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A mezőgazdaság szocialis
ta  átalakulása nyomán meg
változik a falu arculata. El
tűnnek a kapitalizm us által 
az em berek közé em elt válasz
falak, s m egterem tődnek a 
parasztság egyes rétegei között 
a századok során kialakult 
gazdasági és politikai kü
lönbségek megszüntetésének

egységesen gondolkodnának. A | Az egyesült tsz-nek 
különböző nézetekből eseten
ként ellentétek, v iták m erül
nek fel. Ezek az ellentétek 
azonban m ár nem alapvetőek 
a közös gazdaság megszilárdí
tásában, a terméshozamok, a 
jövedelem emelésében.

Az osztályharc tehát a szö
vetkezetben az új helyzet

lehetőségei. A falusi párt- a e k  megfelelően megváltozott
szervezetek megtisztelő felada
ta, hogy e lehetőségek valóság
gá váloztatásán m unkálkod
janak. Hosszú, sok időt és 
tü relm et kívánó m unkát kell 
folytatnunk, hogy az eddig 
erősen rétegeződött, a nagy
üzemi term elés kapu ját alig 
átlépett parasztságból egy
séges paraszti osztályt; ková
csoljunk.

A dolgozó parasztság nagy 
része még nem érzi m agát 
„egészen otthon” a kollektív 
gazdaságban, közülük sokan 
vissza-visszapillantanak a 
m últba.

A gondolkodásban meg
valósítandó változás nem 
következik be m áról hol
napra, s nem magától tör

ténik.
A megoldás eredményességét 
az segíti elő, ha a községi 
pártszervezetek tevékenységé
ben m aradéktalanul érvénye
sül a p á rt gazdasági szervező 
és kulturális nevelő, irányító 
m unkája. A naszályi párt- 
szervezet is tudatában van 
annak, hogy jó m unkát csak 
úgy tud  végezni, ha helyesen 
értelmezi a párt szövetségi po
litikájá t és a parasztsággal 
együtt, tehát nem m ellette 
vagy éppen vele szemben lép 
fel a szocializmus építése 
során.

A türelm es, tervszerű ne
velőmunka m egyorsítja a 
termelőszövetkezeten belüli 
egység kibontakozását. Az 
ilyen m unka eredménye, hogy 
a középparasztok a közös 
boldogulás érdekében istál
lók. pa jták  átadásával segí
te tték  a term előszövetkeze
tet. Ugyancsak az egység 
kialakulását segíti elő az is, 
hogy a  term előszövetkezetbe 
lépett dolgozó parasztok nagy 
többsége hozzáértéssel és be
csülettel dolgozik a közösség 
boldogulásáért.

A falu átalakulása osztály
harcban megy végbe. A harc 
azok ellen folyik, akik igye
keznek gátolni a szocialista 
átalakulást, akik rém híreket 
terjesztenek, izgatnak a te r
melőszövetkezet ellen.

Az ellenség tevékenységé
nek figyelemmel kíséré
se, leleplezése az osztály
harc elengedhetetlen ré

szét képezi.
Nem volna azonban helyes, 
ha valaki a most folyó osztály
harcot valam iféle csoportok 
vagy személyek elleni üldözés
nek tekintené, vagy ha nem 
tenne különbséget a volt ki
zsákmányolok között asze
rint, hogy beilieszkednek-e a 
szocialista építésbe, vagy el
lene dolgoznak.

Szövetkezeti parasztok, köz
tük  a volt kizsákmányolok is, 
jövedelm üket csak áz elvég
zett m unka u tán  szerezhetik 
meg a közösben. A term elő- 
szövetkezetben nem a m últ
ban betöltött helyzetük, ha
nem a Végzett m unkájuk és a 
mostani m agatartásuk alapján 
kell megkülönböztetni a  tago
kat. A naszályi termelőszö-

jelleggel és form ában folyik 
tovább.

A termelőszövetkezetben 
folyó nevelőmunka célja 
az em berek tudatának, 
gondolkodásmódjának szo
cialista form álása, a kis
tulajdonosi nézetek leküz
dése, az egységes parasz

ti osztály létrehozása.
Ez a küzdelem azután a ter
melőszövetkezetek politikai, 
gazdasági megerősödésében, a 
mezőgazdasági m unkák idő
ben történő jó elvégzésében, a 
jószágállomány fejlesztésében, 
általában a mézőgazdasági 
m unkák eredményességében 
jelentkezik.

A pártszervezet felelőssége 
és tennivalói nem kicsik, hi
szen közvetlenül a helyszínen 
foglalkozik a közös gazdálko
dás ügyével. A term előszö
vetkezeti községé válás sok új 
követelm ényt tám aszt a  p árt
vezetőséggel szemben.

A naszályi pártszervezet ve
zetősége szembe kerü lt m ind
azokkal a gondokkal, amelyek 
az új term előszövetkezeti 
községre, a nagyüzemi m un
ka megszervezésében és ki
alakításában általában jel
lemzőek. Sok feladat je lent
kezett tehá t egyszerre. Nagy 
részük olyan, am elynek meg
oldásán állandóan, folyam a
tosan m unkálkodni kell a 
pártvezetőségnek. «

A naszályi pártvezetőség 
m inden erővel törekedik a 
term előszövetkezeti tagság 
egységének kialakítására. A 
többi között ezért is egye
sült a két termelőszövetkezet.

jelenleg 
1760 kh földterülete van, a 
tagság száma 213 fő. A közös
ségben az elm últ évben 27 
forin t ju to tt egy-egy m unka
egységre. Ebben az eszten
dőben adva van m inden felté
tel ahhoz, hogy a 30 fo
rintot is elérjék  munkaegysé
genként. Sokat javu lt a m un
kafegyelem, am it bizonyít az 
is, hogy szinte m inden m un
kát időben elvégeznek. Halo- 
vics elvtárs, a növényter
mesztési brigádvezető elmon
dotta, hogy jó  módszernek 
bizonyult a te rü le t felosztá
sa.

A tsz- és a pártvezetőség kö
zött a  kapcsolat jónak mond
ható.

Minden term előszövetke
zeti problém át m egtár
gyalnak a pártvezetőségi 
ülésen és csak azután vi

szik közgyűlés elé, 
am ikor a pártvezetőség ál
lást foglalt a kérdésben.

Süvegh elvtárs, a p á rttit
k á r elm ondotta, hogy ősszel 
m ár a tsz párttag ja i közül kí
vánnak választani párttitkárt.

Ha ezt megvalósítják, akkor I 
további eredm ények várhatók 
a pártépítés területén. A terv- ! 
szeri} m unkáról szólva, érdé- 1 
mes megemlíteni, hogy a z ' 
alapszervezetnek jól kidolgo
zott m unkaterve van. Abban * 
a legfontosabb, legidőszerűbb { 
politikai és gazdasági kérdé
sek szerepelnek. A végre 
hajtás ellenőrzésére, m egvita
tására kéthetenként tartanak  
vezetőségi ülést.

A közös gazdaság megszi- . 
lárd ítása érdekében a közsé- 
gi pártvezetőség gondot fordít 
a szövetkezeti vezetőség szak- 1 
tudásának fejlesztésére. En- \ 
nek megfelelően a  term elő- 
szövetkezet vezetői oktatás
ban vesznek részt. Virágh 
elvtárs, a  tsz elnöke, például \ 
mezőgazdasági technikum ba i 
jár, a brigádvezetők p ed ig 1 
részt vettek a téli oktatáson. 
M indent összevetve tehá t Na
szályon is sikeresen já rják  az 
utat, mely dolgozó parasztsá- ] 
gunk felemelkedéséhez vezet. ‘

Juhász Sándor,
a ta tai járási pártbizottság 

m unkatársa
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Magukra találtak a sárisápiak
A sárisápi Uj Élet Term e

lőszövetkezet tavaly gyenge 
eredm énnyel zárta  az évet. A 
járási tanács a  pártbizottság
gal egyetértve több intézke
dést te tt a  hibák kijavítására. 
Az eredm ények m áris m utat
koznak. A m unkafegyelem — 
ezt feltétlenül meg kell em líte
ni — az elm últ évhez viszonyít
va sokat javult. Ezért főkép
pen az asszonyokat illeti di
cséret. akik ebben az évben 
derekasan kiveszik részüket 
a munkából.

Az elm últ napokban a já rá 
si tanács bizottsága h a tár
szem lét tarto tt. M egállapítot
ta. hogy például

K rezon it E gyom irtóva l 
irtsuk a z  arankát

Jelentős termésveszteség éri 
a mezőgazdaságot a  lucerná
sokban és lóherésekben a 
nagy- és kisaranka kártételek 
következtében. A rendelet elő
írja  a  hereioj tó  aranka v irág
zása; illetve megkötése előtti 
irtását.

A z aranka élősködő növény. 
A term esztett növénybe szí- 
vókákat bocsát. és annak se
gítségével elvonja a  növény 
tápanyagát és a sa já t szerve
zetének táplálására használja 
fel. A fertőzött növénv a  fe j
lődésben megáll, m ajd elpusz
tul. Az aranka mag ú tján  ter
jed. a  nagyaranka azonban 
szárrészekkel is. Ha az ir tá 
sá t elm ulasztjuk, akkor az 
aranka m agja a  lucerna, vagy 
a lóhere magjai közé vegyül. 
Az ilyen lucernam ag fertőzött
nek számít, ezért érték tele
nebb is. M egtisztítása csak 
speciális megtisztító géppel le
hetséges.

A herefojtó arankát vegy
szeres védekezéssel eredm é
nyesen irthatjuk . E rre a  célra 
jól bevált és olcsó a Krezonit 
E gyomirtóval való perm ete
zés. Az arankás foltok perm e
tezését az aranka megjelené-

vetkezetekre nem lehet még Lsekor azonnal kezdjük meg.
gy tagjai m ár 1 Krezonit E-ből 0,75—1 száza-elmondani, hogy

vízhez 0,75 1
perm etievet

lékos (100 liter 
kg Krezonit E) 
készítünk. A tapadás fokozása 
céljából a  perm edéhez hekto- 
literenkint 0,3 kg Nikepon P 
nedvesí lőszert adjunk. Ilyen 
összetételű perm edével egy
m ásután ké t m enetben ázta- 
tásszerűen permetezzük meg 
az arankás foltokat és azok 
kerületét is  1 m éteres sávban. 
Perm etezésre csak cirkulációs 
rendszerű permetezőgépet 
használjunk. A beperm ete
zett foltok helyén a termesz^ 
te tt növény is elszárad, de 
rövidesen erőteljesen ú jra  sar
jad. A nagyaranka m egtalál
ható gyomnövényeden is. in 
nen fertőzi term esztett növé
nyeinket, ezért árokparton és 
egyéb rendszeres művelés 
a la tt nem  álló  területen is 
végezzük el a permetezést. Ez 
esetben 1—1,5 százalékos per
m etievet használjunk.

Mezőgazdasági üzemek 
rendszeres védekezéssel na
gyobb term ést takaríthatnak 

be, magterm esztés esetén pe
dig fertőzés m entes magot 
állítanak elő.

A nagyobb hatás m iatt az 
első perm etezést 15—20 perc 
m úlva kövesse a második.

E gym ást seg ítve  d o lgozn ak  a fö ld ek en
— Még vasárnap is dolgo

zo tt a tagság a földeken  — 
m ondotta találkozásunk al
kalm ával a  dadi A ranykalász 
Tsz elnöke, m ajd hozzátette; 
— Minden percet kihaszná
lunk, hogy időben, iól elvé
gezhessük a m unkát.

V asárnap a férfiak 100 hold 
vörösherét gyűjtöttek, az asz- 
szonyok és lányok pedig a 
300 hold kukorica m ásod’1: 
kapálását végezték De azótf 
is. minden nap. férfiak és 
nők. idősek és fiatalok te!ier 
erővel végzik a közös mun
kát. S amíg nem kezdődött 
meg az ara tás — az első ren

det az ősziárpában pénteken I 
vágták — m inden erőt a  nö
vényápolás és a takarm ány
betakarítás foglalkoztatott.

A szorgalomnak term észe
tesen megvan az eredménye. 
A 300' hold kukorica m ellett 
az 55 hold cukorrépa és a 65 
hold burgonya is szépen gon
dozott. Jól serkenti a közös 
munkát, a  kapásoövények 
ápolását a  területfelosztás és 
a prem izálás bevezetése. Ku
koricából például a tervezett 
'-’nzsm oket meghaladó több
term és 40 százalékát a nö
vény* «tolók. 10 százalékát pe-

Idíg a fogatosok között oszt
ja  szél a vezetőség.

Jól sikerült a  többi között 
a  bíborhere megfogása is. 23 
holdon, mivel dőlt volt a he
re, kézi kaszások vágták le a 
term ést, s m ár a  cséplés is 
megkezdődött. A biborhere 
csaknem 20 százalékkal több 
term ést hozott, m int tervez
ték.

A tagság egymást segítve 
dolgozik a  földeken. Aki va
lamilyen ólénál fogva — be
tegség, utazás stb. — megké
sett a kapálással, annak a 
szomszédja segít elvégezni a 
munkát. Így azután biztosít
va van a közös m unkák za
varta lan  és jó elvégzése.

a  cukorrépa a  gondos 
ápolás eredm ényeként 
igen biztató term ést igér.
A sálisápi termelőszövet

kezetben m utatkozó javulás-1 
nak egyrészt az a  magyaráza- 1 
ta, hogy a  tagokat érdekelté ] 
tették  a term elésben. A ka- ' 
pásterületeket családokra ősz- \ 
to lták, s m inden növényből i 
prém ium ot adnak. Jelentős ! 
m ennyiségű- szálastakarm ányt ] 
is betakaríto ttak  m ár, s

az ara tás megkezdéséig 
minden sürgős m unkát 

befejeznek.
A tagság felkészült a  tú l

nyomórészt kézierőre tám asz
kodó ara tásra  is. Mivel a  gép
állom ás a kalászosok learatá- 
sának csupán a negyedrészét 
vállalta el, a tagok a hozzá
tartozók segítségével ara tó  pá
rokat alakítottak.

Fejlődésnek indult Sárisá
pon az állatállom ány is. A 
tehénállom ány felfrissítésére a 
tsz vem hes üszőket vásárolt. 
Még

ebben az évben felépíte
nek egy 100 férőhelyes te

hénistállót.
A 20 anyakoca közül 17 mór 
lefialt, így jelenleg 110 m alac 
szaladgál az ólban. Ezek lesz
nek a  tsz jövő évi hízói. A 
kocák ebben az évben másod
szor is fialnak, így a hízó
utánpótlás a jövő évre is biz
tosítva lesz.

M indezeket figyelembe véve 
a sárisápi tsz tagjai, úgy é r
zik hogy m agukra találtak, 
a  zárszám adás elé nyugodiab- 
ban nézhetnek, m int a  m últ 
évben.

Szinyéry László 
agronóm us

A dömösi Du
nakanyar Ter
melőszövetkezet 

epreséből szemet 
gyönyörködtető 

panorám a tá ru l 
a nézelődő elé. A 
nap fényében a 
Duna ezüstösen 
csillogó csíkja
m ögött a Börzsöny 
szürke vulkanikus 
sKiklái. Nem kell 
hegyet-völgyet ba
rangoló term é
szetbarátnak len
ni, hogy ez a tá j 
m egkapja az em
bert, csodálatra 
késztesse. A nap 
fénye m indent 
csillogóvá tesz, 
s az epresben p írt 
varázsol a gyü
mölcsre. M ájus 
végétől szedik a 
keresett gyümöl
csöt, azóta több

m int egy vagon
nal kerü lt le  az öt 
holdról. A bevétel 
is tekintélyes; 
Ez az öt hold ed
dig csaknem 100 
ezer fo rin ttal gya
rap íto tta  a közös 
gazdaságot. Ere
detileg 60 m ázsára 
szerződtek, de a 
későbbi term és- 
kilátások alapján  
további 100 m á
zsát vállaltak .

Ügy m ondják, 
m ár a szezon vé
gén járnak, s az 
u to lját szedik. így 
igaz, de a jól 
m egterm ett, kövér 
eprekből még 
most is van bő
ven. A szüret ja 
ván tú l vannak. 
A kadt nap, am i
kor 18 m ázsát 
szedtek, hogy 
megörvendeztes

sék vele a vásár
lókat.

M olnár Jánosné 
raktárosnak m in
den nap akad 
dolga. A leszedett 
gyüm ölcsért este 
9—10 óra tá jban  
érkezik a MÉK 
teherautója, s 
m indig van m it 
vinnie. Epret, 
m álnát, cseresz
nyét. Cseresz
nyéből eddig 230 
m ázsát értékesí
tettek. A m álna
szüretnek még 
csak az elején 
vannak.

Az eper-, mál
naterm elésnek 

van jövője a köz
ségben, hiszen 
gazdagon fizet. 
Ezért fogtak hoz
zá tavasszal új te
lepítéshez is.

Használt a baráti szó
Ez év tavaszán történt, hdlA/  

Dobi István  elvtárs, az Elnöki 
Tanács elnöke K isbérre láto
gatott, hogy tavaly oly gyen
gén működő H aladás Term e
lőszövetkezet tag jaival elbe
szélgessen. „Valami hiba van  
i t t  a gondolkodásmóddal — 
m ondotta —, hiszen a gyara
podás alapvető forrásai eb
ben a term előszövetkezetben  
is biztosítva vannak. Jó 
munkáival egyetértéssel az 
egyéni gazdálkodás idején ta
pasztalt nagy szorgalommal 
ezt a gazdaságot is virágzó
vá lehetne tenni.’-

„Igaz, hogy a m i gazdasá
gunkban tavaly tapasztalható  
volt egy kis megtorpanás — 
válaszolta Dobi elv társ sza
vaira Kis István —, de ebben  
az évben  m ár többet, szeb
bet szeretnénk nyújtani. 
M egfogadjuk, hogy a tava
ly i széthúzás u tán  m egte
remtjük. a jó m unka  alapjait, 
a rendet, a fegyelm et.

M egfogadták-e valóban a 
bará ti tanácsot, m egterem tet
ték-e a jó  m unka a lap já t 
úgy, ahogy azt Kis István és

Eddig 1530 mázsa gyümölcs 
értékesítésére kötöttek szerződést 
megyénk földművesszövetkezetei
A falvak dolgozói m ár az 

elm últ években is meggyő
ződtek , a gyüm ölcsértékesítési 
szerződéskötések előnyeiről’. 
Ez a m agyarázata annak, 
hogy a földművesszövetkeze
tek július 15-ig 1530 m á
zsa gyümölcsre, vagyis a  te r
vezett mennyiség több m int 
53 százalékára kötöttek  szer
ződést.

Némelyik gyümölcsnél 
egészen kiugró eredm ények 
születtek. A terveze tt 1000 
mázsa téli almából 800 m á
zsára m áris leszerződtek a 
termelők. U gyanakkor más 
fontosabb cikkekből is jó 
ütem ben haladnak  a szer
ződéskötések. Málnából pél
dául terven  felül 153, sza
mócából 168 m ázsára szer
ződtek le a megye term eiéi, 
míg kajszibarackból 160, őszi
barackból 25, cseresznyéből 
20, nyári körtéből 35 mázsá
ra kötöttek szerződést.

U gyanakkor néhány gyü
mölcsnél lassúbb a  szerző

déskötések üteme, m in t ahogy 
azt a megye term elő ere je  
lehetővé tenné. Szilvából 
például m integy 60 vagon 
felvásárlására lehet számí
tani, ezzel szemben m ind
össze 120 m ázsára kötöttek 
eddig szerződést. Ennek az 
a  m agyarázata, hogy a  te r
melők m egvárják az árak  k i
alakulását, s annak  megfe
lelően viszik p iacra a te r
mést. Lem aradás m utatko
zik még a téli körtéből is. 
Mindössze 5 m ázsára szer
ződtek le.

Meg kell jegyezni, hogy 
ennyi gyümölcsre az utóbbi 
években még egyszer sem 
kötöttek szerződést a  term e 
lök. A MÉK-néi a rra  számí
tanak. hogy az előre lekö
tött gyümölcs mennyisége 
eléri a  2000 mázsát. Ez az 
eredm ény annál is bizta
tóbb. hiszen az országos terv 
a megye területén  mindössze 
10 vagon téli alm a felvásárlá
sá t irányozta elő.

annyi kisbéri tsz-gazda be
szélgetés közben m ondta?

— Ahhoz, hogy erre a nem  
könnyű kérdésre válaszolni 
tud junk  — m ondja a tsz 
főkönyvelője —, egy kicsit 
később kelle tt volna jönni. A  
tavaszi esőzés a nyári m un
kákat nálunk is visszavetet
te. A  lemaradást ezekben  
a napokban igyekszünk pótol
ni. A nnyi azonban máris bi
zonyos, hogy sokkal jobban  
állunk, m in t tavaly ilyenkor. 
Eddig m ind a 30 hold cukor, 
répánk. 14 hold m ákunk. 33 
hold napraforgónk egyelését, 
kapálását az előírás szerint 
befejeztük. Jelenleg a kukori
ca kapálása folyik. Ha a  m un
ka továbbra is ilyen ü tem ben  
halad, nem csak a kapálást fe 
jezzük be, de még a kintiévá  
szénát is idejében kazalba rak
juk. Hogy ezt a fejlődést el 
tud tuk érni, sokat köszönhe
tünk  a kívülről jövő segít
ségnek is.

A télutóján történt, hogy a 
közgyűlés Hodek Józsefet, a 
Virágzó elnökét választotta 
meg a  H aladás élére. A gaz
dag tapasztalatokkal rendel
kező em ber nem csak a  m un- 

i kaszervezés ism ereteit hozta 
m agával.. de találékonyságát 
is. Még a téli tervezéskor meg
egyezett a  Dózsa Tsz vezető
ségével, valam int a  gépállomás 
igazgatójával, hogy a rendel
kezésre álló aratógépeket oda 
irányítják, ahol legelőször be
érik  a gabona. A gépek jobb 
kihasználásával el lehet érni. 
hogy a három tsz kalászoséi 
nagyobb részt géppel arassák 
le.

A napokban, am ikor az ősz. 
á rpa  beért a Haladás 64 hol
das tábláján, a gépállomás az 
egyezség szerint egy rendre- 
ara tó  gépet ide irányítotl. 
Nem sokkal később megérke
zett a rendfelszedő kombájn 
is. hogy a levágott árpát el
csépelje. Az első nap  ered
ménye kilenc holdról 153, te
hát holdanként 17 mázsa 
gabona.

— A m int látják, már van
nak eredm ényeink  —. fejezi 
be a beszélgetést a Haladás 
főkönyvelője —. de azért gon  
dunk is van bőven. Igaz 
hogy ezek a gondok egészei 
mások, m in t am ilyen a tava) 
lyi széthúzás idején volt. A\ 
emberek sokat beszélgette1 
Dobi elvtárs látogatásáról, i 
ez nem  volt hiábavaló.


