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Csongrád megye legnagyobb 
szövetkezeti építkezései 

a baktói Felszabadulás Tsz-ben 
A szeged-baktói Felszaba-

dulás Termelőszövetkezetben 
folytatják jelenleg Csongrád 
megye legnagyobb termelő-
szövetkezeti építkezéseit. 
Mintegy 9 millió forint beru-
házásból őszig befejeződik az 

u j zöldséghajtató üzem 
építése. A Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat dolgozói 
gyorsan haladnak most ez-
zel a munkával. Jelenleg 48, 
egyenként 25 méter hosszú, 
közel 3 méter széles termál-
vízfűtésű holland ágy elké-
szítésén fáradoznak. Az 
ágyak egy részének még 
most készítik a talajba süly-
lyeszlett beonfalait, nagyon 
sok ágyban azonban mér a 
fűtőberendezéseket is felsze-
relték. A talajban kígyózó 
-hajtű—csövekben állandóan 
meleg viz áramlik majd, s 
ez biztosítja a megfelelő ta-
lajhőmérsékletet. Az ágyak 
légfűtését vastag bordás csö-
vek lát ják el. Az építőkkel 
történt megállapodás szerint 

a 48 holland ágyból nyol-
cat teljesen készen már a 
közeli napokban át is ad-
nak rendeltetésüknek. 

Ezekben primőrparadicso-
mot. paprikát és más zöld-
ségfélét akarnak termeszleni 
a tavasz idején a tsz kerté-
szei. 

Messzire látszanak már a 
hajtatóházak összekötő épü-
leteinek vörös téglából épí-
tett falai is. Mint a tervek-
ből kitűnik, ezek a hajtató-
házak korszerűségükben már 
az újszegedi Haladás Tsz 

üvegházait is felülmúlják. 
Újszerű, ötletes szerkesztési 
módszer eredményeként lé-
nyegesen kevesebb tartó osz-
lop lesz bennük, s így a ter-
mőfelület is jobban kihasz-
nálható. Könnyebb lesz dol-
gozni, mozogni is ezekben a 
házakban. 

Ezt láttuk az algyői műút 
menti üzemegységben. De 
nagy építési előkészületek 
folynak most a Felszabadu-
lás Tsz baktói gazdaságában 

Már az is láthatja, aki 
csak röpke órákat tölt ebben 
a gazdaságban, s ismerkedik 
meglévő és épülő korszerű 
berendezéseivel: hamarosan 
olyan 

nagyszeré állattenyésztő, 
növénytermesztő mintagaz-
daság alakul itt ki, 

melyről aligha álmodhattak 
még pár évvel ezelőtt is a 
Felszabadulás Tsz-be csopor-
tosult baktói, felsővárosi gaz-
dák. 

Cukorrépát vetnek a szőregi Aranykalász Tsz-ben 

Valamikor kétrét görnyedve, kézzel, kapa köpüjével vert lyukakba szórták a magot 
Most 22 soros szovjet vető gép sorjázza a cukorrépaföldet a szőregi Aranykalász 
Tsz birtokán. Huszonöt hold cukorrépa elvetése két embernek alig egynapi munka 

in. A két évvel ezelőtt épült 
bekötőút mentén 

hamarosan lerakják a har-
madik száz férőhelyes te-
hénistálló alapjait, 

és még ez évben ennek is 
el kell készülnie. Hiszen kö-
zel száz nagy jószág ée két 
nagy istálló mellett is a régi 
szükségistállókban szétszór-
tan van. Nem messze ide 
egy nagyobb gyepes legelő 
területén pedig a gazdaság 
építő brigádja 

a tyúkfarm házainak épí-
tését 

folytatja. Három új, egyen-
ként 50 méter hosszú barom-
fiház épü l 

Hagymaduggatás Újszegeden 

Közös akarattal, jó munkával akarják elérni: 

Idén többet t e r e m j e n 
h o m o k a tavaly inál 

A fokhagyma itthon is, külföldön is keresett, jót meg-
fizetett, vitamindús ételízesítő fűszer. A Haladás Tsz új-
szegedi gazdaságában 15 kataszteri holdat ültetnek ebből 
az asszonyok. A szövetkezet állattenyésztői kolbásznak, 
rostélyosnak valóról is gondoskodnak a hagyma mellé 

a rúzsa i 
(Tudósítónktól.) Ez év ja-

nuár végén Rúzsán, a Szi-
várvány Termelőszövetkezet 
tagjai fogtak össze sereghaj-
tóként. Vagyis a többiek 
már mind megelőzték őket. 
E közösség tagjai nem a leg-
módosabb egyénileg dolgozó 
parasztok közül kerültek ki, 
de viszont igen lelkesen 
kezdték a szövetkezeti mun-
k á t Már február első felé-
ben megszervezték a mun-
kát. Kialakították a brigádo-
kat, megválasztották a bri-
gád- és munkacsapatvezető-
ket. Első közös tevékenysé-
gük és a szövetkezeti mun-
ka ízlelgetése volt az istál-
lók építéséhez szükséges fa 
kitermelése. A brigádok és 
munkacsapatok már ver-
senytársakként kezdték á 
munkát. Ennek a nemes ve-
télkedésnek igen nagy szere-
pe van abban, hogy szép 
eredményt értek el a tavaszi 
mezőgazdasági munkában. 
Már befejezték a szántást, 
a szőlőnyitást, elvetették a 
napraforgómagot. 

A brigádok 
versenyében 

A jövő hetet a szőlőnyi-
tással kezdik, és folytatják 
az új szőlő és őszibarack te-
lepítését. Ebben a munká-
ban a brigádok versenyében 
két hétig Födi Vince brigád-

ja tartotta az elsőséget. Két hogy az egyik tag két órát 
nappal ezelőtt azonban meg- k é s e t t - Ugyancsak -megmos-
i - . , , . P,, . , ták? érte a fejét. Fodor lm-

előzte őket Gárgyán Imre r é n é > a k i ^ ^ e l s ő _ 
brigádja, amely a burgo- n e k érkezett munkába, pi-
nya kivételével már minden rongatta meg a fegyelemsér-
tavaszi növényféleség veté- Majd mások vették -ke-
sét befejezte. Gárgyán az ^ r ^ e n ? S f S J 
egyik legfiatalabb brigadve- ^ többet nem fordul elő. 
zető. Most szerélt le. mint 
tiszthelyettes. A néphadse-
regben végzett jó munkájá-
ért dicsérő oklevelet kapott. 

akarattal azon munkálkod-
nak, hogy az idén többet 
teremjen a rúzsai homok, 
mint tavaly. 

Csóti István 

Az első hetek munkája ar-
ról tanúskodik, hogy a rú-
zsai Szivárvány Termelőszö-
vetkezet tagjai komolyan ve-
szik adott szavukat. Valóban 

Ugy látszik, itt is jól akar lelkesen, összefogva, közös 
helytállni. Segítik is az idő-
sebb tagok. Olyan munka-
csapatvezetői vannak, mint 
Fodor István régi tsz-tag, 
aki már kora hajnalban a 
közös földön található. Ké-
szíti elő a munkát, beosztja 
az embereket. Eddig neki 
van legtöbb munkaegysége. 
Az ő brigádjában van Sze-
mesi Szilveszter is, aki már 
a szövetkezet szervezése idő-
szakában eredményes mun-
kát végzett s őt választották 
a szövetkezet párttitkárává. 

ötszázötvenezer forint 
tojásért 

M agya márga tyúktörzsáW 
lományt is létesítenek a sze-
gedi Dózsa Tsz gazdái. Je-
lenleg 700 kendermagos 
törzstojó-állomáimyal ren-
delkeznek. Ez a faj ta jó hús-
termelő, de kevésbé jó tojó. 
Most 3 ezer magyarsárga 
fa j tá jú kiscsirkét nevelnek a 
tsz baromfiházaiban. Ezek 
közül választják ki az ú j 
törzsállományt is. Az össze-
sen 3 ezer tojóból álló tyu-
készat után előzetes számí-
tások szerint évente több 
mint 550 ezer forint tojásért 
járó bevételre számítanak a 
közös gazdaság tulajdono-
sai. 

— ötven hold kapáslucer-
na termesztésére kötöttek 
szerződést a kübekházi Sar-
ló-Kalapács Tsz szövetkezeti 
gazdái. Ezen a területen ki-
zárólag magtermesztéssel fog-
lalkoznak majd. A szerző-
déssel járó állami kedvez-
mények lehetővé tették a 
közösség számára, hogy az 
Idei tavaszon a szerződött 
50 hold helyett 150 katasz-
teri hold újlucernát telepít-
senek. 

Kifizetődő a háztáji hizlalás 
Gazdasági Bizottság meg-

vizsgálta azokat a lehetősé-
geket, amelyekkel — a kö-
zös állomány növelése mel-
lett — háztáji gazdaságok-
ban is elösegithető átmeneti-
leg az állattenyésztés fejlesz-
tése és az értékesítésre ke-
rülő vágóállatok számának 
növelése. A Gazdas, Bi-
zottság az alábbi módszere-
ket javasolja a termelőszö-
vetkezeteknek. 

Törekedjenek arra a ter-
melőszövetkezetek, hogy a 
háztáji gazdaságokban min-
den arra alkalmas sertésre 
& gazdája hizlalásl szerződést 
kössön az Allatforgalmi Vál-
lalattal. Ugyanakkor a szö-
vetkezet vezetői kössenek 
megállapodást a vállalattal, 
hogv az így leszerződött ser-
tések hizlalását figyelemmel 
kisérik, s azt indokolt eset-
ben elősegítik azzal, hogy a 
hizlaló részére állami szabad-
felvásárlási áron juttatnak 
takarmányt. Állapodjanak 
meg arra is, hogy 

a háztáji gazdaságokban 
hizlalt sertések csoporto-
san, legalább 20-oít felüli 
tételekben kerüljenek át-
adásra. 
Az Allatforgalmi Vállalat 

a háztáji gazdaságokban így 
lekötött sertések után a hiz-
lalási előleget és az átadott 
sertések árát a hizlalónak 

közvetlenül fizetik ki. A 
termelőszövetkezet részére 
pedig lebonyolítási díjat fi-
zetnek. 

Ha a tsz csak a szerző-
déskötések megszervezésé-
bein, a hizlalás folyamatos 
ellenőrzésében és az átadás 
lebonyolításában segít, ak-
kor 

20—50 hízó csoportos át-
adásáig 50 fillért, az 50-
en felüli tételekért pedig 
1 forintot kan kilónként. 

Amennyiben a termelő-
szövetkezet a közös állatál-
lomány takarmányszükség-
letén és a munkaegységre 
tervezett takarmányjuttatá-
son kívül felesleggel rendel-
kezik, a felesleggel segítse 
elő a háztáji sertéshizlalási. 
Ha a tagnak legalább egy 
mázsa takarmányt juttat a 
tsz, akkor a lebonyolítási 
díj mértéke 20—50 közötti 
tételek egy időben történő 
átadása esetén kilónként egy 
forint, az 50-en felüli téte-
leknél kilónként 1.50 forint. 

A termelőszövetkezet ta-
karmányt vagy készpén-
zért, vagy ha indokolt, a 
munkaegység előleg pénz-
járandóság terhére adja. 

A lebonyolítási díjat az 
oszthatalan közös alap gya-
rapítására kell tordítani az-

zal a kikötéssel, hogy azt 
kizárólag sertésólak építésé-
re lehet felhasználni. A le-
bonyolítási díjak az 1960. 
év január 1. napja utáni le-
járatra kötött és átadásra 
kerülő sertések után fizet-
hetők. 

Többet és jobbat 
a közösben 

A Szivárvány Tsz tagjai 
március 11-én tartott köz-
gyűlésükön hitet tettek 
amellett, hogy a közösben 
többet, s jobbat termelnek, 
mint az elmúlt évben, míg 
egyénileg dolgoztak. Ezért 
példás fegyelmet tartanak. 
Van is mit hallgatnia an-
nak, aki késve érkezik a 
munkahelyre, de szerencsére 
nem sok ilyen tsz-tag van. 
Néhány napja fordult elő, 

Készüljünk fel 
a kártevők elleni védekezésre 

Tájékoztató jelentést adott és ha csócsároló fertőzést 
ki a Földművelésügyi Mi- állapítunk meg. a fertőzött 
nisztérium Növényvédelmi foltat és egy méteres körze-
Szolgálatának Zárszolgálati tét HCH hatóanyagú nö-
Laboratóriuma. Felhívja a vényvédő szerrel porozzuk 
termelőszövetkezetek, állami ]e. Egy katasztrális hold tel-
gazdaságok és egyénileg dol- jes leporzására 25—30 kilo-
gozó parasztok figyelmét, gramm növényvédőszer szük-
hogy készüljenek fel a kár- séges. 
tevők elleni védekezésre. Az 
előrejelzés szerint ez évben BAGOLYPILLE HERNYÓ: 
Csongrád megyében az aláb- Csongrád megyében, csak 
bi kártevők megjelenésére közepes mértékű megjelené-
számíthatunk. sére számíthatunk, különö-

r c R n v / i r i l T R l N K A l A R . s e n a m e g y e k e l e t i é lében. 
GABONAFUTRINKA LAK- v é d e k e z é s : a gyengén fer-

VAJA (csócsároló): eros t ő z ö t t g ó c o k o n a hernyók 
mértékű fertozes varhato s z e d é s e é s megsemmisítése. 
Hódmezővásárhely, Szentes A k ö z e p e s e n fertőzött terü-
és Székkutas kozseg altal l e t e k e t D D T hatóanyagú nö-
határolt területen. Közepes vényvédőszerrel porozzuk, 
mértékű és gyenge fertozes-
re számíthatunk Csongrád KUKORICAMOLY: erős 
megye más részein. mértékű fertőzése várható 

Védekezés: A gabonafélék Csongrád megyében. Az el-
vetésterületét hetenként leg- i e n e való védekezésre leg-
alább egyszer ellenőrizzük alkalmasabb az, ha a kuko-

és cirokszárakat má-

A korszerű növényvédelem ma gyümölcstermesztésünk kulcskérdése. A kiskundo-
rozsmai József Attila Tsz-ben ezt már régi tapasztalatokból tudják a gyümölcster-
melők. Ennek megfelelően készítik elő 16 holdnyi gyümölcsösüket a közeli rügy-
fakadásra. Pajzstctvescdés ellen magasnyomású zetoros permetezővel locsolják a lom-

bokat. A tökéletesen porlasztott mészkénlé minden kis ágbajlatba odajut 

rica-
jus 15-ig besilózzuk. A má-
jus 15-ig fel nem használt 
szárakat és kórókat el kell 
vermelni. 

AMERIKAI FEHÉR SZÖ-
VŐLEPKE: közepes mérvű 
fertőzése várható Csongrád 
megye egész területén. Ugy 
védekezhetünk ellene, ha a 
rajzások megtörténte utan 
az első tojáscsomók és her-
nyók megjelenésekor a fer-
tőzött ágakat levágjuk és el-
égetjük. Ha a mechanikai 
védekezést elmulasztottuk, 
akkor Holló 10, DDT ható-
anyag tartalmú növényvédő-
szer 0,8—1,2 százalékos ol-
datával permetezzük. 

LISZTES RÉPABARKÓ: 
erősebb fertőzés várható Sze-
ged tiszántúli részén, vala-
mint a szentesi járás kö-
zépső részén. 

Védekezés: a múlt évi ré-
patáblákat körül kell ár-
kolni, vagy réselni és a raj-
zás idején az árokba HCH— 
20 százalékos DDT-Wofatox 
por keverékét kell kiszórni. 
Az ú j vetéseket Darsinos 
permetezéssel védjük. 


