
Ferihegyi 
újdonság 

Mint Ismeretes, bővítik a 
Ferihegyi repülőteret Első-
ként a tranzit váróterem ké-
szült el, amelyet most adtak 
at rendeltetésének. 
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Taláil" kincsek romantikája 

A fa lu új ötéves 
tervéből 

HUSZONÖT SZÁZALÉKKAL TÖBB TRAKTOR — 
KÉTSZER ANNYI MŰTRÁGYA 

Az illetékes intézmények, gyobb tel jesí tményű erögé-
szakemberek még dolgoznak pek arányának jelentős nö-
a mezőgazdaság harmadik öt- vekedésére lehet számítani, 
éves tervén, de a terv leg- A korábbi egyoldalú, szaka-
főbb céljait, arányai t már szos gépesítést fokozatosan a 
kialakították. Ezek szerint a komplex gépesítés vá l t ja fel, 
mezőgazdasági termelés szer- elsősorban a szántóföldi nö-
kezete — mivel lényegében vénytermesztésben. Az alap-
megfelel egyrészt a lakosság vető t a l a jmunká t lehetőleg 
élelmiszer-ellátása és az ex- teljes gépesítése mellett a 
port követelményeinek, más- mostaninál jóval több és 
részt a hazai természeti és többféle gép segíti ma jd a 
közgazdasági adottságoknak mezőgazdaság legmunkaigé-
— alapjaiban azonos marad nvesebb feladatét, az őszi be-
a mostanival. 

A mezőgazdaság harmadik 
takarí tást . 

A tervidőszakban előrelát-

Nemrég történt: 15 ka-
maszlegény érkezett a do-
rozsmai gépjavító roncstele-
pére, Majzik István szakok-, 
tató tanár vezetésével. A 
szegedi Móra Ferenc intézet 
harmadéves mezőgazdasági 
gépésztanulói ők, s tanrend-
jük szerint ezekben a he-
tekben az igazi javí tómű-
hellyel és a Diesel-motorok-
kal kellett volna életre szóló 
barátságot kütniök. Hiba 
csúszott azonban az okta-
tási tervbe. A fiúk és mes-
terük üresen talál ták a nagy 
szereidét.. Valamennyi trak-
tor kivonult szántani, vetni 
a mezőkre. A kezdeti tétova 
csellengés u tán deputáció 
fordult Balogh Istvánhoz, az 
igazgatóhoz, meg Kókai Sán-
dor párt t i tkárhoz: engedjék 
be őket a telepre. 

fin már csak a „feltáma-
dás" nap já ra érkeztem. A 
ker t — lehet vagy két hold 
— déli oldalán sorban az ég 
tísefca kék színébe öltözötten, 
új jávarázsolva állt összesen 
12 jó gép: 3 darab univer-
zális vetógép, négy mütrá-
gayszóró, két burgonyául te-
tő. egy szervestrágyaszóró 
kocsi, egy palántaültetői, s 
egy szovjet kukorica vetőgép 
zár ta a s o r t A fiúk kisebb 
csoportokban a kert másik 
sarkában négy kévekötő ara-
tógéppel foglalkoztak ép-
pen. Ha ezek is elkészülnek, 
eppen 17 lesz a halottaiból 
feltámasztott gépek száma. 
Ennyivel többje lesz a ma-
gyar mezőgazdaságnak.. . 
Egésr regénye* kis történe-
tük van ezeknek a hetek-
nek. 

A fiúk: átérezték: most 
valami igazi férf ias tetteket 
vihetnek véghez. Az alkotni 
vágyás mámorában vetették 
magukat a roncsokra, az 
erősen megsérült, selejtezés-
re vagy éppen nagyjaví tásra 
váró masinákra. Darabjaik-
ra bontották a roncsokat, ki-
szedték a még jó alkatré-
szeket Más gépekről a tö-
rött. kopott alkatrészeket tá-
volították el. s a megmen-
tett darabokkal helyettesí-
tették azoka t 

— Látni kellett volna — 
idézi a pár napos múltat az 
itt-ott mér őszülő ' ha jú , de 
még fiatalosan szálas ter-
metű mester —, amikor el-
készültek a burgonyaültető 
gépek! Krumplival tömött 
táskákkal érkeztek másnap 
a fiúk. Hozták, hogy kipró-
bálhassák: jól dolgoznak-e 
„gyártmányaik". Így jött be 
az üzembe a kukorica is az 
életre keltett szovjet négy-
zetbe üttető számára. Valaki 
megbeszélte ot thon az édes-
apjával, hogy szalmát is 
szállítsanak az aratógépek 
kévekötő berendezéseinek ki-
próbá lásához. 

Tolakodik belém a gon-
dolat ma is: hány ilyen re j -
telmes kert van még Csong-
rád megyében? Há± még az 
országban? Látszatra csupa 
ócskaságok közül értékeket 
lehetne a dorozsmai fiúk 
mód já ra kimenteni! S meny-
nyi szorgalom, fiatalos tűz 
van ezekben a kamaszok-
ban! 

— Pedig róluk az a hiede-
lem jár ta eddig az intézet-
ben. hogy ..nehéz egy társa-
ság". Amolyan hetvenkedő 
legények. Ugyanis egytől-
egvig bejárók. Napjaik na-
gyobb részét szabadon, taná-

rok, oktatók felügyelete nél-
kül töltik. Bár az intézeti 
KISZ-szervezetben is dere-
kas munkát végeznek — 
hallottam mesterüktől. 

Majzik István említet te 
egyszer a f iúknak: valami 
ötletes ú j í tás sem ár tana. 
Másnap Illés János, a KISZ-
alapszervezet vezetőségi tag-
ja már jelentkezett. Felfe-
dezett egy rakás aprócső-
hulladékot: ebből géptartó 
ál lványokat lehetne készíte-
ni! Rajzai a lap ján csakha-
mar megszületett az első öt-
letes kis tar tószerkezet 
Négy-öt forintnyi értékből 
jó 200 forint született. A 
használati ér téke pedig sok-
kal több. A javításban álló 
gépeket eddig téglákkal áll-
ványozták fel, s ezek az 
„állványok" a várat lan le-
omlás miat t gyakran súlyos 
veszélyt jelentettek a szere-
lőkre. Másrészt a tárolás-

ban levő gépeket sem sza-
bad kerekükön állítani. Ez a 
gumiabroncsok és a fu tómű-
vek időelőtti elhasználódá-
sát eredményezné. Erre a 
sokoldalú problémára talált 
egészen jó megoldást az Il-
lés fiú. 

— Ebből is lá that ja , esze-
sek. erősek ezek, mint a 
fiatal szarvasok. Szilaj ener-
giá juk mindig kitörni ké-
szül, s e nagy erő okos hasz-
nosításához nem elég a „ta-
nár". Nekik barát kell, aki 
minden gondjukban oszto-
zik velük. 

Utóirat: a gépjavító állo-
más igazgatósága a novem-
ber 7-e tiszteletére rende-
zett ünnepi gyűlésen vet te 
át a „feltámasztott gépeket" 
a fiúktól, s illően megjutal -
mazta őket a derekas mun-
káért . 

Csépi József 

ötéves tervének alapvető cél- hatólag megkétszereződik a 
ja: az állami gazdaságok és 
termelőszövetkezetek terme-
lésének növelése. 

mezőgazdaság műtrágya-fel-
használása. Kémiai és me-
chanikai ta laj javí tást való-A növénytermesztésben vál-

tozatlanul az a legfontosabb szinűleg mintegy 25 száza-
feladat, hogy teljes kenyér- lékkai nagyobb területen vé-
gabona-szükségletünket ha-
zai termésből fedezzük. A 
szőlő- és gyümölcstelepítése-
ket viszont az elmúlt évieké-
nél jóval kisebb arányban kí-
ván juk előirányozni, hiszen 
a m á r te rmő és a tervidő-
szak alat t termőreforduló ül-
tetvények lényegében kielé-
gítik a szükségleteket. Az ál-
lattenyésztésen belül elsősor-
ban a szarvasmarha-tenyész-
tés fejlesztését tervezzük. 

A mostani számítások sze-
rint a traktorállomány öt év 
alatt körülbelül 25 százalék-
kal né, s ezen belül a na-

geznek, mint 1961—1965-ben. 
(MTI) 

Közéletünk 
hírei 

KÖPECZI BÉLA LENGYEI. 
ELÖADÖKÖRŰTON 

A LHMP Központi Bizott-
ságának meghívására Varsó-
ba érkezett Köpeczi Béla, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
kulturál is osztályának veze-
tője. A LEMP Központi Bi-
zottságának kérésére Varsó-
ban és az ország több nagy 
városában előadásokat tar t a 
magyar kulturális politikáról. 

SZOT-DELEGACIÖ 
ROMÁNIÁBAN 

Brtítyó Jánosnak, a SZOT 
elnökének vezetésével ked-
den reggel magyar szakszer-
vezeti küldöttség érkezett 
Bukarestbe. A küldöttség a 
Román Szaktanács vendége-
ként nyolcnapos látogatást 
tesz az országban. 

CSEHSZLOVÁK 
PARTKÜLDÖTTSÉG 

BUDAPESTEN 
A Magyar Szocialista Mun-

káspár t Központi Bizottságá-
nak meghívására Jaroslav 
Pokorny-rínk a CSKP KB 
alosztályvezetőjének vezeté-
sével pártmunkásküldöttség 
érkezett hazánkba. 

Az üzem élén 
Valamikor á lmodozot t A 

lombikokkal teli laboratóri-
umok vonzották. Mégsem 
lett vegyészmérnök. B á r . . . 
kitűnően érettségizett. Az a j -
tók viszont becsukódtak 
előtte. Ezt ő nehezen ér-
tette akkoriban. Csak szo-
morkás lett a hangulata. A 
bizonyítványát el tet ték a 
többi inatok közé. 

Jól érezte magát a zöld-
séget és gyümölcsöt szállító 
teherautók platóján. Gyöm-
bér Misivel ismerték egy-
más gondolatát is. Nemhogy 
kedvelte a fizikai munkát , de 
egyenesen kívánta is. Csak 
a hangulata nem akar t • vál-
tozni. Pedig szerette volna. 
Lehet, hogy mások nem 
flksrták 

Később behívták katoná-
nak. 

Semmi különleges 

— Míg élek, nem felej tem 
el — mereng a múlton. — 
Ott kap tam az első emberi 
szavakat, becsületet is. Amit 
régebben nem értettem, ek-
kor már igen. Vidámabb 
let tem és bizakodóbb. 

Faragó Béla most 31 éves, 
s közel nyolc esztendeje ve-
zetője a MÉK szóregi tartó-
sító üzemének. Ismeretlenül 
is jó benyomást kelt. Finom 
szövetből készült ruhá já t a 
legújabb divat szerint szab-
ták. Az üzem irodájában 
há rman dolgoznak. Körülöt-
tük sok kép, virág, sa já t re-
cept szerint nevelt fikusz-
fa j ták . Egyik-másik a rneny-
nyezetig ér. Tiszta és kelle-
mes a levegő. 

Nehezen érti meg, hogy 
róla akarok írni. 

— Pont rólam? Nem va-
gyok én különleges. 

Valóban nem az. Olyan, 
mint a többi harmincévés 
fiatalember. Külsőleg meg 
egészen olyan. 

Sétálgatunk az üzem ud-
varán. Pedáns rend, tiszta 
aszfalt, színes vi l lanytar-
gonca fut , asszonyok dol-
goznak serényen. Olyan ér-
zése támad az embernek, 
mintha egy nagyméretű óra-
szerkezetet figyelne. Minden 
a helyén van és r i tmikusan 
megy előre. Pedig . . . 

— Nyolc éve térdig ért a 
sár. ö t évvel ezelőtt bokáig. 
Most pedig így állunk. 

Nézzük a szeszfőzdét. A 
falon oklevelek, szocialista-
brigád-címek. A Gagar in-
brigád ötször nyerte el a cí-
met. Büszke is Juhász Jó-
zsef és Széli Béla. De úgy 
látom, Faragó Béla legalább 
olyan örömmel nyugtázza az 
eredményt. 

Megkóstoljuk a barackot. 
Jó illata van. Hogy mi a 
ti tka? Hosszú időn át hall-
gatom a szakszerű magyará-
zatot; hogyan kell pál inkát 
főzni. Ki gondolta volna, 
hogy ilyen körülményes. De 
megéri a gondot 

Huszonnégy éves 
parancsnok 

Hogy is tudott parancs-
nok lenni egy akkor 24 éves 
fiú? Minden nap, minden 
hónap és minden év hozott 
valami változást, melynek az 
eredménye itt van körülöt-
tünk. így mondja Faragó 
Béla: — A KÖJÁL követel-
ményeit messze felülmúljuk. 

Persze a kezdet itt sem 
volt könnyű. 

— Nagyon szerettem a 
rendet és a tisztaságot már 
gyerekkoromban. A fonák-
ság csak ot t volt, hogy ezt 
fiatal férf ifej jel éppen asz-
szonykollektívától kellett 
megkövetelnem, illetve meg-
kérnem őket erre. 

Valamit elfelejtettem. Ami-
kor Faragó Bélát a tartósító 
üzem élére kinevezték, a 
Tartósító és Húsipari Tech-
n ikum hallgatója lett. Mun-
ká ja mellett azt is jó ered-
ménnyel elvégezte. Ezért is, 
de még nagyon sok másért 
tisztelik, szeretik az idős 
munkások. Egyik így: — Jó 
gyerek. — Ez a szívről jövő 
két szó ter jedelmes káder-
szöveget helyettesít. Biztos, 
hiteles szentencia. 

Milyen érzés vezetőnek 
lenni? Nem- magas posztón, 
ezrek i rányí tójának és mil-
liárdok gazdájának; csak így 
itt. ilyen helyen. Hetven-
nvolcvan munkás között. 

— Szokott-e bosszankod-
ni, mérgelődni? 

— Hogy is mondjam? . . . 
Előfordul. Bár egyszerű dol-
gok ezek. A felelőtlenség, a 
hanyagság mérgesít. Jóhisze-
műen, véletlenül rosszul 
dolgozni esetenként lehet. 
Másodszor már nem. Ismer-
ni kell az e m b e r e k e t . . . 

— Es ismeri őket? 
— Igen. Mindenkit, még 

az egyszerűbb problémákat 
is. Nem a belső t i tkokat: az 
embereket . Nem is a kíván-
csi ember szemével ismerem 
meg társaimat. 

— Elmenne-e innen? 
— Én? Nem mennék el. 

— Néz egy ideig r ám nyíl-
tan és őszintén. — Közel va-
gyunk egymáshoz, még a 
pénz sem vonzana. Higgye 
el, lett volna már a lkal-
mam. Maradtam és mara-
dok. 

— Mi szomorította el mos-
tanában? 

A gyár felderít 

Elővesz egv brigádnaplót. 
Hámán Kató nevét viselik a 
kis kollektíva asszonyai. 
Fényképek a füzet oldalain, 
dolgozó, nevető asszonyok. 
Majd egy szomorú kép. Te-
metnek. 

— A brigádvezető 17 éves 
meg. Ez engem is fia halt 

nagyon 
voltam. 

— Mi deríti 

Jórsalc vagyunk" 
— Társak vagyunk — 

mondja. — Ha kell. segítek 
is, Itt a helyszínen. Engem 
vonz a munka, elragadtat. 
Bele kell olvadni az üzem 
minden sejtjébe. Csak így 
l e h e t . , . 

lesújtott . Szomorú 

fel? 
— Ha az üzemben min-

denki jól érzi magát és l á t -
juk a munkánk eredményét. 

Nagyméretű edények kö-
zött visz az út ' a kapu felé. 
Kinn kopár, poros a táj. A 
kanális vize is piszkos. A 
körzetben az üzem deríti fel 
az embert. 

Gazdagh István 

GAZDASAGI FEJLŐDÉSÜNK ' 

IDŐSZERŰ KÉRDÉSÉI 
.aiMiigmMitiiMaMM 

H o g y a n é r t é k e l h e t ő a v á l l a l a t o k 
t é r é k e n j s ége? 

^ ^ A javak munka szerinti elosztásának el' i n tmesak 
a dolgozó egyénekre, hanem a termelő kollektívákra is 
vonatkozik. Amelyik vállalat jobban dolgozik, annak a 
többinél nagyobb anyagi és erkölcsi elismerésben kell ré-
szesülnie. A kérdés az: hogyan, minek a lapján dönthető 
el, melyik vállalat dolgozik jobban? 

A vállalati tevékenység értékelése a szocialista nép-
gazdaságban mutatószámok a lap ján történik. Ilyen mutató-
szám a termelési érték — az előállított termékek ár összege 
—, az egy órára vagy egy főre jutó termelési érték, a költ-
ségszint — az összes költség a termékek árösszegének szá-
zalékában —, a nyereséghányad. A nyereség a termékek ár-
összegének százalékában — egyes kiemelt cikkek termelé-
sének mennyisége, az export terv teljesítésének százaléka, az 
elsőosztályú termékek részaránya stb. 

A vállalati tevékenység komplex — együttes — meg-
ítélésére általában termelékenységi mutatók szolsálnak. 
Nyolc-tíz évvel ezelőtt még általános volt az a vélemény, 
hogy a vállalati munka termelékenysége akkor nő. ha nö-
vekszik az egy órára vagy az egy főre jutó termrlési ér-
ték. Ez a mennyiségi szemlélet következménye volt: minél 
többet termelni minél kisebb létszámmal. E mutató nem 
érzékelte az olyan jelentős gazdálkodási tényezőket, mint 
az anyag- és energiamegtakaritás, a selejtcsökkentés, a 
minőség javítása: de igen érzékeny volt olyanokra, ame-
lyek tulajdonképpen nem jelentettek termelékenység emel-
kedést. Ilyen tényező volt például a gyártmány-összetétel 
változtatása a kisebb munkaigényű termékek javára, a 
kooperáció bővítése, vagy — szélsőséges esetként — > 
re j te t t minőségrontás is. 

A későbbiekben mindinkább figyelembe vették a* 
összes ráfordítást . A munka termelékenységét növeli, ha 
a termék előállításához az eddiginél kevesebb anyagot, 
energiát, szerszámot stb. használnak fel. Ekkor a vállalati 
tevékenység értékelésének a lap ja már a vállalati költség-
szint, illetve a vállalati nyereség lett. Ez még mindig a 
mennyiségi szemlélet vonásait tükrözte. A költségszintét 
úgy lehet csökkenteni és a nyereséget növelni, hogy a 
vállalat növeli a termék sorozatok nagyságát is Bár e 
mutatókat minőségi mutatóknak nevezték — mivel az 
egész vállalati tevékenység minőségét célozták velük ki-
fejezni —, hatásukban mégis a mennyiségi jelleg dominált. 

Ma mér nem vitatható, a munka termelékenysége nem 
korlátozódik csupán a mennyiségre, a költségszintre, ha-
nem ennél jóval tovább terjed. A munka termelékenysége 
akkor is javul, ha emelkedik a termékek átlagminösége, 
a termékösszetétel szerkezete pedig a korábbinál jobban 
alkalmazkodik a szükségletekhez. Az utóbbi egy-két évben 
céltudatosan keressük azokat a módszereket, amelyekkel 
a vállalati komplex mutató ezekre a minőségi, arányos-
sá,gi tényezőkre is érzékennyé tehető. 

Az ú j gazdasági irányító rendszer kialakítására vo-
natkozó elképzelések a minőségi és az arányossági köve-
telményeket helyezik előtérbe. Olyan ár-, pénzügyi és 
hitelrendszert kívánnak kiépíteni, amelyek a jobb minő-
ségű, a szűk keresztmetszeteket feloldó vállalati tevé-
kenységet előnyben részesítik. A vállalati tevékenység 
komplex megítélésének a lapjává a nyereséget k ívánják 
tenni. Növelik a vállalatok önállóságát, csökkentik a köz-
ponti tervutasítások részletességét, a r ra törekedve, hogy 
a piaci viszonyok változása — az árcsökkenésen vagy 
emelkedésen keresztülhasson vissza a vállalati tevékeny-
ség gazdaságosságára. Amelyik termék korszerű, jó minő-
ségű. azzal a vál lalatnak az átlagosnál több nyeresége 
legyen. Ha egy vállalat rátér olyan cikk termelésére, 
amelyíklxsn nagy a belföldi kereslet vagy viszonylag ol-
csón áll í tanak elő egységnyi devizát akkor ebből a terme-
lői kollektívának anyagi haszna legyen. A többletnyere-
ség egy részét ugyanis az átlagbér növelésére lehet fel-
használni. 

Eddig bizonyos mutatószámok a lapján a felügyeleti 
szervek ítélték meg a vállalati tevékenységet, s ez a meg-
ítélés szükségszerűen tartalmazott bizonyos szubjektív-
elemeket is. Ezután szeretnék, ha a pye" < ••*> mutató 
o b j e k t í v minős í tés t a d n a , s a v á " a l n t M k ' - z p r - t i be-
a v a t k o z á s , a d m i n i s z t r a t í v , u t a s í t á s h e l y e t t , f A ' é n ' pz c - y e s 
termékek árának alakulása ösztönözné a helyesebb ter-
melői és felhasználói magatar tásra. 

A munka termelékenységének korszerű értelmezésű 
fogalma a gyakorlatban így kellően érvényesülhetne. 

Dr. PIRITYI OTTÖ 
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