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EG Y SO KAT MONDÓ KÉP A KISZ-tagság kötelez
jól megy, jövőre talán három 
is akad belőlük.

Úgy mondja: a kertészet 
eseményeinek, eredményeinek 
ti is részesei vagytok. Minden 
palánta kezetek szorgalmát 
hirdeti. Munkátok javára vá
lik a kertnek, a tsz-nek, ma
gatoknak. Köszönet jár érte.

Azután a várva várt vez&  
tőségválasztás. A vélemény 
egyhangú, ki tudja, hányszor 
vitatkoztak már róla a lányok  
Most itt az eredmény: a tit
kár: Farkas Edit; a többiek: 
Békéi Erzsébet, Dávid Erzsé
bet, Körmendi Erzsébet, Er 
Teréz.

Méq néhány baráti jótanács 
az új vezetőségnek, s aztán 
gyorsan a vonathoz. Holnap 
reggel találkozás ugyanitt.

jó  munkát, lányok. Viszont
látásra 1

L A C I
így hívja őt az elnöiktől a 

tanulóig mindenki. Barátságos 
közvetlensége és főleg 27 eve 
ad ja erre  a legfőbb o k o t 
Nem is venné szívesen, ha 
m ásként neveznék M aller 
Lászlót a kertészet vezetőjét, 
aki alig egy esztendeje vette 
á t a több, m int egy hol dny i 
— 7000 négyzetméternyi — 
üveg alatti üzem parancsnok
ságát.

Mivel március a kertészet
ben m ár teljes „szezon”, hát 
nem könnyű vele nyugodtan 
beszélgetni. így azután mag
vetés közben, ebédidőben, ha
tá rjá rás a latt folyik a szó.

— Eddig még nagyon szép 
minden, összesen úgy 3 m il
lió palán tá t nevelünk fel, 
am it a  melegágyakban és a 
86 holdas kertészetbe ü lte 
tünk  ki. M ár sok minden a 
végleges helyén van, virágzik, 
terem. Az első bevétel is 
megjött: 4000 fej saláta és 600 
csomó retek kerü lt piacra az 
üveg alól. Éppen ma indul a 
karalábé-szüret.

»- Azt meg sem kell kér
dezni, hogy érzi itt magát. 
De azt igen, hogyan fogadták 
annak idején?

— H át ahogy az idősebbek 
a fiatalokat szokták. Valaki 
azt kérdezte az elnöktől: m it 
akar ez itt a hegyes orrú ci
pőjével. Az elnök visszakérdez 
te: jobban szeretné, ha kilóg
na a  feneke a  nadrágból? De 
ez m ár régen volt. Ma m ár 
talán  nem  a cipő a fontos...

— .M it vár a  tavasztól?
— M indenek előtt jó időt. 

A kertész állandóan az ’dő 
m iatt drukkol. Persze más 
drukkolni való is akad. A 
munkaerő. Még nincs végle
ges gárdája a kertészetnek, 
am elyikre állandóan számíta
ni lehetne Az kellene, hogy 
az idén kialakuljon a létszám, 
s ezt meg is tartsuk.

Nem azért kerü lt ide, hogy 
benyúló” ágakat és tornácos 

házat mutassunk. Azért, hogy 
felhívjuk ismét az illetékesek 
figyelmét egy régi kérésre és 
egy régi határozatra. A kérést

a tsz tette, am ikor megvette a 
kertészet tövében lévő Mag- 
dolna-pusztát, összes épületei
vel együtt. Terve világos volt: 
a milliós értékű kertészetet to
vább fejleszteni, s az épüle

tek egy részét a tanulók el
helyezésére használni. Erre 
szánták az itt látható nagy 
épületet is.

De nemcsak a szövetkezet
nek hoznak hasznot, hanem  a 
megyei szakmunkásképző, is
kolának is, am ely szívesen 
vállalná a gyerekek rendsze
res oktatását és iskolai fel
ügyeletét. Mindez azt is ered
ményezné, hogy a  mostani ta 
nulólétszámot megkétszerez
hetnék. Az elképzeléseknek 
azonban gátat vet az a három 
család, amely ebben az épü
letben lakik. Nem vitás, hogy 
.számukra megfelelő cserela 
kást kellene biztosítaniuk az 
illetékes tanácsi szerveknek.

Mindez pedig nem puszta 
kívánság, hanem a megyei ta 
nács vb határozata, amely im
m ár két éve született. A vég
rehajtás azonban késik, s ve
le a többi tennivaló is. Med
dig?

Ünnepélyes pillanatok a ker-
tiyzetben. A szövetkezet szak
munkás tanulói KISZ alakuló 
gyűlésre jöttek össze. A 23 
fiatal -  valamennyi lány -  
szépen megfésülködve ül a 
padokon, s hallgatja a járási 
KISZ-títkár szavait: mától
fogva a járó» önálló alap
szervezete lesz a szomódi ker
tészlányok kollektívája. Le
gyetek méltók rá!

Azután az e'nök beszél. Ré
gi ismerős. Nemcsak innen 
a kertből, hanem még az is
kolákból, ahol a nyolcadiko
soknak -  az itt ülőknek -  
beszélt a szövetkezetről, a 
kertészetről, a fiataloknak va
ló szép szakmáról. Kár, hogy 
a helybeli általános iskolában 
nem talált visszhangra a hívó 
szó: az itteniek közül egy 
sincs szomódi. De ha minden

Március a Március 13-ben

Közös Ismertetőjelük, hogy m indketten nagyon fiatalok. Az 
alig néhány hete ü lte te tt kor a! saláta cs ifjú szedője az 
elsőéves tanuld, Békéi Erzsé bet.

IFJÚ  ÖREGEK
Mi bizonyítja jobban egy sző-'

vetkezet pezsgő életét, ha nem 
az öregek. Be-benyitnak az iro
dára, egy kis eszmecserére, meg 
munkára. Ruff Sebestyén bácsi 
nyolcvan éves, s nem is  a leg
öregebb. Hiszen gabona-forgatás
ban, tűzőrségben igen jó hasznát 
veszik. A nyolcvankét éves Papp 
Sándor bácsi is ki veszt részét a 
közügyekből. De a legnagyobb 
szolgálatot Riskó István bácsi tet
te, a maga kilencven évével. Cu
korrépa egyelés idején jelent meg 
az elnöknél, munkát kérve. Az 
elnök —  látván a két botra tá
maszkodó öreget — kissé kétel
kedve nézett rá: hogy fog ez 
menni?...
—  Hát úgy —  felelte hogy 

jól. Csak a répáig vigyenek ki, 
azután én már mindent megcsi
nálok. Nem vagyok én még olyan 
öreg...

KIRE NÉZNEK A LÁNYOK?
Tavaly új üzemag honosodott 

meg a szövetkezetben: az itatá
sos borjúnevelés. A borjak azon
ban nemcsak jövedelmet, hanem 
rangot is adnak a velük foglald- 
toskodóknak. Ha nem így lenne. 
soha nem jön az irodára az egyik 
éjjeliőr fontos és sürgős kérésé
vel: tegyék át őt a bor jakhoz - 
Miért olyan fontos — igy az el
nök —  hát nem maga kérte § 
mostani helyét?

— De igen. De tudja elnök elv- 
társ —  válaszolt a nem éppen 
pelyhesállú ember —  mégis más 
a lányok előtt.

IRÁNY: CSEHSZLOVÁKIA
Három éve, hogy új divat jött

a szövetkezetbe. A kirándulás. A 
tagság fogja magát s valami 
csendes napon elmegy világot 
látni. De hova? Az első évben a 
kisbéri marhavásárra szavazott a 
tagság, mint szive leghőób óha
jára. A következő évben a Ba
latonit választotta, ami egy kicsi
vel messzebb esik az előbbitől. 
Tavaly már az egy napból kettő 
lett, s a 130 tagot autóbuszok 
szállították Egertől Miskolcig. Az 
idén már kicsi az ország, s  úgy 
határoztak, hogy irány: Csehszlo
vákia.

A sokévi átlag szerint nem 
tartozik a különleges hónapok 
közé a március, de az idei 
»laposan rácáfolt erre.

Ki tud erről a legtöbbet, 
ha nem a tsz elnöke és fő- 
ugronómusa, akik szinte lát
ják, miként fejlődik az őszi 
vetés, hogyan melegedik a 
föld az új magvak befogadá
sára. Érdemes is naponta meg
nézni, mert a határ' -  a sö
tét felhők árnyékában is -  
nagyon szép. Nem hiába ör
vendeztünk annak idején, 
hogy a szövetkezet a megyé
ben elsőnek, pontosan október
9-én végzett az őszi vetéssel. 
Most már olyan a gabona, 
hoqy a nyúl is megbújhat a 
dús levelek között. A főag- 
ronómus, Zorics Vince nem is 
szóratott be minden táblát

ban vegyszerezünk is. A cu
korrépa 30 holdját is el kell 
vetni. Arra is ügyelni kell. 
hogy a kora tavaszi vetések 
jól fejlődjenek. A tavaszi ár
pa vetése is természetesen 
márciusi feladat, de mi már 
a 72 holdon túl vagyunk raj
ta.

Egy kérdés Keresztes Lász
ló elnökhöz:

-  Milyen a tagság munka
kedve?

-  Amilyen a búzavetés. 
Mert ott jönnek el naponta 
mellette. Ahogy látják a ga
bona fejlődését, úgy jön meg 
nekik is a kedvük. De tu
lajdonképpen nincs is nálunk 
rossz kedvű ember. Minden
ki szívesen dolgozik:

Hogy mennyire szívesen, 
arról egy kimutatásban is meg
győződtünk, 1963-ban évi egy 
dolgozó tagra jutó jövedelem  
még 11 579 forint volt. 1965- 
ben pedig már 16 542.

De maradjunk a március
nál. Milyen tennivalók várnak 
a tagságra még ebben a hó
napban?

-  Hát természetesen a terv
tárgyaló közgyűlés. Itt beszél
jük meg a legfontosabb tenni
valókat.

Egy sereg üres kád. Ennyi 
látszik pillanatnyilag az idén 
felépülő savanyító üzemből.

pétisóval, mert a haragos zöld 
őszi árpának és az üde bú
zának nincs szüksége rá. Majd 
a vegyszeres gyomirtásnál a 
karbamid segít.

-  Mit kell elvégezni még 
márciusban?

-  Sok mindent Elsősorban 
a 60 hold sárgarépa magját 
kell földbe tenni, amit nyom-

ir ta  és fényképezte 
Nóber Im re

-  Például?
-  A savanyító üzem meg

indítását. Úgy tervezzük, hogy 
az első évben mintegy 10 va- 
gonnyi készítményt állítunk 
elő, körülbelül 400 ezer fo
rint értékben. Szóba kerül a 
tehenészet fejlesztése is. Az 
idén úgy tervezzük, hogy az 
évi 2500 liter tejet minden 
tehéntől kifejjük, különösen, 
mióta fejőgépünk is van. Per
sze a fejőgéptől nem lesz több 
a tej, ezért 35 hold mester
séges legelő telepítésére is 
gondolunk. Beszélni fogunk az 
anyagi érdekeltség fokozásá
ról, elsősorban a gépesítés te
rületén. A 22 traktorból álló 
park megköveteli, hogy szer
vezettebb formában dolgoz
zunk. Meghatározzuk a bri
gádvezetők premizálását,
amely a területre kiosztott, 
hozamterv teljesítésére épül. 
No és a lényeg: az idei mun
kaegység ugyan nem lesz na- 
ervobb a tavalyinál, de egy 
dolgozó tag évi jövedelme 
meghaladja a 18 ezer forin
tot.

-  Reméljük, így lesz!

SZOMÓDI TAVASZ
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