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KÉTNAPOS, nagyon érté
kes, hasznos értekezletet ta r
to tt a megyei tanács mezőgaz
dasági osztálya a  termelőszö
vetkezeti elnökök számára. Az 
egyik nap Bábolnán, a másik 
nap Koppánymonostoron, gya
korlati bem utatóval egybekö
tö tt v itá t rendeztek a tsz-ek 
barom fitenyésztésének helyze
téről.

A Bábolnai Állami Gazda
ságban Nikovics Károly ba
romfitenyésztő ta rto tt előadást. 
Elmondotta, hogy az állami 
gazdaság milyen szakmai esz
közökkel, milyen gondozási, 
takarm ányozási stb. móddal 
tud ta elérni, hogy ez az üzem- 
ág jövedelmező legyen.

A tsz-elnökök gyakorlatban 
is ellenőrizték az elm ondotta
kat. V égigjárták a barom fite
lepet, s a keltetéstől a napos
csibe-nevelésen keresztül az 
elhelyezésig és etetésig 
m indent m egtekintettek. Utá
na ú jra  összejöttek, hogy meg
vitassák a lá to ttakat, mégpe
dig olyan szemszögből, hogy 
a tsz-ek hogyan tudnák  a te
nyésztést sa ját adottságaik kö
zött, a lehető legjobban megol
dani.

Valamennyi felszólaló egyet
érte tt abban, hogy érdemes ba
romfitenyésztéssel foglalkozni. 
M int a véleményekből kide
rült, a tsz-tagság régebben sem 
vonakodott a  barom fitartástól, 
de az 1956 előtti gazdaságpoli
tika elvette a kedvet e m unká
tól. A nnak idején 30—36 fillért 
kaptak  egy tojásért, a  szoros 
begyűjtés m iatt nem  volt ele
gendő takarm ány sem bizto
sítva, s így ez az üzemág a 
közös gazdaságok számára 
nem  volt jövedelmező. Ha foly
ta ttak  is baromfitenyésztést, 
erre a m unkára rendszerint a 
leggyengébb, m ásra nem hasz
nálható, idős. beteg tsz-tagot 
jelölték ki. Ma azonban más 
a  helyzet. A korm ány helyes 
politikája lehetővé tette, hogy 
a tsz-ek meghonosítsák a ba
romfitenyésztést. A felszólalók 
közül például Hodek József 
elvtárs, a kisbér-battyánpusz- 
tai tsz elnöke elmondotta, hogy 
ő is sokáig, sőt még az utóbbi 
időben is vonakodott a barom 
fitenyésztéstől — m ár az óla
kat is lebontatta —, de most 
Rájött, hogy érdemes barom fit

nevelni, így azonnal hozzá
kezd. hogy a dolgokat „vissza
csinálja”, s értékes, jól jöve
delmező telepet állítson fel.

A TANÁCSKOZÁSON leg
többen azt hiányolták, hogy a 
megyei tanácsnál nincs alkal
mazva baromfitenyésztő szak
em ber, aki segítené ebben a 
m unkában a tsz-eket. Egyhan
gú volt a kívánság, hogy a me
gyei tanács mielőbb keressen 
megoldást e problém ára. 
Ugyancsak többen szóvá te t
ték, hogy gondoskodni kell a 
tsz-ek jelenlegi és jövendőbeli 
barom fitenyésztőinek szakmai 
neveléséről is. Rendezzenek 
részükre tanfolyam okat, elő
adásokat.

A második napon Koppány- 
m onostorra lá togattak  el a tsz- 
elnökök. I tt  is m egtekintették 
a barom fitenyészetet. Amikor 
a term előszövetkezet vezetői 
beszámoltak a telep jövedel
mezőségéről, a jelenlevők szin
te megdöbbentek, s akaratla
nul a rra  gondoltak, hogy ők 
m it m ulasztottak el. K iderült 
ugyanis, hogy a koppánymo- 
nostoriak az elm últ öt hónap
ban kétezer darab  csibe neve
léséhez kezdtek hozzá, s en 
nek eredm ényeként, az összes 
költségeket leszámítva, 31 ezer 
forin t tiszta nyereséghez ju to t
tak! Ez azt jelenti, hogy a

jelenleg állom ányukban levő 
826 darab tojós tyúk  teljesen 
ingyen „jö tt” a term előszövet
kezetnek! A tsz eddig 28 ezer 
darab  tojást adott el, s még 
most is, am ikor a  tyúkok 
aránylag keveset tojnak, na
ponta 300—370 darab tojáshoz 
jutnak.

A „Dózsa” vezetői elmondot
ták, hogy a barom fitenyésztést 
tovább k ívánják  fejleszteni, s 
m integy 2000 darabos állandó 
törzsállom ányt szeretnének 
idővel fenntartani.

A TERMELŐSZÖVETKE
ZETEK ELNÖKEI gyakorlat
ban is m egtekintették a te 
nyészetet. M egállapították, 
hogy a m unkák aránylag egy
szerű eszközökkel folynak, így 
túlságosan nagy befektetésre 
nincs szükség. K iderült: nekik 
is m inden feltételük adva van, 
hogy hasonló jövedelm et érje
nek el. K iszám ították, hogy 
egy-egy kiló baromfi „előállí
tása” körülbelül 13,70 forintot 
tesz ki, s ugyanakkor az eladá
si ár 26—28 forint körül jár, 
sőt „prim őr” áruként 40—43 
forintot is m egkaphatnak kilo
gram m jáért.

A tanácskozás és a  vita 
eredm ényeként több elnök 
m ár a helyszínen elhatározta, 
hogy szövetkezetükben meg
honosítják a  barom fitenyész
tést. A naszályi „Kossuth” Tsz 
például libafarm ot létesít. A 
leányváriak tyúkokat kíván
nak tartan i, s hasonló célt tű 
zött maga elé még több te r
melőszövetkezet elnöke is.

A MEGBESZÉLÉS komoly 
eredm énnyel zárult. A részve
vők lelkes hangulata és szilárd 
elhatározása biztosíték arra, 
hogy ham arosan a tsz-ek ba
romfitenyésztése is a fellendü
lés ú tjá ra  lép. W. E.

Jól halad a munka az Ácsi Gépállomás körzetében levő 
termelőszövetkezetekben

Az Ácsi Gépállomás október 
15-ig bezárólag 42,2 százalékra 
teljesítette ' őszi tervét. Ezen 
belül a talajm unkákkal 31,3 
százalékon állnak.

A körzetbe tartozó termelő- 
szövetkezeteknél jó ütemben 
folynak a m unkálatok. A vas
pusztai tsz-ben az őszi vetése
ket a búza kivételével befejez
ték. A „Jövő”-nél még kb. 12 
kh-nyi terü lete t kell bevetni 
búzával, a többi m unkát m ár 
elvégezték. Az „Üj É let”-nél 
és az „Augusztus 20” tsz-nél 
is csak a búzavetés egy része 
van még hátra.

A termelőszövetkezetek ki
vétel nélkül géppel m űveltet
ték meg földjeiket. Nem ilyen 
a helyzet az egyénieknél. Az 
FMSZ-ek nagyon gyengén fog

lalkoznak a gépi m unkák 
szerződtetésével,, s m ég keve
sebbet tesznek a géphasználati 
társulások szervezése érdeké
ben, Az az érv, hogy „nem 
akarnak szerződni”, nem  egé
szen á llja  a valóságot. Bizo
nyítja, hogy a tsz traktorosai 
közül többen, egyenként 15— 
20 kh-nyi m unkálatra keres
tek eddig szerződő feleket. A 
FMSZ-eknek többet kellene 
törődniük ezzel a  fontos fel
adattal.

A szerződéskötések alacsony 
volta m ia tt az Ácsi Gépállo
m ás is elm arad a terv teljesí
tésével. Mint m ondják, m in
dent megtesznek, hogy a föld
m unkák százalékaránya nő
jön, de ugyanezt várják  az 
FMSZ-ek dolgozóitól is.

Amit a zöldfélék téli tárolásáról tudni kell
A zöldfélék nem csak az étel 

ízét, illatát jav ítják  meg, ha
nem  változatosabbá teszik az 
étrendet, és a szervezet is 
m egkívánja, hogy télen is na- 
gvobb mennyiségben fogyasz- 
szunk zöldfőzeléket.

A szervezet a téli vitam in- 
szükségletét is jórészt a zöld
félékből nyeri. Igaz, hogy az 
elrakott zöldfélék sokat ve
szítenek vitaminkészletükből, 
de éppen ezért kell többet fo
gyasztanunk belőle.

A zöldfélék term észetes álla
potban való e ltartása gondos 
m unkát igényel, ha azt akar-

Íuk, hogy tavaszig, az első 
riss zöldség megjelenéséig el- 

illjanak .
Télire csak teljesen ép. vá
logatott, egészséges, érett 
és lehetőség szerint száraz 
időben szedett zöldségfélé

ket rakhatunk el. 
Vegyük sorra, melyek a leg

egyszerűbb és legmegfelelőbb 
tárolási módok. A legtöbb 
zöldségféle általában alacsony,
4—5 Celsius-fok hőmérsékletű, 
nem  tú l nedves és nem is túl 
száraz, szellős helyiségben 
ta rth a tó  el a legbiztosabban. 
Ha nincs erre a célra megfe
lelő kam ránk, pincénk, ver
m ünk, akkor k int a szabad
ban ugyanúgy, m int a burgo
nyát, prizm ába rakva földel
jük el a zöldségféléket is.

Ha van megfelelő helyisé

günk, a petrezselymet, sárga
répát, paszternákot, karalábét, 
zellert, fekete retket stb. szá
raz, szitált homokba rétegezve 
úgy rak juk  el, hogy ne érje
nek egymáshoz.

Homokba rétegezve, kocsá
ny iva l felfelé fordítva, 
friss állapotban ta rthatunk  
el hibátlan, érett, húsos 
zöldpaprikát és főzőtököt 
is, egész decem ber végéig.
A kocsányok végét oltó

vagy pecsétviasszal vonjuk be. 
É rett, töm ött káposztafejeket 
savanyítás nélkül polcokon 
vagy ászokdeszkán egyesével, 
szabadon elhelyezve szintén 
sokáig épségben tarthatunk . A 
karfiol is hosszú ideig eláll, 
ha celofán- vagy hólyagpapír
ba csomagolva, gyökerével fel
felé felkötözzük.

Ha nincs alkalm as helyisé
günk, a gyökérféléket és ká
posztaféléket is prizm álhatjuk. 
Legjobb, ha a prizma szélessé
gét 80, a m agasságát 100 centi
m éterre vesszük. A prizmába 
rakott zöldségféléket először 
50—60 centim éter vastagon 
szalmával takarjuk  be. Erő
sebb hidegben a szalm atakaró
ra még 50—60 centim éter föld
réteget is tegyünk. A szellőzés 
biztosítására a prizma gerin
cén és alján  hagyjunk szellő
zőnyílást, de úgy, hogy ne áz
hasson be. Fagyos időben azon

ban a szellőzőnyílásokat is 
betömjük.

V álaszthatjuk a káposztafé
lék eltartására még azt az egy
szerű módot is, am elyet árkos 
vermelésnek hívnak. A fejeská
posztát, kelkáposztát, vöröská
posztát, karalábét ekével ki
húzott barázdába, fejjel lefelé, 
gyökerével felfelé úgy helyez
zük el, hogy a következő ba
rázda földje betakarja . Nagy 
hidegben aztán 15—20 centi- 
m éteres szalmaréteggel, m ajd 
ism ét földdel takarjuk  be.

A hagym afélék közül a 
fokhagymát feltétlenül 
fagymentes, száraz helyen 
tároljuk, m ert ha megfagy, 

megrothad.
A vöröshagym ának is leg

megfelelőbb az ilyen helyiség, 
de ha m ár olyan helyen ta rto t
tuk, ahol megfagyott, hagyjuk 
is ott kiengedni, m ert akkor 
valam ennyire még eláll.

Bárm ely eltartási módot vá
lasztjuk is, a zöldségféléket a 
tél folyam án gyakran vizsgál
juk át, és a rothadásnak in
dult darabokat azonnal távo
lítsuk el. Ha kellő gonddal já 
runk el, egészen tavaszig, a 
friss sóska, spenót, petrezse
lyem megjelenéséig tudunk 
zöldségféléket nyers és főtt ál
lapotban fogyasztani, és nem 
lesz vitam inhiányunk.

Eredményesen dolgozik
a Császári Fö'dművesszövetkezet termelési bizottsága

Sok szó esik napjainkban 
arról, hogy a földművesszövet
kezeteknek mozgalmi és keres
kedelmi tevékenységükön túL 
menően részt kell venniök a 
mezőgazdasági term elés irá 
nyításában, illetve fejlesztésé
ben is. E feladat gyakorlati 
megvalósítása azonban sokkal 
bonyolultabb és nehezebb, 
m int az előbbieké, s a szövet
kezetek tevékenysége is azt 
m utatja, hogy sürgősen jav íta
ni kell ilyen irányú m unkáju
kon.

Jav ítan i kell, de hogyan? 
Nagyon kevés tapasztalat van 
még a rró l, hogy m iként tudnák 
a legeredményesebben mozgó
sítani a íöldművesszövetkeze- 
tek falu juk parasztságát, egy- 
egy soron következő mezőgaz
dasági feladat elvégzésére. An
nál is bonyolultabb és nehe
zebb ez, m ert

a földművesszövetkezetek
nek több száz egyéni ter
melővel kell foglalkozniok,

tájékoztatni vagy meggyőzni 
őket. Ez nem  könnyű feladat, 
s különösen nem az, ha a 
m unkát csupán a szűkebb kö
rű vezetőség, illetve igazgató
ság végzi. De ha m ég ez sem 
intézi, az még nagyobb baj. 
Tapasztalják ezt a dadi föld- 
művesszövelkezetben is, hisz 
sajnálatos tény. hogy Kiss Gá
bor, a  szövetkezet mezőgazdá
sza, aki im m ár közel kilenc 
hónapja dolgozik a szövetke
zetnél, m ég a  mai napig sem 
ismeri a helybeli term elési b i
zottság tagjait. Pedig a szak- 
bizottságnak csupán három  
tagja van, tehá t nem  lenne 
nehéz a nevüket megjegyezni. 
De ehhez az is szükséges, hogy

a mezőgazdász szorosabb kap
csolatot terem tsen ezekkel a 
gazdákkal S ahol kilenc hó
nap a la tt egy alkalom m al sem 
hívták össze a  term elési bizott
ság tagjait, egy esetben sem 
beszélték meg a község mező- 
gazdasági term elése fokozásá
nak feladatait, o tt a helyi pa
rasztság sürgős és hathatós in
tézkedéseket vár a szövetke
zettől.

Nem ilyen kép fogad ben
nünket Császáron, I tt  a  föld
művesszövetkezet igazgatósá
ga. illetve a term elési szak- 
bizottság olyan m unkam ód
szert alkalm az a feladatok el
végzésében, am ely alkalm as 
arra, hogy közelebb kerülje
nek az egyéni parasztokhoz és 
befolyásolni, illetve irányítani 
tud ják  őket a mezőgazdasági 
term elés növelésére.

A megye csaknem  vala
m ennyi szövetkezeténél
létrehozták m ár a  term e

lési szakbizottságokat,
de néhány helyen elfelejtették, 
hogy a bizottsági tagokat fel
adatokkal is m eg kell bízni ah
hoz, hogy eredm ényesen dol
gozhassanak. A császári föld
művesszövetkezetnél viszont, 
attól a perctől, hogy m egala
ku lt a bizottság, eredményesen 
oldottak m eg számos komoly 
term elési feladatot. A község 
h a tá rá t körzetekre határolták, 
s azt a bizottság tagjai felosz
to tták  egym ás között. Mind
egyik tag sa já t körzetében is
m erteti m ind a szerződéskötési 
m unkákat, m ind az egyéb fel
adatokat. A földművesszövet
kezet vezetősége megvalósítot
ta  a  term elési bizottságnak azt

KOCSON IS ERŐSÖDIK A PARASZTI BANK
Kocson is jól emlékeznek 

még a gazdák arra  az időre, 
am ikor a „m egszorult” paraszt 
nem győzte ledolgozni az uzso
rásnak a csekély kis kölcsön 
kam atját. Egy betegség hete
kig ta rtó  ingyenm unkát jelen
tett. Ma m ár ezen a téren is 
megváltozott a helyzet.

Alig néhány hete, hogy a 
kocsi fmsz közölte a helybeli 
gazdákkal a takarékszövetke
zet m egalakításának lehetősé
gét, és a szövetkezet m áris 109 
tagot számlál. Az alakuló köz
gyűlést október 3-án tarto tták  
meg, ahol a földművesszövet
kezet vezetősége m ár arról 
adott számot, hogy a 109 tag 
közül 93 m egvásárolta 100— 
—100 forintos üzletrészét. Eb
ből a bejelentésből az ember 
nyomban a rra  következtet, 
hogy a paraszti-bank ezek sze
r in t 9300 forin ttal rendelkezik. 
Pedig nem így van, m ert igaz 
ugyan, hogy 93 tag befizette a 
100—100 forintos részjegy 
árát, de voltak olyanok is — 
m int pl. Németh Lajos, id. 
Dávid Im re tsz-tagok —, akik 
személyenként 3—3 üzletrészt 
vásároltak. Ezért m uta t a ta 
karékszövetkezet pénztárköny
ve 10 300 forin t befizetést.

Id. Dávid Im re a közelmúlt 
napokban még azt is közölte 
Vincze Imrével, a takarékszö
vetkezet m egválasztott ügyve
zető könyvelőjével, hogy nem
csak a tavalyi, de az idei zár
számadásból m egtakarított 
pénzét is a takarékszövetke
zetben helyezi el, m ert ott ka
matozik, a forintok biztonsá
gáért az állam  szavatol, s pén
zét bárm ikor kiveheti.

M ár m agát a vezetőséget is 
úgy választotta meg az alakuló 
közgyűlés, hogy oda komoly, 
m egbízható em berek kerülje
nek. Ügyvezető könyvelőnek, 
m int m ár em lítettük, Vin
cze Im re bácsit, a község volt 
pedagógusát választották. A 
nyugdíjas tanító  1923 óta él a 
községben, jól ism erik őt a 
gazdák, megbíznak benne. De 
ő is jói ismeri az embereket, 
tudja, kinek m ennyit ér a sza
va.

A földművesszövetkezet is 
megad m inden segítséget az új 
kezdeményezéshez. A központi 

, igazgatás épületében egy helyi
séget bocsáto+t a takarékszö- 

j vetkezet rendelkezésére, s a 
I jövőben is féltő gondossággal

segíti, tám ogatja a szövetkezet 
fiától hajtásának  fejlődését.

A takarékszövetkezetbe na
ponta újabb és újabb gazdák 
kérik felvételüket, számuk 
egyre szaporodik, m ert tudják, 
ha kölcsönre lesz szükségük, 
szövetkezetüktől azt is kapnak. 
Meg ahogy B álint elvtárs, a 
helyi földművesszövetkezet el
nöke mondja: tud juk  mi m ind
nyájan, itt az alkalom, hogy a 
falu uzsorásainak a  lába alól 
kihúzzuk a ta la jt. K. E.

a javaslatá t is, hogy bővítsék 
a felvásárló telepet, s  a  m ű
trágya elhelyezéséhez több 
raktárhelyiséget béreljen a 
községben a földművesszövet
kezet. Hisz az utóbbi egy év 
a la tt jelentősen em elkedett a 
községben a m űtrágyaigény. A 
term elési bizottság tagjai az 
eddigi tapasztalatok szerint 
nagy kedvvel és lelkiism eret
tel végzik m unkájukat. Jelen
tős szerepük van abban, hogy

Császáron jól halad a te r
melési szerződéskötés, sok 
egyéni gazda szántat gép

pel,
jól megszervezték a növény- 
védelm et stb. Eredményes 
m unkájukhoz az előbb em lí
tetteken kívül hozzájárul, hogy 
ism erik azokat a gazdákat, 
akikkel kapcsolatban vannak. 
Tudják, hogy egy-egy gazdá
nak hány hold földje van, tud 
ják, milyen növényekre és 
m ekkora te rü le tre  kötöttek té r . 
melési szerződést. Továbbá 
term elési és  tenyésztési szak
tanácsokat is adnak a term e
lőknek. A bizottság tagjai jó 
gazda hírében állnak a község
ben. A bizottság rendszeresen 
ülésezik, ahol a tagok megbe
szélik a soron következő fel
adatokat, tolm ácsolják a te r
melők kívánságait, sérelmeit. 
A szakbizottság segítségével 
szoros és állandó kapcsolatot 
ta r t a  földművesszövetkezet 
igazgatósága tagjaival és az 
egyénileg dolgozó parasztok
kal. A császáriak m unkam ód
szere követendő példa a  szö
vetkezetek előtt.

— ke —

— 2400 kilogramm szőlőt vásárolt 
fel alig néhány nap alatt Császá
ron a földműves szövetkezet.

— Több mint 200 000 forint érté
kű mezőgazdasági terméket vásá
rolt fel a parasztságtól az utóbbi 
hónapokban a Dadi Földműves- 
szövetkezet.

— 185 000 forint értékű üzlet
részt vásárolt a falvak lakossága 
ebben az évben a megye földmű
vé sszövetkezeteitől.

A SZŐ VOSZ igazgatóságán folyam atosan értékelik  az 
árustatisztika, a  kereslet-kínálat alakulását. A falu iparcikk
ellátása — m int az árustatisztika bizonyítja ;— az utóbbi 
években még sohasem volt olyan jó, m in t az idén.

A megelőző évekhez viszonyítva jelentősen nagyobb 
m ennyiségű és jobb minőségű áru  kerü lt az üzletekbe. Ennek 
ellenére időnként zavarok m utatkoznak az ellátásban. Amel
lett, hogy a kereskedelem  az iparra l az eddigieknél szoro
sabban együttm űködve m indent megtesz az ellátás nehézsé
geinek leküzdésére, — m int a SZÖVOSZ igazgatóságán mond
ják  — az időnkénti zavarok a falusi lakosság igényeinek, s 
ezzel együtt vásárlóerejének jelentős arányú megnövekedé
sére utalnak.

A földművesszövetkezeti boltok árustatisztikája arra 
hívja fel a szakem berek figyelmét, hogy a falusi lakosság 
igényei erősen eltolódtak a minőségi áruk  irányába.

A felszabadulás előtti években a falusi divatnak, „vidéki
nek” ta rto tt olcsó vásári konfekció áru  m a m ár eladhatatlan. 
Az 1400—1500 forintos női, az 1400—2000 forintos férfi kabá
tokat szőrmebéléseket, gyapjúszövet mikádókat, 100 százalé
kos gyapjúból készült kam garn-öltönyöket keresi a  falusi 
lakosság.

E ltűntek a faluból a mezítlábas emberek. A legújabb for
m ájú lábbelik kereslete nagyjából megegyezik a városéval, 
m in t ahogy a nagyvárosi divathóbortot leszámítva, általában 
kiegyenlítődött a  városi és falusi lakosság igénye.

A legnagyobb hiányok a lakberendezési cikkeknél adód
nak. A nem rég még földes szobákban lakó, petróleum ban is 
szűkében levő falusi lakosságot a kereskedelem m inden erő
feszítése ellenére sem tud ja megfelően ellátni csillárral, für
dőkáddal, szőnyeggel, kifogástalan minőségű függönyanyag
gal, ndha évről évre nagyobb tételek kerülnek az üzletekbe, s 
az állam i kereskedelemtől is nagy mennyiségben vásárolnak.

A vas- és műszaki cikkekre is a minőségi követelmények 
növekedése a jellemző. Újszerű gondja a FMSZ-nek a könyv
ellátás is. Az idén az első félévben csaknem negyedmillió 
példányban hozták forgalomba a SZÖVOSZ „Kincses Köny
vek” sorozatának köteteit. A mennyiség kevésnek bizonyult. 
A kereslet növekedésére jellemző, hogy a földművesszövetke
zeti boltok 1956-ban 19, a következő évben pedig m ár 36 
millió forint értékű könyvet adtak  el.

A szép játékokat nemrégen még úri gyerekek m ulatságá
nak ta rto tta  a falu. Az árustatisztika tanúlsága szerint most 
évente 18—20 millió forintot költenek, s még többet is érté
kesíthetne a kereskedelem, ha a minőségi és mennyiségj 
követelm ényeket ki tudná elégíteni.

a termelő
szövetkezetekben

NÉHÁNY SORBAN

M it mutat a falusi boltok árustatisztikája?
Könyv, fürdőkád, szőnyeg, csillár — a legkeresettebb cikkek


