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A M n Ö G A Z M S Á G  F E JL E S Z T É S É R Ő L

JÓL JÖVEDELMEZ MEGYÉNKBEN A JUHTENYÉSZTÉS
Felületes szemlélők, ha a 

juhtenyésztésről hallanak, a 
Nagy-Alföld rónaságára gon
dolnak — csak ott tudják el
képzelni a juhtenyésztést, és ezt 
olyan „elvi“ megállapítással is 
alátámasztják, hogy „a juhnak 
csak ott van létjogosultsága, 
ahol más állatok tartása nem 
lehetséges.“ Jó, hogy hozzá nem 
teszik: „csak az Alföldön van 
jólterelö pulikutya, vezérsza- 
m ár és jóhangzású kolomp“.

Hogy az Alföldön mennyire 
gazdaságos a juhtenyésztés, az
zal nem akarok most foglalkoz
ni. Csak a megyére vonatkozó 
adatok alapján azokhoz szólok, 
akik úgy intézik el a juhte
nyésztés kérdését, ahogy éppen 
a legkönnyebb: hozzá se kezde
nek.

Az igénytelen juh tenyésztése 
í— átszámítva számos állatra — 
jövedelmezőbb, mint a tehéné. 
Teje és a tejterméke is jobb, 
zsírosabb. Ezenkívül nélkülöz
hetetlen a gyapjúja a ruhagyár
tásnál. Ezen túlmenőleg nagy
szerűen alkalmas külterjes ál
lattenyésztés bevezetésére, mi

vel nem kíván különösebb fog
lalkoztatottságot. Sokáig sorol
hatnám a juhtenyésztés hasz
nát, fontosságát, de esetleg úgy 
tűnne, hogy a tenyésztési ága
kat el akarom választani, mint 
például Ausztráliában teszik, 
ahol hatalmas nyájakban lege
lésznek a juhok és ezzel meg
oldódik az állattenyésztés pro
blémája. Szó sincs erről, a te
hén is fontos, csak jobban meg 
kell becsülni a juhot, ezt a jám
bor és hasznos állatot.

A juhtenyésztés két fontos 
alapfeltétele — a jó juhász és 
a legelő — megyénkben is meg
van, csak keresni kell. A dorogi 
járásban például elterjedt a 
kecsketenyésztés. Emellett 
azonban megvan a lehetősége a 
kecskénél jóval hasznosabb 
juhtenyésztés bevezetésének is. 
Különösen megtalálható a lehe
tőség Epölön, Nagysápon, Doro
gon és vidékén, valamint az an- 
navölgyi bánya környékén.

A legjobban jövedelmező juh- 
fajta a magyar fésűs, gyapjas 
„merinói“, melyet nemcsak a 
dorogi járásban, hanem me

gyénk egész területén meg le
het honosítani.

A juhtenyésztés elterjesztése 
érdekében az első, szinte leg
fontosabb kérdésben, a megyei 
állattenyésztő állomás már meg 
is tette a kezdő lépéseket. Me-* 
gyénk legjobb juhászataiban, a 
battyánpusztai Virágzó és az 
esztergomi Micsurin termelő- 
szövetkezetben fél- és egyéves 
tanfolyamot szerveznek, ahol 
juhászokat képeznek ki. Ezeken 
a tanfolyamokon a legjobb gya
korlattal rendelkező juhászok 
és állattenyésztési szakemberek 
lesznek az előadók. Itt megta
nulják a hallgatók a juhte
nyésztés kicsinek tűnő, de igen 
lényeges, egyszerű gyakorlati 
fogásait. Jól tudjuk, hogy mint 
ahogy minden hivatáshoz, úgy 
a juhászkodáshoz is hivatás- 
tudat kell.

A nagyherkályi Előre tsz az 
elmúlt években azért fizetett rá 
a juhtartásra, mert olyan ju
hászt állított a nyáj mellé, aki
nek mindenhez lehetett érzéke, 
csak a juhászaihoz nem. Ez a 
tandíj 5—6000 forintjába került

a csoportnak. Ez az eset 1950- 
ben történt. Se fejni, se legel
tetni, se a betegségek ellen vé
dekezni nem tudott a juhász.

A battyánpusztai Virágzó 
tsz juhászata jól jövedelmezett, 
pedig az adottságok sokkal 
rosszabbak a nagyherkályinál. 
Az elmúlt évben 80.000 forint 
tiszta haszna volt a termelő- 
szövetkezetnek juhászaiból. 
Nemcsak a fejés, hanem a sajt
gyártás is emelte a termelőszö
vetkezet jövedelmét. A csoport 
tagsága a nyári munkaegység 
előlegét könnyen kifizette a ju
hászat koratavaszi bevételéből. 
A bábolnai 7-es majori Szabad 
Föld tsz, az Ács-Vasspuszta 
Szabad Nép tsz, az esztergomi 
Micsurin tsz is hasonló eredmé
nyeket ért el.

Biztos az, hogy a fenti tenyé
szeteknél találhatunk eltérést, 
úgy a legelőben, mint más té
nyezőkben, de egyben nincs; 
abban, hogy törődnek a juhá- 
szattal, mert nemcsak szép és 
hagyományos üzemág, hanem 
hasznos is.

Tari Mihály 
főállattenyésztő.

A N K E T O T  T A R T O T T  A  D O L G O Z Ó K  L A P J A  Á C S O N

Negyvenöt, ötven dolgozó pa
raszt gyűlt össze csütörtökön 
este az ácsi tanácsháza nagy
termében, hogy — ankét kere
tében beszélgessenek a Dolgo
zók Lapjáról, megvitassák a 
lap munkáját, feladatait, gaz
dag tapasztalataikkal segítsék a 
mezőgazdasági rovat munkáját. 

Az ácsi dolgozó parasztok 
szívesen építenek szoros, 
elvtársi kapcsolatot a saj
tóval, igénylik segítségét. 

Semmisem bizonyítja ezt job
ban, mint a beszámoló után ki
alakult értékes vita. Az ankét 
szinte valamennyi részvevője 
résztvett a beszélgetésben, a 
kérdések boncolgatásában.

Köves István dolgozó paraszt 
kezdte a szót. Arról beszélt 
előbb, hogy az elmúlt években 
édeskeveset írt az egyénileg 
dolgozó parasztokról a Dolgo
zók Lapja. Ha szólt róluk, be
gyűjtésre, vagy jobb munká
ra  serkentette őket. Arról is 
csak a szomszédai tudtak, hogy 
tavaly 18 mázsa búzát termelt 
egy holdon. Örül, hogy

a párt, a kormány és a 
sajtó egyre többet törődik 
a dolgozó parasztsággal. 
Nagy kedvet ad ez a mun

kához.
Farkas József örömmel be

szélt a Dolgozók Lapja új rova
táról, melyben megyénk szépsé
geivel, történetével ismerteti 
meg az olvasót a szerkesztőség. 
Kérte a lap munkatársait, hogy 
még többet írjanak a magyar 
föld szépségeiről, .tan ítsák  az 
olvasókat mégjobban szeretni a 
földet, a hazát.

Hosszú, érdekes vita követte 
az első két felszólaló szavait. 
Egész sor hibát, hiányosságot 
soroltak fel az értekezlet rész
vevői. Mennyivel másképpen 
beszéltek azonban ezekről a hi
bákról, mint pár hónappal ez
előtt. Nem panaszkodtak, ha
nem tárgyilagosan megállapí
tották, hogy a pétisó szétosztása 
körüli zavarok, a mesterséges 
megtermékenyítő állomás dol
gozóinak hanyagsága, a járási 
tanács pénzügyi osztályának 
bürokratikus munkája, a me
gyei tanács ipari osztálya mun
katársainak hanyagsága mind
mind megannyi akadálya a me
zőgazdasági termelés fejleszté
sének, a párt és a kormány 
nagyszerű határozata végrehaj
tásának.

Kollár Lajos az elmúlt év 
szeptemberében küldte el a 
megyei tanácshoz a fűrésztele
pe megnyitásához szükséges 
engedélyt.

Sok dolgozó paraszt fiiré-

szcltetne deszkát, fát, hi
szen kell az eszközök ki
javításához. A megyei ta
nácsnál azonban hónapok 
óta ülnek Kollár Lajos 

kérvényén.
A járási tanács pénzügyi osz

tályának kiküldöttei az elmúlt 
év decemberében „ellenőrizték“ 
Vörös Lajos bognár bevételeit, 
ö k  jobban tudják, mint Vörös 
Lajos, hogy mennyi a bevétele. 
És amiért Vörös Lajos nem ér
tett egyet velük, megbüntették 
100 forintra.

Lélektelenül, durván, az álla
tokkal szemben kíméletlenül 
végzik munkájukat a mestersé
ges megtermékenyítő állomás 
dolgozói.

így sorolták az ankét rész
vevői azokat a hibákat, melye
ket minél előbb ki kell javíta
ni, hiszen kedvét szegik a dol
gozó parasztságnak, gátolják a 
jó munkát. Az ácsi dolgozó pa
rasztok pedig most már külö
nösen jól és eredményesen 
akarnak dolgozni. Ezért 
mondták el a hibákat is. Aztán 
a hibák felsorolása után ezért 
vitatkoztak sokáig azon, hogy 
mit kell tenni most és tavasz- 
szal az őszivetések megerősíté
séért. Köves István azt mond
ta, hogy feltétlen pétisóval kell

fejtrágyázni, ő  tapasztalta több 
évben már, hogy 

egy mázsa pétisó szétszó
rása 4 mázsás többletter

mést hoz.
Érdekes vita után egyeztek 
meg az ankét részvevői abban, 
hogy a jó erőben lévő földekre 
holdanként 50—60 kilogramm 
pétisót is fel lehet használni 
fejtrágyaként.

Érdeklődéssel hallgatták 
Szendrei Sándor mezőgazdász 
szavait a dolgozó parasztok. 
Arról beszélt Szendrei elvtárs, 
hogy

a fejtrágyázás eredményes 
módja az érett istállótrágya

szétszórása is.
Ezt most kell végezni télen. A 
hóra szétszórt érett, apró istál
lótrágya leve nagyszerű táplá
lék a koratavasszal fejlődésnek 
induló vetésnek.

Az ankét befejezése után is 
sokáig beszélgettek még cso
portokba verődve az emberek. 
Szinte valamennyien megígér
ték, hogy ezután leveleikkel is 
felkeresik az újság szerkesztő
ségét, elmondják tapasztalatai
kat a megye többi dolgozó pa
rasztjának, megírják a hibákat, 
ők is segítenek az újságnak 
abban, hogy eredményesen 
harcoljon a hibák ellen, a jó 
módszerek elterjesztéséért.

S sa w n ó d i tlo lg o sép  p a r a s z t o k  
a  g a b o n a  to r  t á r s á t  B a g ó n a k  n ö v e l é s é é r t

Szakemberek megállapítása 
Szerint megyénkben 8.7 mázsa 
volt a búza termésátlaga tavaly. 
Ugyanakkor a kisbéri Dózsa 
termelőszövetkezet 18 mázsás, a. 
koppánymonostori Dózsa ter
melőszövetkezet 17 mázsás, a 
naszály-grébicspusztai Uj Élet 
tsz 16 mázsás átlagot ért el ka- 
tasztrális holdanként búzából. 
A z egyénileg dolgozó parasztok 
közül sokan takarítottak be ki
magasló termést. Köves István 
ácsi dolgozó paraszt búzából 18 
mázsát termelt holdanként. 
Varga Ferenc kisbéri dolgozó 
paraszt 16 mázsát, Barsi Sándor 
kocsi dolgozó paraszt ugyan
csak 16 mázsás termésátlagot 
ért el búzából.

Ezek a kiemelkedő eredmé
nyek azt bizonyítják, hogy 
ha a legmagasabb termést nem 
is érhetnénk el mindenütt, de 
50 százalékkal könnyűszerrel — 
csak az alapvető agrotech
nika alkalmazásával—emelhet
nénk megyénkben a termésát
lagot. A gabonatermés emelé
sét nemcsak a jó földeken, ha
nem az átlag homokos talajon 
is megvalósíthatjuk. Példa erre 
a szomódi határ, mely jórészt 
homokos terület.

Fontos
a tavaszi fogasolás

Érről beszélgettünk legutóbb 
néhány szomódi dolgozó pa

raszttal, akik látják a feladatot 
és a feladat végrehajtásának 
módját is.

Kalácska József 6 holdon 
gazdálkodik. Az elmúlt évben 
fo mázsás búzatermést taka
rított be holdanként. Most töb
bet vár, mert az ősszel koráb
ban vetett. Az őszi korai fa
gyok már bokrosodva találták 
a vetést. — Tavasszal pedig 
fejtrágyázok és amint az idő 
engedi — mondja Kalácska 
elvtárs — azonnal nehéz fogas
sal megfogasolom a vetést.

Szervestrágyával is 
fejtrágyázhatunk

Ifj. Gruber János 13 holdas 
középparaszt tavaly 12 mázsás 
termést takarított be búzából.

— Tudom én — mondja Gru
ber elvtárs — hogy ezt fokozni 
is lehet. Tavaly ősszel már ok
tóber 15-re elvetettem az őszie
ket, vetőszántáskor jól trágyá
zott földbe. Kora tavasszal, 
amint az időjárás engedi, rá
hajtom a birkákat a már bokro
sodó gabonára. Ennek kétsze
res hasznát veszem. A juhok 
lelegelik a kalászost, másodszor 
pedig jól letapossák a fagy ál
tal felszívott földet és meg is 
trágyázzák. A birkatrágya jó 
nevelő és megöli a kártékony 
rovarokat.

Alkalmazzunk
vetésforgót

Ernszt János 13 holdas dol
gozó paraszt jó gazdálkodó hí
rében áll a községben. Minden
ki tudja, róla, hogy szereti a 
földet. Tavaly 13 mázsás átlag
termést takarított be 4 hold 
búzavetéséről. Véleménye sze
rint a termésátlag emelésének 
első és legfontosabb feltétele a 
hármas vetésforgó bevezetése.

— Soha ne vessünk — mond
ja — egy ugyanazon gabonát 
egymásután következő évben. 
Amennyire lehetséges, gabona 
után kapásnövényt, majd pil
langóst vessünk és utána kezd
jük  újra a gabona vetését. Sze
rintem a tavaszi munkák elvég
zésénél figyelembe kell venni, 
hogy a föld mikor kívánja meg 
a fogasolást. Én akkor fogaso
tok, ha a talaj a fogas után 
omlósán folyik.

— Ami a fejtrágyázást illeti, 
a műtrágya mellett esetleg a 
szomódi disznóhizlalda trágyá
ját használom. Az elmúlt évek 
bebizonyították, hogy nem 
mindegy a földnek, hogy milyen 
tápértékű trágyát adunk neki.

Hajnalban szórjuk 
a pétisót

Belső Gyula 6 holdas dolgozó 
paraszt elmondta, hogy a fe j
trágyázás nélkülözhetetlen fel

tétele a kenyérgabona termés
átlaga emelésének. Már ősszel 
vigyázni kell arra, hogy ne tö- 
mődjön meg a föld nagyon, 
mert a téli hó is megnyomja, s 
ezáltal a tavaszi fogasolás sok
kal nehezebb. A  koratavaszi 
fejtrágyázásnál vigyázzunk ar
ra, hogy a pétisót kora hajnal
ban szórjuk a vetésre. A  mű
trágya a kiszórástól számított 
egy-két hét alatt már szemmel- 
láthatóan nő, fejlődik a vetés.

— Tavaly tavasszal kipróbál
tam olyanformán, hogy a ve
tés egyik sarkára nem szórtam 
műtrágyát és a hatás óriási 
volt. Egy hét múlva 5—6 cen
tit nőtt a miitrágyázott terület, 
a nem trágyázott területhez ké
pest — mondja Belső Gyula.

Megyénk valamennyi dolgozó 
paraszja tisztában van azzal, 
hogy milyen fontos a korata
vaszi fejtrágyázás. Most már a 
földművesszövetkezeteken mú
lik a dolog. Fontos, hogy min
denütt, időben megkapják a 
műtrágyát. A  tatai körzeti föld
művé sszövetkezet ne hagyja 
válasz nélkül a szomódi tanács 
hozzáküldött levelét, melyben 
a műtrágya mielőbbi kiszállí
tását kéri.

A bajnai gépállomáson befejezték 
a téli nagyjavítást

Nagy feladat elé állította a bajnai gépállomás traktorosait, 
szerelőit a gépek téli nagyjavítása. Nem kevesebb, mint 23 darab 
erőgép, 30 eke, 21 vetőgép, 6 kultlvátor, 3 szelektor és 16 tárcsa 
várt javításra. Éppen ezért csodálkoztak megyénk gépállomásai
nak dolgozói, de a gépállomások megyei igazgatóságának veze
tői is, amikor december végén tudomást szerezlek a bajnalak 
ígéretéről. Azt vállalták a bajnai szerelek és traktorosok, hogy 
február lO.re befejezik a gépek téli nagyjavítását.

Uj módszerrel, új szervezéssel kezdtek a javításhoz, A mun
kagépeket az őszi munkák befejezése után a brigádszál fásokon 
hagyták, ott kezdték meg a javításukat. A hibás alkatrészeket 
egy vontató összeszedte, a gépállomásra szállította, ahol hamar 
felújították azokat. Másik kőrútján már az új alkatrészeket szál- 
!itatnia a brigádszál!ásókra a vontató, és azok felszeretésével 
január 3-án befejeződött a munkagének javítása.

A távoli brigádszááásekon egyideig kinmmaradtak az erő. 
gépek is. Előbb a gépállomás székhelyen dolgozó brigád erő
gépeit javították. Utána, egymásután érkeztek a brigádszállások, 
ról az erőgépek, és minden brigád erőgépeinek javítását a kör
zeti szerelők irányították.

Katona László főgépész javaslatára szervezték meg így a 
munkát. Eleinte a megyei gépálsmási igazgatóság ellenezte ezt 
a módszert. Az elért eredmények azonban azt bizonyítják, hogy 
az új módszer nagyszerűen bevált. A munkagépek javítását ja
nuár 3-án, az erőgépek javítását pedig 30-án befejezték, a baj
nai gépállomás dolgozói.

Az erő. és munkagépek javításával párhuzamosan ütemterv 
szerint folyik a gépállomáson a cséplőgépek javítása is. Január 
utolsó munkanapján befejezték a 15 i cséplőgép javítását is. Az 
erő. és munkagépek javításának befejezése után a szerelők és 
traktorosok a termelőszövetkezetekbe indultak, hogy segítsenek 
a termelőszövetkezetek munkagépeinek javításában, így tavasz- 
szal a gépállomás és a termelőszövetkezetek gépei, mezőgazda, 
sági eszközei is kifogástalan állapotban állnak munkába.

Az Esztergomi Erdőgazdaság dolgozói 
a mezőgazdaság fejlesztéséért

Az Esztergomi Erdőgazdaság
1953-ban a fakitermelés, vala
mint a megközelítés és a tűzifa 
értékesítés terén jelentősen túl
teljesítette előirányzatát.

Az elmúlt év eredményei fo
kozták a dolgozók munkalendü
letét. A III. pártkongresszus 
tiszteletére az erdőgazdaság 
valamennyi dolgozója felaján
lást teitt. Vállalták, hogy az 
első negyedévi feladatukon felül 
a második negyedév faktitermeié- 
sének 50 százalékát teljesítik 
március 31-ig. Ezzel elérik azt, 
hogy a tavasz! mezőgazdasági 
munkák idején nem vonnak el 
munkaerőt és ezzel elősegítik a 
mezőgazdaság- fejlesztéséről 
szóló határozat megvalósítását.

Vállalták, hogy március 20-ig 
a füiiedékeny faanyagokat a 
legközelebbi vasúti rakodóra 
szállítják ki. A fakitermelők 
egyéni teljesítményét 1.6 köb
méterről 1.9 köbméterre emelik 
a fűrész élesítések jobb meg
szervezésével és végrehajtásá
val. Emiéiik továbbá a fogatok 
teljesítményét', mellyel az első 
negyedév végéig 10.000 forintos 
megtakarítást érnek el.

A versenyben különösen ki
emelkedő eredményeket ért el 
Pirtyák Gyula p'lisszentlászlói 
lakos, aki állandóan 193 száza
lékra teljesíti tervét.

Az erdőgazdaság valameny-, 
nyi dolgozója odaadó munkával 
harcol a felajánlás sikeres telje
sítéséért.

Két holdra kötött zöldségtermelési szerződést 
Hujber József

A miniszterta
nács újabb hatá
rozata további je
lentős kedvezmé
nyeket biztosít a 
termelési szerző
dést kötő dolgozó

parasztoknak. 
Ezek a kedvezmé
nyek a dolgozó pa
rasztok tömegeit 
ösztönzik a szerző
déses növények 
termelésére.

Mocsán, Hujber 
József egyénileg 
dolgozó paraszt 
1953-ban 2000
négyszögöl sárga
répára kötött ter
melési szerződést 
a Mezőker Válla
lattal. Az elmúlt 
őszön 200 mázsa 
sárgarépát adott 
át. Ezért alapár
ként 11.000 forin
tot kapott, de eb
ben sincs bent a 
tárolási költség, 
ami előrelátható
lag még 6000 fo
rinttal emeli Huj
ber József jöve
delmét.

A  tavalyi ered
mények bebizo

nyították, hogy ér
demes szerződni. 
Éppen ezért Huj
ber elvtárs 1954- 
ben már két hold
ra kötött termelési 
szerződést. Jó ke
zeléssel eléri a 200 
mázsás holdan- 
kénti exportminö- 
ségi átlagot. Az
exportminőségű 

áru után a termelő 
a 10 százalékos 
termelési díjon fe
lül még 15 száza
lékos exportfelár
hoz jut.

Az új rendelet 
még több kedvez
ményben részesíti 
a szerződéstkötö 
termelőt. Ingye
nes vetőmagot kap 
a szerződtető vál
lalattól, a leszer
ződött terület két
szerese mentesül 
a terménybeadási 
kötelezettség alól, 
a leszerződött te
rület után pedig 
megszűnik a hús- 
és tojásbeadási kö
telezettség. Ezen 
túlmenőleg a ter
meltető vállalat

kamatmentes mű*
velési előleget, mű* 
trágyát és nő* 
vényvédő szert bo
csát a termelő 
rendelkezésére.

Ilyen kedvezmé* 
nyék mellett Huj
ber József mocsai 
dolgozó paraszt
1954-ben a 11.000 
forinton felül még 
több kedvezmény
ben részesül, an
nál is inkább, mi
vel most már két 
holdon termel szer
ződéses növényU 
A  több termésért^ 
a 15 százalékos 
exportfeláron túl 
még szabadpiaci 
áron kapja meg a 
felárat a szerződ
tető vállalattól.

Ezek a kedvez
mények kézzelfog
hatóan bizonyítják 
minden dolgozó 
parasztnak nem
csak Mocsán, Ko- 
csőn, vagy Kerék- 
telekin, hanem me
gyénk egész terü
letén a szerződé
ses termelés jöve
delmezőségét.

Emeli jövedelmünket a gembatenyésités
A  vetéseket meleg hótakaró 

borítja a baji határban. Az 
emberek arcára piros rózsákat 
csal a januári hideg szél. A 
fák ágait zúzmarával vonja be 
a kemény tél.

Termelőszövetkezetünkben 
azonban egy percig sem szüne
tel a munka. Már most, a tél 
folyamán megszerveztük a kü
lönböző munkacsapatokat ter
melési áganként. Évekkel ez
előtt a korai tavaszi pénzjöve
delmi forrás egyik legfonto
sabb ága a pincei gombatelepí
tés volt. Tavaly télen 
elhanyagoltuk e fontos és 
jöljövédelmező üzemágat. Most 
a tél folyamán a tagság javas
latára újra megkezdtük a 
gombatelepítést. Ezzel elérjük 
azt, hogy mire megkezdődnek 
a kinti munkák, már komoly

tőkével fogunk rendelkezni és 
el tudjuk látni tagjainkat elő
leggel.

A gombatelepítésen kívül 
hozzáfogtunk a melegágyak el
készítéséhez. Rövid időn belül 
megkezdjük a kora tavaszi me- 
legágyi növények vetését. A 
kertészet hozzásegít bennünket 
kora tavasszal a közös jövede
lem emeléséhez és nem utolsó
sorban segítséget nyújtunk 
ipari dolgozóink zöldség ellátó
ban.

A jövedelmi források kiak
názásán túl gondosan készítjük 
az 1954-es tervünket, melyben 
még komolyabb fejlődési lehe
tőségeket tárunk fel és valósí
tunk majd meg.

Illés József
baji Vörös Brigád tsz.


