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Tapasztalatcsere Tar jártban
Alig fejeződött be az év leg- digi m unkák állásáról. El-

nagyohb kam pánym unkája, az 
aratás, m áris új feladatra  kell 
felkészülniük a falusi agitá- 
ciós csoportok tagjainak. A 
körülm ények jobbak, m int az 
elm últ évben. A nagy hősé
get követő augusztus végi 
esők lehetőséget ad tak  arra, 
hogy az őszi vetéseket időben 
és jó  minőségben tud ják  el
végezni a  gazdaságok. Most 
még van idő az alapos m érle
gelésre, a feladatok átgondo
lására. A falusi pártszerveze
tek és gazdasági vezetők úgy 
készíthetik elő m unkájukat, 
hogy később fennakadás ne 
legyen.

Erről győződhettek meg 
m últ héten a ta rján i Haladás 
Termelőszövetkezetben rende
zett tapasztalatcserén a tatai 
já rá s  hegyközségeinek agitá- 
ciós csoportfelelősei. A ta rjá 
ni tsz agronómusa, a szövet
kezet agitációs csoportjának 
vezetője beszám olt i t t  az ed-

mondta, hogy az a ra tást és a 
cséplést 525 holdon augusztus 
10-ig befejezték és augusztus 
17-re elvégezték az őszi ,siló- 
zást is. Sokkal bonyolultabb 
feladatnak m utatkozik az őszi 
betakarítás, vele együtt az 
őszi vetés, mélyszántás, trá 
gyázás elvégzése, mivel ebben 
az időszakban folyik a háztáji 
terü letrő l a burgonya, a ku
korica betakarítása és a  szü
retelés. Ezért, hogy mindezek 
a m unkák időben és jó m inő
ségben m egtörténjenek, feltét
lenül szükséges a  széles kö
rű  agitációs tevékenység mind 
a  tagság, m ind a családtagok 
között. A nyári betakarítási 
m unkák után tehá t nem  lehet 
megállás. Ahol ezt az időt 
n e m '' használják ki jól, ott 
olyan késés szárm azhat, m e
lyet ebben az évben m ár nem 
tudnak behozni. Aki lekésik, 
az kapkod — ebben pedig 
nincs köszönet és végső soron 
a szövetkezet lá tja  kárát.

•  *

Ötletes a braktakarmány-késslet 
növelés Kacson

A kocsi termelőszövetkezet 
vezetői) a jó  gazda gondossá
gával alapozzák meg növek
vő állatállom ányuk takar
m ányellátását. A szálasok 
m ellett a  nagy tömegű lédús 
takarm ány szakszerű beta
karításá t és tárolását is fon
tos feladatnak tartják .

Megyénkben az elsők kö
zött, még augusztus első nap
ja iban  megkezdték a több 
m in t 400 kh silójuk betaka
rítását. Eddig összsiló-terüle- 
tük  feléről hordták be a 
term ést, de m ár jelenleg is 
m eghaladja a készletük az el
m últ évi mennyiséget. Mivel 
a  siló tömegében és minősé
gében is jobb a  sok évi átlag
nál, e lehetőséggel élve he
lyes és gazdaságos kezdemé
nyezésbe fogtak. Az ötletet 
elsősorban az Orkán silózó- 
gép a d ta

A fejlettebb csöveik égy 
része a  gép nyom ában a föld
re  hullik. Ezt mindenképpen 
fel kell szedni. S  ha m ár fel
szedik, m iért nem lehetne kü 
lön tárolni — vetődött fel a 
kérdés.

Az elgondolást lendületes 
kivitelezés követte. Az Or
kán után összeszedett csövek 
m ellé a  silókukoricán term ett 
csöveknek, mintegy 10 szá
zalékát letörik. Jelenleg m ár 
a  második betonsiló-gödröt 
tölti az álló  silózó.

Hozzávetőlegesen a  m integy 
40 vagon tejes, illetve viasz
érésben induló zöld hüvely- 
levéllel és torzsával együtt 
besilózott kukorica m ájusi 
morzsoltban számítva közel 
20 vagon teljes értékű ab
raknak felel meg. E tak ar
m ányt kedvezően lehet m ajd 
az állattenyésztésben haszno
sítani.

G Y A R -

ÉS GÉPSZERELŐ 

V Á L L A L A T

keres
vidéki szerelési területeire 
Almásfüzitő, Tiszaszeder- 
kény, Űzd, Diósgyőr és 
Pécsre lakatos, villanyszere
lő, csőszerelő szakmunkáso
kat és segédmunkásokat. 

Műszaki munkakörbe 
gépésztechnikusokat, 

műszaki előkészítői, műszaki 
ellenőri, szerelésvezetői és 

egyéb munkakörbe. 
Szállás és külszerelésre elő
írt kedvezmények biztosítva. 

Jelentkezés személyesen 
vagy írásban:

GYÁR- ÉS GÉPSZERELŐ 
VALLALAT

Budapest VI., Paulay Ede 
utca 52. személyzeti osztály. 

Felvétel esetén 
útiköltség térítve.

A jánlatos lenne ezt a  meg
oldást m ásutt is alkalm azni, 
hiszen kedvezően • segíthetné 
az abraikhiány csökkentését

A szőnyi terv 
többlete

Javában folynak a jáfási 
tanácsokon a  term előszövet
kezetek tervtárgyalásai. A 
szőnyi Szabadság Tsz vezetői 
is egyeztették a  jövő gazdasá
gi évre vonatkozó elgondolá
saikat a  felsőbb szervek ja 
vasla ta iva l M ár a terv tárgya
lás előtt k id e rü lt hogy a já 
rás által m egadott tervszámok 
úgyszólván m inden termelési 
ágban azonosak azza l am it a 
tsz határozott el feladatként 
a  jövő évre. Csak a gabona- 
vetéstervnél voln ném i elté
rés, de a  szőnyiek úgy véle
kedtek. hogy helyesebb, h a  itt 
elfogadják a já rá s  álláspont
já t, és nagyobb területen, ter
m elnek g ab o n á t — A nép- 
gázdaság érdeke így kívánja, 
s ez utóvégre a tsz-tagság kö
zös érdeke is — lá tták  be a 
szőnyi vezetők.

Egy rovat azonban új a 
Szabadság Tsz tervében s 
méghozzá igen nyomós tétel
kén t szerepel o t t  Az új gaz
dasági év re elkészül ugyanis 
a szövetkezet tojóháza. (So
káig húzódott az építése, m ár 
nagyon türelm etlenül várták.) 
ötszázezer darab  to jás lesz 
1964-ben a  hozama, s ez m in t
egy 700 ezer fo rin t többletbe
vételt je le n t Ilyen nagy ösz- 
szeg term észetesen k ihat a 
tagság jövedelm ére is: ezért a 
jövő évi munkaegység értékét 
is nagyobbra tervezték, mint 
az id e it

A jó munka jutalmazása
A kisbéri Virágzó Tsz tagjainak budapesti kirándulása a Sirály szárnyashajóval

Gondoskodnak a háztáji állatállomány 
alomsziikségletérél Koppánmonostoron

Koppánmonostoron is, m int 
a legtöbb termelőszövetkezet
ben évek óta, nagy gondot 
okoz a háztáji gazdaság alom
igényeinek kielégítése. Ez év 
őszétől kezdve^ úgy szán
dékozzák e  nehézséget meg
oldani, hogy m ind az  egyén, 
m ind pedig a  közös javát 
szolgálja.

Mivel a  szaknaterm és a 
közös igényeit is  csak szűkö
sen fedezi, egyéb száraz
anyagból — a  m ás években 
nagyrészt veszendőbe menő 
— kukoricaszárból készíte
nek folyam atosan alom anya- 
got.

Ősztől kezdve a  háztáji 
gazdaságok szükségleteinek 
kielégítésére szártépő t  á llít

be a  termelőszövetkezet. A 
reális igények és szükséglet 
szerint a  tsz beszállítja a 
tsz-tag birtokában levő levá
gott szárat, feltépeti a géppel 
és a  tag háztá ji gazdaságába 
szállítja. A kollektív gazda 
sem a  szártépésért, sem a 
szállításért ellenértékét nem 
fizet, viszont a  gazdaságában 
keletkezett trágya a  közösé, a 
term előszövetkezeté lesz — 
ugyancsak térítéaroentssen.

Ez a  megoldás előrelátha- I rály  ugyan
tólag több szempontból is 
kedvező lesz. Ösztönzi a tsz- 
tagságot a  szár betakarítására, 
növeli a  közös gazdaság is
tállótrágya-bázisét és meg
o ld ja a  háztáji alomigények 
kielégítését.

Szinte hagyományossá vált 
a kisbéri Virágzó Tsz-ben, 
hogy a m unkában k itűn t ter
melőszövetkezeti gazdákat a 
különböző anyagi jellegű el
ismerésen felül más, m ara
dandó jutalom ban részesíti a 
szövetkezet vezetősége. Ez év 
elején például elhatározták, 
hogy egy balatoni, illetve bu
dapesti kiránduláson vehet
nek részt azok, akik a  legtöb
bel já ru lnak  hozzá a  közösség 
feladatainak m aradéktalan 
teljesítéséhez. A vezetőség 
ígéretét a  MAHART vezér- 
igazgatósága is alátám asztotta 
azzal, hogy januárban  beje
lentette: ha a Virágzó Tsz 
tagsága ebben az évben is ré
gi hírnevéhez méltóan dolgo
z ik  és a szövetkezet az élen
járók között marad, a legjobb 
eredm ényt elérő m integy 45— 
50 tsz-tagot ju ta lm ul elviszi 
egy budapesti útra a Sirály 
szárnyas hajóval.

A nagy nyári m unkák befe
jezésével m egtörtént a  balato
ni kirándulás, amelyen negy
ven t.sz-tag vett részt. Ebben 
az elism erésben is a  jó m un
k á t végzők részesültek, de a 
legnagyobb várakozással még
is a  szárnyas hajóval meg
rendezendő kirándulásra te
k in te tt a  szövetkezet tagsága, 
s különösen azok a  dolgozók, 
akik teljesítm ényeik alapján 
ezen új élm ényeket ígérő u ta
zás részvevőiként szám ításba 
jöhettek. Ez utóbbiak néhány 
hét ó ta  m ár szinte gyorsab
ban forgatták  volna az idő 
kerekét, hogy ham arabb  ér
kezzék el a  nap, am ikor vég
leg eldől: ki lesz o tt a  Bécs- 
ben is megcsodált Sirályon.

Augusztus utolsó hetében 
m egjött az értesítés a  MA 
HART-tól: szeptem ber 4-én 
8 órakor a S irály a  kom áro
mi hajóállom áson indulásra 
készen v á rja  érdem es utasait. 
Szerdán hajnalban tehát a 
Virágzó Tsz 45 nautikában 
k itűn t tag ja nem  kis izgalom
mal csomagolt egy szám ukra 
eddig ism eretlen járm űvel 
teendő kirándulásra. A Si- 

nyolcra nem, de 
piegérkezett, ..e 

a vele való ii-

vendégéket, m ajd bem utatta 
a  h a jó t  Ez a hajó a szovjet 
technika egyik jelentős v ív 
m ánya  — mondotta. Hatvanöt 
személyes, raké ta  típusú, lég
csavaros meghajtású, s utazó 
sebessége óránként 60 kilomé
ter. s  néhány perc múlva 
m ár m agunk is a  kék ország
úton, a Duna sim a tükrén 
siklottunk gyorsvonati sebes
séggel Budapest felé.

H ajónk szinte) repült a víz 
felett, s egymás után tűntek 
el mögöttünk a két part men
tén épü lt községek, városok. 
A szövetkezeti tagok, m int a 
jó l végzett m unka elism eré
sének részesei, kíváncsian fi
gyelve a S irály száguldását, az 
elsuhanó tá jakat, az élmény
től fellelkesülve cserélték ki

észrevételeiket. Budapestre 
érve a kiránduló csoport né
hány órás városnézésre in
dult. M egismerkedett gyönyö
rű  fővárosunk nevezetességei
vel, m egtekintette a városépí
tő m unkát, m ajd a Vidám 
Parkban szórakozott estig, a 
hazaindulásig.

A visszaül ton is a kellem e
sen töltö tt nap sok élménye 
volt az általános beszédtéma, 
no meg természetesen az, 
hogy érdem es a szövetkezet
ben a tudás legjavát adni, 
m ert az nemcsak anyagiak
ban, hanem  erkölcsi megbe
csülésben, ism ereteik bővíté
sében, em lékezetes élmények 
biztosításában is elnyeri ju 
talmát.

K. E.

A Sirály szárnyas hajó az u tazás befejeztével tiszeletkörrel 
tiszteleg a  szövetkezeti tagok e lő tt

A  T S Z  B O L T J A

fél kilencre 
kezdődhetett 
merkedés.

A beszállás után dr. Bélái 
József, a MAHART vezérigaz
gatója köszöntötte a szövetke
zet élenjáró  dolgozóit és a

Filléres kukoricagóré
M int ism eretes, a  kukorica

góré építése elég költséges 
dolog. Előfordul, , hogy egy 
ilyen felépítm ény 38—40 ezer 
forin t költséget is felemészt. 
Ahol pedig nem gondoskod
nak a  kukorica megfelelő tá 
rolásáról, o tt az időjárás, eső, 
hó k árt tesz a term ényben.

M ikita István termelőszö
vetkezeti dolgozó újításával, 
az ú jfa jta  kukoricakas-megol- 
dással felbecsülhetetlen szol- 
gálatott te tt termelőszövetke
zeteinknek. Természetesen ez 
az újítás csak akkor hozhatja 
meg a  k íván t eredm ényt, ha 
term előszövetkezeteinkben, s 
mindenhol, ahol ez szükséges,

építéséhez? — Elsősorban a 
tengeri kas palástjának a  ki
alakításához szükséges az úgy
nevezett dróthálóból készült 
szőnyegkerítés anyag, de en
nek hiányában a  palástöt erős 
fűzfavesszőbe, lécmaradékból, 
vagy vastagabb nádanyagból, 
ső t napraforgószárból is el le
het készíteni. Drótháló fel- 
használása esetén a  hálót a 
drótszőnyeg hengerpalástjába 
font dróttal, az úgynevezett 
A ndrás-kereszt kialakításával, 
valam int lécvázzal lehet me
revíteni. A m erevítő léceket a  
hengerpaláston kívül, kör-kö
rösen haladó drótszálakkal 
fogják össze. Az így kiképzett

elterjesztik. M ikita István á l
tal kidolgozott tengeri kas 
megvalósításához szükséges 
anyag mindegyik tsz-ben ren
delkezésre áll. így ez az ú jí
tás termelőszövetkezetben, 
yagy állam i gazdaságban há
zilag is megvalósítható.

I Milyen anyagokra Is van 
szükség az ú jfa jta  tengeri kas

hengeres teste t gerendákra 
fek te tett kukoricaszárból kép
zett szőnyegre helyezik. Ez a 
kukoricaszárszőnyeg azt a  célt 
szolgálja, hogy a tá ro lt tenge
r it megóvja az alulról jövő 
nedvességtől. A felállított 
hengerpalástot felülről is le
takarják  a tengeriszárból ké
szített kúpos süveggel.

Több tsz-ben két m éter át- 
m éretű, két m éter m agas ku
koricakasokat készítettek. Ter
mészetszerűleg a követelm é
nyeknek megfelelően ezek a 
m éretek m egváltoztathatók. 
Ahol megfelelő mennyiségű 
rúd-faanyag á ll a  rendelke
zésre, o tt esetleg három  mé
te r átm éretű, két m éter m a
gas tengeri kasokat is lehet 
építeni.

Az ism ertetett tengerikas
nak — m inden más kukorica- 
góréval szemben — felbecsül
hetetlen előnye az is, hogy 
bárhol a  kukoricaföldeken fel
állítható. A tengerikasnak ez 
a  „mozgékonysága” lehetővé 
teszi, hogy a tengeri szállítá
sá t nem  szükséges esős időben, 
helyenként já rha ta tlan  útvi
szonyok között elvégezni, ha
nem  a  tengeri k in t hagyható 
a  földeken,' az o tt felépített, 
illetve összeállított tengeri
kasokban. A tengeri kasok
nak további előnye az, hogy 
am ikor kiürült, akkor szét
szedhető, és az anyaga fel
használható egyéb célokra 
(például a  drótháló kerítésnek 
stb.).

Még nem  em lítettük, hogy 
m iként tö rté n ik 'a  tengeri kas 
töltése és ürítése. A töltési 
egyszerűen úgy végzik, hogy a 
tengerit felülről beszórják a  
kasba. Az ürítést ta lán  még 
külön újításnak is tekin thet
nénk. Ugyanis ott, ahol a  hen
gerpalástot összefogják, egy 
vastagabb drótszál van, az 
egymásba hajló hengerpalást 
drótszemei közé húzva. Ami
kor az összeerősített henger- 
palástot m egbontják, akkor az 
összefűző drótszálat egysze
rűen kihúzzák, és m éris ömlik 
a kukoricakasból kifelé a  csö
ves tengeri,

Eigy, m ár a nyugdíjas kor
hoz közeledő gazdaem ber bal
lag  a  táti utcán. Nyáridő van, 
de 6 bricsesznadrágban, csiz
m ában lépked. Kezében vi
szont divatos szatyor lóg. Lát
szik ra jta , hogy így szokta 
meg.

Megáll egy nyitott ajtó 
előtt; fölnéz a  bejárato t díszí
tő cégérre: „A táti Vörös Csil
lag Term előszövetkezet zöld
ség-, gyümölcs- és tejboltja’’ 
— olvassa le onnan. Busa 
szemöldöke a la tt huncut 
soiy villan.

— Már megint rossz a hí
zók étvágya? — m uta t a ha
lomba rakott dinnyére. De a 
szemén látszik, hogy nem  pa
nasz ez, inkább jókedvű a  bá
csi, s  bosszantani szeretné 
M ekler István  boltvezetőt. Az 
mosolyogva fogadja a tréfát, 
azután készségesen segít a 
dinnyeválasztásban. Nem min
denkinek segít — mivel a 
„dinnyeszakértők” ezt netán 
sértésnek vennék —, csak an
nak, aki erre  megkéri. És fe
lesleges is a hosszas váloga

tás, m ivel a  boltba csak a  te r
més javát hozzák.

A világért sem venne á t a 
boltvezető selejtes áru t, hi
szen az őt terhelné. A fizetést 
is a forgalom után kapja. S 
ezzel a forgalommal érdemes 
dicsekednie.

— Augusztusban 60 ezer 
forin t volt a bevétel az üzlet
ben — m ondja büszkén, s el
sorolja, mi m indent lehet kap
n i a  tsz boltjában: zöldséget, 
dinnyét, mézet, tejet, ba-

mo- j • • -
— Reggel 7-től este 7-ig va

sárnap délelőtt is nyitva tar
tok  — mondja, és azzal foly
tatja , hogy T át apraja-nagyja 
ebben a boltban szerzi be a 
zöldárut.

M ekler István egyedül dol
gozik a  boltban. K ét hónappal 
ezelőtt még ipari m unkás volt 
és a felesége vezette a kis üz
letet. De nem rég meghalt, s a 
férj vette át a helyét. A tsz- 
ben m egtalálja a  számítását 
— s a szövetkezet sem pa
naszkodhat boltosára.

Szente Pál

É S A  S Z O L I D A R I T Á S ?
Hosszú lejáratú  hitelből két 

új Belorusz-traktort vásárolt 
a dadi A ranykalász Termelő
szövetkezet. Ezt csak helyesel
ni lehet, hiszen a  sa já t gép
park  k ia lakítása a  jó  m unka- 
szervezés és a nagyobb jöve
delem  egyik feltétele.

Azt azonban m ár kevésbé 
lehet helyeselni, am i a dadi 
szövetkezetben a silózásnál 
történt, s  am i a m unkaszerve
zést sem dicséri, s a jövede- 
lerrmövelésnek sem válik Ja
vára. A tsz-nek ugyanis van 
egy sa já t járvasilózó gépe — 
mégis a gépállomás hasonló 
gépét üzem eltette egy héten 
át. ,

— Csak egy gépet tudunk 
ellátni a szükséges szállító- 
járm űvel. Azért választottuk

a gépállomásét, nehogy egy 
másik termelőszövetkezetbe 
irányítsák — hallottuk az é r
velést az egyik dadi brigád- 
vezetőtől. — A saját gépün
ket pedig tartalékba helyez
tük, m ert netán a gépállomá
sé elromlik és leáll.

Hát ez bizony furcsa né
zet. Ha m ár a silózás sürget, 
akkor szervezték volna meg 
úgy, hogy mind a két já rva
silózó dolgozzon. De így? A 
sa já t gépük egy hétig ta rta 
lékként tétlenkedett, s ők iry 
kább a gépállom ásét használ
ták, am elyért fizetni kell — s 
am elyre talán sokkal nagyobb 
szüksége lett volna valam e
lyik szomszédos termelőszö
vetkezetnek!
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