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Ma még szükség van 
a lovakra is!

Mezőgazdaságunk jelenlegi 
fejlődési szakaszában a term e
lés biztonsága érdekében a gé
pi vonóerő kiegészítésére bizo
nyos m értékű lóállomány ta r
tása feltétlenül szükséges. Az 
igáslovak foglalkoztatása 
m indaddig indokolt, am íg ele
gendő mennyiségű és megfele
lő kapacitású erőgép nem  áll 
a szövetkezetek rendelkezésé
re. Sőt, elegendő gép m ellett 
is szükség van egy bizonyos 
fogatmennyiségre, a pusztákon 
belüli szállítások lebonyolítá
sára. és sáros, havas idői árás 
esetén a gépek helyettesítésé
re.

Megyénk termelőszövetkeze
teiben az igásló állomány 
mennyisége korántsem  kielégí
tő. Míg országos viszonylatban 
a term előszövetkezetek mező- j 
gazdasági terü lete it figyelem- | 
bevéve általában 84 kh-ra, n á 
lunk 102 kh-ra  ju t egy pár ló- 
fogat.

A közös gazdaságokban a 
lovak tartási körülményei az 
utóbbi esztendőben kétségte
lenül javultak, és annak elle
nére, hogy m unkaerejük egész 
éven át egyenletesen kihasz
nált, örvendetes, hogy csak el
vétve lehet gyengébb állatot 
látni. Takarm ányozásuk azon
ban nem ta rt lépést a többi ál
lat fa jóknál alkalm azott gya
korlattal, m ert fő táplálékuk 
szemes takarm ányból ma is a 
kukorica 'és csak elvétve kap
nak zabot vagy árpát. Istálló- 
zásuk továbbra is korszerűt
len, elhanyagolt.

Az elmúlt évek tapasztala
tai szerint megyénkben az 
Igásló állomány, a term észetes

i kiöregedás következtében,
; évente mintegy 10 százalékkal 
; csökken. E csökkenés ellensű- 
; lyozására elegendő számú csi
kószaporulat válna szükséges
sé. Mégis, az 1963-as évben 
csak 258 csikó született, vagyis 
alig fele a szükségletnek, bár 
a Lótenyésztési Felügyelőség 
minden lehetőt elkövetett, 
hogy a tsz-ekre lebontott fe- 
deztetési terveket teljesíteni 

I lehessen. A terv teljesítésében 
'■ azonban akadályozta őket a 
j fogatosok nemtörődömsége, 
érdektelensége, s az anyagi 
ösztönzés elégtelensége.

Gondot okoz, hogy a csikó
nevelés közös gazdaságainkban 
még m a is kisüzemi módon 
történik. Takarm ányozásuk 
ötletszerű, mozgatásuk, legel
tetésük megoldatlan. Gondozá
sukat leginkább idős, vagy 
csökkent m unkabírású tagokra 

! bízzák a rossz kereseti lehető- 
j ségek m iatt. Egyetlen nagyobb 
szövetkezeti csikótelep sem 
működik sehol.

Szövetkezeteink többségénél 
ugyanis csak 5—6. vagy még 
ennél is kevesebb csikó szüle
tik évente. Egy em ber m unka
erejét ez a néhány állat gon
dozása nem  kötheti le. Első
sorban ezért megoldatlan a le
geltetésük, kihaitásuk is. Sok 
helyen egész télen az istálló
ban állnak, lábaik tönkrem en
nék. És csak három  éven ke
resztül ta rtó  takarm ányozás 
után tűn ik  ki. hogy a helyte
len ta rtás következtében m un
kavégzésre alkalm atlanok. 
Ezért, lenne okvetlenül szüksé- 

: ges legalább járási szintű szö
vetkezeti csikótelepek létreho
zása.

HASZNOS SEGÍTŐTÁRS A TÁBLATÖRZSKÖNYV
A banai Petőfi Tsz-ben is 

m ár befejezés előtt áll az évi 
gazdálkodás mérlegének elké
szítése. Tehát rövidesen sor 
kerül a  zárszámadó- és tervis
m ertető közgyűlésre is. K ét
ségtelen, hogy ezeknek a  fel
adatoknak a m aradéktalan el
végzése nem egyszerű dolog, 
hiszen sok m unkával jár. A 
nagy elfoglaltság m ellett azon
ban, a tsz vezetői m ár a  zár
szám adást követő napok fel
adata ira  is gondolnak.

— Közvetlen a  zárszámadó 
közgyűlést követő napokban 
kötjük meg a szerződést a  me
gyei növényvédő állomással — 
m ondja Gulyás Sándor elnök, 
m ajd hozzáfűzi. — A növény
védelmi feladatok felm érésé
hez is komoly segítséget jelent 
nekünk a  táblatörzskönyv, hi
szen ennek alap ján  állap ítjuk

meg, hogy a  permetező és po
rozó gépiekkel hol, m it fertő t
lenítünk majd.

A Petőfi Tsz-ben Takács 
Károly föagronómus egy év óta 
pontosan „vezeti” a  táblatörzs- 
könyvet. Hogy ezit mi tette in 
dokolttá?

— A táblatörzskönyv nélkü
lözhetetlen kelléke a  növény- 
term esztésnek — m ondja az 
elnök. — Ez is azt az alapot 
alkotja, am elyre a  terveinket 
építjük.

A táblatörzskönyvből olvas
sák ki, hogy m elyik tábla m i
kor, milyen m unkát, trágyát 
vagy növényvédő szert kapott. 
S ez m egm utatja azt is, hogy 
az ado tt táblán m ennyi volt a 
term és, s a  hozamok milyen 
ráfordítást igényeltek. Ezek is
meretében a tsz  vezetősége lé
nyeges következtetéseket von 
le a tervkészítés során.

Ljahfß la k ú sssö v e tk v se é c k  
a ía k u in a k  a  n tcg tjéb cn

A lakásépítési program  ke
le tében  több száz új családi 
otthon építésére kerül sor. E 
nagy terv  megvalósítása során 
egyre nagyobb szerepet kap
nak a lakásszövetkezetek. A 
megyében jelenleg Oroszlány
ban, Komáromban, Taton és 
Esztergomban összesen hat la
kásszövetkezet működik. Fel
ügyeletük rendeletileg a  taná
csokhoz tartozik, am elyek 
azonban főként igazgatási fel
adatokat lá tnak el. A lakás- 
szövetkezetek gondozása azon
ban m ás területeken is egyre 
sürgetőbbé vált.

A földművesszövetkezetek 
megyei központja — a MÉ
SZÖV — vállalkozott arra , 
hogy patronálásszerűen segíti 
azokat a lakásszövetkezeteket,

amelyek — a szervezeti élet 
kibontakoztatásában, az alap
szabályszerű m űködés elősegí
tésében, évi mérleg elkészíté
sében, háztartási gépek köl
csönzésében stb. — igénybe 
kívánják venni a segítséget. A 
MÉSZÖV term észetesen té rí
tésm entes érdekképviseletet 
biztosít a lakásszövetkezetek 
számára.

A megyében a meglevő hat 
szövetkezet m ellett a  jövőben 
— előreláthatólag Oroszlány
ban és Táton — újabb lakás- 
szövetkezetek alakulnak majd. 
A MÉSZÖV m ár m indenütt jól 
felkészült arra, hogy szükség 
szerint megfelelő segítséget 
nyújtson minden lakásszövet
kezetnek.

A Székesfehérvári Közúti özemi Vállalat

útépítéshez brigádokat felvesz
Munkásszállás biztosítva. Bérezés teljesítmény szerint. 

A felvételhez egy hónapnál nem régibb tanácsi és orvos: 
igazolás szükséges. Jelentkezés: 1. sz. Építésvezetőség, 
Alsóörs, Széchenyi u. Tó., 4. sz. Építésvezetőség Bodajk 

Petőfi u. 47., 5. sz. Építésvezetőség Nagyigmánd, 
Felvonulási épület, 6. sz. Építésvezetőség Veszprém, 
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A nemzetközi kertészeti kiállításról Ház a tavak között
1964. április 16. és október 

11. között rendezik meg a 
nemzetközi kertészeti kiállí
tást Becsben. A fél évig 
nyitva tartó  kiállítási pavilo
nokban és a szabad területen 
virágzasi. illetve érési idő
szakokban m utatják be a vi
rágokat és kertészeti vélem é
nyeket.

A kiállításon a kertészet 
ágazatainak m indegyikét be
m utatják, s  ezen felül még

speciális bem utatókra is — 
csokorkötés, koszorúkészítés, 
hegyikertészet stb. — sor ke
rül. Hazánk 500 négyzetméte
res pavilonban és 1600 négy
zetm éteres szabad területen 
m uta tja  be zöldsíig-, gyü
mölcs-, dísz- és gyógynövény- 
termesztését. A magyar pavi
lonban — havonta változóan 
— egy-egy jellegzetes zöldsé
günket vagy gyümölcsünket 

I m uta tjuk  m ajd be.

A munkások napi problémáival...
Három megye —• Veszprém, 

Fejér és Komárom — szak- 
maiközi bizottságainak t i t
kárai egyhetes tanfolyamon 
vettek részt Balatonfüreden. 
A patinás Balatonfüred fo
gadott bennünket, a  té li Ba
latoninál, a  zúzmarás fákkal, 
a szinte lépésről lépésre sze
münk elé táru ló  csodálatos 
szépségű téli panorám ával. 
A tél nyugalma, ném asága kí
vül — a tanfolyam  term ei
ben pedig az új esztendő 
munka ritm usét pattogó, he
vítő láng.

A tanfolyam on tanultak  
alapján még jobban látjuk, 
milyen nagy feladataink van
nak. Foglalkoznunk kell a 
bejáró m unkások problém ái
val. O tt kell lennünk, am ikor 
a m unkásság kultúrigényeiről 
esik szó, különösen a  fel
nőttoktatás szélesítését kell 
előmozdítanunk. Ehhez azon
ban az üzemek megértő tá 
m ogatására is szükségünk 
van. M ásrészt pedig a rra  kér
jük az illetékeséket, hogy a 
dolgozók iskolái ban mielőbb 
vezessék be a felnőttek szá
m ára elkészített sajátos te
m atikát.

F eladatainkat egyedül nem 
oldhatjuk meg. Szoros együtt
m űködést kívánunk kialaikí- , 
tani a  párt-, a  tanács-, a 
KISZ-, a tömegszervezetek he
lyi testületéivel.

A m unkát azzal kezdjük, 
hogy alaposabban megismer
kedünk a dolgozók, elsősor
ban a  bejáró dolgozók napi- 
problém áival, s igyekszünk

H ívatlan és gyakori vendég 
itt  a  jeges téli szél. Sü

völtve nyargalja körbe a kicsi 
; házat, haragosan rázza vala- 
} mennyi ablakát. A kit k int ta

lál, annak könyörtelenül bele
m ar a húsába, csontjába. Nincs 

I domb, nincs épület, de még 
j erdő se a  közelben, am i vad 
1 száguldásában akadályozná, 
j Ez a ház a tavak  közé épült,
I hozzá az ú t is töltésen vezet. S 
j  am ilyen hangulatos lehet itt 
j  nyáron, olyan zord télen. Nem 

is szokná meg más, csak a  ha
lászmester, ak it a szakértelem 
télen is ideköt e kietlen vidék
re, s aki jelenleg is 120 ezer 
ponty sorsára, téli pihenésére 
ügyel.

Az idegen csak sejti a  h a
lastavakat. Ahol a szikrázó fe
hér lepel egyetlen gyűrődés 
nélkül terül szét, s végtelen 
nyugalm ában szemfájdítón 
tündöklik. ragyog, addig ta rt a 
tómeder. S erre  a pompás hó

segítséget nyújtani azok 
megoldásában. Szeretnénk, ha 
mindegyikük érezné, hogy 
értük  vagyunk, azért, hogy 
megosszuk velük gondjaikat, 
s segítsünk megoldásukban, j szőnyegre haragszik a halász-
Igy tehet szert a szakmaközi 
bizottság fokozott tekintélyre, 
népszerűségre.

Csekovszky Árpádné 
a  dadi szakmaközi bizottság 

titkára

m ester leginkább. Vajon miért?
A hólepte tavakon széles 

k ristályutak  vezetnek keresz- 
tül-kasul. Ilyen lehet a  mese
beli jéghegy ösvénye is. A va
lóság viszont kegyetlenebb,

Szakmunkás tanfolyamok 
az állami gazdaságokban

A megye állam i gazdasá
gainak tervei az idei év
re  is előírják a term elés 
m eghatározott mennyiségi és 
minőségi fokozását. Ennek 
megvalósítása számos jól 
képzett szakmunkáson is m ú
lik.

A dolgozók többsége 8—10 
év óta dolgozik a gazdasá
gokban, tehát — különösen 
az állattenyésztésben — meg
felelő gyakorlati ism eretek
kel rendelkeznek.

A soron következő feladatok 
m aradéktalan elvégzése azon
ban megköveteli, hogy a gya
korlati ism eretek mellé a 
megfelelő elm életi képzett
séget is megszerezzék. Ennek 
érdekében a gazdaságokban 
állattenyésztési, növényterme
lési és kertészeti szakm un
kásképző tanfolyam okon.., ta 
nulnak a dolgozók.

A 3 évig ta rtó  tanfolya
mokon összesen m ajdnem  
négyszázan tanulnak. Ezen 
felül a háromhónapos — 
bentlakásos — traktorképző 
tanfolyam nak is számos hall
gatója van. Különös érdek
lődés nyilvánul meg a gyü
mölcstermelési szaktanfolya
mok iránt.

A gépesítésben dolgozók
nak m ár tavaly is kötelező 
volt az előírt szakmai ké
pesítés megszerzése. így mat 
m ár a gazdaságokban m inden 
erőgépet szakképzett trak to 
ros kezel. Az idén pedig m ár 
az a cél, hogy a gazdaságok
ban legalább 20 százalékkal 
több legyen a traktorvezető, 
m int a traktorok száma. Ez 
azt jelenti, hogy szükség ese
tén a kettős műszak beveze
tésé  is lehetővé válik.

Szarka a családban
K öztünk maradjon a szó, év 

az egyik. Karosai fiúra gya
nakszom  — így a tsz-elnök, 
m ajd hozzáteszi. — Ez m ár a 
harmadik eset.

A  Petőfi tsz majorjában a 
három hét alatt harmadszor 
dészm ália meg valaki a legna
gyobb, a harminc vagonos pó
rét. M inden szombat éjszaka 
körülbelül két zsák kukoricát 
vitt magéval. És a góré kö
rül a  nyom ok is mindig 
ugyanazok.

— István, téged, m in t az 
ellenőrző bizottság elnökét, 
megbízlak az ügy kivizsgálá
sával — m ajd rágyújtott az 
elnök és kisvártatva hozzá
fűzte. — Igaz, hogy nem  nagy 
értékről x>an szó, de ez a  ke
vés is a tagságé v o l t . . .

Szabó István, az ellenőrző 
bizottság elnöke odahaza ú j
ból átgondolta az elnök által 
elmondottakat. Hogy is m ond
ta az elnök? Háromszor meg
dézsmálta valaki a közös ku 
koricát. És m ind a háro m  al
kalommal ugyanazon lábnyo
m okat találtak a hóban.

Szabó István még ezen a 
délelőttön elüzent a Karosai 
fiúkért. A lakására hívatta  
őket. Jobbnak vélte így a dol
got, m iért is rémítené a szü
lőket. Dolgos, becsületes em 
ber az idős Karosai István és 
a neje, kár lenne izgatni őket. 
Jöjjenek csak ide a fiú k  az ő 
lakására.

— Ü ljetek ide az asztalhoz
— invitálta  őket a házigazda.
— A ztán  tudjátok-e, hogy 
miért h ívattalak benneteket?

—  ?
— Nos, mégis, m it gondol

tok?
— Talán a szombat esti m u

latság m iatt?! — bökte ki Ga
bi, a fiatalabb testvér.

— Hát persze, az a m ulat
ság is érdekel m in k e t . . .  — 
Bár Szabó Istvánnak fogalma 
sincs, m iféle mulatságról van 
szó. — A ztán hol m ulattatok?

— A szomszéd faluban! — 
Vágja rá Vince, az idősebb 
testvér, bár ő se több tizen
nyolcnáll

— Talán onnan házasod
tok?

— C sudákat. . .
— Eszünk ágában s in c s . . .
— És hova tűn te tek mula

tozás közben?, m ert mond
ták . . .  — ezt a kérdést csak 
úgy találomra veti fe l az el
lenőrző bizottság elnöke.

— Hogy hová? Hát udva
rolni! — válaszol az idősebb 
fiú.

— ...a ztá n ?
— A ztán  visszam entünk a 

mulatságba.
— És pénzetek volt-e?
— Persze hogy volt — vág

ja rá Vince.
— És honnan? — szól köz

be Szabó.
— Édesanyánktól kap-

nyomot jól m egfigyeltük, és 
tudjuk, kié — ezt hangjában 
észrevehető nyom atékkai 
mondta  —, azt mondom, hogy 
még ma éjszaka kerüljön  
vissza a góréba a kukorica! 
Csak ennyit akartam  monda
n i . . .

Éjszaka aztán a tsz-elnök 
és az ellenőrző bizottság tag
jai az idős Karosait lepték  
meg, akinek a recézett talpú 
bakancsa m ost is a m ár is
m ert nyom okat hagyta a ha
von.

— M iért tetted, István?  — 
fordult a te tten  ért fe lé a tsz- 
elnök.

— Magam sem tudom ..
nyitva volt a góré, aztán gon
doltam . . .

— Nézd fiacskám. Pista bácsi is a rokonunk!
Endrődi István rajza

tunk  — feleli habozás nélkül 
az idősebb.

Hogy m ennyit? ez már nem  
érdekelte az ellenőrző bizott
ság elnökét. Szabó István jó 
emberismerő. és megfigyelte, 
hogy a ké t jóvágású fiú  m ind
végig őszintén beszélt. De ak
kor kitől származnak az is
m ert nyomok? Mindenesetre 
próba alá veti a fiúkat: va
jon m elyik  volt a tettes?

— No, ide figyeljetek! — 
hajolt közelebb a fiúkhoz 
Szabó. — Valaki már a. har
madik szombat éjszaka dézs
málja a közös górét. A  láb-

— István, ezt bizony nem  
gondoltuk volna . . .  De ez az 
éjszakai kaland legalább hu
szonöt munkaegységedbe ke
r ü l . . .  Belenyugszol?

— Persze hogy belenyug
szom  — szólt az idős ember, 
majd hozzátette —, csak most 
az egyszer nézzétek el ezt a 
botlásomat, megígérem, hogy 
soha tö b b é . . .

— Rendben van! — vála
szolt az elnök, m ajd a körü
lötte állókhoz fordult. — A k 
kor megbocsátunk neki, em 
berek?

Kubik Emil

m ert aki ezt az ösvényt já rja  
és nap m int nap tisztára sep
rű annak alaposan hozzá kell 
öltöznie, ha nem  akar meg
dermedni. Minek há t a jégül* 
s minek a  fárasztó csákányo
zással készített számos lék?
A míg csak áttetsző fagypán

cél borítja  a tavat, addig 
még kevesebb a  gondjuk a  ha
lászoknak. De am in t ráhu ll a  
hó. megakadályozza a napfény 
bejutását a halastóba, meg
szűnik a növények oxigénter
melése. Sőt. huzamosabb oxi
génhiány következtében ezek a 
növények ro thadásnak indul
nak. A halak életben m aradá
sához viszont (halfajtától és 
vízhőmérséklettől függően) bi
zonyos mennyiségű oxigén 
szükséges. Amíg tiszta a tótü
kör, az oxigén nagy részét a ví
zi növények maguk termelik. 
Ha lehull a hó, akkor pedig 
söpörni kell, u ta t nyitni az él
tető napfény számára. Jelen
leg hárm an is végzik ezt a 
m unkát, s még lékeket is vág
nak, ami nem csekély fáradsá
gukba kerül, hiszen negyed
m éter vastag a  jég a  tavakon. 
Ha készek a lékek, m ár csak 
a rra  kell ügyelni, hogy be ne 
fagyjanak.

— A m ikor a lékeket elözön
lik a bogarak, a vízi rovarok, 
csíborok, békák és vízi polos
kák, ez azt jelenti, hogy a 
vízben csökken az oxigén 
mennyisége, ilyenkor számí
tunk rá, hogy egy nappal ké
sőbb m ár idetódulnak, levegő 
után kapkodva a pontyok is — 
magyarázza Szekeres András 
halászmester.

— Tavaly a hét hétig tar
tó kem ény télben 22 000 ha
lunk elpusztult. Három motor 
dolgozott, éjjel-nappal szol
gáltatta az oxigént, ennek kö
szönhetjük, hogy a többit si
került m egm enteni.

A jégtükrön m indenütt r ia 
nások.

— Olyan zörejjel reped a 
jég, hogy m ég a házba is be
hallani.

— S nem  furcsa itt egye
dül?

— M egszoktuk. Tizennégy 
éve lakunk már itt a kisig- 
mándi tavak között. S hogy 
m it csinálok a hosszú téti es
téken? Újságot olvasok. Ta
lán jövőre jobb lesz. Itt ve
ze tik  keresztül a villamos táUf 
vezetéket, talán elintézi a gaz
daság, hogy bevezetik hozzánk  
is az áramot. Nagyon jó  lenne. 
Nem  éreznénk olyan elha
gyottnak, olyan világtól távo
linak magunkat.

Búcsúzóul M irza kutya ba
rátságosan vakkantgat 

felénk. Bizonyára abban re 
ménykedik. hogy ő nem  kerül 
bele a riportba. Pedig a külö
nös tavi házhoz, a m esét idé
ző kristályutak'hoz ő is  hoz
zátartozik. Mirza, aki télen- 
nyáron éberen ügyel arra, 
hogy idegen ne settenkedjék 
a gazdája gondjaira bízott ér
tékes tavak  környékén.

Sz.

Védekezés
a hólyagférgesség ellen
A hideg idő beköszöntével 

megkezdődtek a disznóvágá
sok. Ilyenkor igen gyakran le
het találkozni olyan belsőré
szekkel, főleg m ájakkal, am e
lyeknek felületén vagy belse
jében, hol elszórtan egy-egy, 
hol pedig összefüggően, nagy 
tömegű kisebb-nagyobb hólya
gokat látni. Ezek a  hólyagok 
kutyák vékonybelében élőskö
dő három tagú galandféregnek 
a hólyagférgei. A galandféreg- 
gel fertőzött kutyák bélsaruk
kal ürítenek petéket és fertő
zik meg elsősorban a serté
sek legelőjét, kifutóját, takar
m ányát. A petékkel fertőzött 
takarm ány felvétele után, a 
petékből kifejlődnek az oly
kor diónagyságű hólyagférgek.

A házi vágások során a tü 
dőben, gyakrabban a m ájban 
talált hólyagokat kivágják és 
legtöbbször odadobják a ku
tyának. Ilyenform án a kutyá
ban kifejlődik a galandféreg 
és kezdődik a körfolyam at 
élőiről.

A gazdaságokban, term elő- 
szövetkezetekben a pásztor- 
kutyák évente kétszeri, gyógy
szerekkel történő féregtelení- 
tésével a sertésállom ányt meg 
lehet védeni a fertőzéstől. A 
háztáji sertésállomány meg
védésére nem kell mást ten
ni. m int a hólyagférges tüdő
ket. m aiakat elégető: megsem
misíteni. de semmi esetre sem 
a kutyának adni.


