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Napirenden a nyári és őszi 
mezőgazdasági munkákra való felkészülés

Néhány nappal ezelőtt Tata
bányán, a megyei tanács nagy
tanácsterm ében értekezletre 
gyűlt össze a községi párttitk á
rok, a tanácsok elnökei és a 
megye termelőszövetkezeteinek 
a  vezetői. A tanácskozáson je
len volt Vaderna József, a  me
gyei tanács vb elnökhelyette
se, valam int Néveri László, a 
megyei pártbizottság mezőgaz
dasági osztályának vezetője és 
számos más m eghívott vendég.
Az értekezlet napirendjén a 
nyári és őszi mezőgazdasági 
m unkákra való felkészülés, va
lam int az 1963—64. évi ke
nyérgabona-vetésterv^ teljesíté
sének feladatai szerepeltek.

Néveri László megnyitó sza
vai után, Losonczi Lajos, a 
Földművelésügyi M inisztérium 
megyei instruktora beszéde be
vezetőjében a mezőgazdaság 
helyzetét, eredményeit, vala
m int az időszerű mezei m un
kák állását ism ertette. A fel
adatokról szólva, a. gépek terv
szerű kihasználásának, vala
m int a növényápolásban al
kalm azható korszerű agrotech
nikai módszerelmek jelentősé
gét hangsúlyozta.

— A burgonyát még m a is 
sokfelé kapálják  a gazdák — 
m ondotta —. holott ez a m un- | — Gyorsan- közeleg az ara- ' — hat, esetleg hét napra ösz- 
ka ma m ár kiküszöbölhető. Az j tas ideje — m ondja a dadi j szetorlódik. Éppen ezért a

, A ranykalász Tsz főagronómu- j gépállomás kellő időben gon- 
| sa, m ajd hozzáteszi —, sző- ; doskodik arról, hogy megfelelő 
j vetkezetünkben m ajdnem  hét- | számú kom bájnnal segítse a 
í száz hold lesz az aratnivaló termés gyors betakarítását. 
j gabona. A kom bájnosok m ellett a

A tsz-ben tavaly nvárnn i  szállítók és magtisztítók mun-

gondos elvégzése, valam int a 
kiválasztott vetőmag csírázó
képességének pontos ismerete, 
a  tábla-törzskönyv pontos ve
zetése é* a vetés szeptember 
20-tól, október 25-ig történő 
elvégzése, a megfelelő term és 
alapvető feltétele. Az intenzív 
búzák nagyon m eghálálják a 
trágyázást. A vetés lebonyolí
tása, a vetőgép m unkába állí
tása, az előírt mennyiségű 
mag megfelelő mélységre va
ló elvetése stb. m indehütt jól 
hozzáértő gazdák gondja le
gyen. A trágyakezelési m un
kák elvégzésének minőségétől 
függ a  jövőben a m űtrágya-ki
utalás m értéke is.

A beszámoló a továbbiakban 
a silózás optim ális időben va
ló elvégzésének jelentőségét 
részletezte.

— A pótkocsik magasítóit 
m ár most készítség el a  szövet

kezetekben — m ondotta. — S 
a  silógödröt legkésőbb, 3 
napon belül le kell zárni.

Ennél a  m unkánál a „Hofher” 
traktorok is sokat segíthetnek, 
így aztán a szántó traktorok 
felszabadulnak és akár éjjel
nappal végezhetik a  tarló- 
forgatást. A tarlókat

egy menetben szántják és 
hengerezik vagy simítózzák 
majd a gépállomási trak to 

rok.
A beszámolóban szó volt még 

a többi között az állattenyész
tés feladatairól is, különös te
kintettel a téli takarm ány bá
zis megterem tésének módsze
reiről.

A v ita  során elhangzott hoz
zászólásokból világosan kitűnt, 
hogy a term előszövetkezetek
ben, a  feladatok m aradéktalan 
megvalósításához, minden* le
hetőség rendelkezésre áll.

A b aro m fih iz la lás  
m esterei

A dömösi D unakanyar Tsz 
barom fitelepe im m ár egy év
tizedes m últra  tekin t vissza. S 
ez idő a la tt a farm on jelentős 
fejlődés m ent végbe. E rre ta 
lán | legjobban jellemző, hogy 
az 1953. évi 500 csirkével 
szemben, az idén m ár 18 ezer 
darab aprójószágot hizlalnak.

Prommer János főagronó- 
mus kíséretében megcsodál
tuk a népes szállások rendjét 
és tisztaságát. A telep egysze
rű, ötletes és olcsó — de nem 
primitív! — berendezése, há- 
rom hetenkint mintegy kétezer 
darab  hízottcsibe leadását te
szi lehetővé.

Ha m ár itt tartunk, akkor 
bizony első helyen érdem eltek 
volna em lítést a szorgalmas 
gondozók — Buzolka Béláné, 
Pabi Sándorné, ifj. Herédí 
Istvánná és M ihalovics Péter- 
né —, akik egész éven á t nagy 
hozzáértéssel, példam utató 
m unkát végeznek. Rendszere
sen tanulm ányozzák a szakiro
dalm at, s így a legjobb mód
szerek ism eretével rendelkez
nek.

„Hogy jól sikerüljön az aratásunk"
állami gazdaságokban

évek óta bevált módszer, 
hogy a növényt kelés után 
beekézik és m inden eső 

után, ú jra  feltöltik.
Ez az eljárás nagyon jó ered- | 
ménnyel bevált.

Losonczi Lajos ezután a ré
tek mielőbbi letakarításának i jókra, 
fontosságáról és az ara tásra  1 
való következetes felkészülés 
jelentőségéről beszélt.

— Jó módszer — mondotta, 
hogy több szövetkezetben, meg
felelő feltételek előírása mel
lett. term észetben is prem izál
ják a gépi aratók m unkáját.

Fontos a  gépek mielőbbi 
kettős műszakban való üzemel
tetésének megszervezése is. A 
szalm a-letakarítás és össze
gyűjtés. a tarlchántás, illetve 
a nyári mélyszántás program ja j kezeiben. A gépek m ajdnem  
ugyancsak szerves része áz 409 hold búzát, 224 hold őszi 
aratás-cséplésre való felkészü- | árpát és 55 hold tavaszi árpát 
lésnek. Ide tartozik az is, hogy ; ara tnak  majd.

A z  árpa betakarításával 
nem  lesz különösebb gond, 
de a búza aratásánál nagy 
hajrá várható. Az a helyzet 
ugyanis, hogy mintegy 400 
holdon teljes egészében Fer
tőd! búzát term el a  közösség. 
Ez azt jelenti, hogy a term és 
érése — a  szokásos 2 1  nappal 
szemben, am ikor még külön
böző búzafajtákat term eltek

nyáron
Im ár sokat segítettek a kom- ka^  se >esz k° nnyu- EPPen 
! bajnok. Csupán 50 hold gabo- ' f zert a tsz vezetősége az a re
na aratása várt a kézi kaszá- I ‘f 1 . mun,ka , Prem izálására

Az idén, ha nem  dől okos Javaslatokat állíto tt osz- 
‘meg a termés, már teljes égé- j sze’ arrV.!' rövidesen^ a tagsag 
szében kom bájnok végzik  a j „törvényerőre . Nagyon
m unkát. Ezek után könnyen j okos gondolat, í1?,gy a kombaj- 
azt h ihetné az ember, hogy ! a ^ ok ]Q m unkáját Je rm észe t-  
Dadon m ár nem okoz különö
sebb gondot a gabona betaka
rítása. Valójában azonban 
nem így áll a helyzet. De néz
zük csak sorjában a szövetke
zet aratási tervét.

A Kömlődi Gépállomás, az 
aratás kezdeti szakaszában két 
kom bájnt üzem eltet a szövet

ben is prem izálják majd 
A  szövetkezet terveiben a 

gabona jó elraktározását, a 
tarlók teljes letakaritását és a 
közvetlen járulékos talajm un
kák rend jé t 'is  az aratási ten
nivalók között írták elő. A 
feladatot helyesen szabták

ism ét gabona vagy más nö
vény. Ennek alapján a főagro- 
nómus m ár előírta a nyári is
tállótrágyázás menetét.

A közösség aratási m unka- 
tervében a tarlóhántás és nyá
ri mélyszántás is szerepel. 
Ebből tud tuk  meg, hogy a kö
zösség nem  akar m inden ta r
ló t mélyen szántani, ebből 
annyit ír t elő — 290 holdat —, 
álról nincs felülvetés — ' eké
vel aláforgatják  —, ha ketl, 
még éjszaka is szántanak 
majd  — úgy, hogy a traktor a 
szántás m enetével egyetem 
ben hengerez is. Ez a  módszer 
a helyi körülm ények’mellett, 
m int azt a főagronómus szám
vetése is bizonyítja, eredm é
nyesebb és olcsóbb, m in t a 
„dísztiller ’-rel történő tarló- 

n. I hántás. A gondos előkészüle- 
álr ' tek

szövetkezetekben feltétlen 
hozzáértő gazdákat bízza
nak meg az új gabona ke

zelésével, átadásával.
Az 196.3—64. évi kenyérga

bona-vetésterv teljesítésének 
feladatairól szólva hangsúlyoz
ta:

— A vetésre kijelölt terület 
talajism erete, a talajm unka

meg az A ranykalász Tsz-ben. 
M ár a vetési sorrendiség kér
dését is qreghakirozta a veze
tőség, tehá t tudják, hogy me
lyik táb lára  kerül gabona után

jelentőségét a  főagronó
mus így fogalmazza, meg: 
„tervszerűen készülünk a 
m unkákra, hogy utána el
mondhassuk, jól sikerült az 
aratásunk

Földhözragadt gondolatok
Százmilliók lesték az elm últ napokban a 

híradástechnika összes lehetőségeit fel
használva az űrutas vegyespárosról érkező je
lentéseket. A televízió révén m illiós tömegek 
személyes ismerőseivé vált a kedves mosolyú 
leány és alezredes űrtestvére. A jószándékú 
em berek a világ minden tá ján  izgalommal 
várták, hogy a szédítő magasságból baj nélkül 
földet érjenek a nem rég még elérhetetlennek 
h itt régiók pionírjai. A háború- és fegyver
m entes jövendőnek egy biztató sugara csillan 
meg ezekben a teljesítm ényekben. S m ikor a 
Szovjetunió népei, az állam  vezetői hősöket 
megillető tisztelettel övezik az ű r  első női 
utasát és az újabb világrekordokat felállító 
szovjet tisztet, akkor az emberiség a tudás 
hatalm át, a végtelen megismerést, azaz ön
m agát ünnepli.

Ebben a hangulatban hajlam osak vagyunk 
a nagy szavak használatára, „égi” dolgokról 
tárgyalunk és megfeledkezünk a földhözra
gadt gondolatokról. Nem ünneprontás, hanem 
a tényekkel való józan számvetés, ha a diadal 
hangjai közben felem lítjük, hogy a jövőnek 
azok a magasban száguldó „közlekedési esz
közei” jelenleg a békés egymás m ellett élés 
versenyzői. Ezek a nagyszerű alkotások m in
den gyökerükkel a földhöz tartoznak.

A világmindenségbe hatoló szovjet állam 
polgárok. az egész em beriségért dolgoz

nak és hoznak áldozatot. Ne feledjük, hogy 
az űrrepülés azért még nem épnen hétvégi 
üdülés. Égi magasságba já rn i veszélyekkel teli 
vállalkozás és nagy hősiességet kíván. A vosz- 
tokok, a szputnyikok és lunyikok megalkotá
sában, a ku tatási programok végrehajtásában, 
a  repülésekben a  kom m unizm ust építő  em ber 
legnemesebb értelem ben vett hétköznapi hő
siessége nyilvánul meg. Ez á  szemlélet fűti 
a szűzföldek feltörőit, az erőművek építőit, 
az új szovjet városok alapítóit. Az ő példájuk 
h a t az osztály társadalom  kegyetlen börtönei
nek em bertelen viszonyai között is ellenálló

Villámok a mezőgazdaság szolgálatában
Hosszabb idő óta próbáihoz-1 gyújtogató villám ok erejét, 

nak  a tudósok, hogy „igába [ Számottevő eredm ényt eddig 
fogják” a levegőtengerben va- j sehol nem  tud tak  felm utatni, 
lahol állandóan zajló zivata- | M indam ellett m egállapították, 
rok felszabaduló óriási ener- ' hogy a  zivatarok külön hasz- 
g iáját, elsősorban a  romboló, 1 na nem  csupán a  tisztább le

vegő és a nagyobb ózontarta- 
”  ‘ x, lom, igen jelentős például a

villámok „m űtrágyaképző” te 
vékenysége. Amikor ugyanis 
az óriás te re t befutó villámok 
pályájukon izzóra hev ítik  a 
levegőt, a 60 000—200 000 Am
per erősségű villam osáram  
oxidálja a vele érintkező és 
közvetlen környezetében levő 
nitrogént.

Ez a folyam at rendkívül ha
sonlít — persze óriási mére
tekben — ahhoz az eljáráshoz, 
amellyel a  gyárak szintetikus 
úton nitrogén m űtrágyát állí
tanak  elő. Az oxidált n itro 
gén, ez a term észetes m űtrá
gya, a  legrövidebb úton: az 
eső segítségével ju t a ta lajfe l
színre és szivárog be a  ta la j
ba. i

hősökre, a sztrájkok szervezőire és k itartó  ka
tonáira, a  szocializmust építő  országok dol
gozóira, a békem enetek tagjaira , a fajüldözés 
ellen fellépőkre, a  nem rég felszabadult né
pek mindig tisztában látó vezetőire.

V an elég tennivaló a földön, hogy az egész 
emberiség olyan szabadon, olyan magas

ságokban száguldjon majd, m in t ahová az 
űrben keringő Ádám és Évának sikerü lt el
jutnia. A nagy pillanatokat közvetítő koz- 
movízió egyik adása elő tt a  M agyar Mezőgaz
daság főszerkesztője jelentkezett a képernyőn 
és köznapi dolgokról mondta el jegyzetét. A 
lucerna gépi szárításáról beszélt. Adatok 
hangzottak e l annak bizonyítására, hogy a 
mezőgazdaság rendelkezésére bocsátott drága 
gépek használata m egtérül, m ert működésük 
révén értékesebbé lehet tenni a  meglevő ta 
karm ányt. Ha m inden gépet gondosan, te lje
sen kihasználnának, akkor hazai erőforrások
ból lehetne fedezni az állatállom ány átteilel- 
tetéséhez szükséges takarm ányt. Körülbelül ez 
volt a levont következtetés tartalm a.

Ekkor jö tt az a bizonyos „de”-vel kezdődő 
fordulat. Sajnos néhány helyen — 

köztük Komárom megyében — nem hasz
nosítják a szárítóberendezéseket. S mikor 
a képernyőn Valóntyina — noteszára ráfújva 
.— a súlytalanságot m utatta be az egész föld
kerekségnek, tálán többen gondoltak arra, 
hogy a lucerna-probléma nem  is ősik olyan 
távol a kozmosz eseményeitől. A z a jövő. 
am it a messziség meghódítása jelez, m illiónyi 
apró erőfeszítésből épül fel. Ju t ebből a m a
gyar népnek és Komárom megye dolgozóinak 
is. A szovjet űrhajósokat alkotó kollektíva, a 
hős repülők, a szocialista állam  polgárai az 
em beriségért, értünk  is megfeszítik erejüket. 
Ez magában foglalja azt a felelősséget, hogy 
m indnyájunknak — kicsi és nagy dolgokban 
egyaránt — a lehető legjobbat kell adnunk. 
Ne feledkezzünk meg a látszólag apró dol
gokról, hiszen ezeknek sikeres megoldásával 
vesszük ki részünket a boldog holnap gyor
sabb megvalósításából.

Köszönet helyett
Évzáró ünnepélyt rendeztek 

a tatai Vaszari Á ltalános Is
kola V. osztályának ..napkö
zis” gyermekei, ö röm  volt 
látni a fegyelmet, ragaszko
dást, m elyet a fiatalok a peda
gógusuk irán t tanúsítottak. 
Lacsny Zoltán tanító  példás 
nevelőm unkát végzett, s ez
zel m egerősítette bennünk azt 
a tudatot, hogy amíg mi, szü
lők az üzemekben, hivatalok
ban dolgozunk, gyermekeink 
a legjobb kezekben vannak. 
Lehet, hogy gyakran nagy 
erőfeszítésbe kerül ez, hiszen 
idős, beteges ember, s tudjuk, 
hogy az élénk, pajkos fiata
lok sokszor törnek borsot a 
nevelők o rra alá. De az ünne
pély kedves műsora kitűnő 
bizonyítvány volt arra , m it 
jelent egy pedagógus odaadó 
m unkája az élet szépségeinek 
megszerettetésében.

Kaszás József 
Tata

F A L U S I  H U M O R
U tolsó lehetőség

— Csak még most az egyszer adj tanácsot, hogy m it csi
náljak  és esküszöm, hogy jövőre beválasztunk a vezetőségbe.

(Fülöp György rajza)

F ővárosi k ém én y

— U tánunk jöttek ők is! Megszokták a mi kém ényünket 
P istafalván! (Szegő Gizi rajza)

M in d en ü tt ta p asz ta lt szak em b ert k e re sn ek

— M iért ragasztottál ekkora álbajuszt?
— M ert így tapasztaltabbnak látszom.

(Fülöp György rajza)

T anuló  vezető

1 1 . csak a falujukban nincs bo rbély . . .
(Szegő Gizi rajza)


