
A szovjet-magyar kapcsolatok jelentőségéhez
megyénk mezőgazdaságában

A s/ovjet-magyar kapcsolatok rendkívül sokrétű és eredményekben gazdag terü-
letéről, csupán néhány gondolat kifejezésére jut lehetőség egy ilyen rövid írásban.

Napilapjaink, különböző tanácskozások témája és más források alapján, továbbá
a termelési gyakorlat során szerzett tapasztalatokból sok tény ismert. Így pl.: a szovjet
SZK kombájnok, a DT és MTZ traktorok jó és megbízható munkája, a Bezosztaja
búzafajta sikerével végződött verseny az olasz és francia intenzív búzafajták között.

A Barátság kőolajvezetéken és a Béke villamos távvezetéken keresztül eljutó olaj,
illetve elektromos energia segít megyénk mezőgazdaságának energia ellátásában is.

Ezen tények többé kevésbé számszerű adatokban kifejezhetők, érzékeltethetők. E
rövid cikk keretében inkább néhány olyan gondolatot vetnék fel, amely számokkal
még kevésbé vagy egyáltalán nem fejezhetők ki, de jelentőségük van.

Egyik ilyen témakör a turistaforgalom. Megyénkből évről évre jelentős számban
mennek ki állami mezőgazdasági üzemek dolgozói, termelőszövetkezeti tagok a Szov-
jetunióba és az utóbbi években ezen csoportok meglátogatnak szovhozokat vagy kol-
hozokat is.

A kiutazó emberek az egyéb tájékozódási források mellett, így saját gyakorlati
élményre tesznek szert és ez erősíti bennük a szocialista rendszerbe vetett bizalmat,
azon belül elmélyíti bennük a mezőgazdaság szocialista rendszerébe vetett bizalmukat.
Ez kétségtelenül pozitívan hat munkájukra, valamint megnyilvánulásaikon keresztül
környezetükre, a dolgozó kollektívákra.

Ezen túl természetesen szakmai jellegű tapasztalatokat is szereznek. így pl.: a
Szolnok-Tallinn testvérkapcsolatok kialakulásának idején, illetve a kapcsolatok kiala-
kulása után ilyen irányú eredmények is vannak.

Egy - 1965. év közepén a Szovjet Észtországba történt - utazás alkalmából ter-
melőszövetkezeti vezetők és tagok láttak több olyan dolgot, amely gondolatokat
ébresztett, az új gazdaságirányítási rendszerre való felkészülés során segített annak
megértésében.

A meglátogatott kolhozokban („Esztonia", ,,Május 9") tapasztaltuk, hogy az üzemi
tevékenység köre szélesebb, mint a mi termelőszövetkezeteinkben. A mellék- és seged-
üzemágak jól és jövedelmezően egészítik ki az alapvető tevékenységet. Rátértek az
egész köztársaságban a készpénzes munkadíjazásra, melynek megfelelően kidolgozták
a normákat és a díjtételeket. Az első tapasztalatok kedvezőek voltak (és tudjuk, hogy
moft már a többéves tapasztalatok is kedvezőek).

Ez és az ehhez hasonló a múlt, az idei évben is szerzett, illetve szerzendő tapasz-
talatok alátámasztják, hogy ezekkel a kérdésekkel helyes nekünk érdemben foglalkozni,
van előttünk gyakorlati példa, tapasztalat melyből lehet tanulni.
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A Szovjetunióban járt vagy ott tanult szakemberek is sok hasznos tapasztalatra
tettek szert, pl.: csak egyet: A modern, korszerű állatférőhelyeknél láthattuk az egy-
szerűségre való törekvést, a gépesítéshez alkalmazkodó belső kialakítást, valamint az
épületgépesítés megoldását. E területen megyénk mezőgazdaságában az utóbbi néhány
évben tapasztalunk jelentős fejlődést cs törekvést.

Befejezésül hadd idézzem fel Martovickij Grigerij Jepefániovics kolhozelnök egyik
tanácsát, melyet az általa vezetett kolhozban eltöltött hathónapos gyakorlat leteltével
adott. Megközelítő pontossággal ezt mondta: „Misa, ne feledd el, hogy kolhozt vezetni
csak úgy lehet, ha a vezetők megtalálják az összhangot a tagsággal, megbecsülik a
közgyűlések és vezetőségi ülések javaslatait, a tagságot állandóan tájékoztatják".
Ügy érzem ma is, hogy jó tanács volt, kifejezi a vezetés egyik fontos feladatát: együtt
az emberekkel!
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