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aratnak a közösben 
a dunaszentmiklósiak

Szervezett munka Bakonyszombathelyen

Ahogy elhagyja az ország
úti vándor a szomódi határt, 
s Dunaszentmiklós felé tart, 
ugyancsak furcsa kép tá ru l a 
szeme elé, Minél jobban köze
ledik a falu  felé, annál több 
keskeny földparcellát lát. Az 
ú t i t t  szeszélyesen kanyarog, 
s m in t valam i óriási kígyó, kú 
szik fel a csúcsra. Az ú t m en
tén alig p á r m éter széles föld
csíkon búza kapaszkodik a 
földbe, m ellette meg kukori
ca bak tat a  hegyre fel, am ott 
meg néhány száz négyszögöl
nyi tavaszi árpa szőkül, sá r
gul kaszára várón.

Keskeny földcsíkok, a m a
gángazdaságot jellemző „nad- 
rágszíjparcellák” fogadják a 
határban a Dunaszentmiklós- 
ra érkezőt. Ilyen képet alkot
hat a földről, a falu  arcu latá
ról a  külső jelek alapján  az 
országúti vándor. De ham is ez 
a kép, m ert nem ez a  valódi 
helyzet. M indenütt dolgoznak, 
serénykednek a  határban, m int 
eddig is, oly sok éve már, de 
az idén m ár szervezetten, egy
ségben, közösen!

— A  tagság a m i Rákóczi 
Tsz-ünkben összeforrott. A  
hangulat jó, m indenki biza
kodva tekin t a jövője elé — 
m ondja Béger György, tsz-el- 
nök.

Schmidt elvtárs, a fogatosok 
brigádvezetője azt újságolja, 
hogy hétfőig, míg az ara tást 
meg nem kezdik, m inden időt 
és erőt kihasználnak a növény- 
ápolásra, a takarm ánybegyűj
tésre. A fogatosok egy része, 
köztük a 66 éves Beck Ferenc 
bácsi éppen silót ekéz, a többi 
meg a kukoricát. -Béger János 
társaival együtt a még kint le
vő takarm ányt hordja be. Az 
asszonyok szénát gyűjtenek, 
kukoricát kapálnak, m ár m á
sodszor az idén.

Az aratásról beszélgetünk a 
tsz-irodán. Blacker Ernő, ez

a pirospozsgás arcú, jókedé- 
lyű ember, a növényterm eszté
si brigád vezetője, így véle
kedik erről: — A z ember m in 
dig izgatott egy kicsit, ha va
lami olyasmit csinál, am it az
előtt soha nem  tett. Nos, mi 
is valahogy így vagyunk az el
ső közös aratással — m ondja 
lassan hangsúlyozva a szava
kat. — Feleségemmel együtt 
én is részt veszek az aratás
ban, ha végzünk, akkor meg 
az asszony mindenáron az ara
tónévhez akar m enni dolgozni. 
M ert 50 holdat az aratógép 
vág le, ahol erre mód van, a 
dunaszentm iklósi határban.

Ley Péter bácsi a következő
ket m ondja: — M enni kell, 
csinálni kell, közös erővel. 
N álunk m egvan az összetar
tás. Ez meg biztos alapja an

nak, hogy hamar lekerül lá
báról a termés. — A faluból
sokan já rn ak  el gyárakba, üze
mekbe dolgozni. Hatvan olyan 
család van, am elyben a csa
ládfő ipari munkás. Mégis kö
zülük 40 m ár eddig vállalta, 
hogy részt vesz a  Rákócziban 
az aratásban, ha m unkahelyé
ről elengedik.

Összesen 284 hold v á r a ra 
tásra itt, s nem kétséges, hogy 
a Rákóczi Tsz 120 tagja rövid 
idő a la tt be takarítja  a  term ést, 
annak ellenére, hogy az idén 
még szétszórtan vannak a  ga
bonák. A tsz-vezetősége meg
szervezte a helyi FÖLDSZÖV- 
vel egyetértésben a mozgóbü
fét, am ely naponta kétszer, 
délben és délután látogat el az 
aratókhoz.
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Az im ént még esett, de 
most m ár süt a  nap, azért 
ugyancsak dagasztjuk a  sarat 
cipőnkkel Bakonyszom bathe
lyen, ahogy az I f jú Brigád 
Tsz felé megyünk.

Az udvaron, közvetlenül a 
bejára t m ellett em elkedik a 
m ár m ajdnem  kész kom bájn
szérű és gépszín, am elyben 
két Zetor békés csöndben á ll
dogál, bevetésre készen. Odább 
fűrészgép zúg, előtte hatalm as 
rönkhegyek tornyosulnak: a

tsz sa já t faanyagát dolgozza 
itt fel, de vállal bérfűrésze- 
lést is.

Benyitunk az irodába. I tt 
Bors István  elnök éppen Ta
kács M ihály p á rttitk á rra l az 
aratási, cséplési teendőket be
széli meg, még egyszer. — Ed
dig már sokszor te ttü k  ezt. Jó 
szervezés — jó eredmény, 
tartja a szólás-mondás. B i
zony sok igazság van ebben 
— m ondja Bors elvtárs. — Mi

sokra tartjuk az egyéni érdekeltség elvét.
A z  aratásban nagy szerepe 
van ennek. M egvitattuk az 
aratást közgyűlésen, meg kü l
döttgyűlésen is, s részt ve t
tem  a járási tanács vb-ülésén  
is, ahol szintén erről volt szó.

— Az aratással kapcsolat
ban végül is úgy határoztunk, 
hogy egyénenként felosztjuk,

Védjük meg a magtermő vörüsherét ai ápiontól!
Az állam i gazdaságokban 

és tsz-ekben egyaránt jól is
m ert a vörösherem ag-term esz- 
tés jelentősége. Jövedelmező
ség szempontjából a lucerna- 
mag-term esztés is alig előzi 
meg. Vörösheremag-termesz- 
tésünk azonban még sokkal 
eredményesebbé válnék, ha 
rendszeres vámszedői, a  mag
pusztító ápionbogarak leküz
désére több figyelmet fo rd íta
nánk.

Az elm últ, viszonylag enyhe 
tél kedvezett a  bogarak áttele- 
lésének. A m ájusi kevés eső 
ugyancsak kedvező volt a to
jásrakás szempontjából. Ada
taink és megfigyeléseink alap
ján közepes fertőzésre és kár
tételre elsősorban a megye 
nyugati felében, a tatai járás 
keleti részein és Dorog kör
nyékén kell számítanunk.

A tatabányai Szabadság Tsz-ben
Szorgos m unka folyik nap 

m in t nap a Szabadság Tsz 
földjein, a tatabányai h a tá r
ban. Most, hogy itt vagyunk 
a gazdaságban, nagyban silóz
nak, s i t t  az 53 éves Kru- 
pánszki Istvánná, aki m ár 
1952 óta tagja a szövetkezet
nek, szorgalmasan dolgozik. 
Vele együtt szorgoskodik az 
im m ár 7 éve tsz-tag özv. 
K inder Jánosné (aki 60. élet
évében van). De i t t  dolgozik 
Magyar Andrásáé is m ájus 
óta, noha férje  a síkvölgyi 
akna bányásza, a íiatalasz- 
szony mégis szívesen segít a 
tsz-nek. Szabó Ferencné, Pet- 
rohány Ferencné szintén en
nek a csapatnak tagjai. A si
lózás befejezése után

zctorra ülnek az asszonyok,
s mennek napraforgót ka
pálni.

Nem restek a Szabadság 
asszonyai sem m ire sem! A 62 
éves Izing M ihályné növény- 
term esztési brigádját nagy 
m unkában találjuk . A brigád
vezetőről csorog a verejték, 
am int a többi asszonnyal — 
Lukács Kelemennével, Tóth  
Istvánnéval, Gergely Ferenc- 
nével és a többiekkel együtt 
»étisót szór a cukorrépatáb
lán.

Szánakozó-csodálkozó tek in
tettel nézzük a szorgoskodó 
asszonyokat, m ire a 67 éves 
Gergely néni, aki 6 éve dol
gozik a  tsz-ben, csipkelődve- 
hetvenkedve megjegyzi: „öreg
asszony nem  vénasszony ám. 
fiaim! Túl teszünk mi még  
~ik fiatalon! Bizony, ahogyan 
'.olgoznak. nem  is kételked
hetünk ebben.

A Szabadság elnökével. Elek 
János elvtárssal a határt já r
ult s az elnök közben m a

gyaráz. — Gyarapszik a gaz
daság szépen. 1957-ben vet
tünk egy Zetort, az ősszel 
meg egy Beloruszt akarunk 
vásárolni. Az idén még egy 
Zetorral, m űtrágyaszóró gép
pel, két vetőgéppel, két fűka
szával, rendsodróval gyarapo
dott a gépállom ányunk.

— Á llatállom ányunk is szé
pen fejlődik. M ájusban vet

tünk 20 tehenet. Ezekkel 
együtt 64 tehenünk van. Jól 
tejelnek,

11,5 liter a fejési állagunk.
Noha 18 tehenünk  hasas, a 
m ájusi tejhozam  10 000 liter 
volt, am i körülbelül 70 000 
forin tnyi jövedelm et jelent.

— 1960-ban 110 sertés hiz
lalására kö tö ttünk szerződést. 
Eddig már 93-at leadtunk. A  
hízóm arhákat m ár másfél hó
napja leszállítottuk.

Közben m egérkezünk a gaz
daság 20 holdas kertészetébe, 
amely K ristóf A ntal elvtárs 
irányításával nagy hasznot 
hoz — k ö ze l' 200 000 forintot 
a Szabadságnak. Éppen ahogy 
ott tartózkodunk, akkor fo
lyik a  szórófejes öntözőberen
dezés próbaüzem eltetése, am e
lyet nem rég szereltek fel.

— Á rusítunk zöldségfélét az 
újvárosi vásárcsarnokban és 
i t t  Bánhidán is, de szállítunk 
óvodák, iskolák stb. konyhái
nak is — m ondja K ristóf elv
társ. íme, így él, dolgozik, fej
lődik a tatabányai Szabadság 
Tsz.

A m agpusztító ópionok k i
fe jle tt alakban, növényi m a
radványok a la tt teteinek át. 
K ora tavasszal jönnek elő. 
K ártételüket a leveleken ke- 
rekded lyukak jelzik. A to já
sokat m ájusban, a fiatal, zöld 
bimbókba, a gombvirágzat 
egyes virágai közé rakják.

Korábbi kaszálás esetén az 
első növendéken ápionok nem 
fejlődhetnek ki, ezért helyes a 
magnak szánt tábla első ka
szálását zöldbimbós állapot
ban végezni. A  védekezés 
döntő m ozzanata azonban a 
sarjú zöldbimbós állapotban 
való porozása. Végrehajtás 
e'ő tt já rjuk  be a táblát és tá 
jékozódjunk a fertőzöttség  
mértékéről! A vizsgálatot ké
zi rovarhálóval végezzük; 
ilyet 30 cm átm érőjű  fém 
karikából, e rre  húzott körül
belül 50 cm hosszú vászon
zsákból és a karikához illesz
te tt fanyélből m inden term e
lőszövetkezet könnyűszerrel 
maga is készíthet. A m agnak 
szánt táb la  legalább 5 külön
böző helyén gyors, kaszáló 
m ozdulattal végezzünk 5—5 
hálócsapást, közben egy-egy 
lépést téve, és 5 hálócsapáson- 
k in t szám oljuk meg a hálóba 
került kékes fényű, sárga 
lábú ápionokat. A zöldes és 
szürkés, esetleg kékes szí
nű, de sohasem sárga lábú 
egyéb ápionok gyökér- és 
szárkártevők, ezeket itt  szám- 
bavenni nem kell. Ez évi ta 
pasztalataink alapján  m e
gyénkben a fertőzöttség ezt a 
m értéket többnyire m egha
ladja. K öm yén például 20,6, 
Kecskéden 28 magpusztító 
ápiont ta lá ltunk  átlagosan 5 
hálócsapásban. Ilyenkor te 
hát védekeznünk kell. Ezt ka
taszteri ho ldaniknt 16 kg 20 
százalékos Nikéről kiporozá
sával végezzük. A porozást 
akkor hajtsuk végre, am ikor 
a zöld bimbó a pálhalevelek  
közül éppen kibú jt, de az 
egyes virágoknak zöld nyele 
még nem  alakult ki. Haj
nalban, szélcsendben, lehető
leg harmattal porozzunk!

A porozás u tán  célszerű he- 
tenkint tájékozódnunk a fer
tőzöttség alakulásáról. Ha a 
hálózás során 5 hálócsapás
sal átlagosan ism ét 10-nél 
több ápiont fogunk,, és még 
sok a zöld bimbó, ism ét po
rozhatunk, de most m ár csak
is méhkímélő szerrel.

Persze, a védekezés ered- 
ményessegét más is megmu
ta tja : a nagyobb term ésered
mény, — a nagyobb jöve
delem.

Erdélyi Csaba

kim érjük, ki m ennyit vállal, 
s lehetőleg egy tagban ad juk  
á t a  learatandó gabonát az 
aratóknak. M egállapodtunk, 
hogy az ara tó  tag  a learato tt 
term és holdja u tán  m egkapja 
a  teljes munkaegységet (pl. 
búzánál, 8—10 munkaegység), 
plusz 1 hold u tán  20 kilo
gram m  gabonát is adunk pré
m ium ként. így, ha az illető 
tag le a ra t 5 holdat, m ár egy 
mázsa gabonát kap ju talom 
ként szorgalmas, gyors m un
kájáért.

— A behordást úgy szervez
tük meg, hogy kézi kaszálás 
esetén keresztenként 30 dkg, 
gépi ara tás  esetén pedig 20 
dekagram m  gabonát kapnak 
a fogatosok, rakodtatok és az 
asztagrakók fejenként. Ehhez 
jön még az elvégzett m un
káért já tó  munkaegység 50 
százaléka. Ez azt jelenti, hogy 
például 500 keresztből álló 
asztag után fe jenkén t 150 k i
logramm gabonát kapnak a 
fentebb em lített tsz-tagok. 
Nyilvánvaló, hogy m inél több 
gabonát beasztagoznak, annál 
több lesz az utána járó ga
bona is.

— Cséplésnél az elcsépelt 
gabonamennyiség 2 százalé
kát, s az ez után járó m un
kaegység 50 százalékát kapják  
a cséplésben résztvevő tsz- 
tagok.

A premizálás, illetve az 
egyéni érdekeltség elvének 
meghonosítása terén

vannak már tapasztalatai
az Ifjú  Brigádnak. Ilyen pél
dául a  lóhere- és a  réti fű 
kaszálás, illetve a széna be
takarítása. Köztudott, hogy a 
közös gazdaság bizonyos for
mában, m értékben kötele* 
gondoskodni a  tsz-tag ház
tá ji jószágának takarm ányo
zásáról. Honnan is tenne a 
háztáji tehénnek szénája, ha 
a közös nem  gondoskodik e r
ről?

Nos, az Ifjú  Brigádban igen 
eredetien oldották meg ezt a 
problém át. A gazdaságnak 
170 holdnyi lóheréje és 180 
kh ré tje  van. M indenütt 
problém a a  széna gyors be
takarítása. A bakonyszombat- 
helyiek elhatározták, hogyha 
az illető tag lekaszálja a  ló
herét, réti szénát, m eghatáro
zott petrence az övé.

Persze, így munkaegységet 
nem adnak a kaszálásért, 
gyűjtésért, a  behordásért, ka
zalozásért sem. De am ellett, 
hogy a közös jószágállomány
nak is megtesz a télire  való, 
a tsz-tag tehenének is tesz 
mitől tejeln i a téten. Gyor
san bekerült a széna, nem 
kell félni, hogy elvénül lá 
bon, elro thad renden vagy 
petrencében.

Naszvetter Lajos

Szabálytalan módszer
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Jól halad az aratás 
és a növényápolás Szomódon

Több m int 700 hold gabona 
az összes aratn ivaló  a szomó
di Március 15 Tsz földjein. 
Javában ara to tt a kom bájn a 
m últ héten, am ikor ellátogat
tunk a gazdaságba.

— Tegnap is dolgozott a 
gép — közli velünk a szövet
kezet agronómusa, Tari Mi
hály elvtárs. — Akkor az ö t-  
rendes-dűlőben vágta az ősz: 
árpát, m a meg m ár a  Zugói- 
dülő földjein aratja-csépeli az 
áldást. Van is m it vágni neki! 
Vagy 200—300 hold vár itt  a 
kom bájnra, de segít m ajd az 
aratógép is. M egígérték, hogy 
kapunk egyet hétfőn. Tehát 
am ikor e sorok napvilágot 
látnak, m ár az is segíti a 
Március 15 Tsz tag jait az ara
tás gyors elvégzésében.

— Azért nem  bízunk m in
dent a gépre! — szólal meg

Elkészítettük, m ajd  alaposan 
m egvitattuk ara tási te rvün
ket, am elynek alap ján  több 
m int 90-en vesznek részt az 
aratásban. Ha szorít a cipő, 
akkor meg m ajd  még többen.

— Most egyelőre m ég so
kan dolgoznak m ásutt. A fo
gatosok takarm ány t hordanak 
kazalba, az asszonynépség, a 
korái burgonyát szedi, szállít
ja — m ondja Mocsi László, 
növénytermesztési brigádve
zető. — Jó páran  a 30 hold 
burgonyát kapálják, töltöge
tik. Szorgalm asan dolgoznak 
az én brigádom tagjai is! —. 
közli a brigadéros. A kukori
cát — van vagy 200 kataszte
r i  — m ár m egkapálták, most 
a lófogatos sorköz-kapálás fo
lyik. M ert igaz, itt  az ideje 
az ara tásnak  is, de am íg az 
érés engedi, a kapálást se le-

A Komárom megyei Dolgo
zók Lapja július 2-i számában 
tudósítást közölt a száki fmsz 
mozgóárusításáról. A cikket 
kiegészíthetjük azzal, hogy a 
száki példa nem egyedülálló, 
mert Tarjámban. Kocson, és 
egy sor más helyen hasonló 
módszerrel oldják meg az 
fmsz-ek a földeken dolgozók 
itallal, cigarettával stb-vel va
ló ellátását.

A mozgóárusítással foglalko
zó fmsz-ek azonban egy dolog
ban különböznek a száki föld
művesszövetkezetről irt tulaj
donságokban. Mégpedig abban, 
hogy hitelben senkinek nem  
adnak árut — mint a cikk író
ja szerint ezt a száki fmsz te
szi. — Nem adnak azért, mert 
a hitelben való árusítás tiltva 
van, s a szövetkezeti egységek 
ilyen kedvezményt nem nyújt
hatnak.

A fentieket azért kívántuk 
megjegyezni, nehogy egyes 
fmsz-ek jó példának könyvel

jék el a fenti módszert és ha
sonló módon árusítsanak, mert 
ezt büntetik. Ha a tsz-tagok 
tudják, hogy a mozgóárus 
rendszeresen kijár közéjük, 
semmi akadálya annak, hogy 
a vásárláshoz készpénzt vigye
nek magukkal.

MÉSZÖV KERES
KEDELMI f ő o s z t á l y

Az fm sz -e k  é le té b ő l
Leányváron önkiszolgáló 

boltot és kisvendéglőt nyitott 
a földművesszövetkezet.

Június elején tojás- és ba
romfi felvásárlási versenyt 
indíto tt a MÉSZÖV és a 
MÉK a földművesszövetkezeti 
felvásárlók között.

H írek az esztergom i k örzeti fm sz é letéb ő l
A z esztergomi fm sz város

ban lakó dolgozói vállalták, 
hogy a tsz-nél három hold ve- 
tem ényt m egkapálnak. Hason
ló jellegű felajánlást te ttek  a 
körzethez tartozó községi bol
tok dolgozói is.

•k
A  nyár beköszöntésével fe l-  

lenült a pilismaróti strandnál 
levő büfé forgalma is, különö
sen hideg ételből és italból 
fogy nagy m ennyiség.

L esz -e  m eg y én k b en  fm sz-i s z o c ia lis ta  b r ig á d ?

Seres Sándor p árttitkár. — I hét abbahagyni!

Az ország különböző részei
ben m indjobban té r t  hódít a 
„szocialista brigád" cím ért fo
lyó mozgalom. A kitüntető 
versenyben olyan kollektívák 
vesznek részt, am elyek vál
lalják, hogy m ind a politikai, 
m ind a gazdasági életben ki
magasló eredm ényeket érnek 
el, s  családi, erkölcsi nor
m áik is tükrözik a szocialista 
em bertípust.

A földművesszövetkezetek 
között még nagyon „ifjú” ez a 
verseny. Bár egyik-m ásik m e
gyében m ár akad olyan egy
ség, am elynek dolgozói a k i
tüntető  cím et viselik, de m e
gyénkben még csak az alapok 
lerakásánál tartunk . Az első 
lépéseket azzal te ttü k  meg, 
hogy ebben az évben elindíto t
tuk  a „Kiváló bolt”, a „Kiváló 
Vendéglátóipari Egység” címe
k ért folyó mozgalmat, amely
nek értékelésére ebben a hó
napban kerül sor. Az eredmé
nyes küzdelem m áris szép si
kerekkel biztat. Több egység 
— a pilism aróti önkiszolgáló 
élelmiszerbolt, a  kecskédi ve
gyesbolt, a ta rján i italbolt, a  
dömösi eszpresszó — jelentős 
sikerekről adhat számot.

A „szocialista brigáddá” vá

lás feltétele, hogy az egység 
két ízben „kiváló” tegyen. 
Ezérf ez a versenyform a vala
m ennyi fmsz-nél nagy érdek
lődésre ta r t  számot. Remél
jük, hogy az első félév lezá
rása u tán  még több egység 
kapcsolódik be a „kiváló” cí
m ért folyó versenybe, hogy 
1961-ben mi is elm ondhassuk: 
m egyénk földm űvesszövetke
zeteinél m ár szocialista brigá
dok is vannak!

Júniusban több m in t 400 
vendég érkezett vasárnapon
ként Dömösre. A z fm sz jól 
felkészült a fogadásra, s úgy 
ételből, m in t italból megfelelő 
mennyiséget és választékot tu 
dott biztosítani a kirándulók
nak.

A  Leányváron m egnyílt ké t 
ú j fm sz-i egységet — az önki- 
szolgáló boltot és kisvendég
lőt — m egtekin tette Molnár 
Károly, a SZÖVOSZ elnökhe
lyettese. Elismeréssel nyilatko
zott a szép, nagy „jövő” elé 
tekintő létesítményekről, am e
lyek máris a helyi lakosság és 
az átutazók nagylétszámú vá
sárlóseregét vonzzák a pultok, 
illetve asztalok mellé.

Molnár Károly elvtárs láto
gatása során több értékes ja
vaslatot te tt az fm sz-nek. Fel
hívta például a figyelm et ko
csiparkírozó hely kijelölésére, 
valam int a vendéglő előteré
nek parkírozására és az étel- 
választék egyes hiányosságai-

Termelési értekezlet
Hasznost tanácskozást ta r 

to ttak  a tá ti 1. szám ú fmsz-i 
bolt dolgozói Ö nkritikusan 
m egvizsgálták m unkájukat és 
m egvitatták, milyen módon 
jav ítha tnák  a kiszolgálás szín
vonalát. Kálm án Béla, az fmsz 
ügyvezetője például elmondta, 
hogy gyakran előfordul a ve
vők várakoztatása, késedel
mes kiszolgálása, am i a  v ásár
lók és eladók rossz viszonyá
hoz. vitatkozásához vezet. Az 
sem  ritkaság, hogy az egység 
dolgozói 5—7 perces késéssel 
nyitnak, s  ezzel bosszúságot, 
kellem etlenséget okoznak a 
vevőknek. M int Kálm án Béla 
elv társ mondotta, a bolt á lta 
lános rendje és higiéniai kö

vetelm énye sem elegendő. A 
dolgozóknak többet kell tö
rődniük m unkaruhájuk  tisz
tántartásával.

A m egbízott ügyvezető el
m ondotta. hogy a hanyagsá
gokkal az üzlet dolgozói ön
m aguknak is k á rt okoznak. 
Ha a forgalom  csökken — m ár 
pedig a  fent em lítettek ezt 
hozzák m agukkal — akkor a 
kiszolgálók kevesebbet keres
nek. Felhívta a figyelm et a 
szakmai fejlődés, az egymást 
segítés fontosságára.

Több megjegyzés, hosszabb 
vitatkozás után. a tanácskozá
son résztvevők elhatározták: 
a  iövőben figyelmesebb, jobb 
m unkát végeznek.


