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ELSŐNEK A MEGYÉBEN:

M indent elvetettek  
Szomódon

Együtt a gyárral...

Néhány napja érkezett a 
gyorshír: október 9-én az utol
só búza vetőmagot is földbe 
te tték  a szomódi M árcius 15 
Tsz-ben. összesen 573 hold 
vetését fejezték be, amelyből 
356 hold búza volt. A h ír nem 
kis örömet szerzett, hiszen a 
fnegye búzavetése az előirány
zatnak még a felét sem teszi 
ki.

A tsz-ben Zorics Vince fő- 
agronómustól az előzmények 
irán t érdeklődtünk. A búza 
Vetését szeptem ber ,3-án kezd
ték  meg, s addigra természe
tesen készen voltak az őszi 
árpa, az őszi keverék és a 
i-ozs vetésével. Amikor a  gyors 
talaj előkészítésről beszélget
tünk, kiderült, hogy olyan 
Vetési sorrendet alakítottak ki 
a szövetkezetben, amelyben

kalászos nem  kerül ké
sőn betakarítandó kapás

növény után.

Tulajdonképpen ez az egyetlen 
„titka” a gyors m unkának, no 
és term észetesen a kiegészítő 
m unkák helyes rendje. Érde
kelt, hogy a  mostani búzave
tés milyen elővetemények 
után kerü lt földbe. Kilencveq 
holdon feltört lucerna után, 
60 holdon somkóró, 30 hol
don őszi árpa, 70 holdon ta 
vaszi árpa után, s a többi 
előző évben is búzaterület volt.

Mindezeken kívül term é
szetesen az agrotechnika he
lyes alkalm azása is nagy sze
rephez jutott, M ert például 
hogyan kerü lt földbe a búza 
a lucerna u tán? Úgy, hogy 
m ájusban, az első kaszálás 
u tán  a tarlóba silókukoricát 
vetettek, amely augusztus kö
zepére lekerült a földről. A 
felszántás u tán  m arad t idő 
a vetőágy beéredéséhez, üle
pedéséhez, am elyet kiegészí
tő talajm unkákkal is elősegí
tettek. így kerü lt bele a Be- 
zosztája, term észetesen meg
felelő alapm űtrágyával együtt. 
Hasonló módon készült az 
őszi árpa, s a tavaszi árpa 
földje is. Az előbbi tarló ját 
egy mázsa pétisóval és két 
mázsa szuperfoszfáttal gaz
dagították, m ajd zöldtrágya
ként napraforgót vetettek be
le. Ezt időben leszántották, s 
az előbbihez hasonló adagú 
m űtrágyával szórták be. Kel
lő ülepedés u tán  pedig kö
vetkezhetett a búzavetés. A 
tavaszi á rpa  előtt trágyázott 
cukorrépa volt a földben, ami 
ugyancsak megfelelő tápanya
got nyújt az u tána következő 
növénynek.

A szövetkezet aranyszabá
lya: minden területet a tábla- 
törzskönyvek adatai alapján 
felülvizsgálnak, s
w m m m m m m m m m m oam m

a vetendő növény „ágyát” 
kém iailag és biológiailag 

is előkészítik.

Legnagyobb gondot fordíta
nak ebben a m unkában a 
búzavetés előkészítésére,
amely több évi adatok alap
ján  igen sikeres. Ezt m utat
ják  a statisztikai adatok:
1960-ban 9,8, 1961-ben 11,5,
1962-ben 12.6, 1963-ban 15.3, 
1964-ben pedig 16 m ázsa volt 
a  holdanként! búzaátlag. Az 
idei eredm ény lehetővé tette, 
hogy a tervezettnél 9 vagon
nal több kenyérgabonát ad ja
nak az állam nak. Ebben a 
fejlődésben nem kis része van a 
Bezosztájának, am ely jelenleg 
130 holdon terem, s ham arosan 
eléri a vetésterület 2/3 ré
szét. Hogy m iért nem többet? 
M ert ez az igényes növény 
csak több éves előkészület 
után terem  megfelelően. Az 
idén például egy 30 holdas 
Bezosztája táb la 27 mázsás 
átlagot adott. Ezt az ered
ményt azonban — éppen a 
tápanyag-visszapótlás akadá
lyai m iatt — még nem lehet 
általánosítani. Azért is hasz
nálnak a gazdaságban sok 
zöldtrágyanövényt, — som- 
kórót, lucernát, baltacím et — 
hogy pótolják a szűkös is
tállótrágyát.

A kukorica-term esztésben 
az utóbbi években nálunk is 
tere t hódítottak a fejlett mód
szerek: a hibrid  vetőmag, a 
gyomirtó vegyszerek haszná
lata, a tőszám növelése és a 
növényápolás fejlődése. Mind
ez előrelépés a belterjesebb 
gazdálkodás felé, és ezúton 
biztosítható a megnövekedett 
állatállom ányunk részére a 
szükséges abraktakarm ány. 
Tsz-eink a m últ évhez viszo
nyítva 516 kh-val növelték a 
kukorica vetésterületét. Igaz, 
ezzel m egnövekedett a kuko
rica betakarításának és táro
lásának a gondja. Annak elle
nére, hogy a kukorica későn 
érik, a term éskilátások job
bak a tavalyinál. Járásunk 
tsz-eiben összesen 1200 vagon 
kukoricaterm ésre számítunk.

Nagy gondot okoz a letört 
kukorica szárítása. Ehhez fel
használjuk a hideglevegős 
szénaszárító berendezéseket is. 
A tároláshoz rendelkezési'e áll 
177 vagon befogadó képessé
gű vasvázas góré és 169 vago- 
nos szerfás góré. Figyelembe

Az eredményes búzaterm e
lés m inden részletét nehéz 
felsorolni, de azt még el kell 
mondani, hogy a fertődi bú
zánál 140 kiló, a Bezosztájá- 
nál 160 kiló vetőmagot szá
molnak holdankint. Nem utol
só vetési szabály a mély
ség pontos meghatározása, 
amely ezen a vidéken általá
ban 3—5 centim éter. M ind
ezeken kívül pedig — vagy 
talán elsősorban — jó trak 
torosok kellenek a jó vetés
hez, akik agrotechnikai szak
értelem  m ellett ugyancsak 
nem hiányoznak.

A szövetkezet húsz trak 
torosa szinte éjjel-nappal 
dolgozott, hogy időben 
földbe kerüljön a mag. 

Kevesen vannak ugyan, s 
csak nyújto tt m űszakra tellett, 
de így is napi 18 órát m en
tek a gépek. A nappali ve
tést éjjel hengerezték, a  ta 
karm ánybehordó trak to r pe
dig késő estig szántott. S 
hogy most a határban  gyö
nyörűen fejlett vetéseket lá
tunk zöldellni, az többek kö
zött Hertelendi István, Em szt 
János, Pál Lajos és Öllé Gá
bor érdeme, akik ugyancsak 
őrködtek a szép sorokon. A 
szomódi határban  jövő nyá
ron is dús lesz az aratás.

(nóber)

véve a gazdag term ést, ez a 
mennyiség nem  elég. A helyi 
anyagok felhasználásával ide
iglenes tároló tereket is léte
sítenek szövetkezeteink. Olyan 
terveink is vannak, hogy a 
csöves kukoricát megfelelő 
szárítás u tán  lemorzsoljuk, 
mivel így a leggazdaságosabb 
a tárolás. Tsz-eink úgy szer
vezik a  m unkákat, hogy az 
elején tö rt kukoricát górékba 
helyezik, és szárító berende
zéssel szárítják. A későbbie
ket, — mivel ekkora m ár szá
razabb a kukorica, — színek
ben helyezik el.

A betakarítás gyors elvég
zéséhez rendelkezésre állnak 
a betakarító- és szállítógépek 
a gyalogmunkához a tsz-tagok 
és azok családtagjai, de a 
KISZ-szervezet segítőkészsége 
sem m arad el. Helyes munka- 
szervezéssel és irányítással ezt 
a feladatot is sikeresen meg 
fogják oldani tsz-eink.

Száraz Gyula
a dorogi járás főállattenyésztője

Ott, ahol tízegynéhány év
vel ezelőtt még len- és ken- 
derkórót fú jt a szél, m a a 
tokodi üveggyár új lakótele
pe áll.

Apáról fiúra szálló m ester
ség itt  az üvegfúvás. A törzs- 
gárdaságot évtizedekben mé
rik. S tuller Ádám bácsi 52 
évet „tüdőzött”, most készül 
nyugdíjba, Rankl M ihály 43- 
a t és ki tud ja fejben ta rtan i 
m ennyit a többi m esterem 
ber: ácsok asztalosok közül.

A hutában m a csaknem 
félezren dolgoznak, a leg
többen 30 éven aluliak, ő r 
ségváltás történt. De az ú jak  
is a régiek tapasztalatán  nőt
tek fel. Velük, m ellettük dol
goztak. Érdeklődéssel hall
gatom, hogy 600 üveggyári öt 
évnél régebben dolgozik itt, 
a  létszám felénél valamivel 
több a törzsgárda-tag.

Tóth Dezső párttitkár, Szi
lágyi József szb-titkár és 
Páva József tervosztályvezető 
beszél a m últról, am ely a jö
vő veteményes kertje  itt. Jó 
ta lajba hulló magokról esik 
szó. jelképesen, aztán való
ságos megfogalmazásban. A 
szocialista brigádokról, am e
lyek évekkel ezelőtt új for
m áját adták  a szocialista 
m unkaversenynek. Azóta 8 
közösség le tt az oklevél, egy 
a jelvény birtokosa és további 

‘ 13 versenyez a  cím elnyeré
séért.

S aztán eredm ényekről hal
lok. Tíz éve még 20 száza
lék felett volt a selejt, az 
idei félévi átlag 9,6. M érnö
kük 12 évvel ezelőtt egy 
sem volt. most 14 van és 
16 technikus.

öregeket em lítenek: Forró 
Jakab, Kirsch Károly szb- 
elnök (erdélyi üvegfúvó, ép
pen félévszázada az), aztán 
W eith Ferenc, Pothora József, 
Kanczinger József, akik gye
rekkoruk óta ide kötötték éle
tüket ehhez a gázos, forró vi
lághoz. Fiatalok neveit so
rolják, akik csak most meleg
szenek a szakma bölcsőjénél, 
de tiszteletrem éltó hűséggel 
k itartanak  mellette. Pedig a 
bánya és a divatosabb szak
m ák egész sora incselkedik 
velük.

Az itteniek így m ondják: a 
gyár és a  kolónia. M ert a

Az illeté.kes szervek a kö
zelm últban helyszíni szem
lén vizsgálták meg a dorogi 
főútvonalat, am elyet a meg
növekedett forgalom zökke
nőmentes lebonyolítása m iatt 
korszerűsíteni kell. Az elké
szült, de néhány kisebb mó
dosításra szoruló tervek sze-

kettő sajátos összeforrottsága 
magyarázza a munkahűséget. 
Meg az is, hogy a vezetők 
nem feledkeznek meg a szo
ciális körülm ények fejleszté
séről. A gyár m elletti régi 
lakótelepet felújítják. Beve
zetik a vizet, m ellékhelyisé
geket alakítanak ki. Sűrűsö
dik a tv-antennaerdő is a  há
zak csúcsán.

138 lelkes aktíva segíti a 
szakszervezeti m unkát. 65 
társadalm i funkcionárius, 58 
bizalm i és 15 szb-tag. M ind
össze 35-en nem tagjai a 
szakszervezetnek, viszont a 
tavaly alakíto tt biztosítási és 
önsegélyező csoport im m ár 
900 tagot számlál. Az idén 
Szegeden és a Balatonon 
üdültek  közülük 46-an. Az 
öregekre és ak tívákra is 
emlékeznek évente kétszer. 
Nyolc-tíz vesz búcsút tőlük, 
úgy, hogy u tána is be-be já r  
a gyárba, többet van közöt
tük. m int odahaza.

Jövőre, hallom, tovább 
gazdagszik a gyár. A m űve
lődési otthon m ellett épül 
m ár az 1000 személyes ön- 
kiszolgáló étterem , újabb há
rom autom ata gép könnyíti 
-a m unkát. S egyre inkább 
szót kérnek az ipari tanulók 
(30 szerződött), ha egyelőre 
szerény szakmai tudással is, 
de nagy-nagy odaadással.

Persze adódnak gondok* 
m agukról megfeledkezők. 
Legutóbb például heten vol
tak elvonókúrán, hárm uk 
ügyét a társadalm i bíróság is 
tárgyalta. A kadnak lazítók a 
munkafegyelemben. Tokodon 
is tudják, hogy ez a közössé
gi m unka alapja, nincs te
há t elnézés.

Szándékom ezúttal nem a 
m indennapi m unka bem uta
tása volt, hogy tizenhárom  
féle üveg készül itt, meghogy 
m ennyit fejlődött a technoló
gia. Az em bereket kerestem, 
akik a gyárral összenőve, a 
kolónián és a művelődési 
otthonban képzőművészeti 
színjátszó és tánccsoportban 
élve, tanulva, szórakozva la
poznak egyet-egyet az élet 
történelemkönyvén. Műszak
ban a gyárban, műszak után  
a pódiumon, együtt a gyári 
élettel, elválaszthatatlanul.

(gregor)

rin t a főútvonalat a BSH-la- 
kóteleptől egészen a temetőig 
9 m éterre szélesítik és csator
názzák. Az úttestet, nagyon 
helyesen aszfalttal burkolják  
Köztudomású ugyanis, hogy az 
em lítet útszakasz keram iíbur. 
kolata esős időszakban szá
mos balesetet okozott csúa 
szóssága m iatt.

F elkészültünk
a  k u k o r ic a  b e ta k a r ítá s á r a

Korszerűsítik a volt 1. számú főútvonal 
Dorog belterületi szakaszát

űzze k i a
A HÁZBÓL
VÉNUSZ

PORSZÍVÓVAL!
O TP HITELAKCIÓBAN IS KAPHATÓ!


