetve teljesí
tettük túl. Gazdaságunkban jelentő
sen javult az·élőmunka hatékonysága,
vele párhuzamosan az eszközhaté
konyság is. A bérgazdálkodásban a
környezethez képest jó pozíciót sike
rült megvalósítani.

A kollektív szerződés végrehajtásá
nak értékelését a bizalmi testület
dön tési jogkörben tárgyalta. Gazdasá
gunk minden évben részletesen érté
keli a végrehajtást. A kollektív szerző

dés az adott ciklusban érvényes az
egész dolgozó kollektívára. Egyes
pontjait az állami rendelkezések be
határolják, azokban a kérdésekben

A VII. ötéves tervfeladatok leg
fontosabb célkitűzése a folyamato
san, eredményesen történő gazdálko
dás. A tervciklusban el kell érni a 60
millió forint össz-vállalati eredményt,
azt, hogy az l főre eső jövedelemszín
vonal éven te átlagosan 5 százalékkal
emelkedjen. ll. ötéves tervfelada
tok érdekében cél a műszaki színvo
nal emelése, a tevékenységi kör bővü

lése. Az 1 főre eső termelési értéket
580 ezer forin tra terveztük a tervidő

szak évére. A VII. ötéves tervfelada
tok megvalósításához a gazdaságban a
feltételek, eszközök biztosítottak. Az
átlagos időjárást tekintve a dolgozók
és a vezetők jó munkájával ez a célki
tűzés reális és megvalósítható.

Az 1986. évi tervfeladatok ismer
tet~se, inegvitatása, véleményezése
volt a bizalmi testület ülésének követ
kező napirendi pontja. A hozzászólá
sokból kitűnt, hogy a testület tagjai
közvetítették dolgozó társaik vélemé
nyét a gépvásárlással, az öntözés lehe
tőségeivel, a libalétszám növelésével
kapcsolatosan. Az SzB véleményezése
az 1986-os tervfeladatokról tükrözte
a dolgozó kollektíva véleményét. Az
1986-<Js évre tervezett 9,6 millió fo
rin tos .eredmény a stabilitást célozza.

Az 1986-<Js évre 65 OOO forint
alapbért tervezünk, amely 1985-höz
képest 104,22 százalékos növekedést
jelen t. Itt kell még megemlíteni az il
letményföld 6000 négyszögölre törté
nő felemeléséből származó többletjö
vedelmet is.

A 1985-ös évvel lezárult a VI. öt
éves tervidőszak. Gazdaságunk alap
vetöen eleget tett a népgazdaság VI.
ötéves tervében foglaltaknak. A gaz
daság tervében szereplő hozamokat
differenciáltan teljesítette. A vetés
szerkezet legfőbb változtatása az,

Nagyon fontos napirendi pontok
tárgyalására került sor az 1986. feh
ruár l2-i bizalmi testületi ülésen: le·
zártuk az 1985-ös esztendőt, vala
mint a VI. ötéves terv időszakát,

ugyanakkor elkészültek az 1986-os és
a VII. ötéves tervek.

A Körösi Álü.mi GaZdaság vezető·

sége ér társadalmi szervei igen fon tos
nak tartják a dolgozók tájékoztatását.
Éppen ezért 1986. február 4., 5. és
6-án minden munkahelyen munkás·
gyűléseket tartottunk, ahol a gazdasá
gi eredmények, tervek ismertetése
mellett a közvetlen munkahelyi terve
ket is ismertettük és megvitattuk. Szó
volt a kollektív szerződés 1985. évi
végrehajtásának értékeléséről, az 5 év
re kötendő új kollektív szerződés ter·
vezetéről. A munkásgyűléseken össze
sen 342 dolgozó vett részt, 16-an
nyilvánítottak véleményt.

A munkásgyűléseket megelőzően

december-január hónapban a munka
helyek dolgozó koliektívái a munka
helyi vezetők és a bizalmiak segítségé
vel elju ttatták az SzB-hez az új kol
lektív szerződés tervezetével kapcso
latos mó.dosítÓ javaslataikat.

A bizalmi testületi ülés az 1985.
évi gazdálkodás eredményét vélemé
nyezési jogkörében tárgyalta. Az el
hangzott hozzászólások méltatták az
1985. évi eredményt. A hozzászólá·
sokból kicsengett, hogy bíznak a ve
zetés további sikereiben és örülnek,
hogy az 1985-ös évre tervezett 6,5
millió vállalati eredmény tervet 13
millió 946 ezer forintra teljesítettük,
amely 215 százalékos teljesítés és
összegszerűen rekordot jelent a válla
lat életében.

A bizalmi testület első tanácskozása

A vállalati szakszervezeti bizottság
a bizalmi testületi ülés előtt vélemé
nyezte a terveket és a tervek teljesíté
sét, megállapítva, hogy a Körösi Álla
mi Gazdaság dolgozó kollekÚvája
igen kemény munka eredményeként
szép sikereket ért el az 1985-ös év
ben.

Nappali takarmányoiás a tehenészetben.
. A.képen Nagy Elek és Fazekas Imre állatgondozók láthatók munka közben.

•• •

zetésért Aki lelkiismeretesen dolgo
zott az elmúlt években, annak nem
tűnik fel, hogy szigorúbb a vezetés. A
lógósokért pedig nem kár, ha elmen
nek.

Elégedett ember vagyok, a fiam
gépkocsivezető, a lányom otthon dol
gozik. HlÍrom unokám van. Szabad
időmben focimeccsre járok, ha elju
tok a jószágtól, a háztájitól Érzem,
hogy megbecsülnek a munkahelye
men, üdülni is mehettünk volna már
többször. Igen ám, de akkor k i eteti
meg a jószágot? Szeretem a mun
kám. Az éjszakázás, 2 műszakban

egyfolytában az már hosszú, ezt átad
nám a fiataloknak. Dehát ez a mun
karend együtt jár a foglalkozásom·
mal.

B. Zs.

eszmecserére, vita ra buzdító levelé
ben. Az évi feladataim közé tartozik,
hogyanagyközségi KISZ-bizottság
ban elmondjam erről a saját vélemé
ny.em és tolmácsoljam a másokét.

Tóth László ismeri a fiatalokat, s
az újonnan választott vezetőség segít
ségével elérhetik céljaikat, jó progra
mokat szervezhetnek, "friss vért"
önthetnek az időnként formálissá vá
ló szervezeti keretekbe. A márciusi
nagyközségi küldöttértekezleten részt
vett Tóth László és Szabó Zsigmond.
Bizonyosan képviselik a gazdaságot a
megyei, s lehetséges, hogy majd az or
~zágos értekezle ten is. Miről beszélne
Tóth László, ha szót kapna a KISZ
kongresszuson?

A kongresszusi levél vitájának tag
gyűlését tartalmasnak, jónak érezték
a gazdaság KISZ-esei. Laci hitét, le 1
kesedését látva, példáját követve jó
közösséggé kovácsolódhat az itteni.

- Nyilvánvaló.an a mezőgazdaság

ban dolgozó fiatalok·érdekeiben szól·
nék. Persze nemcsak a mi gondunk,
hogy a lakáshoz jutás szinte elérhetet
len vágyálom szülői segítség nélkül.
Javasolom, hogy a KISZ-es tagköny
vek cseréjével emelkedjen a tagkönyv
erkölcsi értéke, s jutassaa fiatalokat
(ha megérdemlik) előnyhöz lakásvá
sárlásnál, utazásnál. Nincs egyetlen
dokumentumfilm sem, amely össze
foglalná a KISZ történetét. Fontos al
kotás lehetne ez az erkölcsre, a szo
cialista hazafiságra nevelésben. Vitat
kozni kellene a mozgalomról, a radi
kális változtatásra szoruló rossz gya
kcirlatról. A vidéken élő fiatalok szó

'bkozási lehetőségeit gazdagítani kel
lene, hogy értelmesen töltsék a sza
bádidejüket. A gazdaság ifjúsági klub
ja hamarosan elkészül. Jó programo-

kat, kirándulásokat is szervezünk.
Utazunk a Forma l-re, a Szegedi Sza
badtéri Játékokra, sportnapokat tar
tul1k.

Ha szót kapnék
.a KISZ-kongresszuson

Nemsokára összeül a Magyar'
Kommunista Ifjúsági Szövetség kong
resszusa, s ettől a tanácskozást ól igen
sokat várnak a fiatalok. Demokratizá
lódó, élénk vitaszeliemű közéletünk
ben egyre szükségszerűbbé válik az if
júsági szervezet megújhodása. Világo
san látja a gondokat Tóth László, a
gazcia3ág KISZ-alapszervezetének tit
kára is, akinek "civil" foglalkozása:

.belső ellenőr.

- Egy éve választottak meg
KISZ-titkámak - mondja. - Koráb
ban a honvédségnél is mozgalmi mun
kát végeztem. Szeretek az emberek
kel, a fiatalokkal dolgozni. beszélget
ni. Bosszant, amikor érdektelenséget
tapasztalok. Hiszen, ha engem érde
kel, mi lesz az ifjúsági szervezet sorsa,
tartalmi munkája, mást miért nem?
A KISZ KB nyílt szavú, őszinte hang
vételű felhívással fordult az alapszer·
vezetekhez: Mi a teendőnk? című

Borsós Imre kewek arcú, tagbasza
kadt, ereje teljében lévő férfi. Meg is
lepődöm, amikor elmondja hogy 46
éves. Az évek, a sok-sok munka nem
hagytak maradandó nyomot arcán,
egészségén.
. - Már 15 évesen dolgoztam,
I955-ben - mondja. - Csobános fiú
voltam, hordtam a vizet a cukorrépa.
szedőknek, a kaszálóknak. k,tanulás
hoz nemigen volt kedvem. Apám fo
gatos volt Kőszigeten, jöttem utána
pénzt keresni. Dévaványaiak va
gyunk, most is átjárok, mert ott épí- .
tettünk.

Dolgoztam a növénytermesztés
ben, a szállítóknál voltam rakodó,
majd bevonultam katonának. 1963
ban leszereltem. Akkor szerveztek
traktoros iskolát itt a gazdaságban, el
végeztem, majd a mezőgazdasági g~

pészképesítést is megszereztem. PÓ
tolni próbáltam a mulasztást. Azóta
traktoros vagyok. Szeretni kell a g~

pet, ennyi az egész.
Beszélgetünk arról, mi a szép a

szakmájában, hogy többször részt
vett szántóversenyen is, volt, amikor
igen szép eredménnyeL

- Sokat változott a gép 1963 óta
- emlékezik. - Rázni most is rázza
az embert, de a fülke csökkenti a

'rossz hatást. Korszerűbb, könnye b
ben irányítható a traktor, de persze
ezzel is lehet rosszul dolgozni. Hogy
ilyenkor télen mit csinálunk? Dolgo
zunk a gépműhelyben, felÚjítjuk az
elhasználódott motorokat. Tavasszal
1-1,5 hónapig nagy a hajtás a földe
ken, azután aratás után ülünk ismét a
traktor nyergébe .•• E~ az első mun
kahelyem, s .úgy gondolom, nem is
változtatok ezen. Van, aki vándorolni
szeret, én nem.

Itt is, máshol is dolgozni keli a fi-



A Kőfalvi házaspár
Tóth László

tona László.) Balog Lajos "éleslátá
sát" dicséri a lövészetben elért első

helyezése. (2. Csalah Sándor, 3. ifj.
Somogyi János.) A' fa'golyó nagymes
tere~Oengőteke) Csalah Sándor, 2.
Csekő Gyula, 3.' Mag Lajos. A mara
toni billiárdversenyen az ügyesség és
a rutin eredményeként aladányi
"május" Papp Imre lett az első, a má
sodik Balog Lajos, a 3. hely megoszt
va Almási László és Kisari Józsefé
lett. Sakkban Feke Bálint szerezte
meg az első helyezést. Kovács Károly
és Fehér Mihály előtt. A hölgyek
ügyességi versenyét Ugrai Kálmánné
nyerte meg (2. Lintz Béláné, 3. Nagy
Lajosp-é).

Délután fél ötkor került sor az ün
nepélyes eredményhirdetésre,' ame
lyen gazdaságunk igazgatója adta át a
1Ilegérdemelt jutalmakat. A lelkes
résztvevők, valamint a rugalmas lebo
nyolítás eredményeképpen egy tartal
mas, egészséges délu tán t köszönhet
tünk a téli sportnapnak.

Téli sportnap

A sportnap színvonalas versenyt
eredményezett. Asztaliteniszben a
"viliámkezű" Bella Lajos, valamint a
"párducmozgású" Mrsán Mátyás ját
szotta a döntőt, ami a fiatalabb kot
osz tály győzelmét hoz ta. (3\ he ly Ka-

A gazd2.ság sportszerető dolgozói
nak 1986. február 28-án az ipari
üzemben téli sportnapot rendeztünk
a következő sportágakban: asztalite
nisz, sakk, billiárd, légpuska-lövészet,
lengőte ke, valamin t sportügyességi
verseny. A versenyek délu tán l óra
kor kezdődtek meg. Az üzem csarno
kai n:lo"'Yon jó lehetőséget teremtenek
a teremsport különböző ágainak. A
112 nevezés alapján, figyelembe véve,
hogy több sportágban is lehetett in
dulni, 70 dolgozónk vett részt az el
sőségért vívott küzdelmekben. A ne
vezések nagy száma miatt kieséses
rendszerben bonyolódtak a verse
nyek. A díjazottak porcelán tárgya
kat kaptak, valamint könyvju talom
ban részesültek.

Bede Zsóka

lAz asz taliteniszezők is színvonalas versenyeket YÍvtak ._

rül a borítékba is. Jó akollektí
va, s érezzük, hogy most már sta
bilabban áll a gazdaság a helyén.

Csöpi a Haladás· szocialjsta
brigád tagja, s büszkén sorolja,
mi mindent tanultak egymástól
az' ~sszonyok. A brigád:vezető
min.denkit megtanított kézimun
kázni, sok közös kiállitásuk ta
i1UskodikYerről. Együtt dolgoz
nak társadalmi munkában a
krumpliszedésnél is, vagy ha kell
a másiknak a segítség. János
több min t 20 évig volt munkás
őr, jelenleg tartalékos. De ha
szükség van rá, helyettesíti, akit
kell. Kőfalviné tagja a vállala ti
szakszervezeti bizottságnak, nő

politiks, s a gazdasági felelősség a
területe.

úgy tűník tehát, hogy. min
den rendben van' körülöttük és
az életükben. Mia vágyuk,
mégis?

- Hogy mi a vágyunk? 
mondják. --:- Egészségesen nyug
díjba menni. -

- Akkor nem mennek a 'lá- Nagy csata volt a lövészeten, nem véletlen, hogy kiváló eredmények születtek
ny~ után?- kérdezem.

- Én még csak mennék, de
az uramat nem lehet innen el
mozdítani - vallja a ház asszo
nya.

- Tessék elhinni, más az, ha
valaki kulcsot, lakást kap, mint
nekünk ez a ház - bizonyítja
Kőfalvi János. - Itt minden
szögról tudom, ki segített bever
ni, disznók sokaságát hi.z1altam,
hogy felépíthessük. A barátok,
ismerősök sokasága segített ne
künk. Hanem a lányomnak
mondtam, ha megunják Fehér
gyarmatot, itt mindig van he
lyük.
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természet szépsége, a vadászat si
kere kárpótol a forintokért. Ha
vége a vadászszezonnak, a mun
kám mellett éppen elég dolgot
ad a háztáji kapálás. Termesz·
tünk cirkot is, a hibridkukoricá
val együtt igen mWlkaigényes
növény. Régebben disznót tar
tottunk, ha újra érdemes, vissza
térünk rá, persze akkor egy sza
bad hétvégénk sincs.

- Rövid -ideig dolgoztam a
gimnáziumban - mondja Kőfal

viné. - Az első szóra, ahogy
visszahívtak ide, a központba,
jöttem. Érdekes. foglalkozás a
könyvelés, összefogni,· átlátni a
gazdaság vagyonát, havon ta tisz
ta képet kapni a számok világá
ból. Aki most megmaradt, vállal
ta a szigorúbb követelményeket,
láthatta is az eredményét, nyere
séggel zártunk. Több háztáji föl
det kapnak a dolgozók, több ke-

kallta, "menjen haza János, majd
ll-re jöjjön értem" - mondta.

- Békés természetű ember a
férjem is - meséli -, a hobbija
az a vadászat. Még a disznótort is
odahagyja avadért.

- Nincs is szebb dolog, mint
éjszakánként, hajnalonként kint
lenni az erdőn, ki.l.őni a nagyva
dat - lelkesedik a vadász. 
Nem mondon, kell egy kis befek
tetés fegyverre, erre, arra, de a

Persze ezt a munkát csak
• megértő feleség mellett lehet

nyugodtan végezni. Kőfalviné

nem türelmetlenkedett, nem fél
tékenykedett, pedig sokat volt
egyedül.

- Az évfordulók korszakát
éljük - mondja a mosolygós kő

falvi János. - Vegyük csak sorr~:

az idén ünnepeljük a 25-ik házas
sági. évfordulónlat, a lányunk
egy éve ment férjhez, s aházunk
ba 15 éve költöztünk.

A szépen berendezett három
szobás házban első pillantásra
feltűnik: a családfő a vadászsport
szenvedélyes rabja. A falakon
trófeák, kise bb és nagyobbak, ál
latprémek teszik sajátossá ezt a
lakást.

A márciusban sokakat ágyba
döntő influenza Kőfalvi János
nén is kifogott. Táppénzes, szedi
s pirulákat, csillapítja alázát,
eszi a vitaminokat. Kedvünkért
hazajött a félje, János is, hogy
életükről, munkájukról beszél
gessünk.

- Messzire ment férjhez a lá
nyunk - felhősödík be a házas
pár tekintete. - Fehérgyarmatra.
Szarvason végzett óvónőként, s
valami országos rendezvényen is
merkedett meg a férjével, leve
leztek, s ez lett a vége. Fehér
gyarmaton már készült a házuk
alapja, azt már nem lehetett ide
hozni.

Kőfalvinéról lehet, hogy go

kan nem is tudják ismerősei kö
rében, hogy Emilia a kereszt
neve, mert mindenki Csöpinek
szólítja. Tizenhat évesen kerűlt a
gazdaságba, volt gyakornok,
konyhai dolgozó, majd bérelszá
moló, most könyvelő. Egy déva
ványai bálban ismerkedtek össze
Jánossal, összeházasodtak, Kő

szigeten kaptak szolgálati lakást.
Kőfalvi János autóbusszal szállí
totta a munkásokat, majd sze
mélygépkocsivezető lett,. most
pedig teherautón szállítja az
üzemanyagot a gazdaság egysé
geibe, olykor bérmunkában az
óvodába, iskolába is.

- Felelősségteljes dolog a
buszvezetés - emlékezikY - Ha
egy zsák leesik a teherautóról,
legfeljebb szertehull a tartalma,
de a munkásoknak nem esh,et ba
juk. Főnöksofőr is voltam, a fő

könyvelő Szalai elvtársé. Jó türe
lem kell ahhoz a munkához, és
alkalmazkodó képesség. A fő

könyvelő mindig este szeretett
dolgozni, körillpakolta magát az
iratokkal, csend volt én meg vár
tam rá. Gyakran már ő is megso-

Körösi dinasztiák
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Erednwenyes ellet zartunk

vonzottak. Kényes wagyok a
karbantartásra, attól függ a gé
pek élettartama. Ha ma jó, hol
nap is jó csak úgy lesz, ha
rendben tartjuk. üzembiztos
legyen a masina, ez a lényeg.
Még a szabad óráját is inkább
elodázzéll az ember, csak ne ad
ja más keze alá a g~get.

Ez az év jól sikerült az anya
giakat tekintve, nekem is, ~

gazdaságnak is. A munkánk
becsületét érzem itthon, de az
országos elismerését nemigen.
Pedig csak egyszer felejtenénk
el vetni, aratni, más is érezné
a mi felelősségünket!

Küldött voltam a MEDOSZ
kongresszuson, ott hallottam a
minisztertől, hogy visszaesett a
háztáji gazdálkodás. Adjanak
nagyobb becsületet annak a
munkának, legyen érdemes csi
nálni, akkor újra fellendül! A
vérünkben van a munka, ha
nem dolgozunk, hiányzik. Tagja
vagyok a vállalati tanácsnak és
mondhatom, igenis érdekli az
embereket, hogy áll a gazdaság.
Úton-útfélen kérdeznek arról,
mire számolhatunk?! Ebben az
évben jó, hogy megnyugtatha
tom őket; eredményesen gaz
dálkodtunk.

Bede Zsóka

Lapzártakor érkezett:

~WIUJ JJLI<r.LeUJ-Iujl, b.O-LdO-fJ- új- éJJet
kÚJ-Ó.Jtunk núnrLm (J.ÚJ-aJl§.nkn ak!

Katona Lajos termelési igazgatóhelyettes, Nagy János trak
toros és Sinkovicz János gépkocsivezető Novemb,er 7. tisz
teletére, jó munkájuk elismeréseként "Kiváló Munkáért"
miniszteri kitiinteU'sben részesültek. Gratulálunk!

kánk, előbb-utóbb minden trak
torost megvisel az állandó ráz
kódás. Mindennap 5-kor kelek,
s az évszaktól függően este 5
ig, 6-ig d~zom. Télen a mü
helyben valamivel könnyebb,
de jól keresni főleg csak nya
ron lehet;,

Körösladányból járok át, ott
lakom. Autobusz hoz és visz, a
munkásjárattal közlekedem,
megéri. Otthon van egy kis
háztájim, disznót hizlalok, ba
romfit nevelek. Szabadidő? Az
nem sok van. Minden második
péntekem szabad. Szeretek a
gépekkel foglalatoskodni. Az
ipari vásárt nem hagyom ki
egy évben sem, nagyon érder
kel.

Az egészségem csak így ma
radjon, akkor nem lesz ·hiba.
No, megyek vissza a gépemhez,
folytatom a munkát;

MIK6 KÁROLY traktoros

- Mindenféle gépekkel dolgo
zom, önjáró betakarítóval, trak
torral~ Most az állattenyésztők

nek segítek, vágom a lucernát.
1956. március 16-án a nö

vénytermesztésben kezdtem a
munkát, 1962-től foglalkoztam
a gépekkel. Mindig a legna
gyobb, legmodernebb traktorok

GALAMBOS JOZSEF gépész,
üzemeltetésvezető

- Már iparitanuló is itt vol
tam 1961-től. El sem hiszem,
hogy negyedszázada ennek. Ez
az első munkahelyem, innen
vittek katonának, itt érettsé
giztem. A mezötúri főisl.wlán

szereztem technikusi minősítést.

A munkám 26 traktoros irányí
tása. A növénvtermesztőkkel

összhangban ke)~ dolgoznunk,
..lmig CSi".L~..... J.·Ú..;..u .. ~/\.. ct tJ,:ü:,-t.vi.. -.jk.
Az őszi szántás jelenti most a
legnagyobb kampánymunkát.
·J.'élén a műhelyben JaVltJuK a
gépeket, lehetőleg házilag old
juk meg az alkatrészpótlást is.

Érdekesség, hogy a KITE egy
olasz cég, a Fiat kísérleti trak
torát ideadta kipróbálásra. Ha
beválik, megvásároljuk. Szere
tem a gépeket, változatos ez a
munka. Otthon sem viszem sze
relőhöz a háztartási gépeinket,
ha elromlanak, magam javítom
meg mindet.

Minden évben elmegyünk va
lamerre a családdal. Most már
lesz ~ivel járni a világot, vet
tünk egy 1200-as Ladát. Re
mélem tradíció lesz a család
ban a szakmám, a fiam ipari
tanuló, a kislányom még csak
hatodik osztályos.

NAGY JÁNOS traktoros

- A 22-es tábláról jöttem be,
a: búza alá tárcsáztunk. Nagyon
rossz a talaj, csontkemény 
ingatja a fejét.

Huszonkét éve, 1964-től ülök
a traktoron. Volt már Dutrám,
MTZ-m, K 700-asom, minden
féle itthon létező márkájú trak
torom. A maga idejében mind
egyiket szerettem.

Nem könnyű ez a mi mun-

előbb hallok fontos dolgokat,
mint az a hivatalos fórumok on
elhangzik. BE'lfelé minden me
het, de a szót kifelé nem vi
szem - ez az elvem.

A feleségem könyvkötő a
Kner Nyomdában, ő is nagyon
sokat dolgozik. Szabadidőmben

kertészkedem. Ismernek engem
arról is, hogy hörcsögÖzök. a
társammal a .réten gyüjtjük,
fogjuk be ,az állatokat. Ez is
hoz egy kicsit a konyhára. A
balesetmentes közlekedésben
most már ,közelítem az egymil
liót. A pontosság nélkülözhetet
len ebben a szakmában. Ho
zom, viszem a tehenészeket és
ők nem késhetnek az etetéssel.
a fejéssel, de a hazatéréssel
sem.

SINKOVICZ JÁNOS
gépkocsivezető

- Szarvasról jöttünk ebbe a
gazdaságba 23 évvel ezelőtt, itt
Élpítettünk Gyomaendrődön.Ny
sa mikrobusszal járom a kör
nyéket. Vezettem már tehergép
kocsit, nagybuszt is. Most az
állattenyésztőket szállítom, na
ponta 450 kilométert megyek.
Előfordul félórás, egyórás kiál
lásom, ilyenkor pihenek egy
kicsit. Minden ':.második nap
dolgozom, a váltótársammal
cserélünk. lA kollégákkal jól
megvagyunk. Sokan magányos
munkakörnek tartják a gépko
csivezetőjét. Nem így van'
Mindig más és más arcokat lá
tok a kisbuszban, másról, más
ként folyik a szó. Gyakran

TAKÁCS TERÉZ
főkönyvelő '

- Végigjártam a szakma min
den területét. amióta itt va
gyok. 1966-ban bérelszámoló
ként kezdtem. Voltam számvi
teli ellenőr, könyvelő, most pe
dig főkönyvelő. A munkámat
szeretem, jó közösség az itteni.
A gazdaság életét. hangulatát a
termelés határozza meg, addig
amíg nem mentek a dolgok a
tervezett szinten, a közérzetünk
sem volt jó. A rentábilis, jöve
delmező gazdálkodás eredmé
nyeként évről évre milliós
nagyságrenddel növekszik 'a
nyereségünk.

A gazdaságban ottjártunkkor
éppen egy átfogó jelentőségű

pénzügyi ellenőrzésbe csöppen
tünk. Takács Terézt is csupán
néhány percig tudtuk beszélge
tésre kérni.

- A jól sikerült gazdasági el
lenőrzésnek örülnék most a
leginkább - mondja. - Az
ítéli meg a csapatmunkát pozi
tív vagy negatív értelemf:J~n. P.
környezetemben kgyen min
denki kiegyensúlyozott, jóked
vű. Csak ilyen kollektívában,
egymással szemben segítő em
berek között lehet fokozódó
ambícióval dolgozni. A vágyam,
hogy sok-sok nyereséges évet
zárjunk, s a jövedelmező gaz
dálkodás mellett mindenki
munkája alapján részesüljön
anyagi és erkölcsi elismerésben.

Én úgy érzem, megbecsülnek
itt. Kétszer kaptam Kiváló
DolgozÓ elismerést, egy alka
lommalrészesültem Miniszteri
Dicséretben. TöbbszÖr jártam a
gazdaság jóvoltából külföldön.
Legutóbb Isztambulban. egy nő

napi különítménnyel.

KATONA LAJOS
termelési igazgatóhelyettes

- Gyomai vagyok. hazajöt
tem 1977-ben, amikor a gödöl
lői egyetemen gépészmél~nök
kent végeztem. Ez az első mun
kahelyem, voltam gépüzemelte
tő, kerületvezető. dolgoztam
több területen.. A jelenlegi be
osztásomban 1985 márciusától
vagyok.

- Sok nehéz esztendőt átél
tünk, 1983-tól kezdett derülni
az ég felettünk. Korábban
veszteségesek voltunk, s ekkor
tól javultak folyamatosan a
gazdasági eredmények. Tavaly
már 15 millió forint nyereséget
számoltunk, remélem az iden
túlszárnyaljuk. Én már egy jól
működő gépezetbe kerültem ve
zetőként, az ütemet kellett át
vennem.

Hogy e titok miben rejlik')
Szerintem nem lehet 1"-2 mO:1
dattal megfejteni. Sikerült jól
kijelölni, helyesen meghatároz
ni a strafégiai célokat, így pél
dául ,a vetés, a termelésszerke
zetét, a beruházásokat. A kü
vetkezetes hatékonyságú mun
kát kelleÚ követni. Aki nem
tudta, . vagy nem akarta, az
~.:ics~t" v..:~ a g&::da5ágt~1.

•• ••
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A termelés technikai feltéte
lei adottak. Jók a gépeink. a
minőségi munkához állandóan
karban kell tartanunk, pótol
nunk ezeket. Az egyik legfon
tosabb módszer fl rugalmas
gazdálkodás, hiszen a mező

gazdaságban minden esztendő
más, mint az előző.; Az idén
nagy volt a szárazság, gondot
jelentett. hogyalucernamagot
nem vetté~{ meg.

A vágómarha átvétel is ké·
sett másfél hónapot. Sikerült
felülemelkedni ezeken a prob
lémákon is. A terveinkről né
hány szót: Minden évbt:n ter
mészetesen aggódunk a küvet
kező esztendőért. A vet,;'ss7.er
kezet jó megvá'lasztása. döntő
en meghatározza gazdáikodú
sunkat. Vetjük az őszi kalászo
sokat, 60t) hektáron lesz [·izs. A
napraforgóhól, kukoricából sa
ját ellátásra törekszünk. A ve
tőmagtermesztést olyan mérték
ben végezzük, amíg elbírunk
vele. A szarvasmarha és ba
romfi ágazat egyaránt hozza a
tervet, bővítjük is a lehetősé

geinket. Évente !felújítjuk a te
lep egynegyedét, ez fontos re
konstrukciós munka. A titok a
jó tervezésben, a rugalmas, elő

relátó gazdálkodásban rejlik.

Katona Lajos Takács Teréz Sinkovicz János Galambos József Nagy János Mikó Károly



Broiler-csirkék ezerszámra

HiRE.
- A Vállalati Tanács 1986.

június 27-én és október 14-én
ülésezett. A tehenészeti telep
rekonstrukciójának befejező be
ruházásáról döntött, majd ha
társzemlén vettek részt a VT
tagjai! Az októberi ülés az igáz
gató minősítését tárgyalta meg.

- Ozembehelyeztük a szer
vizműhelyt 1986. júniusában,
amely lehetővé teszi a szállító
járművek ég buszok egy helyen
történő javítását.

- A gazdaságok közötti szlo
vák-magyal' kapcsolatok kere
tén belül négy szlovák trágya
szóró tehergépkocsi és egy
nagyteljesítményű rakodógép
dolgozott gazdaságunkban. ki
szórtak közel ~500 vagon szer
vestrágyát. Tőlünk egy HESS
TON 7650-es silókombájn vett
részt a ,silóbetakarításban a
Kassa-Saccai Allami Gazdaság
ban, valamint egy Class Domi
nátor a kukoricabetakarításban
segített.

- A KITE gazdaságunkhoz
kihelyezett egy FIAT lánctal
pas traktort üzemi próbára,
hogy tapasztalatot 'szerezzünk
hazai viszonyok között, hogyan
válik be.

- Gépparkunk fejlesztésének
jelentősebb tételei: vásároltunk
12 db MTZ 550 és MTZ 80 tí
pusú traktort, 4: db IFA teher
gépkocsit. 5 db pótkocsit, 2 db
DT 751ánctalpas traktort.

- Folyamatban lévő építési
beruházásunk Kőszigeten a 60'
ezer férőhelyes baromfinevelő

kialakításának első fázisa. mint
egy 4 millió forint költséggel.

- 1986. október l-én gazda
ságunkból 23 szakvezetó elláto
gatott a Bábolnai Napokra, ta
pasztalatcsere céljábóL A ven
dégjárás eredményes volt.

- A tervezettnek megfelelő~

en elkészült Kőszigeten 1000
négyzetméteres útburkolat javí
tása, megfelelő minőségben.

- 1986. szeptember 16-án ha
társzemlét tartottunk, melyen
részt vettek a környékbeli me
zőgazdasági társüzemek vezetői,

felügyeleti szervek képviselői,

helyi és megyei párt-, szakszer
vezeti és tanácsi szervek veze
tői és a községi ipari üzemek
vezetői.

- Október 14-én gazdasá-
gunkba látogatott a Szovjet
unió-beli Penza megye újságíró
delegációja. Megtekintették az
őszi munkákat és a . mellék
üzemágat. Nagy érdeklődéstta
núsítottak a gazdaság termelő

tevékenysége iránt.

- Névadás. Október 4-én tar
tottuk a hag'Y'Ományos vállalati
n~vadó ünnepséget a Gyomai
Tanács dísztermében. A hangu
latos ünnepséget a Családi Iro
da. rendezte. ünnepségünkön
nevet kaptak: Kovács Gábor,
Szentmiklósi Szabina, Sípos Te
rézia, Sípos József, Rák Mihály
és Bukva Miklós.Fotó: Gál Edit

A jövő évi tervek között sze
repel egy 60 ezer férőhelyes

pecsenyecsirke-nevelőépület ki
alakítása, illetve üzembe helye
zése, mely évi 300 ezer csirke
előállítását teszi lehetővé. A
lúdágazat jövő évi terve közel
100 ezer húsliba fölnevelése.
Ezzel az ágazat árbevétele, re
méahetőleg jövedelme is jelen..
tősen nőni fog.

Visneyei József
kerületi állattenyé5z~ő

összetételben. Húslibatartásunk
értékes mellékterméke 'a toll.
10-121 tonna körüli az éves toll
termelésünk. Az 'idei évben a
toll átlagárának csökkenése ér
zékenyen érintette az ágazat
jövedelmezőségét, ez az elmúlt
évekhez képest mintegy 1,5 mil
lió forint árbevételkiesést je
lent. Az 1 kilogramm toll át
lagára a tavalyi 629 forintról
478 forintos átlagárra csökkent.

Meglévő épületeink jobb ki
használása érdekében szezonáli
san foglalkozunk pecsenyecsir-
ke neveléssel.: Évi árbevételünk
20-25 miÜió forint körüli, ebből

15-118 millió forint a libahús,
5-6 millió forint a .libatoll és
2 millió forint korüli a pe
csenyecsirke árbevétele. Terve
zett er~ményeinket minden
évben túlteljesítettük, vagy el
értük. Az ágazat fedezeti össze
ge évente emelkedik, az 1986
os várhatóan 5 millió forint kö
rül alakul. Dolgozói létszámunk
átlag 24 fo, éves keresetük 60
65 ezer forint körüli.

észlé rő

Távlatok abaromfi agazatban

Kígyósi Ferenc
kerületi állattenyésztő

«**
A Körösi Allami Gazdaság II.

kerületében, Kőszigeten már 5
éves hagyománya van a ba
romfitartásnak. Helyi adottsá
gainkat figyelembe véve - oa
meglévő épületek, legelőterüle

tek hasznosítására - túlnyomó
részt lúdárutermeléssel foglal
kozunk. Termelésünket a Bé
késcsabai Baromfifeldolgozó
Vállalattal egyeztetve, többéves
szerződés keretén belül szer
vezzük. Éves szinten 70-80 ezer
húslibát állítunk elő, Termelé
si szerkezetünket a piaci igé
nyekhez igazítj uk, többször té
pett húsliba, zabbaI nizlalt, il
letve tepés nélküli pecsenyeliba

szen a tej mindennapi árbevé
telt jelent.

sítési árbevétele az 1986-os év
ben tervként 31 547 mFt, a
tény szeptember 30-ig 27187
mFtl (A cikk október elején
kódott. - a szerk.)

Az ágazat termelési tevé
kenységi eredménye szeptember
30-ig: terv 1126 mFt, tény 2357
mFt. Ahhoz, hogy az itt felso
rolt eredmények megvalósulja
nak, alapvető feltétel a takar
mány mennyisége és minősége.

A tárolt 680 vagon siló meny
nyiségre is és minőségre is ,ele
gendő, illetve jó.

A szénából 128 vagon az
igény, a tárolt mennyiség .138
vagon, melyne:k minősége szin
tén jónak mondható. Az abrak
takarmány is biztosított.

A tej értékesítés 1985. decem
ber 31~ig a Gyulai Tejiparnak
történt, ez évtől a Szeghalmi
Sárréti Tejnél értékesítj ük, :itt
résztulajdonos a gazdaság. A
tej átadására a szarvasmarha
telepen kerül sor, mintavétele
zéssei együtt..- A minta elbírálá
sa bakteriológiai és fizikai tisz
taság szempontjából a debrece
ni nyers tej minősítő laborató
riumban történik. Az eredmé
nyekről 10 naponként kapunk
értesítést.

Az ágazat jövedelmezősége

szemp<?ntjából meghatározó a
minőség szerinti tej termelés. Az
első osztályú tej ért literenként
télen 7,25 Ft-ot, nyáron 6,65
Ft-ot, a III. osztályú tejért té
len 6,85, nyáron 6,25 Ft-ot ka
punk. Az ágazatban dolgozókat
teljesítmény és minőség szerin
ti bérezéssel fizetjük, így min
denkinek érdeke, hogy az át
adott tej minősége jó legyen.
És érdeke a gazdaságnak is, hi-

Nyári kép a tehenészet vidékérőL

Ös i hel ze lele lé az ál al en
sza vasma ha-ágazat jele eés várhat6 jövöje

A tehenészeti telep rekonst
rukciója lassan a vége felé kö
zeledik. A jövő évben még meg
kell oldani a telepen a 100-as
istálló szabadtartásra való át
alakítását, melyben a vemhes
tehenek és üszők lesznek elhe
lyezve. Ezzel párhuzamosan el
készül még egy 600 vagonos
silótárolóhely, és ennek végé
ben lesz felépítve 4 abraktá
;-oló tartály, Ezen átalakítások
ra és új beruházásokra azért is
van szükség, mivel ,a jövőbeni

terv az ágazaton belül az, hogy
a 600 darabos tehénlétszámot
700-ra növelj ük; Mivel az állo-
mányi létszám növekszik, így
az elletőt is meg kell nagyob
bítani, és ezt átalakítással old
juk meg (az ellE\tőboxok szá
mának növelésével, elő- és utó
várakozó bővítessel). A tehené-
szeti telep felújításának utolsó
szakaszában a fejőház belső szi
getelése és li telep körbekerí
tése lesz a tennivaló. Az ága
zat növendék telepén már be
fejeződött az átalakítás. Igy le
hetővé vált, hogy a növendék
marhák takarmányozása is gé
pesíthető, így az élő munkaerő

ráfordítás kisebb. Itt kell meg
említeni, hogy az ágazat mun
kaerő létszáma az átalakítás
előtt 67 fő volt, míg jelen pil
lanatban 59 fő. Ez a létszám a
jövőben még tovább csökken.

Az ágazatnak 1986-ban
3061 OOO liter tejet kell termel
nie. Ha ezt időarányosan néz
zük, akkor a szeptember 30-ig
terjedő feladatot teljesítettük.
Az 1 liter tejre felhasznált lab
rakmennyiségünk 0,30 kg a
tervezett 0,33 kg-mal szemben.
A szarvasmarha ágazat értéke-

• • SZIK-ügyintézés"'" emberközpontúan • •

Megyeri Sándorné fiatalasz
szony, de a szakmáját olyan jól
ismeri, mintha évtizedek gya
korlata állna mögötte. Persze ez

a terület, az SZTK-ügyintézés
igen bonyolult és kényes. A
jogszabályok évről évre, ;nem
egyszer hónapról hónapra vál
toznak és az akták mögött érez
ni kell az emberi sorsokat, éle
teket. .

- Az a gondunk gyakran,
hogy olvassák az ember$ az
új jogszabályokat, de .ezek 'az
informáciok nem egyértelműek.

A gyermekgondozási díj, a táp
pénz, a gyes ahány embernek
szól, annyiféleképpen kell meg
vizsgálni a jogokat, 'a Jehető

ségeket. Csakúgy, mint a rok
kantnyugdíjasság feltételeit.

45Ő körüli a gazdaság dolgo
zóinak a IéItszáma. Nemcsak
társadalombiztosítással foglalko
zom, hanem időnként munka
ügyi kérdésekkel is. Persze

nemegyszer összefonódnak ezek
az ügyek. Szép munkának ér
zem a 'pyugdíjelőkészítést, a
táppénz, á: családipótlék kiuta
lást, a }nyugdíjasokkal való fog
lalkozást ,Nem vagyok tagja a
rehabilitációs bizottságnak, de
ki tud többel! a beteg emberről,

mint az SZTK-ügyintéző? A
mezőgazdaságban nagy gond la
megváltozott munkaképességű

embereké. Atképzéssel itt nem
sokra megyünk. Jobban jár pl.
egy tehenész, ha rokkantnyug
díjba megy betegsége esetén,
mintha 3 ezer forinttal keve
sebbéd más munkaterületre
menne.

Marikához ha betér egy bá
csi, néni, vagy táppénz~, nem
mehet el jó szó, vagy tanács
nélkül. Felvilágosítj a a táppén
zeseket jogaikról, mit tegyenek,
kérhetnek, ha CSÉB biztosítá
suk is van.

- Érzékeny terület a nyug-

díjelokészítésé. Mindenki más
ként éli láll ezt a nehéz korsza
kot. Van, aki alig várja a pi
henés éveit, s néhány hónap
múltán már v.isszajönne. Keve
sebben szinte tragédiaként fog
ják fel a nyugdíjbavonulásl
Egy évvel korábban kezdjük a
nyugdíj előkészítést, összeszed
jük a szolgálati időt és 'a Bé
késcsabai Társadalombiztosítási
Igazgatósághoz, illetve a gyulai
kirendeltséghez küldjük az ada
tokat.' Ne\ffi fordult elő még
olyan reklamáció, hogy nem
kaptak volna időben nyugdíjat
az emberek.

A rokkantsági nyugdíjra ja
vasoltaknál kevés olyan igényt
küldtünk tovább, amit a 'fel
sőbb szervek nem fogadtak el.
A munkahelyi vezető, az orvos
ismeri a beteg dolgozókat -, li
csak indokolt! esetben javasolja
a leszázalékolást. Nálunk nem
sok a táppénzes nap sem, a

gyermekápolási táppénzt sem
sokan veszik igénybe.

Az emberek elhasználódása
főként az állattenyésztésben.
szembetűnő, többen 50 éves ko
ruk után sokat betegeskednek.
Az ipari részlegekben dolgoz
nak a fiatalabbak. Visszatérve
a nyugdljasokhoz: az szb-tit
kárasszonnyal átnézzük majd a
nyugdíjaslistát, ki szorul segít
ségre. Már többeket javasoltunk
meltányossági nyugdíjemelésre,
sorra veszunk másokat is., Al
talában azoknak kevés a nyug
díja, akIk régebben mentek el.

A család-i pótlék igényeket, az
országos felmérőlap alapján mi
is feltérképeztük. Rendben men
nek a dolgok. .'

,A megyei igazgatóságtól sok
segítséget kapok, j ó az együtt
működésünk. A naprakész tá
j ékozottságot segíti a rendsze
resen szervezett továbbképzés is.

B. Zs.



Nyugdijasokkal a határban

B. Zs.

égetett szeszesitaJok, teasüte
mények, jégkrémek.

- Elsősorban a sör fogy 
sorolja Gergely József. - Nép
szerűek a tok;a.jli borok. Ná
lunk nyáron is volt mindig
borsocii ,,1ilágos sör, 4-5 !putto
nyo,s édes és száraz tokaji bor.
A Kunbaj,ai. AI1ami Gazdaság
üdítői! szeretik az emberek,
kelendő a szamócaizű Agi üdí
tő. A s?:énsawmentes üdítőkre

még nincs ekkora igény, mint
a narancs-, kólaitaLra, vagy a
rostosokm,. A gyoffi\8.,i sütőipar

termékeit szívesen vásárolják.
Bolti ~ron fo['galmazunk, így
lett augusztus'balIl 450 ezer fo
rint, szeptemberben 390 ezer
forint a bevételünk.

Bolgár vfuösbor, magyar
borok, pezsgők, 15-16 féle ne
dű ezekből a fajtákból. Ol
csóbb, kommersz égetett sze
szes itMok és 350 fOriintos Na
poleo,n konyak. Wiski 600-ért,
jamaiuai fehér rum 500-ért 
vigye, <a!kiinekigénye és pén-
ze van rá. .

A Körösi MinimaJóket is ,ré
sze a rugalmas ~dálkodás

nak, amely a gazdaságot jel
lemzi, s a nyereséges távJatok
garanciája.

Kö,rülnézünk. A tetszetős

külsejű, gazdag választékú üz
let egy nagyvárosnak is díszé
re válna. Nyitáskor többen
szóvá tették> minek egy újabb
itJaJl,bodt a településen? Hát er
ről ·szó SlÍncs. Igaz, pal.ackozott
italok kaphatók itt nagyobb
'részt, de helyben fogy;asztá.sra
nmcs lehetőség. Azaz üdítőt és
kávét meg;ihat a kedves ven
dég, de alkoholt nem. Terve
zik kiimert bor áJrusítását is,
de csak kimérik, s viheti ha
'LJa, aki vásá<rolta. Gazdag a
választék: üdítők literes és 2

dl-es palackokban, sör, bor,

épszerű a Körösi Minimarket!
Szmolnik Lajos építési fő

művezető tájékoztatott ben
,nünket a tetszetős külsejű üz
let létrehozásáról. Gyomaend
rőd főutcájának új színfoltja
augusztU!sban nyitotta meg aj
taját a vásáclók előtt.

A rég~ épületet ez év janu
ár:ban bontotta le a kőműves

brigád. Ok építették fel ae:
újat is, igen jó minőségben. A
szakmunkákat általába:n 2-3
fős gárrda végezte el, I-2 he-
tet s2lámitvla a különféle terü
letekre. Július végén készült el
minden. Közel 900 czor ~o

rimba került a létesítmény,
amely 7 hónap alatt készült el
bontástól az új raépítésig.

Udvarias fiatalember fogad
ja a vevőket a Körösi mini
markeoben. Gergely Józse! \8.Z

üzletvezető és a bszolgáló is
egy személyben:

- Augusztus I-én nyitottunk
- moodja. - Korábban is a
vendéglátásban dolgoztam, de
a gyakori távollét, a sok éj
szakázás egyre kevés bé illett
az elképzeléseimbe. Megszüle
tett a ~iJSfiunk, es~énként in
kább otthon szerettem volna
lennli. Ezért választottam a
boltot, elfogadták a jelentkezé
semet, alkalmaztak.

Kovács József
munka-, tűz- és környezet

védelmi vezető

szakteru.letek dolgozói tűzvédel
mi vizsgát tettek. A felkészü
lés és a vizsga eredményes
volt. MindeRki felfrissítette tűz

védelmi ismereteit. Ennek is
köszönhetjük, hogy a száraz,
aszályos nyár és az őszi beta
karítás időszakában nem PllSZ

tított tűz értékeinkben. Voltak
ugyan kisebb tüzek, de ~eket

azonnal lokalizálni tudtuk. így
kár nem keletkezett.

Fontos feladatunk, hogy rend
szeresen felülvizsgáljuk a kézi
tűzoltókészülékeket, ugyanak
kor megnyugtató, hogy az év
folyamán megbízhatóbb készü
lékeket vásároltunk. Megoldot
tuk a IIIj termelési egységben
a rendeletben előírt ki vétele
zést, melynek hiánya évek óta
nagy gondokat okozott. Elvé
geztük gazdaságunk egész terü
letén a villamos hálózatok érin
tésvédelmi és szabványossági
felülvizsgálatát. A hiányossá
gok megszüntetésére intézkedé
si terv készült.

A környezetvédelmet vizsgál
va megállapíthatjuk, hogy gaz
daságunkban megoldott a ve
szélyes hulladékok ideiglenes
gyűjtése, tárolása. elszállítása
és nyilvántartása. Az állatte
nyésztésben előforduló problé
mákat is megoldottuk, hasonló
képpen a fáradtolaj gyűjtését

is, 25 OOO literes tartalyokban.
A növényvédő göngyölegeket
"veszélyes hulladék"-tárolóban
gyűjtj ük ideiglenesen, a rende
letben előírtaknak rr..egfelelően

Onnan szállítj uk majd el a
megsemmisítő helyekre, ha
azok megépülnek. Gondunk to
vábt)t'a is a mosóknál kelet
kező olajjal szennyezett iszap
semlegesítése. Sajnos, semlege
sítő vegyszert még nem lehet
kapni, így az olajjal szennye
zett iszapot a kijelölt szemét
tárol6ban gyűjtjük, kétrészes
fóliába csomagolva.

Gazdaságunk repülőgépes és
földi gépes vegyszerezéssel kárt
nem okozott a környezetben.
Minden vegyszerezést időben

bejelentettünk az illetékes ta
nácsoknak.

. Összegezve: gazdaságunkban
a környezet védelme szervezett
és hatékony. ezt továbbra is
meg kell tartanunk.

ÖRJÁRAT
ft gazdaság munkavédelmi, füz- és

környezetvédelmi helyzete 1986 végen
Gazdaságunkban az 1986-os

gazdasági év eddig eltelt idő

szakában a munkavédelmi hely
ze,t megfelelőnek mondható.
Október végéig halálos, súlyos
csonkulásos, csonkulásos üzemi
baleset nem történt. Itt jegyez
hetjük meg, hogy foglalkozási
megbetegedés sem fordult elő

a jelzett időszakban.'

Hogy azonban oda kell fi
gyelnünk a;munkavédelem meg
szervezésére és előírásainak be
tartására, arra figyelmeztet
bennünket, hogy 1986. szeptem
ber 30-ig 8 dolgozót ért kisebb
fajta üzemi baleset. Az üzemi
balesetekből eredő kiesett mun
kanapok száma 296. Megálla
píthatjuk, hogy az üzemi bal
esetek száma az elmúlt három
esztendő hasonló időszakának

átlagához viszonyítva csökke
nést mutat, mintegy 88 száza
lék. A kiesett munkanapok szá
ma viszont növekedett, ha ösz
szevetjük a három év átlagá
val. Csupán figyelmeztetőként

érdemes tudni, hogy az l. kerü
letben két dolgozót ért üzemi
baleset (48 kie.,ett rnunkanap),
a Il. kerületben egy dolgozót,
itt 53 volt a kiesett mur:i,ana
pok száma. A műszaki osztá
lyon és az üzemi kor.yhán for
dult még elő üzemi baleset.

Ha a balesetek körülményeit
vizsgáljuk, megállapítható, hogy
jól megszervezett és fokozott
napi ellenőrzés mellett végre
hajtott tavaszi, nyári, őszi foe
takarítások ideje alatt nem tör
tént üzemi baleset. A balesetek
tehát elszórtan. ágazatonként
ott következnek be, ahol a na
pi ellenőrzés 'kissé fellazult,
vagy a munkahelyi vezető~ ré
széről csak felületes volt. Szük
séges tehát fokozni a napi el
lenőrzéseket és a dolgozóktól
(saját érdekükben) megkövetel
ni, hogy használják 13. kiadott
védőruhát, védőfelszerelést, és
a munka területén rendet és
tisztaságot tartsanak. Régi ta
pasztalat, hogy ahol rend van,
ott fegyelem van, ahol fegye
lem van, ott munka van, ahol
munka van, ott érték képződi.k

és pénz is van. ahol pénz van,
ott az emberek jól érzik .ma
gukat.

Ha a tűzvÉ'delem helyzetét
vizsgálj uk, elismeréssel szólha
tunk arról, hogy a nyári beta
karítási munkálatok megkezdé
se előtt a rendeletben előírt

Nyugdíjas-találkozót rendeztünk júlíus IB-án. A kétévente meg
rendezésre kerülő találkozó ezúttal ís nagy érdeklődést váltott ki
nyugdíjasaink körében, akik a gazdaság vezetőivel együtt határ
szemlén vettek részt, majd közös ebéden a kőszigeti kerületben.



Szocialista brigádjaink életéből"
Oszutón T'a

,ya , Nagy Ele éknél zös nyari e lék

Kossuth szocialista brigád

siker! Ha nemis óriás, de hal.
Egy köze,pes angoInát emel ki
Kovács László sporttars.

A délutáni közös tevékenység
eI, játékkal hamar szalad az

idő. A vízibicikli általános si
kert arat. A bográcsban fő, ro
tyog a birkapörkölt. A mester
szakácsKéri Lajos, a fókóstoló
Kovács Sándor. ElkészüL az íz
letes étel. jólesik a vacsora. A
birkapörkölt által emelt han
O'ulatot m&g jobban feldobja a
Novák Mihály és Kovács Sán
dor által közösen kifogo.tt közel
2 kg-os ponty. Néhány pohár
sör és üdítő mellett tartalmas
beszélgetés folyik a tűz para
zsánál. Megerednek a nyelvek,
sok olyat tudunk meg egYlUás
ról. amiről a heti munka mel
gulat vidám és bensőséges, el
lett még' nem esett szó. A han
énekeljük kedvenc nótáinkat,
táncolunk a Sulek-kerti fény
·'radatba .

Ejfél körül csendesedik a
társaság, nyugovóra térünk. Va
sárnap kerülnek átadásra a
horgászverseny díjai, esupa
horgászfelszerelés (kapásj elzők,
úszók, horgok). Kora délután
ki-ki kerékpáron, motorral, au
tóval egy kellemesen eltöltött
hétvége hangulatával. élményé
vel tér haza"

.4.kik a legjobbak voltak ...

A Kossuth brigád ifjúsági horgászcsapata

A Kossuth szocialista brigád
tagjai, akik az ipan üzem for
gácsoló dolgozói, úgy határoz
tak, hogy szeptember egyik hét
végéjét a brigád közösen tölt'.

Nyári élmény" nkből közre
adunk egy töredéket:

..Szervezkedés, készülődés. vá
sarlás, jó idő megrendelve. Bri
gádunk elkéri az igazgatótól és
az szb-ti tkartól a Sulek-kerti
hétvégi házat és beszerzi a
horgászengedélyt a horg' szver
senyhez.

Szeptember 19-én, pénteken
haromtagú .,felderítőesoport"'

készíti elő a terepet a többiek
t'ugadásara. Feladat a konyha
birtokbavétele. favágás, l'endez
kedés, no és a legfontosabb 
beetetni a hala -at.

Szombaton megjön a brigád
:lpraja-nagyja, legtöbben esalád
tagjaikkal. Itt vannak a Gyomai
t. Sz. Altalános Iskola 8jb. osz
tályos tanulói is, akiket a bri
gád patronál. Megfelelő előké

születek után· megkezdődik a
nap fénypontja, a horgászver
seny. Aki csak teheti botot ra
gad, mindenkin k saját techni
kája, trükkje van. Moz'lgnak az
úszók. egyikünknél kapás illan,
a masikunk csak képzeli. Nagy
;1 tét. Egy nagy fo6ásróL egész
héti lehet beszélni. és ezt en
né a brigád (vagy a birkapör
költet). Két órai türelmes víz
parti üldögélés után megvan a

Pillanatfelvétel az új szervizmúhelyből. Javítják a buszt.
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,t Körösiben, az állattenyészté,;
r.aktárosa az r. sz. telepen. 
A férjem visz bus\Szal a mun
kába, és hoz haza. este.

A busz, az autóbusz: Nagy
Elek kedvence, társa, öröme.

- Tizenöt élve vagyok autó
buszon, Roburral kezdtem,
most - már Öt éve - Ikarusz
255-össel járok. Hozom-viszem
a munkásokat Ványáról a Ki>
rösibe. Ez a dolgom. Szeretem
a pontosságot, ,a munka ,lZ

munka. A hétvégék pedig)
Összenéz a cs~ád.

- Olyankor beülünk <a D<1
ciába. és azt mondjuk: musr
Debr~cen felé megvünk! Lehet
persze, hogy pár kilométer
után másfelé fordítom a kor
máJl1ykereket, valahol mindig
kikötünk. Szeretünk utazni, is
merkedni városokkal, falvak
kal, emberekkel, szép tájrakkal.
Voltunk többször a Balaton
nális, körbejártuk.

- A fontos csak ,az - szol
közbe a háziasszony -, hogy
este itthon legyünk. Elek csak
a saj'át ágyában sze«~t alud
nl ...

- Megrögzött alföldi vagYllk.
sose rag,adtam. .T ó doloo- d
utazni másIfelé, de itthon, V<1
nyán, nos: az a legjobb. Itt
hon a mi kis házunkban, amir
magunk építettünk. !974-be'l
kezdtük el, cl is készült meg
abban az évben. Hiányzik rób
ugyan a nem svakolat, de arro
is sort kerítünk hamarosan.

Szemezgetjük a finom szőlőt.

beszélün - sokféléről, de mindig
visszak;anya,rodunk a gazda,:l~

h~. .
- Sokat fejlődött az urobLll

években, más la vezetés, odafi
gydnek az emberekre. Nem
tiszteletkör, amir mondok, Ci'.

az igazsá 0-.

Jutka, a takarékszövctkc:zer
ről beszéJ, ahol dolgozik, .1

háziasszony is többször el
mondja: szereti a mun 'áj:1r.
jól érzi magát. És ez nagyon
fontos - teszi még hozzá,

Ha pedig ninos úton a Nagy
csa:lád, akkor?

- Akkor itt ,van a televízió,
nincs ennél kitűnőbb oalálmány.
A hi,radót mindig megnézzük,
és szeretjük a filmeket is. Meg
a vidim műsorokat.

Nagy Elek !985-ben meg
kapna a Kiváló Munkáért mi
niszteri kitüntetést, szakszerve
zeti főbizaImi és.a száJlitók
szocialista ibrigádjának vezető

je. Van dotiga bőven, társadal
nu ·lS.

- Így kerek az élet - mond
ja még, amikor az ősz végi ve
rőfényben, a házuk ajtajáh;111

elbúcsúzunk. J-:===:::=~==::;:=:::;:::----:---=======::==~;:;-
KeNeme6, emberi, szép Ll-

lálkozás volt. Azért ris írhar
tam róla ennyi jót.

Most is mindenr úgy csinálnék,
mim akkor. Tőzsgyökere dé
vaványai vagyok (a feleségem
is), kezdhettem máshol az
éle em, mint itthon. Fogratos
lettem, aztán traktoros, Hofher
re ültem. Nagy szó volt áIffi
az aI<-J;:or! Büszke voltam rá,
hogy traktoros lehettem. Be
raktunk a táskánkba egy heti
e1emóZSiiát, kin voltunk a föl
deken áHó hétig. Dolgoztunk
két műszak,ban, aludtunk a
tábla végére húzott bódéban,
bográcsban főztünk krumpli
paprikást, ha melegre vágyott
a gyomrunk ... I9j2~ben be
,hivnak katonának, a seregben
megszereztem a gépjárműveze

tői jogosítványt, és amikor lc-
szercltem, tiz évig vontatón
majd teherauoón dolgoztam.
Közben jöttek a Szuper Zem-,
ro - is, azok voltak csak jó pla
ripák!

A család hallg2.t, pedig :imi
ről van szó, együtt élték át
azt. Igaz, hogy Jutka akkor
még nem mondta, hogy maITIJa
és papa, hiszen a ,szülők azidő

ben ismerkedtek meg egymás
sal egy vány.ai bálban ... Pon
tosan emlékeznek rá mind a
ketten, és a képről, amit néze
getün:-, máx menyasszony és
vőleg'ny néz árrlk.

- Az esküvőnk 195 7-b n
volt, bizony, nem vol sem
mi:nk sem - emlék zik a házi
asszony, aki 197 I óta dolgozik

Dévaványán, egy hangulaw,;
melJékutcában állun - meg, a
családi ház, melyne - lakói
vendégszeretettel várják az 6r
kezőt: Nagy Elekéké. A házi
gazda és felesége elénk jön a
kertajtóig, emlegetve a k' sést,
hiszen hamarabbra ígérkeztün -.
PC'rsze, nem komoly ez a meg
rovás, sokkal inkább ~z ismer
kedést bevezető gesztus, lehet
SZÓt váltani a munkáról, ami
ből mindig sok a sok, az idő

ről is, hogy süt ugyan a nap,
de ősz ez már a javából. (Ami
kor Nagy Elekéknél jártunk,
október vége volt az. Ha jól
eml~kszem kedd, és valóban
az őszutó egy verőfényes kora
délutánja.)

A házban éppen otthon
van Szücsné, Nagy Judit is, a
leányuk, aki később kedv s
mosollyal kínálja a vendégeket
fl.1issen főzött feketével, szőlő

vel, aprótésztával. Egyszóval
egészen családias ca hangu'lat,
semnui akadáJya annak, hogy
a házigazdát s2Jóra bírjuk; me
séljen az életéről, a Körösiben
töltött éveh'ől, meg mindenről,

amiről ilyen' kérdés után be
szélni érdemes.

Megisszuk a kávét, kitekin
tünk ca kertbe, körbe jú, tju,
szemünket a szép laká,on, é,
jöhet a múlt ...

- Szép volt és tartalmas.
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