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Munkaerőhelyzet termelőszövetkezetünkben 

Az anyagi, technikai bázis mellett minden termelő üzem 
fontos feladata az üzem- és munkaszervezés helyzete, a munka-
ügyi feladatok koordinálása és nem utolsó sorban a munkaerő-
gazdálkodás tervszerűségének fokozása. 

A hatékony és eredményes termelés alapfeltétele a már 
emiitett bázisalapok és a jól felépitett munkaszervezeti for-
ma egységének és összehangolásának megteremtése, folyamatos 
továbbfejlesztése. 

Fontos feladat a munka hatékonyságját befolyásoló ténye-
zők vizsgálata és elemzése, ennek alapján a legracionálisabb 
munkaszervezet és munkamódszerek kialakitása. 

Az éves, valamint a középtávú termelési tervek alapján 
a létszámtervek elkészítése fontos feladat, ennek kapcsán a 
termelés korszerűsítésének, illetve a munkaerőszüksé^letre_ 
gyakorolt hatásának figyelembevétele. A munkaerőmozgások fi-
gyelemmel kisérése, az okok feltárása és javaslatok^kidolgo-
zása, az egészségtelen fluktuáció csökkentése, ma már alapvető 
követelmény a termelő üzemekkel szemben. 

Cél, a stabil munkaerő megteremtése, mely a munka haté-
konyságának fontos alkotórésze. 

Termelőszövetkezetünk üzemen belüli munkaképes munkaerő 
létszáma évről-évre csökken. Ennek oka kilépés, nyugdijazás, 
elhalálozás, de ma már csökkentő tényezőnek kell tekintsük^a 
központi szabályozórendszert, valamint az adminisztratív lét-
számzárlatot is. 

Taglétszámunk alakulása 1983. június 30-cal: 

1.448 fő 
ebből: 771 fő 

19 fő 

tag 
dolgozó 
alkalmazott 

Citévnél dolgozik 
Bartövnél dolgozik 

Jelenleg gyesen van 
k a t o n a 

Szociális szempontból tag 

22 fő 
14 fő 
29 fő 
32 fő 
42 fő 
139 fő 

/ 



A dolgozók főágazatonkénti megoszlása: 
I. Gabonatermesztési főágazat 109 fő 
II. Ipari- és takarmánynöv.term.főág. 149 fő 

III. Növényvéd. és agrokémiai főág. 29 fő 
IV. Műszaki főágazat 50 fő 
V. Állattenyésztési főágazat 154 fő 

VI. Központi irányitás 160 fő 
651 fő 

Az effektiv munkát végző dolgozók iskolai és szakmai 
képzettsége a következő: 

egyetemi végzettségű 4 fő 
főiskolai végzettségű 16 fő 
középiskolai végzettségű 64 fő 
szakmunkás 165 fő - 25 % 
"betanított munkás 131 fő 
szakképzetlen 271 fő - 42 % 

651 fő 

Igen kis százaléktól eltekintve mindenki a szakképzett-
ségének megfelelő munkakörben, illetve munkaterületen dolgozik 
A 30 éven aluli dolgozók létszáma 175 fő, ebből nő 63 fő, az 
össz dolgozóhoz viszonyitva a 30 éven aluliak aránya 27 %, a 
korábbi évekétől alacsonyabb. 

Elgondolkoztató a 42 %-oa szakképzetlenségi arány, mely-
ből 6o % nem rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel sem 
Ezen a területen a következő időben előrelépés mindenképpen 
szükséges. 
1983. június 30-ig a ki-, belépések alakulása: 

- belépett 14 fő /szociális szempontból 7 fő/ 
/ 3 fő főiskolai végzettségű, 

4 fő szakmunkás/ 
alkalmazott 7 fő / 6 fő szakmunkás, 

1 fő segédmunkás/ 
növekedés 21 fő 
kilépett 12 fő 2 fő főiskolai végzettségű 

3 fő gimnáziumi " 
1 fő szakmunkás 
6 fő szakképzetlen 

nyugdijás lett 13 fő - ebből 6 fő nő 
csökkenés 25 fő } effektiv csökkenés június 30-ig 

4 fő. 



Ösztöndíjasaink közül végeztek és munkába állnak; 
Vaczkó Béla 
Annus Katalin 
Farkas Attila 
Császár István 
Berta Dezső 
Horváth Ferenc 
Pécsik Balázs 

gépész üzemmérnök 
varrónő 
növ.term. gépész 
s z arvasmarhat eny e s z t ő 
mg. gépszerelő 

t t 

t t t t 

t t 

akiknek ezúton is kívánjuk, hogy érezzék jól magukat közös-
ségünkben, munkatársaiktól pedig azt kérjük, hogy segítsék 
Okét az élet kezdeti bukkanóin át, befogadva és segitve a 
kisebb kollektívába való beilleszkedest. 

Sajnos a kilépéseinknél sok olyan objektiv tényező 
játszik közre, amit tudomásul kell vennünk, csupán,mert vál-
toztatni nem tudunk rajta. /Ilyen például, hogy nem esik na-
gyobb város vonzáskörzetébe Kunágota, korlátozottak a mun-
kalehetőségek, igy a családtagok ingázni kényszerülnek, a 
kulturálódási lehetőségek csekélyek, a környező vállalatok 
a jobb kereseti lehetőséggel elcsábitják szakembereinket./ 

Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtenni a lehető-
ségekhez képest mindent, hogy megtartsuk a jól dolgozó szak-
embereket. 

Természetesen vannak hiányzó, betöltetlen munkaköreink, 
mint pl. mezőgazdasági szerelő, autóvillamossági szerelő, 
lemezlakatos, épületlakatos, a vezető beosztások közül főleg 
az állattenyésztésnél van gondunk. 

A meglévő gondok ellenére megállapíthatjuk, hogy a je-
lenlegi létszám az előttünk álló feladatok elvégzésére ele-
gendő, azt becsületes munkával képes ellátni, sót - ezt is 
meg kell említsük - a "holt" időszakban szabad munkaerőkapa-
citás is jelentkezik, amit hasznos, termelő munkával, újabb 
melléküzemág létesítésével célszerű lenne lekötni, 
így a traktorosok, szállitógépesek téli idejének, a növényter-
mesztők munkaidejének jobb kihasználásával. 

A nagyobb eredmény elérése érdekében az órabéres mun-
kát a minimumra kellene lecsökkenteni, az ösztönző telje-
sítménye lszámolás javára. 

Legfontosabb feladatainkat tehát e területen a követ-
kezőkben lehetne meghatározni; a szakképzettségi arányt nö-
velni, újabb^munkalehetőségeket teremteni, az oraberes, csu-
pán költségnövelő' munkát lecsökkenteni, egyszóval a munka-
erő hatékonyabb, jobb kihasználására törekedni úgy, hogy az 
eredményeink nőjönek, a dolgozók anyagi helyzete pedig ja-
vuljon. 



A nyári kampánymunkákról . . . . . 

Június 27-én, több mint 50 napos késéssel kaptunk jelentősebb 
csapadékot. De az ezideig lehullott 228 mm még 80-100 mm-
rel alatta marad a sokéves átlagnak. Sajnos a betakaritási 
munkákat most már lassitja. 

- A borsó cséplése június 25-én kezdődött és ez azt jelenti, 
hogy már van olyan fajtánk, ami kétszer megázott. 
A terméskiesésen felül várhatóan minőségi problémát is fog 
jelenteni, vetőmagról lévén szó. 
A mai napig elcsépelt 258 ha 2.035 kg/ha-os átlagtermést 
adott a 2.5oo kg/ha-os tervvel szemben. 
A termés tisztitása folyamatban és két fajta már várja az 
Orosházára történő szállitást. 
A hosszantartó szárazság kétségtelen a borsót sújtotta 
legjobban, de őszi árpánál is 5.110 kg-nál több lett volna 
Igaz, a tervezettnél még igy is jobb. 

Legnagyobb nyári munkánkat a búza betakarítást az előző 
évinél tiz nappal hamarább kezdtük. 10 db kombájnunk 
közel egynegyedét learatta a kenyérnek valónak. 
457 ha átlagában 63,13 q/ha-os átlagtermés van.̂  
Lényegesen jobb az 52.- q/ha-os tervnél és a vártnál is. 

Sok szó esik szaksajtóban a területek kétszeri hasznosítá-
sáról. Gazdaságunkban a 48 ha őszi árpa után vetett kukori-
ca szépen sorol. 
A növényvédelmi főágazat elvégezte még a cukorrépa és mag-
hozók növényvédelmét. 

Községi h i r e k ; 

- A termelőszövetkezet "József Attila" Szocialista brigádja 
a brigád pénzéből az:' iskolaépítésre felajánlott 1.200 Ft 
o t. 
E brigád F E L H Í V Á S - sal fordul a többi szoci-
alista brigádokhoz, hogy a rendelkezésükre álló pénzeszközök-
ből támogassák az iskolaépítést. 

. / . 
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A KPM, - megállapodás alapján - átutalta a 3oo.ooo Ft-
ot a kerékpárút építéséhez. 
Az anyagok beszerzése folyamatosan történik, a munka szer-
vezéséről pár napon belül értesiti a Községi Tanács a 
lakosságot. 

Júniusban az Úttörőcsapat mozgósítására az általános 
iskolások vasgyüjtést végeztek a községben és mintegy 
350 q fémhulladékot gyűjtöttek be, melynek értéke 
3o.ooo Ft. 
A vashulladékot a termelőszövetkezetünk társadalmi mun-
kában szállitotta be a MÉH-telepre. 
Mint a Községi tanácstól megtudtuk, a vasgyüjtési akci-
óból származó 3o.ooo Ft-ot az úttörőcsapat az iskola 
korszerűsítés támogatására fizette be. 

M o z g a l m i é l e t ű n k 

Igen mozgalmas volt június hónap; a termelőszövetke-
zet vezető testületi szervei tanácskoztak. 
Június 13-án a termelőszövetkezet vezetősége, 
június 14-étől 16-áig a Munkahelyi Közösségi tanácsko-
zások, 17-én a küldöttgyűlés fogadta el az alapszabály 
módositási tervezetet, majd június 21-én a termelő-
szövetkezet k ö z g y ű l é s e , mint a tsz. legfőbb 
testületi vezető szerve, hagyta jóvá az alapszabály 
módosítását. 
Az alapszabály egységes szerkezetbe történő foglalás 
és a felügyeleti szerv által történő jóváhagyás után 
kerül lesokszorositásra és a munkahelyeken megtalálható 
lesz. 
Külön elismerést érdemel, ho^y a termelőszövetkezet tag-
sága az alapszabályt módositó közgyűlésen igen nagy szám-
ban megjelent és élénken érdeklődött úgy a közösségi, 
mint az egyéni kérdéseket illetően. 

— — — f — — — — 

/ Az emiitett sok fórum feleslegessé tett, hogy június 
ban az üzemi tájékoztatóból két számot jelentessünk meg./ 


