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EGYESÜLT ERŐVEL
H árm an beszélgetünk a 

környei Vörös Csillag Tsz iro
dájában. Nagy esemény zaj
lo tt le  ebben a tsz-ben pár 
héttel ezelőtt. K ét term elő- 
szövetkezet — a Vörös Csil
lag és a Petőfi — egyesült. 
Erről az egyesülésről beszél 
most Mészáros József és Pre- 
kob jános brigádvezető, vala
m in t Pókos József mezőgaz
dász.

Azt m ondja Pókos József, 
hogy az egyesülés előtt sok
féle szóbeszéd já rta  Környén. 
A Petőfi Tsz tagjai gyakran 
megszólták a vörös csillag-

belieket. Ha közülük egy-két 
em bert világos nappal a  kocs
m ában láttak, akkor m áris ki
mondták a szentenciát: „Ezek 
csak a kocsmázáshoz érte
nek”. Az így vélekedők sem
mibe se vették, hogy csak 
néha-néha fordul elő egyik
m ásik vörös csillagbeli em
berrel ez a kocsmázás. Nem, 
ők általánosítottak. Em iatt 
azután bizonyos ellentétek ke
letkeztek a két szövetkezet 
között. Igen ám, de a Vörös 
Csillag Tsz tagjai ugyancsak 
megcáfolták az előbb emlí
te tt vélekedést, m ert

s ennek megfelelően 
szik jövedelm ük is.

Az egyesülés lényegét Mé
száros József brigádvezető, 
aki előzőleg a Petőfi Tsz-hez 
tartozott, most így fogalmaz
za meg:

— A z ész odament a pénz
hez.

Ezt a m egállapítást pedig 
úgy kell érteni, hogy a volt 
Petőfi Tsz tagjai közül a leg
okosabb em berek felfogták 
ésszel: akkor lehet itt igazán 
nagy gazdaságot terem teni, 
ha nem külön-külön birkóz
nak a földdel, hanem  a két 
szövetkezet összeadja erejét.

Érdemes szám vetést csinál
ni arról, hogy miféle haszon
nal is já r  m ár az idén ez az 
egyesülés.

K örnyén az egyik legjöve
delmezőbb gazdálkodási ág a 
kertészkedés. Tavaly a Vörös 
Csillagban 30 holdon kertész
kedtek, s holdankint 17 500 
forin t volt a b ru ttó  bevétel. 
Az idén — éppen az egyesü
lés révén —

lehetőség nyílik arra, hogy a 
kertészetet 86  holdasra növeljék.
Ebből a 86 holdas kertészet
ből 1 550 000 forin t bevételre 
szám ítanak, vagyis holdan
k in t több m int 18 000-re. De 
jobban boldogulnak így kö
zös erővel a szántóföldi nö
vénytermesztésben, s az állat- 
tenyésztésben is. Végered
ményben a megnövekett — 
1414 holdas — szövetkezetnek 
2 226 000 forin t lesz a tervek 
szerint a tiszta bevétele. Eb
ből az összegből kereken 
1 800 000-et oszthatnak szét a 
munkaegységekre. 46 forin t 16 
fillérrel számolnak egy-egy

évek óta jól gazdálkodnak
növek- munkaegységet az idén, s eb

ből 30 forin t 58 fillért kész
pénzben kapnak meg a tagok. 
A környeiek ugyanis a rra  tö
rekednek, hogy elsősorban az 
állam nak átadott term ények
ből és állati term ékekből pén
zeljenek. Am int m ondják: így

lehet legjobban forgatni a 
pénzt, s sokkal több hasznot 
hoz az okos gazdálkodás, m int 
a term ények oktalan szétosz
tása. Ezen nézetüknek meg
felelően 219 000 forintos száz 
holdankénti

áruértékísítcsi tervüket több 
mint 2 8 0 0 0 0  forintra akarják 

teljesíteni.
A jó gazdálkodás és áruérté
kesítés teszi lehetővé számuk
ra, hogy az idén 270 000 fo
rin to t tartalékoljanak külön
féle beruházásokra.

Akárhogy is nézzük: ezzel 
az egyesüléssel m indkét szö
vetkezet tagsága jól já r. M ert 
másfél ezer holdon sikereseb
ben és gyorsabban kialakul
hat egy nagyüzem, m in t két
szer 7—800 holdon. S ez nem 
csak Környén igazság, hanem 
máshol is!

Óvjuk meg őszi gabonavetéseinket 
a csócsárló veszedelemtől

M int ism eretes, a csócsárló 
a kisparceilás gazdálkodás 
kártevője és csak hibás vetés
forgó alkalm azása m ellett je
lentkezik tömegesen. F iatal 
term előszövetkezeteink nagy 
részében a helyes vetésforgó 
alkalm azására még nem ke
rü lhetett sor, viszont a most 
m egalakuló term előszövetke
zetünknél, ahol pedig kispar- 
cellás gazdálkodás folyt, szin
tén nagy a fertőzés veszélye, 
m ert mindig megvan a lehető
sége annak, hogy a lárvák az 
egyik parcelláról a  m ásikra 
vándoroljanak át.

Az ősz folyam án a gyerme- 
lyi és a tatabányai term elő- 
szövetkezetek kivételével na
gyobb m érvű csócsárló-fertő- 
zést nem észlelt növényvédő
állom ásunk megyénk te rü le
tén, am inek oka az volt, hogy 
a szárazság m iatti késői veté
sekben nem tudtak oyan gyor
san fejlődni a lárvák és így 
kártételük sem  volt olyan 
szembetűnő.

Az enyhe tavaszi napok be- 
köszöntével ezek a lárvák  
gyors fejlődésnek indulnak, 
m elynek arányában nő a táp- 

----------------

Az anyagi érdekeltség

Nem ellentétes már az alapszabállyal

A kisbéri Haladás Tsz tag
jai nem tagadják, hogy az 
első esztendőben a göröngyök 
sem hiányoztak a közös ú t
ról. Eleinte nem m ent mindig 
úgy a munka, m int a karika- 
csapás.

Különösen a háztáji terü le
tekkel volt sok probléma. 
Egyes szövetkezeti tagok 

a szokásosnál jóval na
gyobb háztájin  gazdálkod

tak,
s ezzel term észetesen gátol
ták  a közösség zavartalan 
m unkáját. Éppen ezért h a tá
rozta el a tsz vezetősége, hogy 
a téli időszakban m egnyugta
tóan rendezik ezt a kérdést.

ÖSSZEADJAK A VHOMAGOI
Az Ácsteszéri Táncsics Tsz- 

ben a brigádokat, m unkacsa
patokat jól alakíto tta ki a ve
zetőség, azonban ez m agában- 
véve még nem elegendő a ta 
vaszi m unkák megkezdéséhez.

— Idejében kell gondos
kodnunk azokról a vetőm ag
vakról, a m elyek  nélkül a kora 
tavaszi vetést lehetetlen biz
tosítani. Ezek: kukorica, árpa, 
zab, burgonya — m ondották a 
tagságnak, s az egybehangzó 
válasz az volt:

— Összeadjuk a vetőm agva
kat.

A szövetkezet tagsága a kö
zösbe v itt terü let egységének 
megfelelően adta, illetve adja 
össze a  vetőmagot. Több szö
vetkezeti tag azt is fela ján
lotta, hogy burgonyagumóból 
többet ad a közösnek az elő
írtnál. Így azután m ár csak
nem  20 holdra megvan a bur
gonyavetőgumó.

De gyors ütem ben halad a 
kukoricavetőm ag összegyűjté
se is, mivel ezt hibridm agra 
cseréli á t a szövetkezet.

Néhány nappal ezelőtt Erős 
Ferenc elvtárs, a tsz elnöke 
mór arró l számolt be, hogy 

a szövetkezetben teljes 
egészében megoldották a 
szóbanforgó problém át.

A háztáji földek felm érése
kor kiderült, hogy egyes szö
vetkezeti tagok valóban 3—4, 
sőt 5 holdat is m üveitek a 
háztájiban. Ezt a vezetőség 
most felszámolta, s az alap
szabályban foglaltaknak meg
felelően a tagság m egkapta a 
háztáji földterületet,

lálékfelvételük és jelentkezik 
hatalm as kártételük. Éppen 
ezért nyomatékosan felhívjuk 
termelőszövetkezeteink elnö
keinek, mezőgazdászainak fi
gyelmét az őszi gabonavetések 
hetenkénti és alapos figyelé
sére.

A csócsárló kártétele köny- 
nyen felismerhető, m ert ha 
őszi gabona után őszi gabonát 
vetettek, akkor a gabonake
resztek helyén jelentkezik a 
fertőzés, ha az őszi gabona
vetés az előző évi tábla mellé 
kerül, akkor a tábla széle fe
lől kezdenek sávosan pusztí
tani a lárvák. A csócsárló a 
levéllemezek lágy, nedvdús 
részét kiszopogatja, a rostokat 
pedig összegyömöszölve o tt
hagyja. A kártevő továbbter
jedésének m egakadályozására 
a vegyi védekezést a kártevő 
megjelenésekor azonnal végre 
kell hajtani. Foltferyőzés ese
tén, a foltokat, illetne a tábla 
szélén jelentkező sávos fertő
zés esetén a kipusztult részen 
és még az egészséges vetés j 
határán  mintegy egy m éter 
széles sávon kell HCH porozó 
szert kiszórni.

A figyelés elmulasztásából 
eredő általános fertőzés esetén 
kérjék term előszövetkezeteink 
növényvédő állom ásunk segít
ségét a vegyi védekezéshez. 
Ilyen esetben Icát. holdankénti 
növényvédőszer szükséglet 
HCH porozóból 25 kg.

A párt- és korm ányhatáro
zat előírja, hogy az 1960. év
ben mezőgazdasági term elé
sünket 4.9 százalékkal kell, fo
kozni. A gabonaféléknél ezen 
term éstöbblet elérésének egyik 
fontos követelménye a csó
csárló elleni küzdelem sikeres 
megoldása.

Potoczky Jenő,
a Komárom megyei Növény
védő Állomás főagronómusa

Nagy lendülettel, jó m unka
kedvvel lá ttak  m unkához az 
ászári Aranykalász Tsz tagjai. 
Az egyik legfőbb dolognak azt 
ta rtja  a szövetkezet vezetősé
ge, hogv m indenkor és min
denben szót értsen a tagság
gal. A közösség viszont bízik 
a vezetőségben, amely eddig 
is előrelátóan, jól oldotta meg 
a feladatokat.

Sim on Istvánnak, a  tsz elnö
kének, valam int az elnökhe
lyettesnek s a brigádvezetők
nek is a  tsz-községgé válást k i
mondó közgyűlés u tán  az első 
teendőik közé tartozott, hogy 
végiglátogatták a tagságot, ki
ki a brigádjának tagjait. így 
azután a tagsággal közösen 
beszélték meg a feladatokat, 
problém ákat s a vezetőség 
egyúttal azt is megkérdezte, 
hogy ki hol szeretne dolgozni.

Em lítést érdemel, hogy 
egyetlen tag sem vonakodik a 
közös munkától. Az utóbbi na
pokban például a kukorica- 
morzsoláshoz nyolc em ber 
kellett volna és tizenketten je 
lentkeztek. A trágyahordást is 
gondos tervszerűséggel oldot
ta  meg a szövetkezet. 200 m á
zsájával 50 hold földre, a cu
korrépa alá, m ár kihordták a 
fogatok a trágyát.

Ügy vélekedik a vezetőség, 
hogy nem szervez minden 
m unkára állandó m unkacsa
patot, m ert például a kapás
növényeket is a családoknak 
osztják ki m egmunkálásra, s 
így a növénytermesztésben is 
hozzálátnak az anyagi érde
keltség bevezetéséhez.

Ülésezett
a megyei termelőszövetkezeti 
üzemszervezési szakbizottság

A megyei termelőszövetke
zeti üzemszervezési szakbi
zottság február 25-én ülést 
tarto tt Tatabányán, a megyei 
tanács épületében. A tanács
kozáson m egjelent Dobos Ká
roly, az Agrártudom ányi 
Egyetem docense, az üzem- 
szervezési bizottság szakta
nácsadója is. Az ülésen a 
szakbizottság tagjai 

számot adtak a termelő- 
szövetkezetekben végzett 

patronázsm unkáról, 
ezután a tavaszi mezőgazda- 
sági m unkák előkészületeinek 
helyzetét, s a  megye term elő- 
szövetkezeteinek 5 évre elő
re m utató fejlesztési tervével 
kapcsolatos tennivalókat vi
ta tták  meg.

A tanácskozás részvevői a 
közelmúlt napokban, illetve 
hetekben számos termelőszö
vetkezetben tanulm ányozták 
az üzemszervezéssel kapcsola
tos teendőket. Az összegezett 
tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy

a legtöbb közös gazdaság
ban gyors ütem ben halad

a term elési tervkészítés, 
a vetőmag-alap cs a  kö
zös takarm ánybázis meg

teremtése.
Tehát m indent egybevetve 
sokat ígérő a közös gazdasá
gok fejlődése.

A biztató eredményekkel 
együtt azonban néhány prob
léma is felvetődött. A nagy- 
igmándi Űj Élet Tsz például 
a norm álholdakat illetően jól 
készítette el a gépállomási 
m unkák tervét, a költségekre 
viszont, figyelembe véve a 
hivatalos díjtételt, mintegy 
400 000 forin ttal kevesebbet 
te rveze tt

Valamennyi észrevétel és 
javaslat a  szövetkezetek 
m egszilárdítására irányuló 

törekvést tükrözte.
A szakbizottság tagjai felszó
lalásaikban részletesen, is
m ertették azokat az alapvető 
üzemszervezési feladatokat, 
melyeket végezetül javaslat 
form ájában továbbítottak az 
illetékeseknek.

AZ FMSZ-I TAA ACSKOZASOKKWL
Ezekben a napokban ta rt

ják  — országszerte — a föld
művesszövetkezeteknél a te r
melési tanácskozásokat, ahol 
számot vetnek az elm últ idő
szakban végzett munkáról. 
Egyúttal hosszú időre meg
határozzák a soron következő 
feladatokat, am elyeket a 
szakszervezeti bizottságok és 
a gazdasági vezetők haiáro- 
zdtt program ja alapján a 
mozgalom dolgozóival és

azokkal az elvtársakkal, akik 
a felszabadulási verseny aktív 
tagjai, el akarnak  érni.

A term elési tanácskozáso
kon igen fontos tém a a m un
kafegyelem, mely különösen 
a központi irodák dolgozóinál 
szenved gyakorta csorbát. 
Hasonlóképpen a szállítások 
tervezése, szervezése és vég
rehajtása is kívánnivalót 
hagy maga után.

V Á L A S Z  EGV LEVÉLRE
Sajnáljuk, hogy szomódi le- | Nem értjük , hogy szomódi 

vélírónk nem  írta meg pon- : levélírónk m iért burkolódzott
tos nevét és címét. Sajnáljuk, 
m ert ha tudnánk a címét, ak
kor nemcsak így írásban foly
ta thatnánk  eszmecserét, h a 
nem  személyesen is. S az 
iiyenféle eszmecseréknél az 
élő sző gyakran sokkal célra
vezetőbb. m in t az írott.

De hogy a lényegre té r
jünk. először is a levél ta rta l
m át ism ertetjük. A zt írja  É. 
J.-né Szomódról, hogy az ot
tani M árcius 15. Tsz zárszá
m adása nagyon rosszul sike
rült. A tagok m éltatlankod
nak, s  el vannak keseredve

a monogramos ismeretlenség 
mögé. Hiszen am it írt, nyu
godtan a láírhatta  volna. Sen
kinek semmi baja nem szár
m azik abból, ha vélem ényét 
őszintén kim ondja, vagy leír
ja. Még akkor sem, ha esetleg 
olyan helytelen következteté
sekre ju t, m int É. J.-né. Kü- 

I Ionosén nem, ha a levél meg
állapításaiban még igazság is 
rejtőzik.

Szomódi levélírónk elkesere
désének ugyanis igazság az 
alapja. A szomódi M árcius 15. 
Tsz valóban rosszul zárta  a

a kevés jövedelem m iatt. Eb- 1 m ú lt évet. Kevés volt az egy
ből a tényből É. J.-né. mész- j egy munkaegységre ju tó  része-
szemenö következtetést von 
le. Mégpedig: „Tehát a föld 
népe csak sá r alá való és az 
le van nézve a fekete földig...” 
Levele további részében a rra  
hívja fel figyelm ünket: ha ez 
továbbra is így megy, akkor 
rövidesen botrány tö r ki Szo- 

I módon.

A k i másnak vermet ás...
T örtént pedig a minap, 

mégpedig az estéli órák
ban, hogy Kovács János gaz
da, kerek-perec kijelentette  
feleségének:

— Ma este nem  fekszem  le, 
elm egyek itthonról.

— De édes uram  . . .
— Ne kérdezd, m iért — vá

gott közbe a gazda —, majd  
reggel megtudod.

Azzal kilépett a konyhaaj
tón s vállán egy ásóval neki
vágott a sötét éjszakának. 
Egyenesen az Alsóvölgyi dűlő 
felé tartott, ü g y  nekiindult, 
hogy talán még égszakadás 
sem állhatna volna útját. 
Hosszúkat és kem ényen lé
pett, akár egykoron, regruta 
korában.

Még délután végérvényesen  
elhatározta a dolgot, ezért is 
nem bizonytalankodott már a 
szándékában.

— Ha nem  lesz az enyém, 
akkor a közösé sem lesz! — 
tüzelte a gondolat. — Nem  
azért telepítettem  öt évvel ez
előtt, hogy most a közös szü
reteljen róla. Igaz — fűzte  
tovább gondolatait hogy

K

csak 200 öl az egész, de az 
én szántómból szakítottam  ki 
azt a darabot. Ha én nem  
iszom belőle, akkor ti sem  
Majd én m egmutatom!

örülbelül ezt forgatta  
gondolataiban, amikor 

megérkezett az Alsóvölgyi 
dűlőbe. A  telihold bevilágí
totta a tá ja t, A gazda átvágott 
a földeken, s a szőlőig meg 
sem állt. A  kicsiny gyüm öl
csös körül, ameddig a szem  
ellátott, szántóföldek aludták 
téli álmukat. Olyan látvány 
volt ez, m in t egy parányi szi
get az óceán közepében.

ovács János nem  sokat té
továzott. Ledobta nagy

kabátját, m ajd kem ényen két 
marokra fogta ásója csillogó 
nyelét, s az első töke m ellett 
földbe nyomta az éles vasat. 
A  következő pillanatban már
is tövestül fordult k i helyé
ből a gyümölcstermő vessző. 
A z első ásónyom után követ
kezett a többi, s néhány óra 
alatt még csak hírmondója 
sem maradt a szőlőnek. A 
gyökerestül kiforgatott vesz- 
szőket gödörbe temette, s még

K

kakasszó előtt hazaérkezett.
Másnap délelőtt Kovács Já

nos éppen a konyhában mor- 
zsolgatolt, am ikor Bokorék 
Böskéje, a tsz kis írnoka ko
pogtatott az ajtón.

— János bácsi — kezdte a 
leány —, az elnök elvtárs üze
ni, ha ráér, legyen szíves be
jönni az irodára, ma adják  
ki a háztáji földeket.

Úgy délfelé Kovács János 
be is ballagott az irodába, 
ahol az elnök és több vezető
ségi tag volt együtt.

— János, nézd csak — m u
tatott az elnök az íróasztalra 
kiterített jókora térképre —, 
ha jól tudom, az Alsóvölgyi 
dűlőben neked van 200 öl 
szőlőd. Tudod kom ám  — 
folytatta az elnök  —, úgy ha
tározott a vezetőség, hogy azt 
a szőlőt meghagyja neked 
háztájinak. M űveld egészség
gel. oszt szüretelj róla ked
vedre.

jf  ovács Jánosnak köszönöm  
-tv  helyett valami egészen 

más szalad ki a száján. S a 
vezetőség talán még máig sem  
tudja mire vélni a do lgot. . .

Kubik Emil

sedés. s ez m indenkit nagyon 
érzékenyen érint. Igen ám, 
de érdem es elgondolkodni a 
sikertelen esztendő okai fö
lött. Hiszen a szomódi szövet
kezetnek kereken másfélezer 
hold földje van. Az em berek 
is legalább úgy tudnak dolgoz
ni, m int m ás faluban. Csu
pán az a  baj. hogy ebben a 
fiatal közösségben elhatalm a
sodott a hanyagság, a nem tö
rődömség. Vagyis nem  a  jó 
törekvések, hanem  a károsak 
kerekedtek felül. Az osztozás- 
nál m indnyájan o tt voltak, 
részt kértek  a jövedelemből, 
de kevésbé tolakodtak (örök 
emberi gyengeség!), am ikor 
például kapálni kellett volna, 
így tö rténhete tt meg. hogy 
keveset te rm ett a  kukorica, s 
a cukorrépa.

Ez a hanyag gazdálkodás 
persze csak magyarázható, de 
nem m enthető azzal, hogy a 
szomódi M árcius 15. Tsz nem  
régen alakult közös gazdaság. 
S tavaly m indinkább súlyos
bította a helyzetet, hogy a 
vádaskodás is felütötte a fe
jét. Beszélik például, hogv a 
vezetők közül néhányan ellop
ták  a szövetkezet gabonáját. 
Ezt m ondják — viszont m ás 
történt a valóságban. Aratás 
idején napokig nem  volt em
ber, aki a kombájn után ösz- 
szegvűjtse a teli zsákokat. Az 
egyik naoon a tsz vezetői kö
zül néhányan végigjárták a 
tarlót, s beszállították a teli 
zsákokat a m agtárba. íme: 
mégis vannak Szomorún fele
lősséget érző em berek! P er
sze. még jobban haladt volna 
a munka, ha nem  maguk a ve

zetők zsákolnak, hanem a szö
vetkezet m inden tagja meg
lógja a dolog végét.

A zárszám adó közgyűlésen 
a szomódi tsz tagjai alaposan 
m egtárgyalták m últ évi gaz
dálkodásuk jó  és rossz tapasz
talatait. Ez a közgyűlés bizto
síték arra, hogy az idén ered
ményesebben gazdálkodnak a 
szomódiak.

Ezek u tán  tehát nem ért
jük  — nem  érthetjük! —, 
hogy ki nézi le a szomódia- 
ka t a fekete földig. Hiszen 
semmiféle hivatal vagy hi
vatalos em ber nem  okolható 
a  szomódi helyzetért. Ellen
ben annál inkább maguk a 
szomódiak. Talán éppen név
telen levélírónk is. Nem tud
juk  róla, hogy ő tagja-e a 
M árcius 15. Tsz-nek, s  azt 
sem tudjuk, hogy annak ide
jén, a nagy dologidőben vajon 
ott szorgoskodott-e a földeken, 
vagy pedig csak m ost buzdult 
fel, am ikor to llat fogott ke
zébe, hogy panaszos levelet ír
jon. No, ez a levél ugyan 
sem m it nem  segít a szomodi 
termelőszövetkezet gazdálko
dásán. Ennél sokkal többet ér 
még egyetlen kapavágás is 
m ajd úgy m ájus végén a ku
koricasorok között.

Szó sincs róla, hogy mi 
helytelenítenénk, ha valaki 
bárm ilyen ügyben — még név
telenül is — panaszos levelet 
ír hozzánk, vagy valam ely 
m ás szervhez. De különbséget 
kell tenni panasz és panasz 
között. A Szomódról érkezett 
panasznak pedig o tt Szomó- 
don van az orvossága. Ez az 
orvosság: egész éven át be
csületesen' dolgozni kell- a kö
zösben. A kkor több lesz m ajd 
a jövedelem, s  jobb a megél
hetés. Szerencsére, ezt az igaz
ságot többen ism erik Szomó- 
don. Hiszen — a bajok elle
nére — a fiatal szomódi M ár
cius 15. Tsz azért m ár sokra 
v itte  a gazdálkodásban. ' Ér
tékes állatállom ányuk van, 
tavaly sokat beruháztak gaz
daságukba, s idei terveik is 
biztatóak. Úgy véljük, nem 
rossz tanácsot adunk, ha azt 
m ondjuk: oktalan panaszko
dás helyett, inkább ezeknek 
a terveknek a végrehajtásához 
gyűrkőzzenek most teljes erő
vel a szomódiak.

H. L.


