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A z új fe la d a to k  
új m ó d sz e r e k e t k ö v e te ln e k

A mezőgazdaság szocialista 
átszervezésével új feladatok 
kerülnek előtérbe a tanácsok 
m unkájában. Nyugodtan el
m ondhatjuk, hogy a tanácsok 
•a ta tai járás területén is sok 
segítséget nyújtottak m ár a 
közös gazdaságok megszilárdí
tásához. Az ezen a területen 
előttünk álló nagy feladatok 
azonban megkövetelik, hogy 
tovább lépjünk előre, tovább 
javítsuk az irányító és ellen
őrző m unka színvonalát.

Ehhez nem utolsósorban az 
szükséges, hogy a tanácsok 
m inden vezetője és mezőgazda
sággal foglalkozó dolgozója jól 
és

alaposan ismsrje a mezőgazdasággal 
kapcsolatos jogszabályokat, 

kormányhatározatokat.
A Tatai Járási Tanács végre
hajtó  bizottsága elsőrendű fon
tosságot tulajdonít e jogszabá
lyok ismeretének. Ezért bizto
sítani akarjuk  mind a járási 
tanácsnál, m ind a  községekben 
a tervszerű és folyamatos 
tanulást. A tanácsi pártszerve
zet segítségével kidolgoztuk 
ehhez a tem atikát, s biztosí
tunk időt is m inden héten a 
jogszabályok feldolgozásához. 
A járási tanácsok szakosztályai 
ellenőrzik a  községekben is a 
rendeletek ismeretét.

Nem kevésbé fontos az is, 
hogy alaposan ism erjük a  ter
melőszövetkezetek belső éle
tét, a term elési és értékesítési 
m utatók teljesítését. A taná
csi vezetőknek állandóan fi
gyelemmel kell kísérniük a 
tsz-ek m egszilárdítására ki
dolgozott tervek megvalósulá
sát. Ism ernünk kell a term elő
szövetkezeti vezetőségek irá
nyító és ellenőrző m unkájá
nak módszereit, s  nem  utolsó
sorban szemmel kell tartanunk 
a termelőszövetkezeti demok
rácia pontos betartását.

A tanácsok segítő m unká
jának megfontoltnak kell len
nie. Nem szabad olyasminek 
megtörténnie, hogy a tanács
elnök kivegye a vezetést a tsz 
elnökének kezéből. Ugyanilyen 
hiba lenne azonban, ha a  ta 
nácsi vezetők elhanyagolnák a 
szövetkezet támogatását, A 
tsz-ek segítésé és ellenőrzése 
ugyanakkor nem korlátozód
hat csak a tanácsok vezetőire. 
I tt az eddiginél sokkal jobban 
kell tám aszkodnunk mind a 
járási, mind a községi taná
csok tagjaira.

A mezőgazdasági szakigazga
tás területén

megpróbálunk egy két új módszert 
is bevezetni.

Az erre  vonatkozó törvény 
módot ad a járási tanács v. b. 
szám ára — sőt kötelezi is er
re —, hogy a termelőszövet
kezetek jogsértő határozatait 
megsemmisítse. Mi ezzel a le
hetőséggel élünk is. Érvényte
lenítettük például a dunaszent- 
miklósi Rákóczi Ferencz Tsz 
egyik év eleji határozatát, 
amely szerint minden család
tagnak, alti évente ,80 m unka
egységet teljesít, 80Ó négyszög

öl háztáji földet adnak. Ér
vénytelenítettük a szentgyörgy- 
pusztai Dózsa Tsz egy olyan 
határozatát is, amelyben enge
délyt adtak a kilépésre egyik 
tagjuknak, aki még nem töltött 
három évet a tsz-ben.

Eddig azonban a tsz-közgyű- 
lések és vezetőségek határoza
tainak felülvizsgálásánál nem 
kértük ki az illetékes községi 
tanács véleményét. A jövőben 
ezen változtatunk. Kötelezővé 
tesszük a községi tanácsok 
végrehajtó bizottságai számára 
a  tsz-közgyűiések jegyzőköny
veinek, határozatainak á tta 
nulmányozását. így a községi 
tanácsok vezetői véleményt 
m ondhatnak e határozatokról, 
s ezt mi az elbírálásnál figye
lembe vesszük. Sőt, ha a  köz
ségi tanácsvezetők úgy látják, 
hogy a közgyűlésen nem tud
ták  megakadályozni jogsza
bályellenes határozat elfogadá
sát, javaslatot tehetnek a já rá 
si tanácsnak annak megsem
misítésére. Ugyanakkor hang
súlyozni szeretném, hogy csak 
igen megokolt esetben fogunk 
közgyűlési határozatot érvény
teleníteni, s döntésünkben 
mindig ú tm utatást adunk a 
közgyűlésnek az új határozat 
meghozatalához.

Biztosítani akarjuk az t is, 
hogy a mezőgazdasági állandó 
bizottságok nagyobb segítséget

nyújtsanak mind a szakigazga
tási szerveknek, mind a tsz-ek 
vezetőinek. Többek között

feladatul tűzzük számukra 
a kij/gi ülésiik rlökészitésshez való 

segítségnyújtást
is. Bevezetjük azt is, hogy a 
pénzügyi apparátus segítse a 
termelőszövetkezetek könyve
lését. nyilvántartását. Revizo
raink az egy-egy községben 
tarto tt tételes vizsgálat alkal
mával megnézik a községi te r
melőszövetkezet pénz- és hi- 
te’gazdálkodását is. I tt is ter
mészetesen messzemenően fi
gyelembe vesszük a tsz-ek ön
állóságát, s  a vizsgálatot min
dig megbeszéljük előre a szö
vetkezetek vezetőivel.

Véleményünk szerint igen 
időszerű volna mielőbb meg
hozni azt a rendelkezést, 
amely lehetőséget adna nem
csak a járási tanács mezőgaz
dasági osztályának, hanem  a 
községi tanács végrehajtó bi
zottságának is a jogorvoslati 
kérelmek elbírálására. így

sok probléma megoldódna 
a helysíinen.

egyszerűbbé és gyorsabbá vál
na az eljárás.

Mivel a mezőgazdasági szak
iigazgatás m unkája sok tekin
tetben új tartalm at nyert, ez 
fokozott felelősséget ró a szak- 
igazgatás dolgozóira, a taná
csok vezetőire. A termelőszö
vetkezeti mozgalom győzelme 
új vezetési módot igényel ré
szünkről. Az új módszerek 
ku tatása és alkalm azása ezért 
továbbra is fontos feladatot je
lent számunkra.

Kovács György, 
a Tatai Járási Tanács 

vb-elnöke

Megérkezett az új gabonából őrölt takarm ány-dara a  szönyi 
Szabadság Tsz raktárába. P intér József íogatos és Tóth 

Mihály, a szövetkezet tagjai, a  rakodást végzik

Táblás módszerrel csépelnek a vértestolnai Jókai Tsz-ben
A vértestolnai Jókai Ter

melőszövetkezet tagsága nyu
godt szívvel lá thato tt az ara
táshoz, csépléshez. Kukoricá
jukat akkorra kétszer meg
kapálták, a  burgonyást pe
dig a kapáláson kívül két
szer töltögették is. Takar
m ányrépatáblájuk sem  gázo
sán „érte meg" az aratást.

A Jókai Termelőszövetkezet 
tagjai az ara tást brigádokban 
végezték. M indennap 15—20
kaszás vágta a rendet.

A cséplést „táblás“ mód
szerrel végzik, s így takaré
koskodnak az idővel is, mun
kával is. Nem hordják be egy 
bizonyos előre k ijelölt köz
ponti szérűre a gabonát, ha

Gyarapszik az állatállomány Dadon
A dadi Aranykalász Tsz 

központi m ajorja felé bal
lagva m ár messziről cséplő
gép-zúgás fogadott bennün
k e t  A szövetkezet elnökét, 
Horváth László e lv társat a 
kom bájnbúzát tisztító csép
lőgépnél találtuk.

Nagy a forgalom itt. A von
tatók és  Zetorok egymás 
után hordják ide a kom
bájntól a frissen csépelt bú
zá t5 *  ÓV&lV1 j k M l h i *  'ó fán  
rögtön, i t t  helyben ki is ü rí
tik a  zsákokat. A tavalyi 
50 férőhelyes istállóhoz hoz
záépítettek még egy ugyan- 
olyat, az most üres, oda, 
meg a padlásra kerü l az acé
losszemű, jól fizető búza.

— M it építenek itt?  — 
kérdezzük az elnököt a m a
jo r terü leté t járva. — Sok 
m indent. A hol ezek a falük  
m ár készen várják a tetőt, 
két 50 férőhelyes növendék- 
marhu-istálló lesz. Kell na
gyon, m ert a tehénistálló egy
előre elég férőhelyet . biztosít, 
de nincs hol elhelyzeni a szapo
rulatot. A  tavasszal csak 48 
tehenünk volt, m ost meg 
m á r' 75 van, sok borjúra szá
m ítunk.

— Jószágtenyésztéssel aka
runk főkén t foglalkozni. Te
nyésztéssel, meg hizlalással. 
A  jövő év végére el szeret
nénk érni, hogy 200 fejőste
henünk legyen.

— Ez itt 250 férőhelyes 
süldőszállás lesz — m ondja 
Triska Imre agronómus, aki 
közben csatlakozott hozzánk. 
— A patronálok, a tatabá-

A .  g o n t i o s  m u n k a  

s z é p  t e r m é s t  é r  l e t t

Bezzeg, csak most derü lt ki 
igazán, m ilyen jó a sa já t Ze- 
tor a háznál. — így véleked
nek Tarjánban a Haladó Tsz- 
ben, ahol a néhány hónappal 
ezelőtt billenő pótkcsival 
együtt vásárolt Zetor igen 
m eggyorsítja a behordást. 
cséplést. H át hogyne, hiszen 

a pótkocsis Zetor egyszer
re  40—50 keresztet is be

szállít a  cséplőgéphez 
az előre k ijelölt asztaghelyre, 
s vele bizony nem versenyez
het semmilyen lovasfogat 
sem.

A Zetoron kívül persze lo
vasfogatok is hordják a gabo
nát. A gép a 300 kepés asz- 
tí’gba. a kocsik meg egyene
sen  a cséplőgép mellé állnak, 
s a fogatosok onnan adogat
ják a kévéket a  feneketlen 
t'-rkú masinába, amelynél a 
gazdaság 16 főnyi csapata

dolgozik Kunyica Balázs irá
nyításával.

Miután m ár elegendő csé
pelni valót behordtak, 

két géppel folyik a csép- 
lés tovább.

amelynél segédkeznek a pat
ronálok is.

Nem panaszkodnak a csép- 
lési eredm ényekre Tarjánban. 
91 holdon term eltek sörárpát, 
s a várt 6—7 mázsás term és 
helyett

több m int 10 mázsát ta
karítottak be holdankint.

Vagy i t t  van á  rozs. Ebből 13 
holdat vetettek el az ősszel, s 
most az ezen a vidéken m ár 
jónak m ondható 8—10 mázsa 
helyett 14,5 mázsás term ést 
adott holdja.

Érdekesen alakult a mag- 
baltacím  hozama is. A 12 hol
das tábla összesen 70 m á
zsával fizetett. -r-s.

nyai XVI-os akna dolgozói 
építik. A  tetőfedést m i vé
gezzük el, hamarosan meg
leszünk vele.

— Ebben az épületben vagy 
100 sertést hizlalunk még az 
idén  — m ondja a tsz-elnök 
M elyikben? Hol? — kérdez
zük kerekre nyitott szem
mel, m ert épületet bizony 
sehol sem látunk. A tsz-el- 
VPK» JVi, PSVV. a, tréfám . A 
magyarázza, hogy itt  lesz 
a  hizlalda. Az ara tás után 
a  maguk erejéből egy-kettőre 
felépítik.

Eddig sehol nem  lá ttunk  
az építkezéseken egy terem 
te tt lelket sem. Ahová most 
közeledünk, o tt dolgoznak 
néhányan. Habarcsot kever
nek, homokkal „fűszerezik”, 
mások meg az im ént érkezett 
teherkocsiból rak ják  ki a 
meszet.

— Ez itt 23 férőhelyes ser- 
tésfiaztató lesz, de nehezen  
készül. Pedig kellene a hely 
nagyon, m ert a 26 fiatal anya
kocából, am it az idén ta
vasszal vettek, 20 előhasi 
hamarosan leellik, s nincs 
hova tenni őket. A  Tatabá
nyai Építőipari K tsz a kivi
telező cég, s m unkásai már 
háromszor nekikezdtek az 
építkezésnek, de háromszor 
abba is hagyták.

Sokat töprengtek Dadon, 
hogyan lehetne hasznosítani 
azt az 50 holdas sivár lege
lőt, ami szántónak is alkal
m atlan, marhalegelőnek se 
jó. Elhatározták, hogy b ir
kákat vesznek, s  birkalege
lőt létesítenek rajta. így Is 
történt. Az idén 113 juhot 
vettek. közülük 80 anya. 
Még ebben az évben a Te
nyészállatforgalmi V állalat
tól még további kétszázat 
vásárolnak, hisz, hasznos a 
juh: a sok pénzt hozó gyap
jún kívül te jel és sa jto t is 
ad.

Ennyi rengeteg jószágnak 
természetesen sok takar
m ányt is kell biztosítani a 
té lre  és kora tavaszra.

A takarm ány biztosítására 
nagy gondot fordítanak a 
dadi Aranykalász Tsz-ben. 
Jó  pár kazal áll „vigyázZ- 
ban” a m ajor területén. 15 
vagonnyi pillangósszéna és 
5 vagonra való rétiszéna. A 
pillangósok területét állan
dóan növelik. 261 kh az idei 
telepítésű pillangósa a szö
vetkezetnek jövőre viszont 
m ár 400 hold lesz, vöröshe
re, baltacím, lucerna vegye
sen.

A jószágok fehérjeszükség
leteinek téli biztosítására 
mintegy 102 holdon term el
nek az idén szójás-silókuko- 
ricát is. Szép a kukorica, s 
az előzetes becslések szerint

m egadja a 200 m ázsát is 
holdja.

íme. így él, dolgozik, gya
rapodik a dadi Aranykalász 
Termelőszövetkezet, amely 
tavaly járásának egyik leg
rosszabbul dolgozó, gazdál
kodó közös gazdasága volt. 
De nem akartak  a gyenge 
gazdaságok közé tartozni, s 
szorgalm uknak m áris jelent
kezik az eredménye.

Naszvetter Lajos

nem, ami sokkal egyszerűbb 
és gazdaságosabb: a cséplőgé
pét vontatják  a „tetthelyre”, 
az egyik táb la szélétől a m á
sikig, azaz helyben csépel
nek. így elkerülik  a gabona 
vándorlását, az a kocsiról 
egyenesen a  gépbe kerül, nem 
kell félni, hogy kipereg a 
szem. Rossz időre és kezdés
re csinálnak néhány keresztes 
asztagot, de a  fogatosok, — 
m ert a távolság kicsi 1— elgyő
zik a  hordást, a gép „nyers
anyagellátását”.

Megy, illetve menne Is a 
cséplés szépen, hisz a szerve
zés jó, hanem  . . .  Hacsak az
óta nem változott valamilyen 
csoda révén a  helyzet. Ami
kor ott já rtunk  ugyanis, igen
csak ’ m érgelődött az elnök 
is, az agronómus is. A csép
iéire a váltóbrigádok készen 
álltak  (mindennap más-más 
brigád csépel, hogy egy se 
m erüljön ki a fárasztó m un
kában), viszont csépelni nem 
volt mivel.

Egy G-35-ös erőgépet ki-, 
küldtek ugyan a gépállomás
ról, de vagy ké t hétig itt 
állt üzemképtelen állapotban. 
A traktoros, szegény, m inden
nap bejárt telephelyére, kérte 
a segítséget, ígérték is a sze
relőket, de úgylátszik két hét 
rövid idő ahhoz, hogy meg
javítsanak egy gépet.

Reméljük, hogy az illetékes 
gépállomások azóta m ár in
tézkedtek.

— PERJÉSPUSZTÁN 1400 
holdon term eltek búzát az 
idén. A tervezett terméshozam 
15 mázsa volt, valójában pe
dig 17 mázsát takaríto ttak  be 
átlag-holdanként.

— JÚLIUS VÉGÉTÖL meg
indult a forgalom a tatabányai 
Baross Gábor úti közúti hí
don.

— A KÖRNYEI ÁLLAMI 
GAZDASÁGBAN 150 hold *s-
táilótrágyázását végezték ed
dig el.

TERMELŐSZÖ VETKEZETEK!
TERMELŐSZÖVETKEZETI TAtiOK!

%

Üszőnevelésre és üszőhízlalásra 
szerződés köthető!

Szerződéskötés feltételei:

Szerződést köthetnek tsz-tagok és egyéni term elők, minden meglevő 50—280 kg súlyú, 
legfeljebb 18 hónapos korú, bárm ilyen fajtájú , nem törzskönyvezett tehéntől származó 
borjúra.
Tsz-tagok üszőnevelésre is köthetnek szerződést, am ikor a lekötött borjút a szerződés
ben kikötött átadási hónapban a szerződés alapján legfeljebb 14 hónapos koriig és 200— 
260 kg súly között kell a vállalatnak átadni.

TERMELŐSZÖVETKEZETEK CSAK TOVÁBBTENYÉSZTÉSRE ALKALMATLAN 
ÜSZŐKRE KÖTHETNEK HIZLALÁSI SZERZŐDÉST, A JÁRÁSI TANÁCS ELŐZE
TES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE ALAPJÁN.

TERMELŐSZÖVETKEZETEK MNB ÚTJÁN RÖVIDLEJÁRATÜ HITELBEN RÉ
SZESÜLNEK. ALLATDARABONKINT 400 PT ÖSSZEGBEN. A SZERZŐDÉS ALAP
JÁN TÖRTÉNT TELJESÍTÉS UTÁN A VÁLLALAT A HITELÖSSZEG UTÁN 3% 
KAMATOT TERIT A TSZ-NEK.

EGYÉNI TERMELŐKNEK

Extrém
ag

I. 0. 11.

— lo,5o ” 9,—
12,— ” 10,50 ” 9,—
13,— ” 11,50 “ 10,—
14,— ” 12,50 “ 11,—

ELŐLEG TERMELŐSZÖVETKEZETI TAGOKNAK ÉS 
ALLATDARABONKÉNT 400 FT.

ÁTVÉTELI ÁR:

esetében)
380—400 “
401—450 "
451 kg-on felüli súlyért

Tsz-eknek csoportos átadás esetén  vételáron felül nagyüzem i 
felár! A m egkötött szerződés -  az  a lla t ten\ észértékétől 

függően — tenyészü sző  szerződésre m egváltoztath ató!
A lekötött üszőt az állattartó időközben tenyésztési célra 

visszatarthatja!
TERMELŐSZÖVETKEZETI TAGOK TÖRLESZTÉSES TENYÉSZUSZÖT IGÉNYEL
HETNEK A TENYÉSZ-ÁLLATFORGALMI GAZDASÁGI IRODA UTJÁN! KtT.

Szerződéskötéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt minden járási székhelven 
az Allatforgalmi Vállalat kirendeltsége!

Győr-Sopron-Komárom megyei Allatforgalmi Vállalat 
Győr, Erkel F. u. 2.


