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Hogyan lenne több sertéshús ?

K ü lf ö ld i  t a p a s z t a l t t ó l *
Öiaeit étxe t&idfatt
Fegyverrel és munkávalA közelmúltban a sertéste

nyésztés külföldi tapasztala
té inak tanulmányozására ma
gyar szakemberek jártak 
Nyugat-Németországban és 
Hollandiában. Burgert Róbert, 
e Bábolnai Állami Gazdaság 
Igazgatója és Keserű János, 
ez Állattenyésztési Kutató 
Intézet igazgatója azzal a 
céllal látogatta meg á sertés- 
tenyésztő telepeket, hogy a 
nyugatnémet Lohmann cég
gel ismét kapcsolatot teremt
sen egy korszerű sertéstartási 
technológia magyarországi be
vezetésére.

A cég 1956 óta foglalkozik 
ilyen kutatómunkával, amely 
kezdetben a takarmányozási 
módszerek tökéletesítésére, 
majd állategészségügyi prob
lémák megoldására irányul. 
A kutatásokban elsősorban a 
takarmány-összetételek meg
állapítására, a nedves, a szá
raz, a granulált és a poralaku 
takarmányozás hatásainak 
vizsgálatára voltak kiváncsi
ak. Később — 1960-ban — a 
tartási módszerek kutatását is 
megkezdték és megállapították 
a legkedvezőbb férőhely nagy
ságokat, összehasonlításokat 
tettek a zárt és a szabadtar
tási módszerek között.

Az eddigi kutatómunkában 
jól hasznosították a korábbi 
Intenzív baromfihús és tojás
termelés tapasztalatait és eze
ket beépítették a sertéstartás 
technológiai rendszerébe. Pél. 
dául a baromfitenyésztésnél 
bevált épületeket, fűtési és 
szellőztetési módszereket itt 
is bevezették. Mindezek alap
ján kialakították az intenzív, 
azaz belterjes sertéstartás zárt 
technológiai rendszerét, amely
nek lényege az ablaktalan, 
fűthető, légkondicionált, auto
matikus etetésü és világítású

A KGST vegyipari állandó 
bizottsága Berlinben október 
10-től 16-ig megtartotta 28. 
ülésszakát.

.4 tanácskozás során, ünne
pi ülés keretében emlékeztek 
meg a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 50. évfordu
lójáról.

.4 munkaüléseken részlete
sen megvitatták a KGST-or 
szágok 1970-ig terjedő vegy
ipari, cellulózé- és papíripari

istállók megépítése és beren
dezése, valamint a szűkített 
helyen, padlóról történő ete
tési módszer bevezetése. Je
lenleg az ország 40 gazdaságá” 
ban terjedt már el a Loh- 
mann-féle sertéstartási techno
lógia és az eredmények bizta
tóak. Erre alapozták feltevé
seiket a magyar szakemberek 
is. amikor tárgyalásokat kezd
tek a céggel és megállapodtak, 
hogy a Herceghalmi Kísérleti 
Gazdaságban e módszer sze
rint sertéstelepet építenek. A 
farmon. 720 koca és ennek 
szaporulata, mintegy 15 ezer 
hizó lesz, s ezt 15 gondozó 
látja él.

A tárgyalások során a ma
gyar és a nyugatnémet szak
emberek megállapodtak, hogy 
a következő hónapban a kül
földi szakemberek Hercegha
lomra látogatnak és hosszabb 
időn keresztül átadják tapasz
talataikat magyar kollégáik
nak. Ugyanakkor az Állatte

nyésztési Kutató Intézet több 
nyugatnémet szakembert lát 
vendégül, akik tanulmányoz
zák a magyar sertésfajták 
használhatóságát, genetikai 
értéküket, s ennek alapján a 
jövőben esetleg közös progra
mot állítanak össze magyar 
tenyészállatok exportjára.

Lapunk hasábjain a már 
korábban említett bábolnai 
terv e tárgyalások alapján és 
a Herceghalmi Kísérleti Gaz
daságban felépítendő sertés
telep részeként valósulna meg, 
amelyben természetesen be
kapcsolódnak megyénk terme, 
lőszövetkezetei is. Megvalósí
tása előmozdítja mind a me
gye, mind az ország sertéshús 
termelési tervének első részét, 
amelyet továbbiak követnék.

(Nőj

fejlesztési terveit, összehango
lásának munkamódszerét, ter
jedelmét és tartalmát. Erre 
vonatkozóan megfelelő hatá
rozatokat hoztak.

Az ülésszakon elemezlek a 
vegyipari állandó bizottság 
keretében összehangolásra ke
rülő tudományos- es kísérle
ti munka, továbhá a szabvá
nyosítás terén elért eddigi 

eredményeket.

Csipák Psű. fázott. Szibé
riában nagyon hideg a 
február. Erőltette a 

szemét, hogy a sötétben is lás
son valamit. Az éjszaka be
borította a vidéket, hallgatott 

a falu. Hallgatásában várako
zás volt, figyelő feszültség. Ez 
a feszültség szétáradt Csipák 
Pál vöröskatona csontjaiban 
is. összeverte bokáját, hogy 
hidegtől gémberedő lábait 
melegítse. Kolcsakot várta 
1918 februárban Lugansztani- 
cában. Ivanovóból irányították 
ide társaival együtt.

A faluvégi kis folyón híd 
ment keresztül. A fagyban 
ugyan a folyón is biztonsá
gosan át lehetett jönni, de az 
őrszem a hídon állt. Tudták 
már — jelentették — nem lo
vasokkal kell felvenniük a 
harcot, hanem gyalogosokkal. 
A.z őrszemek szinte láncot al
kottak a falu végén. Csipák 
Pál az utolsó háznál állt. Éj
fél elmúlt már, amikor a híd
ról felszállt a rakéta. Azt je
lentette baj van, megérkezett 
az ellenség. Csipák Pál hátra 
szaladt, de még be sem ért a 
faluba, már feleseltek a fegy
verek. Mindenki talpon állt, 
minden élőlény harcolt. A fa
lu utcáján összekeveredtek a 
vöröskatonák a támadó ko
zákokkal. Túlerővel álltak 
szemben. Csipák Pál fedezé
ket keresve ugrált a kerítések 
között. Lőtt, aztán tovább 
szaladt, egyik háztól a má
sikig, míg ütést érzett a jobb 
lábán. Elkáromkodta magát: 
„Már megint a jobtj!”Tudta, 
megsebesült, s immár másod
szor a jobb lábán. A kötöző
hely felé vette útját, mire 
odasántikált. senkit nem ta
lált. A szanitéc elmenekült. Ö 
maga is elindult kúszva, 
csúszva, hogy kiérjen a falu
ból. Mindenki ezt tette. Kol- 
csak katonái nem mentek 
utánuk. Az aránylag biztonsá
got adó falut nem cserélték 
fel éjszaka a bizonytalanért.

4 dadi uradalom kocsi
sa, Csipák Pál 1914 
nyarán Győrbe vonult 

be a 19-es közös gyalogezred
hez. Szeptemberben esett fog
ságba Lublinnál, innen került 

Szibériába, s az itteni hadi- 
fogolytáborból vitték Voznye- 
szenszk egyik nagy szövőgyá
rába. És, amikor : az utcán a 
munkásság elkiáltotta magát: 
„mindenki jöjjön velünk!” 
Csipák Pál hadifogoly is be
állt a vörösgárdába, itt belé- 
oett a kommunista pártba. 
Voznyeszenszk nagy pamut

ipari központ volt a cári 
Oroszországban. Lakói már a 
17. században is szövőiparral 
foglalkoztak. A hosszú múlt 
megedzette a dolgozókat, s 
harcos munkásokká váltak. 
1905 májusában itt zajlott le 
Oroszország legnagyobb poli
tikai sztrájkja, amelyben 
hetvenezer munkás vett részt. 
A sztrájk idején létrehozták 
a „Munkásmegbízottak Taná
csát”. amely egyike volt az 
első szovjeteknek. A városnak 
ez a múltja jó iskolát jelen
tett a dadi parasztlegénynek, 
aki soha nem volt szabad, 
cselédsorban tengette életét, 
egészen bevonulásáig.

A hátráló vöröskatonák 
másnap erősítést kaptak. Meg
érkeztek a tüzérek, és meg
fordították a csata sorsát. A 
kis falu ismét az ő kezükbe 
került, elállták a város felé 
az utat. Voznyeszenszkbe soha 
nem jutott be Kolcsak bandá
ja. De Csipák Pál csizmája 
megtelt vérrel, s kegyetlenül 
fájt a lába mire a kötözőhely
re került.

— A sebesülteket hátra 
küldték Voznyeszenszkbe — 
emlékezik a most hetvenhat 
éves Csipák Pali bácsi. — Én 
is oda kerültem a kórházba. 
A sebem nem volt veszélyes, 
néhány hét múlva szabadul
hattam volna, de kiütött a 
tífusz, s hetekig zár alá ke
rültünk. Mire meggyógyultam 
csaknem nyár lett. Jelentkez
tem a katonai parancsnoksá
gon. s ott azt mondták ad
nak honpolgári papírt, men
jek el a szövőgyárba, ott is 
szükség van az emberekre.

Egészen más volt így a 
munka, szabad ember
ként. Nem kezelték ha

difogolyként. Ezerötszáz em- 
be_r do'gozott a gyárban há
rom műszakban. Fontos be

osztást kapott, üzemellenőr 
leitt. Beosztása azt a bizal
mat tükrözte, amit vele 
szemben éreztek az ott dol
gozók. Belépett az üzemi 
pártszervezetbe. Nem volt 
sok tagjuk. Munkájukat nem 
lehetne összehasonlítani egy 
mai pártszervezetével. Hábo
rúban éltek, minden tettüket 
a háború irányította, s szab
ta meg. Vigyáztak a gyárra, 
a vagyonra, amit magukénak 
vallottak. Még a gyártulajdo
nos is a helyén állt. A fiatal 
szovjet hatalom védekezett 
fennmaradásáért harcolt, nem 
ért _ rá a gyártulajdonosokkal 
törődni. Ezt a munkásokra 
hagyta. Azok pedig megkér
dezték tőle, akar-e a szoviet- 
hatalomnak dolgozni, akkor 
a helvén maradhat. A gyár- 
tulajdonos igent mondott. Az 
igazgató mellett ott dolgoztak 
a munkások megbízottai, akik 
ügyeltek, nehogy intézkedései 
sérthessék érdekeiket, s kárát 
lássa a munkásfiatalom.

— Különös vi'ág volt ez — 
magyarázza Pali bácsi. — 
Szöveteinkből, posztóinkból a 
katonákat öltöztettük. Gyár
tottunk mást is, de akkor ez 
volt a legfontosabb. A fron
tok állásáról rendszeresen 
tájékoztattak bennünket. Élel
münk alig volt. azt csupán 
termékeinkért kaptunk cseré
be. Még ma is csodálattal 
gondolok a szovjethatalom 
1918-ban megjelent egyik in
tézkedésére. Volt ereje fenn
maradásáért folytatott küzdel
me közepette is kiadni rende
letét az analfabétizmus fel
számolására. Nagv baj volt az 
analfabétizmus. Kellett a mű
veltség a népnek, enélkül íor- 

-----  ^ r-te tt teljes.

És a mi gyárunkban is szer
vezni kezdtük az oktatást, a 
városi szovjet tanácsára.

Csipák Pál megnősült Voz- 
nyeszenszben.

— Igen — mosolyog. — 
Elvettem Vaszilisza Golubát. 
A lány tizennyolc éves volt, 
szőke, mosolygós S2övőlány, 
Faluból került a városba, — 
aztán elborul az arca. — Két 
éve itthagyott, meghalt...

Győzött a szovjethata
lom, a frontokon el
ültek a-harcok, s 1921 

tavaszán Csipák Pált három 
vagon szövettel útnak indí
tottál!: Moszkvába. Orosz

munkástársaival együtt ügyel
tek a szállítmány^, hogv az 
rendeltetési helyére érjen A 
fővárosban meglepődött. Min
denütt magyar katonákba bot
lott.

— Hova mentek? — érdek
lődött.

— Leszerelünk, és megyünk 
haza! — kapta a választ és 
kezébe nyomtak egy magyar 
újságot is. A lapban az állt, 
hogy az új magyar rendszer 
szeretettel várja a hazatérő 
katonákat.

Csipák Pálnak ettől kezdve 
nem volt maradása. Szeme 
előtt megjelent az otthon 
özvegy édesanyja. Haza vá
gyott. Magyarázta feleségének 
jó lesz otthon, azt írta az 
újság, de az nem akart jön
ni. Már közelgett a tél, ami
kor a mama meglátogatta 
lányát a városban és eldön
tötte a vitát. „Az asszonynak 
a férje mellett van a helye” 
— mondta ki a szentenciát 
és Vaszahsza engedelmeske
dett.

— Bár ne tette volna —* 
sóhajtott Pali bácsi. — Soha 
az életben nem volt olyan ió 
dolgom mint Voznyeszenszk- 
ben és Vasziliszának sem 
tudtam soha beváltani az ígé
retemet Hazatértünk és mind 
a ketten a csóti intemálótá- 
borba kerültünk. Itt csak bü
dös kommunista voltam és 
összevertek. Ismét a dadi 
szolgalegény lettem. Voznye
szenszk, a szabadság messze 
szállt. Dadon aztán sokáig 
csendőri megfigyelés alatt 
álltam, munkát csak nagyfo
kára adott a dadi uradalom. 
Hát így volt... — sóhait.

A későbbi években Pali.bá- 
csinak sikerült négy hold 
földet összeszednie. Közben 
megpróbált visszajutni a 
Szovjetunióba, de csak Vaszi
lisza. a felesége mehetett 
volna, és Vaszilisza a férje 
mellett maradt.

Látja és a felszabadu
lás után megint be
léptem . a pártba, 

mindjárt pártvezetőségi tag 
lettem. Talán így megyek 
nyugdíjba is — mosolyog 

örökös pártvezetőségi tagsá
gán. Tanácstag is vagyok, 
meg a tsz fegyelmi bizottsá
gának a tagja. Van funkcióm 
bőven, nem fogyok ki belő
le... De megöregedtem, most 
őrzöm a tsz vagyonát, a ml 
vagyonúnkat... Most már 
csak így tudok harcolni am i 
forradalmunkért... Mert ná
lunk is az van, csak nálunk 
munkával vívjuk, a Szovjet
unióban ötven évvel ezelőtt 
pedig fegyverrel. Az én sor
som akkor úgy hozta hogy 
fegyverrel, meg munkával is 
szolgálhattam, egy igazságta
lan rendszer felszámolását.

Értesítjük a város lakosságát, hogy
Tatabánya-Újvárosban, a Kilián György körtéren 
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1967. október 23-án, hétfőn 10 órakor megnyitjuk.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket, 
megrendelőinket.

Tatabányai 
FODRÁSZ KTSZ .

Tatabányai 
CIPÉSZ KTSZ ,

Ülésezett a KGST
vegyipari állandó bizottsága

Esse Kováé* Klára


