
Négy évtized a közös úton 131

Pályamódosítás
Ezt akár stratégiának is fel lehet fogni. Ebben az időben, a '70-es évek vé-

gén, a legkülönbözőbb fórumokon vagy ünnepi beszédekben, közgazdasá-
gi elemzésekben igen gyakori volt a fordulat, mármint az, hogy fordulatra
van szükség, az extenzív gazdálkodásról átállni az intenzív termelésre. A
pályamódosítást kormányzati és tárcaprogramok írták elő, s minden, a be-
ruházásra fordítható összegek mérséklődése, a munkaerő hiánya, az elvo-
nások növekedése, s a természeti körülmények erre ösztönöztek.
A legfontosabb ami a tagok munkáját befolyásolhatta, a kidolgozott új bé-

rezési forma volt. Abszolút teljesítménycentrikus a megalkotott szabály-
zat, amely kimondja, hogy a munkadíjazás alapja a normakönyv, amely-
ben minden hónap 15-ig számfejtik és a levonások után kifizetik teljes mér-
tékben a díjtételeket.
Ugyancsak havonta kerül elszámolásra és kifizetésre, 10-10-10 százalé-

kos feltételrendszer alapján, a 30 százaléknyi céljutalom. Év végén,
amennyiben az üzemi tervek teljesültek és ágazati szinten is elérték a 102
százalékos termelésértéket és az árbevételt, így még 10 százalékos prémi-
um illeti meg a dolgozókat. Zárszámadásnál a mérleg adatai alapján O-tól
14 százalékig terjedő nyereségrészesedés fizethető.
Még egy igen fontos, de nem bérjellegű ösztönző: a szövetkezet lakás-

építéshez és vásárláshoz támogatási alapot képez. A 20 ezertől ötvenezer
forintig terjedő összeget 30 éven aluli fiatal szakemberek egzisztenciájá-
nak megteremtéséhez segítségül adják. A kölcsön kamatmentes és másfél
évtizedre szól. Hogy milyen lényeges volt ez a döntés, mutatja a szám: az
ágazat- és főágazatvezetők átlagos életkora ekkor 31 esztendő, termelés-
ben megszerzett gyakorlatuk 6-10 év.
A vezetőség egyre többször tűz napirendre fiatalokat érintő kérdéseket,

összeül kétévenként az ifjúsági parlament, áttekintik a tanulási, tanítási
programokat, kulturálódási lehetőségeket, döntenek időről időre a sport
támogatásáról. /Kultúrára és sportra minden évben 120 ezer forintnyi
összeget utal át a gazdaság a községi tanács számlájára.
A sportcsarnok építéséhez 300 ezer forinttal járult a Haladás, hozzáadva

még igen sok társadalmi munkát. 1983. december 13-ig 250 ezer, majd '84.
szeptemberéig újabb 250 ezer forinttal segítette a gazdaság a tanításhoz
elengedhetetlen négy iskolai tanterem megépítését, s vállalta, hogy az
építkezésnél szállítóeszközeivel 100 ezer forint értékű társadalmi munkát
végez./
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Miként kerül a vágóasztal az asztalra? Az eset arra bizonyíték, hogy
mint az élet annyi területén, hihetetlen mélységben szakosodott egy-egy
munka, van aki egy életet tesz fel arra, hogy egy-egy mechanizmus leg-
alább szerkezetének specialistája legyen. Bizonyára fontos ez, ha ez az
apróság alapvetően befolyásolhatja a mechanizmus működését. Valami
ilyesmit példáz a vágóasztal is.
Amikor 1983. augusztusában értékelik az aratási munkákat, elhangzik,

hogy van olyan kombájn, amelynek vágóasztala túlzottan széles, s az a
helyzet áll elő, mintha az ember nagyot markolna a búzába, s bár sokat
fog, de igen sokat el is perget. Nagyobb a szemveszteség - mondják a szak-
értők. S úgy hangzik el az, mintha minden kiló számítana, - s valóban így
is van. Minden kiló számít! Mert figyeljük a mutatókat, 1979-ben még 3,4
tonna gabonát takarítottak be egy hektárról. Előre lépni 4 tonna fölé - már
ez sem könnyű, de négyről az ötre jutni - itt minden kiló számít.
/A háttérben egy kormányzati törekvés húzódik meg. A Minisztertanács

gabonaprogramot hirdet, melynek célja, elérni a VI. ötéves tervidőszak vé-
géig az évi 15 millió tonnás kalászos és kukoricatermesztést. Mindehhez
élvonalbeli technika kerül be az országba,tárolók épülnek./ A tsz-ben pél-
dául ekkor 3 Class kombájn dolgozik, egy teljesítménye a 17 napos aratás
alatt 122 vagon volt, két E-516-os gép, 70 vagonos produktummal és há-
rom E-512-es kombájn 55 vagonos teljesítménnyel. A búza önköltsége ek-
kor mázsánként 200 forint volt, s 336 forintért adták el.
A kérdésre, hogy érdemes-e termeszteni? - a válasz nyilvánvaló igen. Még

akkor is, ha - elsősorban az aszály miatt - nem sikerül az elképzelt
mennyiséget betakarítani, s félmilliós bevétel hull ki a gazdaság zsebéből.
Szerencsére más ágazatok jócskán pótolják a kiesést. /Jegyezzük meg, or-

Kliz Ludek /Csehszlovákia/: A BOLYGÓRÓL, AHOL ÉLET VOLT
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szagosán 2,5 milliárd forintot veszített a mezőgazdaság a gabonán a szá-
razság miatt./ A kertészet majdnem dupláját hozta a tervezettnek, az ál-
lattenyésztés bevételei pedig 20 százalékkal haladták meg az év elején el-
képzelt értékeket. A melléküzemi, illetve kereskedelmi ágazat forgalma
elérte a 84 milliót - igen jelentős ez a tsz bevételén belül.
Részlet egy újságcikkből, melynek címe "Tíz vásárló közül nyolc saját dol-

gozónk..." -megjelent a megyei lapban 1983. március 23-án.
"Eddigi szolgáltatásait a téesz 1982. közepétől újakkal bővítette. A köz-

ségközpontjában elkészült Jászszentandrás egyik legmutatósabb épülete,
a Haladás-üzletsor. A létesítmény a termelőszövetkezet beruházásában
épült, több mint hárommillió forint költséggel.
A földszinten három régóta hiányolt üzlet nyílt. Az egyik a téesz termé-

keit árusító húsbolt, gazdag választékot kínál tőkehúsból, húskészítmé-
nyekből, füstölt árukból. Havi forgalma meghaladja a 350 ezer forintot.

Jogos igényeket elégített ki a téesz másik két üzlet, a tejbolt és a divat-
árubolt megnyitásával. A tejboltban a Jásztej és a Tejipari Vállalat termé-
keiből a jászkiséri téesz sütőüzemének kenyeréből, fűszerárukból elégíti
ki a vásárlók igényeit.
A divatbolt - méteráru és cipő kivételével - minden, a ruházati szakmá-

hoz tartozó cikkeket kínál. A régi épületbe zsúfolt áfészbolt szegényes kí-
nálatával jászapáti, jászberényi vagy hevesi utazásra kényszerítette a vá-
sárlókat. A két üzlet létjogosultságát a havi félmillió forintos forgalom iga-
zolja.

Az épület emeletén szolgálati lakások épültek. A garzon és a két és fél
szobás, komfortos hat lakás építésével a téesz olyan fiatal szakemberek le-
telepedését segíti, akikre a korszerű, új technológiákkal és bonyolult gé-
pekkel dolgozó gazdaságban elengedhetetlenül szükség van."
A tsz 23 milliós nyereséggel zár. Az 1983-as gazdálkodási év minősítése:

Kiváló. Legalábbis az odaítélt cím ezt bizonyítja.
S ha már kitüntetésekről esik szó. A szövetkezetnek egy MÉM-rendelet

alapján módja volt arra, hogy ilyen elismerések átadásakor, maga is meg-
tisztelje jól dolgozó tagjait. Az 1971-ben alapított üzemi Kiváló Dolgozó el-
ismerés fél havi munkabér odaítélésével járt, majd 1982-től a Kiváló Dol-
gozó címhez 2000 forint jutalmat fizethettek ki. Az erkölcsi elismerés má-
sik formája a Haladásban a törzsgárda megalapítása volt. A szakmához és
a mozgalomhoz való hűséget 10-15-20 év eltelte után méltányolták, s a
megbecsülés jeleként 200-300-500 forint pénzjutalom illete a tagot, illetve
25 év után egy havi átlagkereset.
A televízió 1984. márciusában filmet forgatott a Jászság községeiről, töb-

bek között Jászszentandrásról. Járt a stáb a határban, a csemegeboltban,
a község központjában. Mit rögzíthetett volna a kamera, ha nem pár pil-
lanatot, hanem a szentandrási tavaszt örökítik meg a celluloid szalagon?
Bizonyára filmre került volna a gyönyörű virágzó 42 hektárnyi meggyes,
valamint a szőlőtőkék között serénykedő asszonyok serege, ahogyan épp a
szálvesszőket lekötözik. Talán a kamera képmezejébe úszott volna a leve-

39



gőben a repülőgép, amely nélkül a permetezést a gazdaság aligha tudná
megoldani. A képzeletbeli vetítőn minden bizonnyal megjelennek a mo-
dern Cyclo-típusú vetőgépek, a tárcsákat vontató traktorok, a napraforgó-
táblákat keresztező vegyszerező kocsik. S láthatók a szántóföldi palántá-
zás műveletei - csíkosok az ágyáshúzástól a földek.
Az igyekvő műsorszerkesztő feltétlenül a felveendő listáján írta volna a

húsüzem termelésének megörökítését, megjegyezve a kísérő szövegben,
hogy 46 milliós éves produktuma, 851 tonna sertés feldolgozására képes.
A kamera körbefordult volna valószínűleg az ABC-üzletben vagy a stran-
détteremben, s hogy emlékeztessen a múltra, kerestek volna számára egy
fogathajtót. Persze, hogy e kép ne legyen idilli, bizonyára rögzíti az opera-
tőr a látványt - Fogacson a felülvetett tavaszi árpa a vegyszerezés hatásá-
ra teljesen kipusztult. A feltételezett filmfelvevő valóságos társával együtt
minden bizonnyal megörökített volna egy jeles eseményt, azt amikor he-
tedik alkalommal adják át a Haladásnak a Kiváló Termelőszövetkezet cí-
met dokumentáló oklevelet. Nos, dokumentáció gyanánt részlet a Magyar
Hírlap 1984. május 22-i tudósításából.

"Tavalyi eredményes gazdálkodása alapján Kiváló szövetkezeti címmel
tüntették ki hétfőn a jászszentandrási Haladás Termelőszövetkezetet; ez-
zel az 1949-ben alapított gazdaság hetedszer nyerte el a jó munkáért járó
elismerést. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, valamint a TOT
elnöksége által adományozott oklevelet Sarlós István, az MSZMP Politi-
kai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese a községi mű-
velődési házban ünnepi közgyűlésen adta át a tsz közösségének.
A közgyűlésen Medveczki László, a tsz elnöke elmondta: a nyolcszázötven

dolgozót foglalkoztató nagyüzemi gazdaság az aszályos idő ellenére búzá-
ból negyvenöt, kukoricából hatvan mázsát takarított be hektáronként, öt-
százhatvan tonna hízósertést értékesítettek, s összesen nyolcszázhúsz ton-
na húst - az előző évinél harminc százalékkal többet - adtak piacra; hús-
üzemük negyvenöt féle terméket készít.
Sikeres ágazatuk közé tartozik a zöldségtermesztés; paradicsomból há-

romszázötven mázsát dolgoztak fel, illetve értékesítettek. Fejlődött a ke-
reskedelmi ágazata is. A gazdálkodás eredményességét jelzi, hogy 1983-
ban csaknem négymillió forinttal kevesebbet költöttek energiára. A tagok
jövedelme hét és fél százalékkal emelkedett, és meghaladta a hatvanegye-
zer forintot.
A közgyűlésen bejelentették, hogy a közös gazdaság szocialista brigádjai

tavaly ötmillió forint értékű társadalmi munkával járultak hozzá a község
fejlesztéséhez."
Hogy valójában mi került az említett pár perces tv-tudósításba a terme-

lőszövetkezetről, talán ma már nem is fontos. Lényeg az, hogy búzából hek-
táronkénti 6,5 tonnás kitűnő átlagtermést ért el a gazdaság, - a kukorica
a maga 3,8 tonnájával igen rosszul sikerült - de a gazdaság 29 milliós nye-
reséggel zár.
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1985. tavaszán ismét átadják immár nyolcadik alkalommal a Kiváló Ter-
melőszövetkezet címet a gazdaság kollektívájának.
Erre az esztendőre már csak 328 tagja van a gazdaságnak, 76 állandó és

10 időszaki alkalmazottat tartanak nyilván. A tsz 4592 hektárnyi terüle-
ten gazdálkodik. Az ültetvények kivágása miatt a szántóterület nő, hozzá-
jön még tízegynéhány tanyahely művelésre alkalmassá tétele. A gazdaság
hozta a formáját 1985-ben is. Árbevétele meghaladta a 185, nyeresége a
33 milliót. Egy dolgozó több mint félmilliónyit termelt, az egy tagra jutó
éves jövedelem meghaladta a 77 ezer forintot.
Mi történik '85-ben?
Tallózzunk a tények között. Még az év elején felmondták az Állami Biz-

tosítóval kötött biztosításukat, a gépjármű, a tűz, a száj- és körömfájás biz-
tosítása kivételével. Az indoklás: Megvizsgálták 5 évre visszamenőleg a
helyzetet és kiderült, 30-35 százalékban térítették meg a károkat. A biz-
tosítás jó - így egy vélemény - de a feltételek olyanok, hogy sok káresemény
nem tartozik a kockázat alá, például a homokverés vagy a fagykár. Szin-
te ugyanakkor, kilépnek a Jászsági Állami Gazdaság Helikopteres Társu-
lásából is, azzal, hogy az új repülőgép biztonságos felszállásához a terme-
lőszövetkezet nem tud megfelelő kifutópályát biztosítani, a tsz szempont-
jából pedig nem megnyugtató, hogy a társulásban csak egy merevszárnyú
gép üzemel.
A mintegy 280 hektáros szőlő területének növényvédelme csak helikop-

terrel oldható meg. Úgy döntenek, hogy éppen ezért szerződést kötnek a
Heves Megyei Agroplan Közös Vállalattal. S ha már a kilépéseknél tar-
tunk: Szolgáltatásainak elégtelensége miatt felmondják az Eger-Mátravi-
déki Borgazdasági Kombináttal kötött szerződést is. A gazdaság "fog" min-
den forintot, így több termelési rendszerből is kilép.
Hasonlóképpen a takarékosság jegyében hoz döntést, az elsők között Szol-

nok megyében, a folyékony műtrágya teljes technológiai folyamatának ki-
építésére. Mintegy 2,5 milliót szán e beruházásra, azzal a céllal, hogy a nö-
vénytermesztés hozamait 20-30 százalékkal emeli. Hasonlóképp stratégiai
meggondolások késztetik -jobb értékesítési pozíció kivívása, na és a szük-
ség, hiszen nincs hol tárolni a gabonát - a gazdaságot egy terménytároló
megépítésére. Mintegy 4,5 millió a létesítmény beruházási költsége, a Ha-
ladás pályázatot készít, hogy elnyerje a mintegy 30 százalékos állami tá-
mogatást. A történések egybefolynak a '86-os esztendő eseményeivel, hi-
szen a vágóhíd felújítása nem csupán egy évre szóló feladat. A felújítás, il-
letve a bővítés tízmilliós befektetést jelent, ezzel viszont elérik, hogy mind
a vágás, mind a feldolgozás folyamatos műveletekkel zajlik, a teljesítőké-
pesség 50 százalékkal nő, így 12 hónap alatt elérhető 12 ezer sertés feldol-
gozása. S még egy igen fontos anyag: Fennállása alatt, egy évre ha számít-
juk, a legnagyobb pénzmennyiséget, összesen 21,3 millió forintot fordítot-
tak fejlesztésekre, többek között gépek vásárlására.
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Nem kötődik szervesen a termeléshez, bár szép számmal akad jegyző-
könyv is, mely e döntést megalapozza: megalakul a munkahelyi alkoholiz-
mus elleni bizottság 1985-ben.
A '86-os év kísértetiesen hasonlít, már ami az esztendő kezdetét jelenti az

előtte lévő 12 hónap indulásához. Tehát: kilépés egy társulásból, belépés
egy társulásba. A Haladás tagja volt a jászfényszarui Béke Tsz gesztorsá-
gával működő Erdőgazdálkodási Társulásnak. Mivel az felfüggesztette
működését egy évre, s szolgáltatásaival elégedetlenek voltak, így átlépett
a Haladás a Tiszamenti Öntözőgazdaságok - tegyük hozzá erre az időszak-
ra az erdészet már 4 milliós bevételt hoz a gazdaságnak. - Egyesülése ál-
tal fenntartott erdőgazdasági társulásba.
S egy másik hasonlatosság: a kitüntetés. Az 1985-ös eredményei alapján

immár kilencedik alkalommal kapja meg a Haladás a Kiváló Termelőszö-
vetkezet címet. Az időpont 1986. május 30-a.
Ez az esztendő a magyarországi bankok életében a felszabadulás után, a

nagy változások esztendeje. Átalakul a bankstruktúra, módosul a munka-
megosztás, új bankok alakulnak. Ehhez pedig tőke, illetve üzleti partne-
rek kellenek. Mennyire fogékony az új iránt a gazdaság? /E korban hasz-
nálatos kifejezéssel élve mennyire innovatív?/ Nos, az első között lép, úgy
dönt, hogy 1987-tól részt vesz a Magyar Hitelbank üzleti ténykedésében
és ötmillió forint értékű részvényt vásárol. Hasonlóképpen belép a Mező-
bank partnerei körébe, 5 milliós részvényvásárlásával.
Az új gépek, az új technológiák és a részvények vásárlásával a hetedik

ötéves tervidőszak első szakaszához érkeztünk. Milyen elképzelésekkel
vág a Haladás a hazai gazdasági életben a "hét szűk esztendőnek" neve-
zett fél évtizednek.
Az alapállás: a talaj termőképességének fenntartásával, rendszeres javí-

tásával és a nagyüzemi termelés fejlesztésével növelni szándékszik a Ha-
ladás a növénytermesztés hozamait. A középtávú terve továbbra is számol
a háztáji gazdaságok szerepével.
Úgy gondolják ekkor a gazdaságiak, hogy a létszám továbbra is csökken

a szövetkezetben, - amit tervezéskor az ágazati szerkezet kialakításánál
figyelembe is vesznek. Tervezik mintegy 300 hektárnyi erdő telepítését, a
tanyák megvásárlásával a szántóterület növelését 3300 hektárra. Ehhez
várhatóan módot ad a 200 hektárnyi szőlő- és a 40 hektárnyi meggyültet-
vény megszüntetése, valamint tanyák megvásárlása, helyük termővé té-
tele.
Búzából az elképzelések szerint el kell érni tartósan - ezen a szón a hang-

súly - az 5 tonna feletti hozamot hektáronként, kukoricából a 7 tonnányit.
Az anyarozs termesztését fokozatosan megszüntetik, a napraforgó tovább-
ra is fontos ipari növény marad 400-500 hektárnyi területen, és szó van a
tervekben a fénymag termesztéséről is.
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Úgy kalkulálják a tsz-ben, hogy a zöldségtermesztés jelentősége a gazda-
ság életében csökken - nincs elég dolgozó rá - illetve nyereségessége évről
évre mérséklődik.
Ami az állattenyésztést illeti: elsődleges kívánalom, hogy a szaporulati és

hozammutatók emelkedjenek. A tervidőszak végére, mondja a tervezet, el
kellene érni, egy tehénre számolva az 5500 literes tejhozamot. Indokolttá
válik a tehenészeti telep rekonstrukciója, ezzel megoldható a kötetlen tar-
tási technológia kialakítása. Legalább 6 ezer sertés "kibocsátása" a cél
1990-re - ehhez nyilván szükséges a férőhelyek korszerűsítése. A húsüze-
mi beruházás befejezésével mintegy 50 százalékkal nő annak teljesítőké-
pessége, havonta ezer sertést tud feldolgozni.
Az élelmiszerüzletek számának bővítésével mintegy 50 millióra nő az év-

tized fordulójára a kereskedelmi ágazat éves bevétele, a szolgáltatásoké
pedig várhatóan eléri a 12 hónap alatti 10 milliót.
Tervezik a szőlő-borvertikum továbbfejlesztését, a technológia végén a

borpalackozóval. Az elképzelések szerint mintegy 28 milliós befektetést
igényelne a megvalósítása.
A munkák korszerűbbé tételéhez gépek és egyéb felszerelések vásárlásá-

ra az öt év alatt 50 milliót szán a szövetkezet, szociális célokra pedig 10
milliót. A számok a legközelebbi jövőhöz visznek bennünket, melynek nap-
jait már "holnap, holnapután" élik a jászszentandrásiak. S, noha hét szűk
esztendőről beszéltünk, a tervek azt bizonyítják, hogy az elkövetkező éve-
ket semmiképpen sem a biztonságos lavírozgatás, a jó szelek kivárásának
jegyében szándékszanak eltölteni a tsz-beliek.
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