
A második ötéves terv Szolnok megyei feladatairól

A népgazdaság fejlesztéséről szóló 1961. évi II. törvény a terv során elérendő
íő célkitűzést abban határozza meg, hogy „a második ötéves terv időszaka alatt be
kell fejezni a szocializmus alapjainak lerakását és át kell térni a fejlett szocialista
társadalom felépítésére". Ezien alapvető feladat megvalósítása érdekében tovább
folytatjuk a szocialista ipar, elsősorban a nehézipar fejlesztését és meg kell szilár-
dítanunk a mezőgazdasági termelőszövetkezeteket, amit a tervről szóló törvény a
legközelebbi évek kulcskérdéseként határoz meg.

Az előirányzat szerint 36%-kal növelni kell a nemzeti jövedelmet, legalább
22—23%-kal emelni a lakosság fogyasztási alapját és 16—17%4tal a reáljövedelmet.
A nemzeti jövedelem és a lakosság anyagi jóléte növekedésének alapjául, ipari és
mezőgazdasági téren egyaránt, a termelés növekedése szolgál. A törvény ezért az
ipari termelés 48—50%-os növekedését írja elő, míg a mezőgazdasági termelés növe-
kedésének mértékét 22—23%-ban állapítja meg.

A korábbi évek gyakorlatától némileg eltérően a megyék nem készítenek rész-
leteiben kidolgozott ötéves: tervet. Ehelyett célkitűzéseket állapítanak meg, amelyek
körvonalazzák a fontosabb ágazatokban elérendő eredményeket, ötéves perspektí-
vában irányozzák elő a fontosabb mutatókat. Ennek megfelelően Szolnok megyére
vonatkoztatva sem készül olyan ötéves terv, amely évenkénti és ágazati bontásban
tartalmazná a feladatokat. Ehelyett a megyei pártbizottság és a megyei tanács októ-
ber 30-án tartott együttes ülésén olyan határozatot hozott, hogy miközben a nép-
gazdaságfejlesztési tervről szóló törvényben meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítését magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, egyúttal célul tűzzük ki azok túl-
teljesítését. Az együttes ülés elhatározta, hogy az ipari termelést 58—60%-kal, a
mezőgazdasági termelést 27—30%-kal emeljük a második ötéves terv során az előző
öt évhez viszonyítva. A megyei célkitűzések természetesen csak a termelésre vonat-
koznak és a törvény által előirányzott egyéb feladatok — mint pl. a nemzeti jöve-
delem növekedése, a lakosság vásárló alapjának növekedése, a reáljövedelmek növe-
kedése — természetesen megyei célkitűzéseket nem tartalmaznak.

Célkitűzések az ipar területén

Mint említettem1, a megye ipari termelésének 58—60%-og növekedését irányoztuk
elő, ami 10%-kal haladja meg a tervtörvényben meghatározott feladatokat. Első pil-
lantásra a célkitűzés merésznek látszik. Alaposabb vizsgálat után azonban kiderül,
hogy teljesíthető, bár kétségtelen, hogy gondos és lelkiismeretes, szervezést, alapos
szaktudást és hozzáértő vezetést tételez fel. A célkitűzéskor mindenekelőtt a három-
éves terv során elért fejlődést vettük alapul. Bár a hároméves terv eredeti célkitfl-
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zése az ellenforradalom által okozott károk felszámolása volt, közismert, hogy az
ipar területén az eredeti célkitűzésnél lényegesen nagyobb lépést tettünk előre.
A Statisztikai Hivatal jelentése szerint Szolnok megye ipara a hároméves terv idő-
szakában évi átlagban 11,5%-kaI, ezen belül a minisztériumi ipar 12,6%-kal és még
ezen belül is a nehézipar 25,1%-kal növekedett. Olyan üzemeink, mint a Fémnyomó
és Lemezárugyár, az Aprítógépgyár, a Tisza Cipőgyár, a Járóműjavító, Vegyiművek
stb. jelentős mértékben bővültek, fejlődtek.

A cél kitűzésekor figyelembe vettük továbbá, hogy az ötéves terv időszakában
a megye iparán belül éppen azok az iparágak és az iparágakon belül azok az üze-
mek fejlődnek legnagyobb mértékben, amelyek az ipari termelés volumenét első-
sorban meghatározzák. Az ötéves tervben megyénk ipara az országos átlagnál némi-
leg nagyobb mértékben fejlődik. A Tiszamenti Vegyiművekben bővül a szuperfosz-
fát üzem, és új szuperfoszfát üzem, valamint kénsavgyár is épül; jelentősen tovább-
fejlődik a Tisza Cipőgyár, számottevő beruházással bővül a Papírgyár cellulóz
íVomp, valamint a Tisza Bútorgyár és a Cukorgyár, tovább feilődik a Járóműjavító
Vállalat. Szolnokon autódaru-javító vállalat és porfestékgyár létesül, ezenkívül meg-
épül az újszászi tárház és a szajoli közraktár.

A munka termelékenysége emelésének mértéke megyénkben is az országos
előirányzat szerint alakul, azaz a termelés emelkedésének legalább 70%-át kell a
munka termelékenységének emeléséből elérni, ami a munka-termelékenységnek
több mint 40%-os növekedését jelenti. Ennek elérése érdekében jelentősen tovább
kell emelni az ipar műszaki színvonalát, meg kell gyorsítani és hatásosabbá kell
tenni a belső tartalékok feltárását és kihasználását, tovább kell fejleszteni az újító-
mozgalmat, valamint a jó termelési tapasztalatok tervszerű terjesztését, meg kell
teremteni a munkaidő teljes kihasználásának gazdasági és politikai feltételeit, meg
kell gyorsítani a szakmunkások arányának növekfedését és erőteljesen fejleszteni
kell a szocialista brigádmozgalmat.

Az ipar fejlesztésében elsősorban a már megalapozott iparágak fejlesztését
fogjuk erőteljesen fokozni. Az ötéves terv időszakában Szolnok nagy lépést tesz
afelé, hogy az ország egyik vegyipari bázisává váljék. Ezt egyrészt a Tiszamenti
Vegyiművek fejlesztésiével érjük el, másrészt megyénk szénhidrogén^kincseineit
gyorsabb ütemű feltárásával és hasznosításával. Az építőanyagiparban az üreges
tégla, a téglablokk és falazó-blokk gyártására helyezzük a súlyt. A gépiparban az
élelmiszeripari és cementipari gépek gyártásának fokozása mellett erőteljes tempó-
ban emeljük a mezőgazdasági gépek termelését, míg a könnyűiparban elsősorban a
cellulóz- és papírgyártás, a cukorgyártás, a bútorgyártás, valamint a cipőgyártás
növelésére törekszünk.

A minisztériumi ipar mellett tovább fejlődik az állami helyi ipar és a szövet-
kezeti ipar is. Ezek fejlődésének üteme azonban elmarad a minisztériumi ipar fej-
lődése mögött, ezért az ötéves terv végére a megye ipari termelésében az állami
helyi ipar és a szövetkezeti ipar együttes részaránya kisebb lesz, mint a három-
éves terv végén. Az állami helyi iparral és a szövetkezeti iparral szemben — azon
belül, hogy meghatározott feladatokat kapnak a termelés bővítésében és a munka
termelékenységének növelésében — elsősorban azt a követelményt támasztjuk, hogy
fokozzuk a lakosság javítási és szolgáltatási igényeinek kielégítését. E célkitűzést
tükrözi az állami helyi ipar 1962. évi terve is, amely előírja, hogy miközben a ter-
melés összvolumene 2,6%-kal növekedik, a javításszolgáltatás1 növekedése közel
21°/n-os lesz;.

Követelmény továbbá, hogy az ipari és kereskedelmi szervek szorosabb együtt-
működése, a lakosság igényeinek alaposabb felmérése alapján nagyobb mértékben
állítson elő olyan kisebb közszükségleti cikkeket, amelyeknek gyártása a miniszté-
riumi iparon belül nem folyik, de a- lakosság számára szükségesek, hiányuk a dolgo-
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zóknák sok bosszúságot okoz. Ezenfelül az állami helyi ipar vasipari vállalatainak
fokozniuk kell a kisebb darabokból álló mezőgazdasági felszerelések — pl. öntöző
szórófejek — gyártását, az építőipari vállalatnak a termelőszövetkezeti építkezések
mellett kis lakóház-építkezéseket.

A feladatok összehangolása és eredményes megvalósítása érdekében elengedhe-
tetlenül szükséges, hogy az eddiginél szorosabb kapcsolat alakuljon ki a miniszté-
íiumi és a tanácsi vállalatok között, hogy kialakuljon, illetve szorosabbá váljék e
vállalatok együttműködése a termelés szervezésében, a vezetés megjavításában, a
tapasztalatok kicserélésében, a gazdaságosság növelésében, stb.

Mezőgazdasági célkitűzések

Fentebb említettem, hogy a megyei pártbizottság és a megyei tanács együttes
ülésén olyan célkitűzést határozott meg, hogy a mezőgazdasági termelést a tervtör-
vényben előírt 22—23%-kal szemben 27—30%-kal kell növelni. Itt is mindenekelőtt
azt kell tisztázni, hogy reális-e a célkitűzés. Az együttes ülés e kérdésre egyértelmű,
igenlő választ adott, figyelembe véve, hoigy Szolnok megye mezőgazdasága rendel-
kezik az ennek eléréséhez szükséges feltételekkel. Ezek a következők: megyénkben
a mezőgazdaság tömeges átszervezése 1959-ben történt meg, és ebből eredően a ter-
melőszövetkezetek megszilárdításában — minden nehézség és hiba ellenére —
előbbre állunk, mint azok a megyék, amelyek ez év tavaszán fejezték be az átszer-
vezést; a szövetkezeteken belül az országos átlagnál nagyobb azoknak a szövetkeze-
teknek az aránya, amelyek több év — egyrészük 10—13 év — óta működnek; ter-
melőszövetkezeteink túlnyomó többségében kialakult olyan vezetési, amely képes a
szövetkezeti gazdálkodás megfelelő szervezésére és irányítására; általánossá vált
azoknak az agronómiai és agrotechnikai, illetve zoológiái és zootechnikai módszerek-
nek az alkalmazása, amelyek nagyobb eredmények elérését teszik lehetővé.

A mezőgazdaság termelésében az együttes tanácskozás a következő tendenciá-
kat határozta meg:

Elsősorban abból a célból, hogy a termőterületet növeljük, részben pedig azért,
hogy a gépi munka hatékonyságát emeljük, művelés alá kell vonni a felesleges
dűlőutakat, és a jelenleginél nagyobb táblákat kell kialakítani. Ezzel együtt végre
kell hajtani a növényféleségek területének koncentrálását, ami a gépek kihaszná-
lását és a munkák szervezését nagymértékben megkönnyíti.

A vetésterület szerkezetében alapvető változás nem következik be. Termelendő
fő növényeink továbbra is a kenyérgabona, ősziárpa, kukorica, cukorrépa, rizs.
olajos növények (főleg a napraforgó), valamint a szálastakarmányok, ezen felül
pedig a zöldségfélék lesznek. Különös gondot fordítunk azonban arra, hogy még
inkább megszűnjék e növényféleségek területének szétaprózottsága s mindenekelőtt
arra, hogy valamennyi növényt a számára legkedvezőbb helyen termeljük, vagyis
ahol leginkább megfelel a talaj, és legjobban rendelkezésre áll a munkaerő.

A tervidőszakban lépést teszünk előre a termelőszövetkezetek termelésének
szakosítása (specializálása), illetve a szakosítás feltételeinek megteremtése terén.
Az együttes tanácskozás megállapítása szerint jelenleg még nem alakultak ki a fel-
tételei annak, hogy hozzákezdjünk a megye egész területén a termelés szakosítá-
sához, mivel a szakosítás jelentős beruházást igényel, a vezetéssel szemben rend-
kívül nagy igényeket támaszt, aminek következtében csak fokozatosan, körültekin-
tően és ésszerű határok között valósítható meg. Arra azonban már megvan a lehe-
tőség, hogy bizonyos kezdeti lépéseket — mint pl. a tömbösítés, a termelt növények
számának csökkentése — valamennyi termelőszövetkezetben megtegyünk, sőt a leg-
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inkább megszilárdult, legerősebb anyagi alapokkal és legjobb vezetéssel rendelkező
tenneloszövetkezetekben a termelés egyes ágait határozottan kiemeljük, az átlag-
nál gyorsabban fejlesszük, a legfontosabb ággá tegyük. Néhány igen kedvezőtlen
körülmények között gazdálkodó gyenge termelőszövetkezet esetében pedig a meg-
szilárdítás egyik módszere a specializálás bizonyos mértékű megvalósítása.

A termelési célkitűzések megkövetelik, hogy határozott lépéseket tegyünk az
íigronómiai és agrotechnikai módszerek fejlesztése terén. Különösen az alábbiakra
törekszünk: az aratási és cséplési munkákkal egy időben kezdetét vegye és teljes
erővel folyjék a nyári mélyszántás, amely a mi talaj- és éghajlati viszonyaink
között a legegyszerűbb és legbiztosabb módja a megfelelő talajszerkezet kialakításá-
nak, a talaj vízgazdálkodása megjavításának; a növények sorrendjét akként állít-
sák össze, hogy az őszi gabonafélék időbeni elvetése lehetővé váljék, egyrészt azért,
mert bebizonyított tény, hegy megyénkben az őszi árpának szeptember végére, a
búzának pedig október végére feltétlenül a földben kell lenni ahhoz, hogy kellően
megerősödjék, megbokrosodjék, másrészt, hogy az ősz első felében viszonylag ked-
vezőbb körülmények között tudjuk a vetést végezni; teljes erővel tovább kell foly-
tatnunk az öntözés fejlesztését, figyelembe véve, hogy tavasszal és nyáron a ter-
mészetes úton lehullott csapadék a legtöbb évben legfeljebb a növények minimális
víz-igényét képes kielégíteni; tovább kell növelni a magas terméshozamú növények
vetésterületét, mint pl. búzában a szovjet és olasz búzafajták, kukoricában a hibri-
dek alkalmazását; egyre nagyobb területen kell alkalmazni a vegyszeres gyem-
irtást, tekintettel a szövetkezeteink egy részében fennálló munkaerő-hiányra, más-
részt pedig a termelőszövetkezeti tagok munkájának megkönnyítése céljából; a talaj-
erő fokozására évről évre növelni kell az előállított szervestrágya mennyiségét és
a szervestrágyázott területet, és ugyanebből a célból fokozottabb mértékben kell
alkalmazni a zöldtrágyázást is: a mélyművelésre, az öntözésre és a talajerő foko-
zására támaszkodva erőteljesen fokoznunk kell az 1 kh-ra eső növények számát,
búzából, kukoricából, cukorrépából egyaránt.

Az állatállomány létszámának növelését és azon belül az egyes állatfajok ará-
nyának kialakítását a népgazdaság igényeinek és a rendelkezésre álló takarmány-
mennyiségnek megfelelően kell kialakítani. Megyei szinten minden állatfaj lét-
számát növelni kell, a ló kivételével. Kiindulva megyénk hagyományaiból és adott-
ságaiból, valamint a népgazdaság igényeiből, legerőteljesebben a sertéstenyésztést
kell fejlesztenünk olyan formán, hogy a sertéstenyésztés a tervidőszak végére me-
gyei összesítésben határozottan az első helyet foglalja el. Szükséges hangsúlyozni,
hogy ezt megyei összesítésben értjük, és semmiképpen sem szabad arra törekedni,
hogy minden termelőszövetkezetben így alakuljon ki. Ez nem volna hasznos. Ellen-
kezőleg, káros következménnyel járna, hiszen a termelőszövetkezetek egy részében
az adottságok azt követelik, hogy a szarvasmarha legyen a vezető állattenyésztési
ág, másokban talán a juhtenyésztés fogja az első helyet elfoglalni, és ismét mások-
ban elképzelhető, hogy a baromfitenyésztésre fordítják a legnagyobb gondot. Azt
is hangsúlyozni kell, hogy az állattenyésztés mértékének és az állattenyésztés vezető
sgának megállapítása csak a takarmányhelyzet alapos felmérése alapján történhet.

A terv során az állatlétszám növelésével együtt határozottan törekszünk a minő-
ség javítására. Miután valamennyi termelőszövetkezetünkben kialakult a törzsállo-
mány, következetes', céltudatos tenyésztői munkával arra kell törekedni, hogy a
legjobb egyedektől származó utódokból saját tenyésztés révén fejlesszük az állo-
mányt. A fejlesztés bázisának megállapításánál természetesen figyelembe veendő
r. termelőszövetkezeti tagok háztáji állománya is, mindenekelőtt a szarvasmarha
tekintetében.

Az állattenyésztés gazdaságosságának fokozása, a hozamok növelése érdekében
az eddiginél gondosabb és szakszerűbb takarmányozás szükséges. Általánossá kell
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tennünk az érdem szerinti takarmányozást, és meg kell szüntetnünk a takarmányo-
zás egyoldalúságát. Erre annál inkább is lehetőség nyílik, mert erőteljes ütemben
növekszik a mesterséges úton előállított dúsított takarmánykeverék mennyisége.
Ez évben 4 keverő üzemben 600 vagon takarmánykeveréket állítottunk elő, 1962-
ben pedig 8-ra növeljük a keverőüzemek számát és 5600 vagonra az általuk elő-
állítandó takarmánykeverék mennyiségét.

Különös figyelmet szükséges fordítanunk az állategészségügy követelményei-
nek betartására az állat-elhullások csökkentése végett. Különösen a tüdő-gümőkór,
brucellózis és fertőző gyomor- és bélgyulladás, valamint a baromfi-betegségek le-
küzdésére kell a figyelmet összpontosítani.

A termelés fokozása természetesen nem lehet öncél, hanem azért történik, hogy
minél teljesebben kielégíthessük az ország lakosságának szükségleteit, másrészt,
hogy az árutermelés fokozása révén állandóan növeljük az 1 kh-ra eső jövedelme-
zőséget, és nem utolsósorban, hogy az ország ellátásán kívül a mezőgazdasági cik-
kek egyre nagyobb mennyiségét tudjuk exportálni. Az együttes ülés határozata
értelmében erőteljesen kell növelnünk az 1 kh-ra eső termésátlagokat, valamint az
állati termékhozamokat és ennek eredményeképpen a felvásárlásra kerülő termé-
nyek, illetve termékek mennyiségét. Az ötéves terv során a felvásárlás — tehát az
árutermelés — nagyobb mértékben fog emelkedni, mint a mezőgazdasági termelés
egésze. A felvásárlásban az állati termékek terén a továbbiakban is jelentős szerepe
lesz a háztáji gazdaságoknak.

A termelőszövetkezetek megszilárdításának, a termelőszövetkezeti gazdálkodás
javításának alapvető feltétele a vezetés további erősítése. Az együttes ülés ezért
határozottan hangsúlyozta, hogy tovább kell folytatni a termelőszövetkezeti veze-
tők szakmai és politikai oktatását, és egyre szélesebb mértékben kell bevonni az
elengedhetetlenül szükséges minimális szakmai és politikai ismereteket nyújtó okta^
tásfoa a termelőszövetkezetek tagjait. Csak így nyílik lehetőség arra, hogy a növény™
termelés és állattenyésztés legjobb, legeredményesebb módszerei közkinccsé válja-
nak, nemcsak a szakemberek intézkedéseiben, hanem a termelőszövetkezeti tagok
mindennapi tevékenységében is helyt kapjanak, érvényesüljenek.

Az elmúlt télen a különböző szinteken mintegy 11 000 tsz-tag vett részt szak-
mai képzésben. Ez a szám e télen és a további években fokozatosan emelkedik.
A vezetők képzése mellett a szükséges esetekben és mértékben továbbra is alkal-
mazni fogjuk a termelőszövetkezetekbe történő káderátcsoportosítást.

A termelőszövetkezeti vezetéssel szemben a népgazdaság és a tagok érdekében
egyaránt azt a követelményt támasztjuk, hogy a gazdálkodás szervezésében a leg-
nagyobb körültekintéssel és megfelelő szakértelemmel járjanak el. Különösen fon-
tos, hogy helyesen határozzák meg a gazdaság fejlődésének irányát, és jól alakítsák
ki az üzemi arányokat. Számos termelőszövetkezetünket hozta már nehéz hely-
zetbe az, hogy az üzem fejlesztésének a vezetés által megállapított iránya nem
felelt meg sem a talajadottságcknak, sem a tagság összetételének, sem egyéb fontos
követelményeknek. Számos esetben alakítottak ki olyan arányokat, hogy az egyik
termelési ág — pl. az állattenyésztés — felemésztette a másik termelési ág — ol.
a növénytermelés — jövedelmét, és mérleghiányt okozott. Az arányoknál különösen
hangsúlyozni kell az állattenyésztés és a takarmánytermelés közötti, a munka-
igényes növények területnagysága és a rendelkezésre álló munkaerő közötti, a tsz
vagyoni megalapozottsága és a beruházás közötti arányokat.

A gazdálkodás eredményesebbé tétele érdekében a vezetők és a tagok szakmai
és politikai képzése mellett változatlanul szükséges a termelőszövetkezeti tagok
anyagi érdekeltségének fokozása. 1960-ban és 1961-ben szövetkezeteinkben a leg-
különbözőbb formáját alkalmazták az anyagi ösztönzésnek. Kétségkívül bebizonyo-
sodott, hogy az anyagi érdekeltség megfelelő rendszere nélkül, csak meggyőzéssel
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a kellő eredményt nem tudjuk elérni, a munkának az eredményei nem lehetnék
kielégítőek. A párt és tanácsa szervek feladata, hogy sokféle módszer közül kivá-
lasiszák a legjobbakat, a legcélravezetőbbeket, azokat ismertessék a szövetkezetek
vezetőivel. A szövetkezetek vezetőinek pedig feladata, hogy ezeket a módszereket
a saját lehetőségeikhez és adottságaikhoz igazítva általánosan alkalmazzák, anyagi-
lag közvetlenül érdekeltté téve a termelés minden szakaszában a termelőszövetke-
zetek minden tagját.

A szövetkezetek vezetésének megerősítése, a szövetkezeti gazdálkodás megjaví-
tása, annak eredményesebbé tétele révén el akarjuk érni, hogy a tervidőszak során
valamennyi termelőszövetkezetben olyan mértékű gazdasági megszilárdulás követ-
kezzék be, hogy végérvényesen megszűnjék a mérleghiány, sőt annak lehetősége is,
ismeretlenné váljék a ma még nemcsak ismert, hanem sok feladatot adó és sok
gondot okozó fogalom, hogy „gyenge termelőszövetkezet". El akarjuk érni, hogy
minden termelőszövetkezet saját lábán álljon, a normális mértékű állami segítés és
irányítás elégséges legyen ahhoz, hogy szövetkezeteink évről évre emeljék a ter-
melés és azon belül az árutermelés mértókét, fokozzák a gazdálkodás eredményes-
ségét, tagjaiknak egyre nagyobb részesedést és annak eredményeképpen állandóan
emelkedő életszínvonalat tudjanak biztosítani.

Oláh György
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