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K Ö Z Ö S  Ü G Y Ü N K
a tsz-ek nagy nyári munkáinak segítése

Megyei pair onázscriekezlet Tata bányán

A megye termelőszövetkeze
teit patronáló üzemek vezetői 
legutóbb Tatabányán, a 
MSZMP megyebizottságának 
székházában tarto tták  szokott 
ülésüket. Napirenden szere
pelt a termelőszövetkezetek 
növényápolási m unkája és az 
aratási előkészületekkel kap
csolatos patronázsm unka fel
adatainak megvitatása, s a 
megyei párt-végrehajtóbizott
ság e m unka elősegítését cél
zó határozatainak ism erteté
se. Közel 100 üzem és hivatal 
vezetője vett részt a tanácsko
záson. Gyarmati Sándor elv
társ, a MSZMP megyei bizott
sága mezőgazdasági osztályá
nak vezetője tarto tt előadást.

A termelőszövetkezetekben 
mindenfelé gazdag aratást 
ígérnek a gabonatáblák — ál
lapította meg többek között 
— erős a szalma, dúsak a ka
lászok s kielégítően alakul a  
szemképződés is.

A gazdag term és betakarítá
sa azonban nem Ígérkezik 
könnyű feladatnak. Az el
m últ hetek zivataros, esős* 
idő já rása ' h á trá lta tta  a széna- 
betakarítást és növényápolást 
is, ami végeredményben azt 
jelenti, hogy

az aratás előtti napokra 
és az aratás idejére job
ban összetorlódik a mezei 

munka,
m int más esztendőkben. Ezért

fontos, hogy a mezőgazdaság
ban m indenütt, de elsősorban 
az újonnan alakult közös gaz
daságokban készítsenek m un
kamérleget. Ebben m érjék fel 
a nyári nagy m unkák felada
ta it s a rendelkezésre '  álló 
munkaerőt.

A jól működő tsz-ek példá
ján (például tatai Augusztus 
20, tá ti Vörös Csillag Tsz stb.) 
az újonnan a laku lt szövetke
zetekben is a tagok m ellett 
m inél több családtag, hozzátar
tozó vegyen részt a közös 
m unkákban. Helyes, ha a tsz- 
ekbe jelentkezett iskolás fia
talok a nyári időszakban a 
tsz-ek földjein gazkapálásokat 
végeznek.

A növények ápolása nem 
tű r halasztást, tehát most 
minden erőt erre a m un

kára fordítsunk. .
A gépj növényápolást illetően 
elismerést érdemlő módszerrel 
dolgoznak a Kórnyei Állami 
Gazdaság traktorosai, mert 
egy-egy erőgépre 6—8 ekeka
pát akasztanak.

A sürgető feladatokhoz meg
felelő m unkaerővel rendelkez
nek a  szövetkezetek, ami azt 
jelenti — hangoztatta a be
számoló —, ha mindenegyes 
termelőszövetkezeti tag két- 
három  napot kapálással tölt, 
még aratás előtt végzünk a

közös földeken a növényápo
lással.

A munkaidő megnyújtása 
ugyancsak sokat segíthet a 
torlódások felszámolásában. 
Fontos, hogy a traktorosok is 
nyújtott-, illetve két műszak
ban dolgozzanak. Ne álljon 
ezekben a napokban a kulti- 
vátor, a fűkasza és a  rendsod
ró!

Az ara tás  jó megszervezése 
egyben a betakarítás * gyors 
befejezését is jelenti. A tsz- 
ekben közel 34 000 hold ga
bona vár aratásra. Ezen felül 
csaknem 1600 holdon az apró
magvakat is be kell takaríta
ni. Tehát mind a növényápo
lási m unkák gyors lebonyolí
tásában, mind 

az aratási felkészülésben 
komoly feladatok várnak a 
termelőszövetkezeti pat- 

ronázs üzemekre.
A patronázs üzemeket ille

tően sem kizárólag politikai, 
sem kizárólag gazdasági se
gítséggel nem oldhatók meg 
sikeresen a feladatok. A mód
szerek helyes megválasztásával^ 
a patronázsüzemek tevékeny 
és egyöntetű politikai s gaz
dasági segítséget nyújtsanak a 
tsz-eknek. A m unkásosztály
nak szívbéli ügye a szövet
kezetek nagy nyári m unkái
nak segítése, m ert annak hasz
nát veszi a falu és hc.sznát 
lá tja  az egész ország.

F ü a m u ta tó a n  dolgozik 
a gyermelyi Petőfi Term előszövetkezet

Tóth Béla, a gyermelyi P e
tőfi Tsz elnöke elégedetten te
k int szét a határban. Minde
nütt em berek szorgoskodnak, 
nagy lendülettel folyik a mun
ka.

— Nincs elmaradás a nö
vényápolásnál — mondja. — 
A  burgonya második kapálá
sával és a töltögetéssel végez
tünk\ A kukorica második 
kapálása jelenleg folyik, s ez
zel is végzünk, m ire a kalá
szos kasza alá érik. A z t azon
ban elárulom, hogy a kukori
ca második kapálását géppel 
végeztetjük, így komoly m un
kaerőt szabadítunk fel.

— Hogyan tudták megolda
ni, hogy a növényápolás üte
me ilyen kielégítő? — tesz- 
szük fel a kérdést az elnök
nek.

— Ennek két titka  van. A z  
egyik, hogy ne hagyjuk ösz- 
szesűrűsödni a m unkákat, 
m indent idejében végezzünk 
el. A másik: szövetkezetünk
ben a tagok kilencven százalé
ka a családtagokat is elhívja  
a közös munkába. A  feleségek 
és a gyerm ekek már megszok
ták, hagy együtt dolgozzanak 
a családfővel és részt vegye
nek a sürgős m unkák vég
zésében. .

— Nem tagadom, hogy a 
m unkafegyelem  szilárdságát az 
alapszabály betartásával is biz
tosítjuk. M egbeszéltük a tag

sággal — s a közgyűlés meg
szavazta  —, hogy aki a csúcs- 
m unkák idején a kötelező 
m unkaegységek számát nem  
teljesiti, attól a háztáji földet 
megvonjuk. Szeptem ber 15-ig 
a szövetkezet valamennyi tag
jának és a családtagoknak leg
főbb feladatuk, hogy a közös
ség termését maradéktalanul 
betakarítsuk.

— M egszerveztük az aratási 
m unkákat is. A 650 kh kalá
szosból m integy 100 <kh-at 
kombájnnal, 100 kh-at arató
géppel vágunk. A  többi gabo
na betakarítása a tagságra 
vár. A  tervünk reális és ha az 
időjárás nem  szól közbe, m in
dent fennakadás nélkül el 
tud juk végezni. Előnyünk, 
hogy kalászosaink — a dom
bos, hegyes vidék m iatt — ké
sőbb érnek, m in t a megye más 
területein. így m inden erőnket 
összeszedjük, hogy az aratásig 
az összes kultúráknál a má
sodik kapálással is végezzünk.

— Mik a  további tervei a 
szövetkezetnek?

— üg y  véljük, hogy az idei 
eredm ények számításon fe lü 
liek lesznek. A  lehetőségek 
azonban nagyobbak, m in t am it 
az idén kihasználhattunk. Ösz- 
szel már a nagytó,blás gazdál
kodásra térünk át, jobban fi
gyelembe vesszük a Tádék ég
hajlatának és földjeinek sa
játosságait. Ha á  szorgalom

nem  csökken, jövőre még az 
ideinél is nagyobb eredmé
nyekre, bőségesebb jövedelem 
re szám ítunk.., i-,e -

— ve —

Naszályon é s  Szomódon is az a ra tá s ra  készülnek
Ezekben a napokban a  leg- I 

gyorsabb röptű hírszolgálattal | 
is megeshet, hogy egy közös 
gazdaság aratási előkészületeit 
jelzi, ugyanakkor az érdekelt 
tsz kaszásai m ár a rendet vág
ják. Adódik ez abból is, hogy 
az időjárás rendkívül kedvez 
a kalászosoknak s  ezért az 
érés, illetve az ara tás meg
kezdése szinte egyik óráról a 
m ásikra köszönt be. De amíg 
a szövetkezetek gabonaérés- 
figyelő szolgálata rendszeresen 
járja  a h a tá rt s jelzi az érés 
helyzetét, addig a tagság, csak
nem m indenütt, a növényápo
lással van elfoglalva.

A naszályi Új Élet Tsz-ben
az aratási felkészülés közben 
sem feledkeznek meg a  tagok 
a növények gondos ápolásáról. 
K apálatlan, ápolatlan földe
ket kilom étereken keresztül 
nem  találni. Igaz, június 
18-án a 100 hold közös ku
koricából 10 hold még gon
dozatlan, illetve kapálatlan 
volt, de alig két nap m últán 
gaznak, gyomnak még csak 
hírm ondója sem m aradt a  táb
lán.

A 25 holdas burgonyatáb
lán is alapos m unkát végez
tek a  tagok. Kétszer kapál
ták, kétszer porozták, egyszer, 
sőt 15 holdat m ár kétszer 
töltögettek. De az egyéb ka
pás területek ápolása is jó 
ütem ben halad.

Az Uj Élet Tsz-ben még 
lámpással sem lehet olyan ta 
got találni, aki ne venne részt 
rendszeresen a közös m unkák
ban. A tsz több m in t félszáz 
tag ja s számos családtag nap 
m int nap a közösben dolgo
zik. így lesz ez 'az aratás, csép- 
lés időszakában is.

A szövetkezetnek pontos 
terve van a több m in t 230 hold 
kézi és gépi ara tására. Az 
aratópárokat s a gépekhez a 
m unkaerőt már- kijelölték. 
Több m in t 300 darab zsák 
beszerzéséről is gondoskodott 

%. tsz a csépléshez, hisz a vár- 
:!raió term és eléri a  30 va
gont.

B ár újonnan alakult, de a

nyári nagy m unkák gondos, 
előrelátó előkészületeiben nem 
m arad el az Űj Élet Tsz
mögött a

szomódi Március 15 Tsz.
A szomódi szövetkezetben 

m indent egybevetve több m int 
600 hold gabona vár ara tás
ra. Ebből 200 hold az őszi 
árpa, 120 hold a  tavaszi 
árpa, s 300 hold a búza.

A szövetkezet 210 holdat 
géppel vágat le. s 412 holdon 
kézi kaszások dolgoznak majd. 
Ezt a  terü letet 20 aratópár
ra  bízta a  tsz, olyképpen, 
hogy egy-egy ara tó  párra  2 
kaszást, 2 marokszedőt és 1 
kötözőt számolnak. Ha az

aratópár naponta másfél hol
don levágja a gabonát, úgy 13 
nap a la tt a  kézi aratással is 
végez a  tsz. A gépek m ellé 
beosztott tagokat is számítva, 
az aratásban összesen 119 fő 
vesz részt.

A MÁRCIUS 15 TSZ tag
sága 5 kijelölt helyre hordja 
m ajd a közös term ést s o tt 
csépelik el. A tűzvédelemre 
is gondosan felkészültek a 
tagok.

A közösben várható term és 
mennyisége előreláthatólag 
m eghaladja a  60 vagont, te 
há t a  tagság, m in t eddig is 
m inden m unkában, az ara tás- 
cséplésben is lelkes szórgalom- 
m al áll m ajd helyt.

— ke —

LUCERNÁSAINK VEDELMEBEN
A lucernák, a lóherék első

kaszálása és a szénatermés be
hord ás a úgyszólván m indenütt 
befejeződött. Most itt van az 
ideje a nagy- és a  kis-aranka 
gyors, ta rtós hatású k iirtásá
nak. A káros növény pillangós 
vetéseink kétszázezer holdját 
m ár megfertőzte, ami 2800 
vagon lucerna-széna és 6000 
m éterm ázsa m agkiesést okoz.

Az aranka a  m a m ár városi 
belterületekhez számító vasúti 
pályatesteken, utak m entén, 
parlagterületeken tömegesen 
jelenik meg és rendszerint 
ezekről a gócokról fertőzi a 
pillangós vetéseket.

A nagy-aranka sárga, a kis- 
aranka rózsaszínű élősdi. ame
lyet Krezonit E. vegyszerrel 
tökéletesen ki lehet irtani. 
Feltétel: a permetezést három 
szor ism ételjük meg. A 0,5 
százalékos töménységű oldat
hoz 0,25 százalékos Mavepont 
is adunk. A parlagterülete
ken a  nagy-aranka ellen két
százalékos Krezonit E. +  0,25 
százalékos Mavepon oldatot 
permetezzünk. A „kuszkután” 
nem csak az arankát, hanem  a 
lucernát és lóherét is tönkre
teszi, ezért m a m ár korszerűt
len védekezési szer.

Az élősdi arankán kívül 
veszélyes kártevői m aglucer-

násáinknak a lucerna-poloskaj 
a lucernabim bó gubacslégy, a 
lucem am ag-darázs, valam int 
a lucernamag-ormányos. Ezek 
ellen a  kártevők ellen csak 
komplex, azaz agrotechnikai, 
biológiai és vegyszeres védeke
zés együttes alkalm azásával 
lehet megnyugtató módon vé
dekezni. A  lucerna-poloska el
len Marvninger-féle rovarfogó- 
val, alkonyati órákban, zöld- 
bimbós állapotban Agritox-szal 
(15 kg kh-ként) védekez
hetünk.

Lucernabimibó gubacslégy 
akkor mutatkozik, ha április
ban és m ájusban a csapadék 
több 150 mm-nél. Ellene rovar
fogóval és zöldbimbós állapot
ban Agritox-szal (25 kg kh- 
ként) védekezünk.

A lucernam ag-darázs néha 
20 százalékos k árt is okozhat 
a magtermésben, h a  új lucer
násainkat legalább 1—1,5 kilo
m éterre nem  telepítjük a ré
giektől. Ez ellen a kártevő el
len kh-ként 25 kg Agritox-szal 
és a vadon term ő pillangósok 
virágzás előtti lekaszálásával 
tudunk védekezni.

Dr. Molcsányi Endre

asztéSyveadő fmetíí’éí

R l e g n y i l t
Tata II., Ady Endre u. 20. szám alatt korszerűen 

átalakíto tt

CSEMEGEBOLTUNK
Bő áruválaszték, hentesáruk, csemegeáruk. tejterm ék, 

italáru, cukorka-édességáruk, konzervek,

PRESSO -  
KÁVÉ!

Kívánságra megrendelt áruit házhoz szállítjuk Élelmi
szer Kiskereskedelmi Vállalat vezetősége. Tatabánya.

Puszta véletlen, hogy a na
pokban hivatalában találkoz
tunk Ám on Ferenc elvtárs
sal. a Tatai Já rási Tanács 
mezőgazdasági osztálya veze
tőjével. A gépírón kívül 
ugyanis nem igen találni mos
tanában m ást az osztályon.

— A szövetkezetek bekül
dött munikamérlegeit vizsgál
ju k  fe lü l — m ondja Ámon 
elvtárs —, ezért nem  tartóz
kodom  ma vidéken.

A vidék, Ámon Ferencnek 
term előszövetkezeteket je
lent. Az utóbbi napok ú tja i
ról is beszédes feljegyzéseket 
m utat három  jegyzetfüzeté
ben. M ert nem lehet m inden 
problém át egy noteszbe 
jegyzetelni. Á ltalában külön 
választhatja a term előszövet
kezetek

növényápolási 
és aratási helyzetével

kapcsolatos feljegyzéseit a 
tagok kéréseitől s  az egyéni 
term elők ügyes-bajos dolgai
tól. Ezért ta láln i az osztály- 
vehető asztalán három  külön
böző, bejegyzésekkel teli fü
zetet.

Elsősorban abban a no
teszben lapozunk, am ely a 
tatai járás term előszövetkeze
teinek nagy nyári m unkáiról 
nyújt tájékoztatást:

A tatai járás term előszövet
kezeteiben mintegy 4800 hold 
búza, 1100 hold rozs, 956 
hold zab, 1300 hold tavaszi 
árpa és 2430 hold őszi árpa 
v á r ara tásra. Az apró, 
gyöngybetűkkel te le írt olda
lak azt is elárulják, hogy 
szerte a járásban egyre szű
külnek a dús,, sokat ígérő ga
bonatáblák.

Ami a gépállomások ara tási 
felkészülését illeti, a járás 
területén

kilenc aratógép 
és fiz kombájn 

áll munkára készen.
Ezekhez a gépekhez az aratás 
idejére várható  m é.g a Köm-

lődi Gépállom ásra három , a 
ta ta ira  pedig ha t darab  új 
kombájn. Eddig a gépállomá
sok a  já rás term előszövetke
zeteinél 2660 • holdat kom
bájn-, s közel 3000 holdat 
kévekötöző gépi a ra tásra  vál
la ltak  a  m ár m egkötött szer
ződésekben.

Mivel az utóbbi betek  esős, 
viharos időjárása a  ta ta i já 
rásban is több helyü tt meg
döntötte a gabonát, ezért a 
já rási tanács v. b.' mezőgaz
dasági osztálya és a  járás 
gépállom ásai brigádokat a la 
kíto ttak  s úgy m érték  fel a 
nyári nagy m unkák felada
tait. Ezek a brigádok első
sorban azt íje lö lték  ki, hogy 
a szövetkezeteknél mely ga
bonatáblákat ara tnak  m ajd 
géppel, s m elyeket kézi erő
vel. Ezért vált szükségessé

a munkamérlegek
elkészítése is. Ezek a  papírok, 
hivatalos néven jegyzőköny
vek, részletes, áttekin tő  ké
pet nyújtanak egy-egy szö
vetkezet gazdálkodási hely
zetéről.

zött az érésfigyelő szolgálatot, 
időben kijelölték az arató- 
brigádokat, m unkacsapatokat. 
Számos term előszövetkezet
ben családtagokra is felosz
to tták  a  közös aratndvalót.

I t t  összecsukjuk az osztály- 
vezető jegyzetfüzetét. Az idé
zett feljegyzések az t bizonyít
ják. hogy gondos, előrelátó a" 
ta ta i járás termelőszövetkeze
teinek felkészülése a nyári 
nagy m unkák sikeres elvég
zésére. K. E.

100 éves „Hund"-ot 
— fakerekű csillét találtak 

Tokodaltárón
A  tokodaltárói bányában, 

m integy 100 éves m űveletben  
teljesen ép, fakereltű csil
lét találtak. A z értékes 
„Hund’‘-ot, ahogy abban az 
időben nevezték, a „kutyát”, 
a dorogi m úzeum ban helyeu 
zik  el.

— TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁ
LATOT tarto ttak  a hét elején 
az Almásfüzitői Timföldgyár
ban. A vizsgálaton a gyár va
lamennyi dolgozója részt 
vett.

A „SZPUTNYIKTÁBLA"
Aki a T arjáni Állami Gazdaságban jár, nem mehet el 

anélkül, hogy ne m utassák meg neki az irodák mögött elte
rülő „szputnyiktáblát”. Hogy a keresztapa ki volt, azt nem 
tudni, de a tábla „szputnyik” m ivoltát a gazdaság szakemberei 
és dolgozói terem tették meg.

A szóbanforgó 50 kh-as zabtáblán előreláthatólag 
15 m éterm ázsás átlagterm és lesz. A zab közé vörösherét 
is vetettek, ami ugyancsak kitűnőnek ígérkezik. A gaz
daság ilyenformán egy lóról két bőrt húz le, méghozzá ki
tűnő minőségű bőrt. Ha Tarjánban még egy-két ilyen „szput- 
nyikot” fellőnek, új búcsújáróhelyünk alakul ki Csatka és 
Kesztölc helyett. Ügy legyen!

alapján tészu lT 'm lm k^m éde 'í 
gek elsősorban a term elöszö-§ i
vetkezetek növényápolásig 
m unkáinak eredm ényeit, va-S- 
lam int soron következő fe l-J  
adata it s az aratás-cseplési § 
m unkák előkészületeit tá r tá l-§ 
mázzák. |

— Feladatunk most az — K 
m ondotta Ámon elv társ —, í. 
hogy az aratás-cséplési fe l-  § 
adatok és a tsz-eknél rendel-§  
kezésre álló munkaerő  fe l-c  
mérése alapján segítsünk meg- 2 
oldást keresni a növényápo-^  
lás, az aratás, a betakarítás§ 
sikeres lebonyolítására. EzeJc-K 
ben a napokban  — fűzi hoz-«- 
zá — bizony nem  egy sző- S 
vetkezetben sürget az idő a§  
munka, helyes, ésszerű és K 
gyors megszervezésére. «■

A termelőszövetkezetek a ?  Aratnak a  Tatai Halgazdaság ferencm ajori üzemegységében is. 
gépállomásokkal közösenS A képen Lelkes József traktoros és Ncdermann József gép
szervezték meg többek kő- S ■ kezelő a dús term ést ígérő ősziárpát aratják .


