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Téglát égetnek, fát termelnek ki, vili any póznát ásnak:

Önerejükből építkeznek a héregi Szabad Föld tsz tagjai
Kém állítom, hogy a héregi 

Szabad Föld tsz legjobb a me
gyében, de nekem a legjobban 
tetszik. Nem azért, mintha a 
többi termelőszövetkezetek nem 
értek volna el szép eredménye
ket. A héregiek munkájában az 
tetszik nekem legjobban, hogy 
mindent, amit építettek, szinte 
kivétel nélkül saját erőből csi
nálták. Pedig sokat építettek.

Kern volt tanyája, istállója a 
tsz-nek. A tagság "1951-ben ha
tározta el, hogy

több gazdasági 
épületet épít.

Elö'ször a 12 méter hosszú ba
romfiól készült el 102.000 forin
tos beruházással. Tudták a tsz 
tagjai, ha mindent pénzért 
vesznek, sok lesz a kiadás. Ezért 
1952 tavaszán 27 méteres tégla
szárítót építettek, majd a már 
kész téglákból két mészégető
kemencét készítettek. Most már 
lehet építkezni.

Még ugyanabban az évben
50.000 vályogot vetettek a köz
falakhoz. Vályogból azonban 
nem lehet mindent építeni és 
rövidesen

60.000 téglát égetlek ki
szénporos égetéssel. Ezenkívül 
140 mázsa meszet égettek és 
oltottak a már kész mészégetők
ben. A szükséges famennyiséget 
a környező erdőkből termelték 
ki. Igaz, hogy sokat kilincselt 
Gróf Gábor, a tsz elnöke egyik 
erdőgazdaságtól a másikig, de a

végén eredményesen, mert az 
építkezéshez szükséges fát be
szerezték.

1952 őszén és 1953 tavaszán 
indult meg az igazi nagy épít
kezés. A tsz apraja-nagyja 
résztvett ebben a munkában. 
Tóth Ferenc és Gróf Gábor 
elvtársak a téglát égették és a 
meszet oltották. Tvarosek Lajos, 
Galambos János, Ambrus And
rás és a tsz többi tagjai az épít
kezésnél segédkeztek. Az össze
fogás eredményeként egy 23 
méteres sertésfiaztató, 43 méte
res, 52 férőhelyes tehénistálló,
11 méteres csirkekeltető készült 
el ezen a télen. Az épületek 
gombamódra nőttek ki a ter
melőszövetkezet tanyáján. Az 
összes költség 172.000 forint 
volt. Ebből az állami segítség 
mindössze 27.000 forint.

Készen volt a tanya, de a leg
fontosabb,

a villany hiányzott.
Petróleumlámpánál dolgoztak 
esténként a tsz tehenészei. Ezen 
is segítettek. Újra kezdődött a 
kilincselés, 30 darab villanyosz
lopot kellett beszerezni. Sike
rült. Megvették a szigetelő- 
porcelánokat az oszlopokra. Az 
épületekhez szükséges Berg- 
man-csövet, kapcsolókat is be
szerezték. A tsz tagjai ásták 
meg az oszlopok helyét és fel
állították a villanyoszlopokat. A 
villanyszerelők már készre men
tek. Csak vezeték kellett és be 
kellett kötni a villanyt.

A tanya épületei már készen

vannak, de a tagság még most 
is tervez és egyre alkot. Ebben 
az évben 32 méteres

kocsiszínt építenek.
A munka már folyik.

Még be sem fejezték a kocsi
szín építését, máris újabb ter
veket kovácsolnak. A téglaége- 
tők újra munkához láttak. 
Augusztusra két családiházat 
építenek a tanyára. Kell ez, hi
szen a tehenészek a faluból jár
nak ki az állatokhoz. Szép

kétszoba.konyhás, 
fürdőszobás, 

éléskamrás családiházba

költöznek be az ősszel Nagy 
György és Kökény Pál állatgon
dozók.

Ezenkívül bognár- és kovács- 
műhelyt építenek 11000 forintos 
beruházással. A műhelyeket be
szerelik. A bognárműhelybe 
„Gatter-fűrészt” állítanak be, a 
kovácsműhelybe pedig villarty- 
fújtatót és fúrót vesznek. A ta
nyához vezető 269 méteres út 
építéséhez, kövezéséhez már 
termelik a követ. Egy 50 méter 
hosszú pince építését is meg
kezdik a tavaszon.

Közben tavaszi feladatait is 
végzi a tagság. Vetik már a za
bot és az árpát. Kagy a munka
kedv a tagokban. Meglátszik ez 
a munkájuk nyomán fakadó 
életben is. Ezért tetszik nekem 
legjobban a héregi Szabad Föld 
termelőszövetkezet.

Gödri Dezső

Jégkár esetén  az idén nagyobb kártérítést fizetnek
a termelőknek

A minisztertanács módosította a kötelező 
jégkárbiztosításokról szóló eddigi rendelkezé
seket és határozatokat. A módosító rendelet 
következtében előnyösebbé vált a jégbiztosí
tás rendszere. Jelentősen emelkedik a kárté
rítés alapjául szolgáló katasztrális holdan
ként! biztosítási érték. Ez azt jelenti, hogy a 
változatlan biztosítási díjak mellett kár ese
tén nagyobb összegű kártérítést kap a ter
melő mint eddig.

A módosító rendelet kimondja, hogy egyéni 
gazdáknál, valamint az I. és II. típusú ter- 
melőcsopot tagjainál a biztosított érték szem
pontjából, a területi csoport mellett a ter
melt növényeket négy növénycsoportba kell 
sorolni. A biztosított érték területi csoportok 

és növénycsoportok szerint katasztrális hol
danként a következő:

Biztosított érték holdanként

Te-aietl
csoport

1 2 3
Növénycsoportban

4

T. 5-00 Ft 700 Ft 1200 Ft 2000 Ft
II. 500 Fi 800 Ft 1400 Ft ?000 Ft
III. 500 Ft 900 Ft 1600 Ft 2000 Ft
IV. 500 Ft 1000 Ft 1800 Ft 2000 Ft

Kedvezőbb lett a biztosítás új rendszere 
tsz-eink számára is. Itt a szántóterület jég- 
biztosítási díjának megállapításához a növé
nyeket két kockázati csoportba kell osztani 
aszerint, hogy azok mennyire érzékenyek a 
jég iránt. Az első kockázati osztályban az 
évi biztosítási díj az eddigi két százalék he
lyett a biztosított érték 0.8 százaléka, a má
sodik kockázati osztályban pedig a biztosí
to tt érték, 1.5 százaléka. .

A ' szőlő- és gyümölcsös jégbiztosításánál 
a biztosítási díjak változatlanul maradnak, a 
biztosított értékek azonban itt is emelkednek.

A megállapított biztosított értékek katasz
trális holdanként a következők:

Aj szőlőterületi csoportban 1650 Ft.
Bj szőlőterületi csoportban 1950 Ft.
C) szőlőterületi csoportban 2250 Ft.
D) szőlőterületi csoportban 2550 Ft.

gyümölcsösöknél 1500 Ft.

A rendelet csökkenti a dohány jégbiztosí
tási díját is. Az évi biztosítási díj az eddigi 
5 százalék helyett, dohányfajták szerint me
gyei átlaghozamok és egységárak alapján ki
számított érték 3.75 százaléka.

DAD  -  A Z  ELSŐK K Ö Z Ö T TAmíg Császár felől D ad 
felé haladtunk az „új“ maka- 
dám úton, százszor elátkoztuk 
az utat, keresetlen szavakkal 
emlegettük az út építésének 
vezetőit és dadi f  üleknek nem  
tetsző kifejezésekkel szóltunk 
a községről is. Csak mikor 
pár órát töltöttünk már a fa
luban, oldódott fel bosszúsá
gunk.

Eveken keresztül megszok
tuk már, hogy Dadon panasz- 
szal tömik tele az ember fe
jét. A tanácsházán arról pa
naszkodtak, hogy a kulákok 
szabotálnak, a dolgozó parasz
tok halogatják a beadást, az 
adófizetést, a papok a rend
szer ellen agitálnak. A falu
ban viszont sokat beszéltek 
arról, hogy a tanács nem igen 
zaklatja a kulákolcat. Köny- 
nyebb vége a dolognak, a 
dolgozó parasztok nyakába 
sózni a kulákok terhét is. Ne 
keressük most., kiknek volt 
igaza. Annyi bizonyos, hogy 
a következmény súlyos és 
kellemetlen volt. Ha a be
gyűjtésben, adófizetésben 
rossz példa kellett, ott volt 
Dad. Ha valahol baj volt a 
mezőgazdasági munkával, az 
Dad volt.

Ma adófizetésben Dad a já
rás legjobb községe. A  ne
gyedévi tojás- és baromfibe
adási tervből alig pár kiló 
hiányzik. Harminc gazda az 
első félévben teljesíti sertés- 
bgctdási kötelezettségét. Vá
gómarhából lassan az egész
évi begyűjtési tervet teljesí
tik.

. Mikor, hol, hogyan kezdő
dött az új élet? Sokan azt 
mondják, hogy amikor új el
nök került a tanácsházára. 
Van benne valami. Mások úgy 
vélik, hogy a termelési bizott
ság megalakulása indította 
el. Ez is sokat segített, de a 
változás jóval előbb, a kor
mány programmjának kihir
detésekor kezdődött és innen 
már egyenes volt az út a győ
zelmekhez, az utolsók közül a 
legjobbak közé.

Nagy esemény volt a ter
melési bizottság megalakítá
sa. Vajai Imre 20 holdas, 
Szőllősi András 8, Horváth 
Dénes 8. Nagy János 15 hol
das parasztok, Venczák Jó
zsef, Venczák István, Karsai 
István, Kovács Bálint dolgozó 
parasztok egy évvel ezelőtt 
még messze elkerülték a ta
nácsházát. Most mind any- i 
nyian tagjai a termelési bi
zottságnak. Nagyon nagy volt 
a szakadék. E fölé a szakadék 
fölé verték az egyik legerő
sebb hidat, amikor termelési 
bizottságot alakítottak a $adi 
parasztok.

Heteken keresztül egyem- 
berként dolgozott a termelési 
bizottság 24 tagja. Tervet ké
szítettek. Közös munkával, 
közös szívvel a járásban el
sőnek készült el a község 
mezőgazdasági fejlesztésének 
hároméves terve. A március 
13-án tartott tanácsülésen —

évek óta nem volt ilyen ülés 
— több, mint 150 dolgozó pa
raszt, a tanács valamennyi 
tagja vitqtta meg és fogadta 
el a tervet.

•

Március 13-án a begyűjtési 
állandó bizottság elnöke cí
mére levél érkezett a begyűj
tési minisztériumból. Nagyon 
meglepődött Baranya Dezső, 
hiszen mióta ö az állandó bi
zottság elnöke, még nem ka
pott a minisztériumból leve
let. Pedig küldtek neki, csak 
az szőrén-szálán mindig eltűnt 
a tanácsházán. A tanács ve
zetői nem tartották fontosnak 
a dolgot, Baranya Dezső nem  
érezte fontosnak a megbíza
tását. Amikor átolvasta a le
velet, azonnal elindult. Este 
már összeült a begyűjtési ál
landó bizottság. Megbeszélték 
mit kell tenni. Másnap leg
alább tíz ember járta a falut, 
beszélt a parasztokkal, jószó
val. baráti szeretettel. A ked
di átvevő napon, három nap
pal a levél kézhezvétele után, 
több mint két rnázsa tojás 
gyűlt be a községben. Most 
már fontos embernek tartja 
magát Baranya Dezső, komoly 
dolognak megbízatásukat a 
begyűjtési állandó bizottság 
tagjai.

Elkészült a község mező- 
gazdasága fejlesztésének 
nagyszerű terve. Közben ki
tavaszodott. Meg kell kezdeni

Termelési bizottságaink munkájának 
néhány tapasztalata

A kormányprogramm nyilvánosságrahoza- 
tala után a termelőszövetkezetekben és az 
egyénileg dolgozó parasztok egyaránt érdek
lődéssel várták azt a határozatot, mely meg
mutatja az utat, hogyan kell minél maga
sabbra emelni a mezőgazdasági termelés 
eredményeit. A december 23-án megjelent 
párt- és kormányhatározat kielégítette a dol
gozó parasztság várakozását és a mezőgaz
daság fejlesztéséért induló nagy harcra ser
kentette az egész ország, megyénk dolgozó 
parasztságát is.

A kormányprogramm megvalósulása
iránti lelkesedés, a mezőgazdasági terme
lés emelésének vágya és akarata hozta 

létre, a termelési bizottságokat
megyénk valamennyi községében és városá
ban. Üj társadalmi szerv ez, s éppen ez az 
oka annak, hogy eddig nem mindenhol tudta 
teljesen betölteni hivatását. Tanácsaink is ne
hezen értették meg, hogy a termelési bizott
ság nem hivatali, nem a tanács szerve, nem 
az állandó bizottság szerve, hanem 

a tanács munkájában már részvevő, 
vagy eddig még be nem vont dolgozó pa
rasztok legjobbjaiból alakult társadalmi 

szerv.
Sok tanácsi dolgozó előtt nem volt világos, 
hogy a termelési bizottságnak nincs ügy
rendje, szervezési szabályzata.

Ez a bizottság munkakörben egészen tág 
szervezet.

A feladata az. hogy a maga szaktudásá
val nézze és segítse a község mezőgazda
ságának elóbbreviteiét, a szakszerű, terv
szerű gazdálkodást, az agro- és zootech- 
nika alkalmazását és ezek segítségével a 

terméshozam állandó emelkedését, 
tehát a mezőgazdasági termelés színvonalá
nak a párt és a kormány határozata értelmé
ben történő emelését.

Ebből természetesen következik a termelési 
bizottságok gyakorlati feladata. Mozgósítaniuk 
kell a dolgozó parasztokat a napi feladatok 
szakszerű, jó és időben való elvégzésére.

Megyénk valamennyi községében megala
kultak a termelési bizottságok. Azokban a 
községekben, ahol kettő, vagy ennél több 
termelőszövetkezet van, külön termelőszövet
kezeti bizottságok alakultak. Sok helyen. 

Tatán. Esztergomban, Kisigmándon, Tár- 
kanyon külön szakosztályok is alakultak.

A termelési bizottságokon belül állattenyész
tési, gyümölcstermesztési, kertészeti szakosz
tályok kezdték meg tevékenységüket. A me
gye legtöbb községében máris kezükbe vették 
a mezőgazdaság fejlesztésének ügyét, féltő 
gonddal vigyáznak állattenyésztésünk fejlő
désére. Bakonyszombathelyen például, de a 
megye több községében is a termelési bizott
ság azonnal megkezdte a legelő-problémák 
megoldását. Sok helyen sürgetik a lucerna, 
lóhere és egyéb takarmánynövények nagyobb- 
arányú termelését.

Értékesen foglalkozik például a szőlő- és 
gyümölcstermelés kérdésével a tárkányi és a 
mocsai termelési bizottság. Felosztották ma
guk között a falut, egyénenként beszélték meg 
a gazdákkal a szőlő és gyümölcsös tavaszi 
féladatait. Az elvégzett munka minőségét el
lenőrizték a bizottságok tagjai. A mocsai ter
melési bizottsági tagok eredményesen szervez
ték a termelési szerződések kötését. Petkov 
Demeter, dági termelési bizottsági tag röp- 
gyűléseken ismerteti a zöldségtermelés helyes 
módszereit. A kisigmándi termelési bizottság 
egyik tagja a szőlő helyes művelésének ál
tala alkalmazott módszerét terjeszti el a köz
ségben. Szintén Kisigmándon, a termelési bi
zottság tagjai már hozzákezdtek a legelők fá
sításához.

Átfogó, széles szervezőmunkát végzett a 
tárkányi termelési bizottság, amikor figyelő- 
szolgálatot szervezett. A figyelőszolgálatnak 
az a feladata, hogy a község határában fi
gyelje a földek nedvességi állapotát és hőfo
kát és így idejében mozgósítson a tavaszi 
munkára.

Hiba azonban, hogy
termelési bizottságaink figyelmét nem 
fordítottuk idejében a párt- és kormány- 
határozat legfontosabb célkitűzésére, a 
kenyérgabona termésterületének és ter

méseredményének emelésére.
Nem sok helyen mozgósítottak a mai napok 
egyik legfontosabb mezőgazdasági feladatára, 
a tavaszibúza azonnali elvetésére. Ezen a té
ren a nagyigmándi termelési bizottság tag
jai mutatnak jó példát, ö k  voltak az elsők, 
akik vállalták a tavaszibúza vetését és ezután 
eredményes, tudatosító munkát fejtettek ki a 
falu parasztsága között. Megérttették a falu 
népével, hogy az, aki nem teljesítette ősszel 
a kötelező kenyérgabonavetéstervet, annak 
most tavaszibúzával kell azt teljesíteni, mert 
a terv törvény, a vetésterv egyénileg is kö
telező, mert a kormányprogramm végrehaj
tásának fontos része, hogy minél több ke
nyérgabonát termeljünk.

Minden napért, mellyel elodázzuk a ta
vaszibúza vetését, nagy kár. Éppen ezért 
kell kihasználni most minden órát, min

den napot.
Még nem késő. Megyénk egész területén ve
tésre szikkadt a talaj, meg lehet kezdeni a 
talajmunkát és haladéktalanul el kell vetni 
a tavaszibúzát. Az árpa és a zab vetése meg
indult és majdnem mindenütt gyors ütemben 
folyik. Ezt az ütemet kell most fokozni. Az 
ősszel vetett kenyérgabona egy része gyengén 
telelt, de a többit is veszélyeztetheti még éj
szakai fagy. Éppen ezért kell gondosan ápolni 
az őszi vetéseket. A hosszúlejáratú tervek 
teljesítésére való mozgósítás mellett ez most a 
termelési bizottságok legfontosabb napi fel
adata.

Dr. Horváth József
a megyei tanács elnökhelyettese

TRAKTOROSAINK FELELŐSSÉGE
Valamennyi gépállomásunk

ról kifutottak már a trakto
rok. Kilenc gépállomás több 
mint 150 traktorának hangjá
tól hangos a határ. Szántanak, 
vetnek a gépek. Nagy feladat
ra. nagy csatára indultak a 
traktorok. Pár nappal ezelőtt 
leg jobb jaik többnapos tanács
kozáson határozták meg. hogy 
milyen feladatokat, hogyan 
kell végrehajtaniok. A tanács
kozás után felhívással fordul
tak az ország traktorosaihez. 
gépállomási szakembereihez a 
tanácskozáson résztvett éien-

o terv végrehajtását. Akik a 
tervet készítették, a végrehaj
tásában is az élen járnak. 
Venczák János, Vajai Imre, 
Nagy János, Szőllősi András, 
Venczák István, Karsai Ist
ván termelési bizottsági ta
gok, Kovács Bálint, a mező- 
gazdasági állandó bizottság 
elnöke, Horváth Bálint mező- 
gazdasági előadók voltak az 
elsők, akik vetni, simítózni, 
szántani, fogasolni kezdtek. 
Utánuk megmozdult a köz
ség és már az elmúlt héten 
vetettek Horváth Zsigmond, 
Horváth Péter és a dolgozó 
parasztok egész sora.

•
Amikor a kocsikkal a föl

dekre mentek, vették észre a 
parasztok, hogy kotykás, göd
rös a Kürti-tagi, Államhegyi, 
Száki-úti, meg a Tagi-dűlő. 
Érdekes. Hosszak voltak ezek 
a dűlök tavaly tavasszal is. 
Mégsem törődött velük a ku
tya sem, Most a dűlő is az 
eyész falué lett, a dűlők meg
javítása az egész falu népé
nek ügye. A  termelési bi
zottság tagjai gyorsan mozgó
sították a falu népét, ők vol
tak az elsők, akik sódert bá
nyásztak, és amikor elindult 
a termelési bizottsági tagok 
kocsijain az első pár köbmé
ter sóder a Kürti-tagi dűlő
re, befogtak a dolgozó pa
rasztok és hordták, hordják a 
sódert, javítják az utakat. Jó 
utak kellenek. Messze akar
nak menni a dadi emberek. 
Nagy terveik vannak. Jó úton 
indultak, jó úton haladnak.

D. I.—A. J.

járó dolgozók. A felhívás me
gyénk gépállomásainak dolgo
zóihoz is szól.

A tanácskozáson szövegezett 
felhívás különös súllyal han
goztatja a két műszakban folyó 
munka jelentőségét. Megyénk
ben sok a tennivaló ezen a té
ren. Traktorosaink vonakod
nak a kétmüszaktói és szíve
sebben dolgoznak nyújtott mű
szakban. A gépállomások veze
tői sok esetben nem sokat tesz
nek a két műszak bevezeté
séért, előszeretettel hivatkoz
nak arra, hogy kevés a szak
ember. Így volt ez nemrégen 
még Ácson is. Aztán Táborszki 
János gépállotnási igazgató is
mertette a tanácskozás felhí
vását, felmérték erejüket és 
találtak módot arra, hogy ma 
már az ácsi gépállomás min
den erőgépje két műszakban 

. dolgozzon.
|  Közel ezer egyénileg dolgozó
* paraszt kötött szerződést a ta- 
j lajművelésre a gépállomások- 
} kai. Nagy feladat, nagy fele- 
{ lősség ez. Az egyénileg dolgozó
• parasztok, de természetesen a 
: termelőszövetkezet tagjai is 
I ebben az évben jobban, mint 
|  bármikor, nemcsak azt várják 
! a traktorosoktól, hogy minél
* gyorsabban szántsák fel föld- 
j jüket, hanem azt is, hogy a 
5 munka minőségileg kifogásta- 
i lan legyen. Dolgozzanak trak- 
1 torosaink úgy. hogy egvetlen
j gazda se csalódjon bennük.♦
X Már tavaly is több termelő- 
j szövetkezetben géppel végez- 
t ték a növényápolást, a kuko- 
|  rica, napraforgó, sőt burgonya 
! kapálását. Meg volt a gépi Ie- 
t hetőség arra is, hogy sokkal 
|  nagyobb területen végezzünk 
J gépi növényápolást, hogy ezt 
I mégsem tudtuk megoldani, en-
• nek az volt az oka, hogy gör- 
j bén, szabálytalanul vetették 
I sok termelőszövetkezetben a 
$ sorokat. A gépállomások me- 
X zőgazdászaira vár többek kö- 
i  r ó t t  az a feladat, hogy ellen- 
X őrizzék, segítsék a szabályos
• térközökben, egyenes sorokban 
í  való vetést.
X Megyénk kilenc gépállomi- 
I sán egyetlen esetben sem ala- 
X kult még ki olyan széles ver-
• seny, nemes vetélkedés, mint

most a kongresszus előtt. Nem 
kevesebb, mint 225 traktoros 
tett értékes, nagyszerű felaján
lást. Különösen örvendetes je
lenség, hogy jó felajánlások 
teljesítéséért indullak harcba 
a szakemberek is. Verseny in
dult mezőgazdászok, szerelők, 
könyvelők, adminisztrátorok 
között is. A megye határain 
tűi is versenytársat keresnek 
gépállomásaink. Az ácsi gép
állomás a napokban köti meg 
egészévi versenyszerződését a 
túrke vei gépállomással. Kibon
takozott és már az első mun
kanapon jó eredményeket ho
zott a brigádok egymásközötti 
versenye, amit az ácsi gépállo
más Szeder-brigádja indított 
el. A gépállomás MEDOSZ- 
szervezetei gondoskodjanak ar
ról, hogy ez a verseny egyre 
inkább élő legyen, a jó ered
mények híre járja be a me
gyét, beszéljenek róla minde
nütt és harcoljanak a legjobb 
eredmények túlszárnyalásáért 
is.

Minőségileg jól javított gé
pekkel indult meg a munka. 
Az ipari üzemek dolgozói na
gyon értékes segítséget nyúj
tottak a tél folyamán a nagy
javítások idején. Becsüljék 
mp8 gépeiket és becsüljék meg 
az ipari dolgozók baráti se
gítségét traktorosaink. Vigyáz
zanak a gépekre, ápolják, gon
dozzák őket szeretettel. Rossz 
géppel kínlódás a traktoros 
élete. Jól gondozott géppel har- 
eolhat csak eredményesen nagy 
terveink valóraváltásáért, min
dig hibátlanul működő géppel 
érhet el nagy teljesítményt, ke
reshet sokat a traktoros.

Megindult a munka. Fo
kozzák az első napok lendüle
tét tovább a traktorosok és egy 
pillanatig sem feledjék el, 
hogy nagyrészt vállukon nyug
szik a párt és kormány mező- 
gazdaság fejlesztéséről hozott 
határozata gyors valóraváltá- 
sának felelőssége.

Kiss Péter.
a Megyei Gépállomási Igazga

tóság vezetője.


