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Az aranydíjasok tervei Évi fizetség előtt
Szombaton nagy esemény

re utazott íel a fővárosba 
a szomódi M árcius 15 Ter
melőszövetkezet három  ve- 
tetőem bere: Ernszt János el
nök, Zorics Vince agronó- 
mus és S tefanek István  ker
tészeti brigádvezető. Loson
céi Pál földművelésügyi mi
niszter, adta át ott ünnepé
lyesen az E rfurti Nemzet
közi Kertészeti K iállítás dí
jait: A szomódi tsz egy 
arany-, egy ezüst- és egy 
bronzérmet kapott.

A M árcius 15. tagságának 
nagyszerű sikere ez a há
rom nemzetközi díj és e l
ismerés. Term észetesen nem 
magától jö tt „ajándék” volt 
az. hanem  komoly, gondos 
munka eredménye. Ami még 
Inkább szembeszökik akkor, 
ha figyelembe vesszük azt, 
honnan indultak. Tavaly 
ugyanis csupán néhány hol
das kertészete volt a tsz- 
nek, mely ráfizetéssel zárt. 
Tehát jóform án

élőiről kezdtek
az idén m indent. Új ker
tész jö tt a tsz-be — Stefa
n ek  István  — és 40 holdat vet
tek  m űvelés alá. A gépesí
téshez is azonnal hozzálát
tak, beszereltek egy 1200 
literes szórófejes öntözőbe
rendezést. vásároltak  egy 
kerti trak to rt és palán ta
ültető gépet, ezen kívül 600 
melegágyi ablakot használtak 
fel. Az utóbbi —  m in tha ké
sőbb indu ltak  a  nagyüzemi 
kertészettel — a prim őráruk
nál még nemigen érvénye
sült. Mégis ha idei ered
ményeiket nézzük, kitűnik, 
hogy m a m ár a kertészet 
a  tsz egyik fő jövedelm i 
ága. Félmillió fo rin tra  te r
vezték az idén a  bevételt, 
és 968 ezer fo rin t le tt be
lőle. Ez pedig 94 százalékos 
túlteljesítés.

így azután nem lehet cso
dálkozni azon. ha a szo- 
m ódiak jövőre tovább akar
ják fejleszteni nagyszerűen 
bevált—kertészetüket. A föld
terü let 61 holdra növekszik, 
de

gondoskodnak 
a megfelelő öntözésről

is: a meglevő 1200 literes 
m ellé a Bajnai Gépállomás
tó l vásároltak egy percen
kén t 2500 lite r t szolgáltató 
öntöző-berendezést. Ezzel nem -

i csak a kerti véleménynek 
| ju t bőségesen víz, hanem  a 
! cukor- és takarm ányrépá- 
! nak is. 600 folyóméter PVC 
j öntözőcsővel bővítik háló- 
| zatukat. Harminc fóliás-meg- 
j oldású hollandi ágy készí- 
| tése is folyam atban van. Ez 
j a legolcsóbb kertészeti mód
szerek egyike: ide kerül- 

j nek utónevelésre a meleg- 
j ágyakból a palánták. Vesz- 
' nek még egy palánta-ülte

tőgépet és kerti trak tort. Az 
utóbbit csak a csúcsidősza
kokban alkalm azzák a ker
tészetben (máskor a növény- 
term elésben dolgozik majd), 
mivel rendes körülmények 
között 61 holdra elegendő 
egy traktor. A jövő évi 
kertészeti bevételt egyébként 
m ár 900 ezer fo rin tra  te r
vezik.

A tsz-ben megbeszélték a 
kertészet további alakulását 
is. Elgondolásaik szerint 1963- 
ban földcserével megoldják, 
hogy 80 hold összefüggő te 
rületen legyen öntözéses ker
tészetük. Ehhez ism ét a  leg
korszerűbb öntözőberendezést 
és gépesítést vették számí
tásba. M ert az idén m in
denképpen bebizonyosodott, 
hogy a  gyorsütem ű gépesí
tés rentábilis, hiszen az ez 
évi befektetésük eddig úgy
szólván teljesen m egtérült.

S ha m ár a szomódi 
„M árcius 15 ” korszerűsítési 
törekvéseit taglaljuk, nem  
hagyhatjuk  szó nélkül azt 
sem. ahogy az állam  tám o
gatásával élnek.

Jól felismerték,
m ennyi előnyt jelent a  gépi 
beruházáshoz fűződő hitel- 
eM edm ény. s fel is hasz
nálják  a  jövedelem  növelé
sére. Legutóbb például 200 
ezer forin to t fordíto ttak  gé
pek vásárlására, s  ennyi 
összeg u tán  75 ezer forint 
h ite lt engedett el állam unk. 
Hogy m it vásároltak? A 100 
férőhelyes tehénistállóba egy 
D_A 3, típusú., sapvjet, fejő- 
képet, m ellyel egyszerre 10 
tehenet lehet fejni. Vettek 
egy 3000-es B attériát, s  az 
első transzport csibét m ár 
á t is ad ta le A gépesítéssel 
ezután -sem  á llnak  meg a 
szomódiak, m ert tud ják  jól, 
hogy a jövedelmezőség, a  
könnyebb, korszerűbb való
ban nagyüzemi m unka alap
ja  a  gép. -

Juhász Ferencné, a tokodi 
A ranykalász TSz fiatal fő
könyvelője előző napi m un
kájá t tá rta  elém. A szociá
lis m unkaegységekkel kap
csolatos szám ításokat végezte 
el. Ez évben fizetik először 
a közgyűlés határozata alap
ján. Közelég a zárszámadás 
ideje, s m indennel időben 
akarnak elkészülni.

— A ki beteg volt, vagy 
nem kimondottan a term e
léssel kapcsolatban végzett 
m unkát, értekezleten volt, 
azok is kaptak m unkaegy
séget — m agyarázta a fő
könyvelő. miközben a kim u
tatásokat nézegettem. — Est 
a szociális keretből ű ze tjük . 
A m últ J  évi jövedelemből 
30 000 forin to t tartalékoltunk  
erre a célra.

Betegség címén 713 m un
kaegységet írtak  jóvá olya
noknak. akik tíz napon tú l 
g y ó g y u l t a k .  Csicsman Kál
m án  például egymaga 255 
m unkaegységre kap fizetsé
get ilven címen. Ebből a 
keretből támogatnák a szülő- 
anvákat, a fiatal házasokat 
stb. A szociális m unkaegy
ségben részesülőket h ivata
losan is értesítik  a Járan
dóság m értékéről. E g y - e n v  
szociális munkaegységre 27,9 
forint. 2 5 kilogram m  búza, 
m ásfél kiló árva és egy k i
ló kukorica jut. Figyelmes, 
szép gondoskodás ez a  tsz 
részéről.

S ha valaki figyelmesen 
laoozgatja a zárszámadáshoz 
készült iratokat. k im utatá
sokat. nem  k eríth e ti el fi
gyelmét Várná Ilona neve. 
A tsz fogadta gyermekévé. 
Édesanyja még a  m últ év
ben h a lt meg, s ígv csak
nem m agára m aradt. A 
nagym am a kevés nyugdíja 
nem  biztosította volna ket
tő jük  gondtalan életét. A köz
gyűlés határozott. V állalták 
ruházását, tan ítta tását. A tsz 
költségén cserepedik m ajd 
felnőtté az alig  hatéves Ilon
ka. Tavasszal, ősszel a  tsz- 

-től kap ruhát„  cipőt, na
ponta , egy li te r , tel, az óvó- , 
dai "  élllT .% . 'hiiíid "á" közös 
gazdaság önként vállalt gond
ja lett. Ebben az évben 
3500 forin to t fordítottak e rre  
a nem es célra, hogy Ilonka 
semmiben se szenvedjen 
hiányt. S ahogy az évek 
m ólnak m ajd, úgy növek
szik e  szám  is tízezrekre. Ez 
is a zárszámadáshoz ta rto 

zik. A , számok nem mon
danak el mindent, s  talán 
még a szavak sem tükröz
hetik híven azt a nemes
lelkű séget, amely a közgyű
lésen fogalmazódott meg.

Sok problém ájuk nem lesz 
a zárszámadással. A ponto
san. gondosan végzett eddigi 
m unka most érezteti majd 
igazán hatását. A nyom tat
ványok sokaságának kitöl
tése igényel m ajd erőfeszí
tést. A term ények leltáro
zása m egtörtént. Robotka 
András raktáros precízsége, 
m egbízható m unkája ismét 
kidomborodott. György La- 
josné a pénztárosi teendő
ket lá tja  el, de az ő fel
adata a  munkaegység nyil
ván tartás és a tagokkal kap
csolatos elszámolások ügyin
tézése is. E körül sem lesz 
problém a. A bankkal ha
vonként egyeznek. A ked
vezmények beküldése folyik. 
A vevőkkel és szállítókkal 
egyeztetik a  szám lákat Adó
val, SZTK-val, biztosítással 
nem  tartoznak, rendezték az 
összes esedékes bankhitelt. 
Követelésük csak a napi 
üzemszerű munkából adódik.

Egyszóval, a tokodi ter
melőszövetkezet a pénzügyek 
naprakész végzésével készül 
az évi fizetségre. Különö
sebb gondjuk nem  nagyon 
van. Az eléjük táru ló  kép 
azt igazolja, hogy a beter
vezett munkaegységet fizet
ni tudják. Balázs Im re  re
vizor, aki m int a központi 
adóhivatal m unkatársa nyújt 
segítséget a  könyvelői teen
dők ellátásában, a zárszám
adáshoz is felajánlotta tá 
mogatását. sőt még más 
m unkaerőről is gondosko
dik, ha m ajd a  szükség úgy 
kívánja.

A határidő t pontosan be 
akarják  tartan i, s e rre  m in
den rem ényük megvan.

—gőg—

45 TAGGAL MEGALA
KULT a  Lábatlani Vegyes 
KTtSZ és á Nyérgesüjfálüi Épí
tőipari KTSZ nőbizottsága.

— FELLNER JA K A B  ÉPÍ
TÉSZ. 1758-ban építette az 
utóbbi időkben feledésbe m e
rült tatai Nepomucénos-mal- 
mot: A  m űem léket m árvány
táblával jelölte meg az idegen- 
forgalmi hivatal.

tr ♦ ♦ valaliogy könnyebben oldódnak
meg a dolgok^

A száki Űj É let Tsz elnö
kének, Takács Zoltán

nak  három  fia van. Tizen
nyolc hold föld adott gazdasá
gi alapot, hogy a Takács-csa
lád  gyerekei megfelelő kö
rülm ények között növeked
hessenek. A 18 hold elegen
dő jövedelm et biztosított ah 
hoz ig. hogv tanulhassanak, 
így vált. lehetővé, hogv a 23 
éves ifjú  Takács Zoltán m ár 
brigádvezető esrv állam i gaz
daságban, a középső fiú az 
agráregvetem  második éves 
hallgatója, a legkisebb, a 14 
éves O ttó pedig mezőgazdasá
gi gépszerelő-tanuló.

K orántsem  volt ilven köny- 
nvű helyzetben Hajós József 
állattenyésztő brigádvezető. a 
tsz elnökhelvettese. Haiósék- 
nál 9 hold föld hozamából 7 
gverek v á r t betevő falatot. 
I t t  m inden étkezésnél 9 k a 
réi kenyeret kellett szelnie az 
édesanyának, nem  is beszél
ve a gyerekek öltöztetéséről, 
iskoláztatásáról.

T akácsoknál viszonylag 
könnyebb volt az élet, 

Hajóséknál nehezebb, de a 
gondok m indkét családfő a r
cára mély barázdáikat húztak. 
Valójában egyik helyen ' sem 
volt könnyű gondoskodni a 
családról, d e  m indkettőjük
nél —1 a szülők ínszakasztó 
küzdelm e á rán  — becsület
ben nőttek, vagy nőnék em- 
bernyi-em berré a gyerekek. 
Talán ez is volt az egyik in 
d ítéka annak, hogy am ikor 
1959-ben Szákon is „megmoz
du lt a föld”, az em berek még 
nagyobb család gondjait rak 

ták  Takács Zoltán és Hajós 
József vállaira . A közösség bi
zalm a Takács Zoltánt a tsz- 
elnöki, Hajós Józsefet az 
elnökhelyettes tisztébe em el
te. S ezzel nem csak Takács 
Ottó, Hajós A lbert, O ttó és 
A ttila tanulm ányi előmenetele, 
Hajós Rozika  férjhezm enésé- 
nek gondjai és örömei, hanem 
a  falu m inden kis P istijé
nek, Jóskájának, m inden el
adósorban levő lányának, 
minden- öregjének gondja, 
öröme is Takács és Hajós 
elv társak  nyakába szakadt. 
Most m áé nem csak az 5, vagy 
9 tagú, hanem  a közel ezer 
főt számláló nagy családról, 
az egész faluról is gondos
kodniuk kell — nem csak ne
kik. hanem  a tsz m inden ve
zetőségi tag jának  is. A falu
ban a gazdákon kívül ipari 
m unkások, pedagógusok, ta 
nácsi és földművesszövetkeze- 
ti dolgozók is laknak, de a 
tsz ezernyi rokoni, baráti 
szállal szövi á t a falut, ez 
i t t  a  legnagyobb politikai és 
gazdasági tényező. É rthető te 
hát, hogyha úgy adódik, nem 
csupán a 190 tsz-tag, hanerfi 
a falu m inden lakója segítsé
get v á r — s joggal — a tsz- 
tőL

— Hogy m ely ik  családról, 
a kicsiről-e, vagy a. nagyról 
könnyebb, vagy nehezebb 
gondoskodni? — Takács elv
tá rs  elgondolkodik.

— A z egpéni gazdálkodás 
bezárt m inke t a vagyon m eg
őrzésének és gyarapításának 
elég kegyetlen keretei közé. 
Most sokkal több a  gond, de

valahogy jnég is könnyebben  
oldódnak meg a dolgok.
M ost sokkal több a gond1’.

Nézzük csak ezt a szá
mok tükrében. A községben 
1945 előtt mindössze három, 
egyéni, ille tve társulási tu 
lajdonban ■ levő cséplőgép 
volt. A három  gép ma körül
belül 50 ezer forin t értéket 
képvisel. Az Új É letnek vi
szont ma 380 ezer fo rin t é rté 
kű gépparkja van. S ezt 
mindössze két esztendő a latt 
szerezték. Azt nehéz lenne 
összeszámolni, hogy az egyéni 
gazdák beruházott vagyona 
összesen m ekkora volt, az vi
szont tény, hogy a  tsz nap

jainkban k’b. 3 millió forint é r
tékű beruházott vagyonnal 
rendelkezik. Sokkal több te 
h á t a  gond, de „valahogy 
könnyebben oldódnak m eg a 
dolgok”. Igen, ekkora gaz
dasági alapról könnyebben. 
Az egyéni gazdálkodás, a ma
gántulajdon kegyetlen vele
járó ja volt, hogy az öreg szü
lét nem egyszer az utcára lök
ték, m ert „haszontalanul e tte  
a kenyeret”. Az Új Életben 
44 idős parasztem ber — Ba
rabás Lajos, özv. Céhmeis- 
ter Jánosné, Farkas János- 
né, id. Galambos István  és 
a  többiek — élvez nyugdí
jat, az állam  és a tsz közös

A száki Űj Élet Tsz-ben 150 000 forintos sa já t erő beruházás
ból „bocióvoda” épül. A 32 férőhelyes istállóba 3—4 napos ko
rukba kerülnek m ajd be az állatok, am elyeket mesterséges 

módon nevelnek tovább

A november 30-án zárult bíráló bizottságra. E mun- 
megyei irodalm i pályázatra kát tehát az előre közöli 
a négy m űfajcsoportban december 9-i határidőre be- 
(vers, próza, drám a és gyér- fejezni nem tudta. Ezért a 
mekeknek szóló írások) a  pályam űvek elbírálásának 
pályam űvek tömegesen ér- eredm ényét s a díjazott al- 
keztek be. Az ilyen nagy kotások szerzőinek nevét néni 
számban beküldött pálya- a  mai szám unkban, hanem 
művek értékelése hosszabb későbbi időpontban közöl- 
ideig tartó  feladatot ró a  jük.

— BÁRSONYOSON VEN
DÉGSZEREPEL decem ber 17- 
én a hatvan tagú komáromi 
Csokonai Kórus. Az énekkar az 
ősszel m ár harm adízben ad fa
lusi hangversenyt.

— A K ISBÉR ÉS KÖR
N YÉK I KŐMŰVES magán
iparosoknak nem  ke ll a komá
romi TÜZÉP-telepre utazni 
cementért, gipszért, paláért, 
egyéb építőanyagért, a nagy- 
igmándi TÜZÉP-telepen szol
gálják ki őket.

—  FÉLMILLIÓ FORINTOT 
MEGHALADÓ árukészlettel 
készült fel az esztergomi óra- 
és ékszerbolt a karácsonyi for
galomra. Ebből az összegből 
mintegy 200 000 forint arany
áru. A közkedvelt és divatos 
bizsu árukból is 2000 darab 
nyaklánc, illetve brosstű kerül 
eladásra.

— NAGY GONDÖT FOR
DÍTANAK megyénkben az új 
típusú gyakorlati oktatás bő
vítésére. A tervek szerint 
1962-ben m ár 84 iskolában lesz 
politechnikai oktatás.

— 600 000 FORINT ÉRTÉKŰ
épületm unkát végzett ebben az 
évben a Tardosbányai Építő
ipari KTSZ a megyei tsz-ek 
részére. Többek között elké
szült a vértestolnai tsz részé
re egy 20 férőhelyes sertésfiaz- 
tató  és 120 férőhelyes hizlalda. 
Ugyanilyen épületeket készí
tettek a  bajnai tsz részére is.

— HÁZIASSZONYOK 
BOLTJA nyílt Tatán, az Ipar
cikk Kiskereskedelm i V állalat 
kezelésében. Az önkiszolgáló 
rendszerrel működő, ötletes és 
modern berendezésű bolt fel
veszi a versenyt bárm ely ha
sonló jellegű fővárosi bolttal.

Tehenész-napos voltam
A ta tai Mezőgazdasági Tech

nikum  III. osztályának gya
korlati foglalkozásán három 
féle beosztás van: m unkagép- 
kezelő-traktorvezető, m agtá- 
ros-raktáros és tehenész-napos. 
Egy-egy tanuló év közben 
mindhárom  helyre elkerül, s 
három  napig ott dolgozik. 
Szeretjük ezeket a  gyakorla
tokat, m ert a. .traktorvezető 
vezetheti a gépeket, a m agtá
ros „szotyolázhat”, é s . iíaiígat-» 
ha tja  Bugyi néni tréfáit, tre- 
cselhet a  raktárossal, a  csinos 
és fiatal K atikával; a  tehe
nész pedig kortyolhat tejet. ’

Legutóbb tehenész-napos 
voltam. Elmesélem, hogy töb
bek között mi is tö rténhet a 
„jövő technikusával” a  tehe-

tám ogatását. M ert a tsz még 
külön is segíti őket tüzelő
vel, hatósági áron m egvásá
ro lható  gabonával.

„Most sokkal több a gond” 
— m ert például a nagycsalád
ban több beteg is akad. Nem 
kell ecsetelni, hogy az egyéni 
gazdaságban m it je len tett 
egy betegség. S  m it je lent 
m a? Egy új fogalm at — 
táppénz! A beteg tsz-tagok az 
ingyenes orvosi ellátás m el
le tt a tsz-től táppénzt is kap
nak. Az orvos á lta l igazolt 
betegnapokra az előző év azo
nos időszakában teljesített 
munkaegység 50 százalékát. 
Ezen a címen idén mintegy 
10 ezer forin to t fize tett ki be
teg  tag jainak  a tsz — ..mert 
valahogy könnyebben oldód
nak meg a dolgot”. '

S hogyan gond a tsz veze
tőinek a község minden 

kis Pistijének, Jóskájának 
gondja? Például úgy, hogy 
az  idénynapköziben a nyáron 
a  tsz biztosította a zöldfélét, 
te jte rm éket hatósági áron. 
s ingyen fuvarra l homokot is 
v ittek  oda a gyerekeknek.

A száki fiatalok — igen ke
vés van belőlük a tsz-ben — 
szeretnek sportolni. Létesítet
tek egy sportpályát, ezt téglá
val kerítik  körül. Az anyagot 
a tsz fogatai fuvarozták a 
helyszínre társadalm i m un
kában. Hasonlóképpen szá
m ottevő társadalm i m unkát 
végeztek — a fogatm unkán 
túl a tsz vezetői és tagjai ra 
kodtak is — annál a háznál, 
am elyben elkészülte után 
klubszoba, KISZ-helyiség. 
könyvtárhelyiség és orvosi 
rendelő létesül. Mindez pe
d ig  nem csak a tsz tagjaié, ha
nem  az egész falué, am elynek 
m inden gondjából és öröméből 
részt vállalnak a tsz vezetői, 
s  erről a nagy családról leg
jobb tudásuk szerin t igyekez
nek gondoskodni ;s .

V iktor Zoltánné

nészeti beosztása miatt. MáT 
hajnali 4 órára a 3-as számú 
tehénistállóban kell lenni. 
Részt kell venni a  takarm á
nyozásban, takarításban, á lla t
ápolásban és a  fejési előké
születekben. A ■ napos m egta
nulja és végzi a kézi- és gépi 
fejest. Segít a fejőgépek tisz
tításánál, ita tásnál, trágyázás- 
fiái, almozásnál. Reggeli után 
a tejházba megy. m ajd az is- 

...télkibaS' sé f  it a  déli és az esti 
fejesnek A datokat gyűjt, gya
korlati naplót ír  és tanul.

A kézi fejesről ta lán  né
hány szót: egylábú székre 
kell ülni. Kétszer dőltem  fel, 
ezzel a  labilis alkotm ánnyal. 
A tehén az első alkalom mal 
három szor rá lépett a  lábam 
ra. Négyszer felugratott. Any- 
ny it mocorgott fejes közben, 
m ajdnem  a  hasa a lá  kerül
tem. M egm utatták, hogyan 
kell kézzel fejni. Húzkodtam 
a szegény á lla t tőgyét, s csö
pögött is a  tej, azonban be
lefá jdu lt a  lábam , a dere
kam, a  kezem, a  nyakam . Fej
tem, s közben fel-felnéztem a 
m ennyezetre. Egyszer csak 
furcsa valam it lá ttam  felém 
közeledni. A szememet még 
sikerült becsukni, de a  szá
m at nem. A „valam i” neki
vágódott az arcom nak, s 
nyomban éreztem , hogy ez a 
tehén farka volt.

— Fordulj föl! — kívántam  
szívből, s félrefordítottam  a 
fejem. Akkor meg a nyakam 
ba csapott. Ez többször is 
megismétlődött, s végül is be
letörődtem.

A déli fejes után ebédelni 
m entünk. A második fogás 
„beton” (borsó)-főzelék volt- 
Soha életem ben nem, szeret
tem, de most olyan éhes vol
tam, hogy pótadagot is kértem  
belőle.

Néhány szót még a tehené
szetről. A 3-as istállóban 
egészséges m agyartarka tehe
nek vannak. Villanyvezeték, 
vizvezetékhálózat, takarm ány- 
előkészítő és motor’ház is var. 
m ert itt géppel végzik a fe- 
jést. A padozat élére állított 
téglából épült. Minden tehén
nél a falon fejtáb la jelzi a 
szükséges adatokat, a tehén 
születési évét, legutóbbi ellé- 
sét, m últ évi tejhozam át, nap: 
tejhozam át stb. Az állatokat 
rendszeresen és gondosan 
ápolják. A tehenek először si
lót, majd sörtörkölyt, abraké; 
és szénát, végül vizet kap
nak.

A tejházban végezzük a tej 
mérését, kannázását, szűrését, 
hűtését, fölözését és a te j vizs
gálatokat (fajsúlym érést, zsír
tartalom , savfok m egállapítá
sát). Nem tétlenkedünk tehát 
a tehenész beosztásban. Van 
tanulni-, gyakorolni való elég, 
s  ez így is van rendjén.

Szente Pál


