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TANÁCSKOZIK A  VEZETŐSÉG
HAZAFELÉ TARTOTT

KON DÁT és porfelhőkben vo
nuló n y á ja t kerülget a  ko
csink Szend község utcáin. Az 
utóbbi hónapokban jó  néhány
szor já rtu n k  a  községben, de 
olyan szerencsénk csak a mi
nap  volt, hogy Mai tsz Már
tonnal, a Béke Tsz elnökével 
és M usiiz Lászlóval, a  szövet
kezet agronómusával a tsz 
irodán találkoztunk. Ez is 
csupán azért adódott így, m i
vel este érkeztünk. Napköz
ben órák hosszat já rh a tja  az 
em ber a  h a tá rt és a m ajort, 
míg a  vezetőségből valakit 
megtalál.

— M inden este — m ondja 
a tsz elnöke — részletesen 
■megbeszéljük a másnapi je l

látókat. Ezekben a napok
ban bizony sok a tennivaló a

iközösben, m inden tsz-tag és 
hozzátartozó talál m unkát a 
szövetkezetben.

S m ire este he te t üt az óra, 
az irodában m ár együtt ülnek 
öten: az elnök, az agronómus, 
Hanzli Lajos és T ím ár Ká
roly növénytermesztési és Ra
vasz József állattenyésztési 
brigádvezetö. Előfordul néha, 
hogy Ravasz . e lv társ kicsivel 
később érkezik, hiába, az á l
latok ellátása a legfontosabb. 
Nélküle azonban nem  tanács
koznak a tsz vezetői, m egvár
ják, amíg megérkezik, m ert ö 
a tsz párttitkára , s m int 
mondják, mindig sok hasznos 
javaslatta l segíti a  közöst.

A BRIGÄDVEZETÖK SOR
BAN BESZÁMOLNÁK a nap 
eseményeiről, az elvégzett 
munkáról, m ajd az agronómus 
sorolja el a m ásnapi feladato
kat: burgonyaszedés, másod- 
vetésű m uhar behordása, ve
tőszántás, istállótrágya kihor
dása stb. S a brídágvezelők 
gondosan felosztják egymás 
között a feladatokat. A prog
ramból a  folyam atban levő 
építkezés sem m arad ki. A tsz 
vezetősége által tervezett ti
es süldöszállás m ár elkészült, 
de a szintén sa já t erőből épü
lő 60 férőhelye® növendék
istálló építkezésével is igye
kezni kell. hogy. még az esős j 
idő beállta előtt ez is elké- | 
szüljön. Említést érdemel, 
hogy a korszerű állatszáliáso- i 
k á t a tsz-tagjai, ügyes ezer- j 
m esterek építik. Nemes Sán- j 
dór, Omischl Lajos és Mészá- 
ros János a házi építőbrigád !

— A KISIPARI SZÖVET- j 
KEZETEK volt tagjai közül 
1960-ban összesen 20-an kap
tak nyugdíjat. Ebben az év
ben m ár 40 igénylő kérését 
bírálják felül. Az év végén 
több m int 100 volt kisipari 
szövetkezeti tag kap m ajd 
nyugdíjat.

tagjai. Nem iparos emberek. 
Az akarat, a segítő szándék 
azonban sok m indenre képes. 
Mészáros János például a  tsz 
raktárosa, de m indig úgy in 
tézi a dolgát, hogy m indennap 
segítse az építkezést. A nö
vendékistálló ácsm unkáit 
olyan ügyesen végezte, m in t
ha legalábbis ez lenne a 
mestersége. Most pedig úgy 
irány ítja  a  tetőfedést, m int 
egy szakképzett nádazó m es
ter.

Ezen az esti tanácskozáson 
szóba jön a  közös sertésállo
m ány helyzete is. Igen jó volt 
az idei szaporulat: £8 kocá
tól 530 utódot nevelnek a szö
vetkezetben. Ebből a fiatal 
állományból decem berben 250 
darab  — egyenként 18—20 ki
lós — jószágot elad a szövetke
zet, 250 darabot pedig felhiz
la l és szerződéses úton érté 
kesít jövőre.

AMÍG A VEZETŐSÉG 
TAGJAI tanácskoznak, addig 
röpke p illan tást vetünk az 
irodában kifüggesztett fény
képtablókra is. Egy képsoro
zat arró l árulkodik, hogy az 
Almásfüzitői Timföldgyár 
m unkásai m iként segítették a 
tsz aratását. Egy m ásik ta b 
ló a tsz állattenyésztőit, gon
dozóit örökíti meg munka 
közben. A harm adik  tablón 
,egaiább tíz felvétel: az Ál
latorvosi Főiskola növendékei 
kerültek a lencse elé, kukori
ca törés közben. A kitűnő fe l
vételeket dr. Haraszti Ede, zee 
Állatorvosi Főiskola adjunk
tusa készítette és ajándékozta 
a tsz-nek, ő patronálja  a szö
vetkezetét. A tsz vezetősége 
pedig őszinte szeretettéi és 
■tisztelettel em legeti az ad 
junk tus nevét, s nem 
sorolni,

intézte el. H am arjában azt is 
m egtudjuk, hogy azért nem  
találni budapesti kiszállást a 
tsz útiszám lái között, m ert 
m inden olyan ügyet, am it ki
zárólag a  fővárosban lehet 
elintézni, az ad junktus ren
dezi el a szövetkezetnek.

Időközben azt is e láru lja  a 
tsz agronómusa, hogy nem ré
giben a  szövetkezetnek m in t
egy 100 tag ja két autóbusszal 
egynapos visegrádi k irándulá
son vett részt. Esztergomban 
is já rtak , s a tengersók él
m ényről most igen sok szó 
esik a közös földeken. A kö
zös kirándulás óta m intha 
még a közös m unka is jobban 
haladna.

MAR KÉSŐ VAN. Lassacs
kán véget é r  a  vezetőség ta 
nácskozása. de az agronómus 
még nem indul haza. íróasz
talához ül és rajzolta tovább 
az 1962. évi vetési térképet 
Most éppen annak a 102 mé
ter m ély fú r t  kú tnak  a helyét 
jelöli be, am ely percenként 
180 liter vizet ad a  m ajornak, 
s  am elyet 198 ezer forint 
költséggel nem régiben létesí
te tt a tagság. Igén gondos fi
gyelm et igényel a térkép pon
tos elkészítése, ezért is nem 
zavarjuk tovább. K. El

Szomódon korszerű nagygazdaság 
körvonalai bontakoznak ki

Aki Ernszt Jánost, a  szo- 
m ódi M árcius 15. Tsz elnökét 
közelebbről ism eri, cseppet 
sem  csodálkozik azon. hogy a 
közel kétézer holdas gazda
ság élére éppen őt, az im 
m ár hatodik évtizedét taposó 
gazdát választották meg. Ez 
a zömök term etű, kék köté- 
nyes em ber nem csak a  gaz
dálkodás tudom ányát tanu lta  
meg gazdatársainál jobban, 
de egyszerűségével, egyenes 
jellemével, fa lu ja  rokonszen- 
vét Is m egnyerte. Egyéni gaz
da korában is olyan sikeresen 
birkózott meg a  16 holdjával, 
hogy sokan já rtak  hozzá) ta 
pasztalatot gyűjteni. Belépés
k o r két jó lovat, három  tehe
net, s négy jó erőben levő bor
jú t kö tö tt be a  közös istálló
ba. „Ha a közöst is úgy talp
ra állítja, m in t a  saját gaz
daságát — m ondogatták az 
emberek, m ikor megválasz
to tták  —, alighanem az élen
járók között kell majd a ne
vünket keresni’’. Ám az első

Újszerű dolgok a majorban
A dadi Aranykalász Tsz-ben 

új módszerrel biztosítják a 
központi m ajor vízellátását. 
Állóhengeres, úgynevezett 
hidrosztát víztornyot állítanak 
fel. A m odern víztároló m el
lett egyéb újdonságot is talá- 

győzi j lünk a szövetkezetben. 52 íérő- 
hogy ezt is Haraszti í helyes szabadtartósas, m ester- 

segítfette, meg azt is Haraszti [ séges borjúnevelőt ép ít a  tag

ság, m elynek építési költségei
hez 40 ezer forin to t az állam, 
56 ezer forin to t pedig a  közös
ség sa já t erőből biztosít. Az 
újszerű, aránylag olcsó és kor
szerű épületet a megyei beru
házási iroda szakem berei ter
vezték, s  a terveket költség 
nélkül bocsátották a szövetke
zet rendelkezésére.

M it kell tudni a burgonya helyes tárolásáról ?
Nagy gondot kell fordítani | gyen. Magasabb hőfoknál a  | A földet úgy kell a  priz- 

a  burgonya téli raktározásé- j gumók keményítő, illetve cu- I m ára rakni, hogy sima legyen, 
ra. m ert a helytelen tárolás kortartahnából '• csírázás és 
m iatt, rothadás, fagyás követ- I romlás folytán sok megy ve- 
keztében az egész term és ! szendébe. Fagy [tont alá sem
tönkrem ehet.

Fontos tudni, hogy a szedés 
után nem szabad m indjárt 
magas rétegben összerakni, 
vagy véglegesen prizmázni a 
burgonyát, szalm ával letakar
juk, s  várjuk meg, míg az idő 
tartósadban hűvösre fordul. 
Ekkor gondosan átválogatjuk 
a burgonyát s  azután tesszük 
végleges tárolási helyére.

A lapfeltétel, hogy a  rak tá
rozásra használt helyiségben 
vagy prizm ában a  levegő hő
m érséklete plusz 2—5 fok C le-

Atyai intelmek -  cs az illetlen viselkedés
A z idősebb korosztály sze

rint a mai fiatalok és az illet
len viselkedés úgy összetarto
zik, m in t a rózsa és a tövis. 
K onkrét példaként rendsze
rin t azt szokták felhozni, hogy 
buszban, villamosban, vona
ton nem  adják át a helyüket, 
nem köszönnek, ille tlen  meg
jegyzésekkel sértegetik a fe l
nőtteket, például „öreglány“, 
„vén szivar”. A  szerető apa 
nek ik  egyszerűen „rendes kra- 
pek”, az érzékeny lelkületű  
osztályfőnök pedig „háklis 
pali”.

A  becsületes atya irtózattal 
hallgatja gyerm eke közvetlen  
hangú nyilatkozatát a szom
szédokról, barátjáról, tanárai
ról. — Csak tudnám, hol ta
nulja  ezt a szemtelenséget? — 
sopánkodik, majd egy törté
netbe kezd:

.— Ma m egint fe ldüh ite tt az 
az idióta Kovács. Behozta a 
kőikéi magyar dolgozatát és 
elejétől végig felolvasta. Én 
ugyan akkorákat ásítottam, 
m int egy ló, de fü ty ü lt rá. 
Csak olvasta azokat a barom
ságokat. Egy ilyen félkegyel
m ű palival win az ember ösz- 
szezárva egy szobában.

Majd intőn fordult vihorá- 
szá gyerm ekéhez: — Látod, 
fiam ! Ilyen  nehéz körülm é
nyek között keresi meg apád 
neked a csőnadrágra valót. 
A zért m ondom  mindig, légy 
illemtudó, alkalmazkodó!

A  gyereknek közben eszébe 
jut, alig egy félórája annak, 
hogy szerető a tyja nyom da

festéket nem  tűrő szavakkal 
illette szom szédjukat, m ert á t
hallatszott tő lük a „Jó ebéd
hez szól a nóta”. Holott tu 
dott dolog, hogy a tyja  utálja  
a magyar nótát, még akkor 
is, ha történetesen jó  ebédhez 
szól. Náluk egyébként is ká
posztás tészta volt, am it a 
családfő szintén igen utál, 
így belügyeibe való ille tékte
len beavatkozásnak tekin tette  
az áthallalszó nótázást.

A  gyereknek pechjére ép
pen ebben a percben ju t az 
eszébe az is, hogy m últ szom
baton, am ikor ná luk házi 
m uri volt, egész éjjel üvöltött 
a magnó, sőt az extra  m inő
ségű konyak hatására — sze
m érm es húzódozás u tán  — a 
nagymama magánszáma hozta 
tűzbe a m egjelenteket. Elő
ször ggészen szelíden, m ajd  
egyre temperamentumosabban  
énekelte, hogy „Lehet, hogy 
szép nem  vagyok”,  meg hogy 
„Igazi csókot csak Pesten le
het kapni”. S am ikor a jám 
bor szomszéd türelm ét vesztve 
átkopogott, apja kijelentette, 
hogy nem  kell törődni vele, 
úgysem  normális.

Szóval a gyereknek m indez 
eszébe ju t. S m ikor a köte
lező kioktatás befejeződik, 
egy iramodással penderül le 
az udvarra, ahol összetereli a 
focizó srácokat és tragikus 
hangon így szól az egybegyűl
tekhez:

— Gyerekek, nem  normális 
a faterom!

Deli M ária

süllyedhet a hőmérséklet, 
m ert akkor megfagy a burgo
nyánk.

Kisebb mennyiségű gumót 
száraz, szellös, fagymentes 
pincékben elhelyezett lécezett 
oldalfalú rekeszekben jól le
het raktározni. Nagyobb 
mennyiséget föld feletti priz
m ákban nagyobb rom lás nél
kül tárolhatunk. Ez jobb, m int 
a főidbe ásott vermekben való 
raktározás. A prizm át olyan 
területen kell, rakni, ahol a 
víz nem folyhat alá. A priz
m ákat a  legcélszerűbb 1,5—2 

: m éter szélesre és ugyanolyan 
' m agasra rakni, egyenlő szögű 

háromszög alakjában, hosszú
sága tetszés szerinti lehet. A 
prizm ák alapterületét befelé 
lejtő oldalfallal 20—30 centi
m éter mélyen kiássuk a föld
ből, m ert így a gumók nem 
gurulnak széjjel az egym ásra 
rakáskor.

A prizmáikat észak—déli 
irányban rakjuk, hogy az 
északi szél és a déli napsütés 
ne hosszoldalukat érje.

A burgonya tetejére 15—20 
centi szálm aréteget, erre 40— 
50 centi földréteget rakunk. 
Erősebb fagyok esetén fokoz
zuk a  fagyvédelmet, ha az al
só földrétegre ism ét 15—20 
centim éter szalm át vagy fa
lombot rakunk  és aztán rak
juk a többi földet. Burgonya 
lom bját nem szabad használni 
befödésre, m ert azon sok be
tegség van, s  így a  gumót 
fertőzi.

A prizma m ellett a földtakaró 
szélességén tú l 30—40 centi
m éteres párkányt keli hatgyni, 
ettől kezdve lehet a földet a 
prizm ák befedésére ásni.

Az árokban összegyűlt vizet 
lehetőleg el kell vezetni. Tel
jesen hibás e ljárás a  priz
m ák oromzatában szalmacsu- 
takos szellőzőt hagyni, m ert 
így könnyen beázik a  prizma. 
Helyes eljárás az, am ikor a 
burgonyaprizm ák aljának 
egész hosszúságában falécek
ből szegezett 30—35 centim é
ter oldalfalú, háromszög á t
m érőjű csatornákat helyezünk 
el, melyeken á t a téli enyhe 
napokon a  prizm át szellőztet
jük. Hideg időben nem  sza
bad szellőztetni, m ert vízpára 
csapódik le, amitől a burgo
nya megromlik. A prizm a bel
ső hőm érsékletét télen kazal
hőmérővel kell ellenőrizni. Ha 
egyes részeken erősebb felme
legedést, vagy a földtakaró 
behorpadását észleljük, ki
bontva meg kell vizsgálni a  
prizmát, m ert ezek rendszerint 
a ro thadás jelei. A  prizm át 
csak az új vetés előtt helyes 
kibontani, m ert akkor a  csirá- 

,zási veszteségektől is megóv
juk az elrakott burgonyát. 
Szedéskor, raktározáskor, szál
lításkor ne bánjunk a burgo
nyával durván, ne sértsük 
meg, ütödéstől, zúzódástól óv
juk, ne lépjünk rá. B eraká
soknál gombos villát használ
junk.

Komárom megyei 
Növényvédő állomás

Ismét az erdőtüzekről
Az utóbbi napokban egy

szerre három  helyről, Süttő- 
ről, Esztergomból és  Bajról 
jeleztek erdőtüzeket. M indhá
rom esetben gondatlanság 
idézte elő a  tűz pusztítását. 
Bajon például gyerekes 
csínytevés volt a tűz okozó
ja. Süttőn mozdonyból ki
pattanó szikra lobbantotta 
lángra, s  pusztította el a szép, 
életerős facsemetéket. A gő
zösökből kipattanó szikrák 
a nyáron is több helyütt okoz
ták  komoly károkat. Helyes 
lenne ha a  MÁV fűtőházak

ban szigorúbban ellenőriznék 
a mozdonyok szdkrafogóinak 
felszerelését.

Sok esetben előfordul az 
is, hogy eldobott égő ciga
rettavég, vagy tu risták  elha
gyott szalonnasütő tüzel okoz
zák több hektáros gyönyörű 
erdőrészek pusztulását. K ü
lönösen most, hogy oly szá
raz az erdő, az avar, legyünk 
igen óvatosak az erdei sé
ták, kirándulások alkalm ával. 
Közös érdek, hogy óvjuk e r- .! 
deinket a  tűztől.

—ke.

k é t év nem  úgy sikerült, 
ahogy azt néhányan rem élték. 
A szomódi tsz nem  szerepelt 
azok között, ahol az elsőséget 
az egy m unkaegységre jutó 
részesedés döntötte el. A ko
moly gondolkozású, előrelátó 

elnök nem  vágyott látszat
eredm ényekre. „Előbb rakjuk  
le az alapot — nyugtatta  meg 
a  követelődzőket —. s aztán  
m ajd m i is többet osztha- 
tun k.”

Valóban, úgy nekifogtak a 
gazdaság m egalapozásának, 
hogy öröm  volt nézni. Istálló
kat, ó lakat építettek, minden 
ere jüket la tba  ve tették  az á l
latállom ány gyarapításáért. S 
nem  is hiába. Jelenleg  329 
szarvasm arhájuk, 261 serté
sük s 455 juhuk  van. 51 hízó
m arhá t eladtak, s még húsz 
hízik az istálllóju/kban. Ugyan
akkor a  sertéshizlalási ter
vüket húsz darabbal tú ltel
jesítik.

A kisüzemi gazdálkodás ta 
pasztalatait helyesen alkal
mazó elnököt tanfolyam ra 
küldték. T anulja meg a nagy- 
gazdaság irányításának  titk a
it  is. Ernszt János gazdag 
tapasztalatok kai megrakodva 
té r t  vissza az iskoláról. Meg
tanulta, hogy a jövedelmet 
az állattenyésztésen kívül, 
még egyéb term esztési ág be
vezetésével is meg lehet nö
velni. Olyanokkal például, 
m in t a  kertészkedés, vagy a 
barom fitenyésztés. M ikor e 
te rve it előadta, sok ellenzőre 
talált. Csupán akkor sikerült 
a  tagságot meggyőzni, am ikor 
Zorics Vince agronóm us sze
mélyében segítséget kapott. A 
nyugodt term észetű elnök, s 
a heves term észetű, fiatal ag
ronómus. nem csak jól kiegé
szítették, de meg is értették 
egymást. Egy cél, vezérelte 
őket, a  közös gazdaság talp- 
raállítása.

Nem kis v itá t válto tt ki, 
am ikor a közgyűlésen beje
lentették. hogy rátérnellc a 
nagyüzemi kertészkedésre, to
vábbá a  barom fitenyésztést is 
fel ak a rják  karolni. Érvelé
süket jó néhány példával is 
alá kellett tám asztaniok. m i
re  a tagság a  javaslata ikat 
m agáévá tette. így történt, 
hogy ezen a  tavaszon 45 hol
don zöldségterm esztésre ren 
dezkedtek be, három ezer csir
ke részére pedig barom fiólat 
építettek. A zöldségtermesz
tés sikerrel já rt. A kertészet 
szeptem ber 15-re te ljesíte tte 
félm illiós bevételi tervét. Év 
végéig további kétszázezer 
forin t jövedelm et remélnek.

A barom fitenyésztésből is 
jelentős bevételhez jutottak. 
Négy csoportban több m in t 
tízezer csirkét neveltek fel, 
tiszta jövedelm ük a  90 000 fo
rin to t is eléri;

Nemigen tiltakozott senki 
sem, am ikor a  vezetőség be
jelentette, hogy jövőre a  ker
tészetet tizenöt holddal növe
lik. a  barom fitelepet pedig 
hagyüzem i barom fifarm m á 
alak ítják  á t. Úgy szám ítják, 
hogy tavasztól őszig százezer 
csirkét nevelnek fel. s  így 
csupán a  baromfinevelésből 
közel egym illió fo rin t jöve
delm ük szárm azik.

Ernszt János, a  hajdan i 16 
holdas gazda, m egtanult nagy 
szám okkal dolgozni. Felism er
te, m ilyen nagy erő rejlik  
abban, ha a  falu  lakossága 
egyet akar. hja ere jé t nem 
forgácsolja szét az  önzés, a 
„csak m agam m al” törődés.

— M egm utatjuk, hogy mi 
is értünk úgy a gazdálkodás
hoz, m in t a kisbér-battyán- 
pusztaiak  — mondja, ha az 
elkövetkező éveik várható  
eredm ényei felől kérdést in 
téznek hozzá. — Tavaly még 
csak 17 forintot osztottunk, az 
idén úgy néz ki, elérjük a  
harmincat. Jövőre, vagy azu
tán, ö tven forintnál alább nem  
adjuk.

Hasznos tudnivalók 
a szövetkeieti tagok számára

A Kincses Könyvek  sorozat
ban m ost je len t meg az A m it 
a szövetkezetekről tudni kell 
című könyv. A m ű hasznos 
tudnivalókat ism ertet a szö
vetkezetek tagjaival. A term e
lőszövetkezetek, földműves- és 
kisipari szövetkezetek m inden
napos életével . kapcsolatos 
kérdésekre ad  választ.

A kézikönyv első részében 
ism erteti a szövetkezeti moz
galom jelentőségét, m ajd  a 
szövetkezeti gazdálkodás alap
elveire és módszereire té r  át. 
Részletesen tájékoztat arról, 
mi a feladata- a tsz  egyes ve
zetőinek. mi a munkaegység, 
mi a föld járadék  és kinek já r, 
továbbá tájékoztat a term elési 
szerződésekről, a háztáji gaz
daságról és a  tsz-tagok nyug
díjáról. A harm adik  fejezet
ben a többi között a íoldm ű- 
vesszövetkezeti mozgalom cél
kitűzéseit, szervezeti felépíté
sét, felvásárlási rendszerét, az 
fm sz gazdálkodásának alapve
tő élvét ism erteti a könyv. A 
negyedik fejezetben a kisipa
ri szövetkezetek feladataival 
kapcsolatos számos kérdésre 
kapunk választ.

A könyv tanulmányozása so
rán a  szövetkezetek tagjai te 
h á t lényegében m inden olyan 
elvi és gyakorlati kérdést meg
ism ernek, am it a szövetkeze
teikről tudni kell.
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