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Áz új szövetkezeti elnök 
első esztendeje Pusztaszeren 

Alig múl t egy éve, hogy 
Fülöp János e lvtárs oda-
hagyta régen megszokott vá-
rosi munkahelyét , a családi 
fészket. Azt kérte, hogy a 
falusi munka legnehezebb 
f ron t j á r a küldjék. Igy ke-
rül t Pusztaszerre, olyan ter-
melőszövetkezet élére, mely-
be azelőtt éppen hogy csak 
hálni já r t a lélek. Bár a 
maroknyi tagság hi t t és bí-
zott a Szövetkezetben, az 
el lenforradalom napja iban 
sem hagyták cserben, de 
mégsem tudott előrehalad-
ni, mer t hiányzott a szer-
vezőkészség, a hozzáértés 
ahhoz, hogyan kell 3—4 hold 
helyett nagyobb, közös gaz-
daság m u n k á j á t irányítani . 

„Elkergettük 
a szegénységet" 

Fülöp elvtárs azt mondta 
1959-ben, érkezése u tán : 
-•Tagtársak, az idén kifizet-
jük a felgyülemlett , meg-
avasodott adósságokat és 
megalapozzuk az 1960-as 
évet. Elkerget jük a háztól 
kellemetlen vendégünket , a 
szegénységet*. 

Mi lett az eredmény zár-
számadáskor? A kettős célt 
nemcsak hogy elérték a 
pusztaszeri Petőfi Termelő-
szövetkezet gazdái, hanem a 
közösség fennállása óta elő-
ször tör tént meg, hogy a 
szokásos passzív gazdasági 
mérleg jócskán akt ívra for-
dult, s a termények mellett 
má r jelentősebb összegű 
pénzt ls oszthattak a végzett 
munkák után. A régi rossz 
szellemet száműzte a testvé-
ries jó munkafegyelem. 

Fejlődő 
állatállomány 

Időközben benépesedtek a 
nagy, üres, e lárvult istállók. 
Sőt, most már nagyon gyor-
san kell építeni az ú jaka t is. 
Egy éve még csak 15 mar-

há t lehetett számolni a kö-
zös istállóban, most pedig 
már 60-at. Akkor négy liter 
vol t a tehenek napi átlag 
tejhozama, ma pedig 14—15 
liter között váltakozik. A 
műit évi ú j lucernavetések 
mellett zöldell már az idei 
vetésű lucernatábla is. Van 
silónak való őszi keverék, s 
nincs aki el lentmondana az 
elnöknek: emberek, takar-
mány kell, még sokkal több. 

szág ne tapossa egymást. 
Igy mondják : az első húsz 
esztendőt egészségben meg-
bírja. 

A közölt felvételre már 
nem fér t rá a másik ilyen 
készülő, favázas épület, 
mely vele közvetlenül szem-
ben foglal helyet. Az egyik-
berr kétezer kacsa, a másik-
ban ugyanennyi csirke lesz. 
Az ú j telepet drótkerítés 
övezi majd , s a zöld pázsi-

tenzív marhahizlalással is 
foglalkoznak. 

Fülöp elvtársnak nem ter-
mészete a hivalkodás. Ami-
kor azt kérdeztem tőle, mégis 
minek tulajdoní t ja , hogy 
így megváltozott az élet a 
Petőiji Tsz háztáján, csak 
ennyit válaszolt: 

— Iparkodó, szorgalmas 
emberek lettek a Petőfi Tsz 
gazdáiból. Ha este úgy egye-
zünk, hogy reggel hatkor 
kint a munkában találko-
zunk, hát ott vagyunk. 
Most már nemcsak sej t jük, 
hogy jó a termelőszövetke-
zet, hanem kezdjük látni is. 
Csak egyet még, máskor egy 
egész esztendőre sem jutott 

Rendezzük 
a pártoló tagok ügyét 

Ha takarmányunk van, álla-
tokat nevelhetünk, az pedig 
pénz. 

Van most munka bőven a 
határban. Százféle a tenni-
való a sokat ígérő ú j szö-
vetkezeti kertészetben is, de 
azért ju t erő a r ra is, hogy 
a megkopott gazdasági épü-
leteket rendbehozzák s épül-
jenek az ű j a k is. 

A fényképen részletet lát-
ha tunk a most készülő 35 
méter hosszú baromfiház 
építéséből. Épitöi összegyűj-
tötték az anyagokat, oszlo-
pokat vágtak az útszéli fa-
sorokból, nyárfarönkökből 
maguk gyártot ták a léceket 
is. Kívül-belül vastag sár-
réteggel burkol ják a falat, 
kis rekeszekre osztják a he-
lyiségeket, hogy az aprójó-

ton sütkérezhetnek a kis, 
pelyhes jószágok. Azt be-
szélik itt a termelőszövetke-
zetben, most egy ilyen nagy 
épület elkészítéséhez keve-
sebb idő kell, mint amennyi 
idő alat t máskor kigondol-
ták az ilyesmit. 
Megváltozott 
az élet 

Gyarapszik a sertésáUo-., 
mány is. Százharminc ser-
tés hízik meg év végéig fo-
lyamatosan. Ennyit talán 
fennállása óta sem hizlalt a 
közösség Fülöp elvtárs érke-
zése előtt. Bizony nem kis 
eredmény az, hogy most már 
a száz hold szántóra számí-
tott hizottsertés-mennyiség 
meghaladja évi átlagban a 
harmincat . Ugyanakkor in-

tán készpénzből 9 forint 
egy-egy munkaegységre. 
Márciusban az idei első elő-
legosztáskor pedig már eny-
nyi jutott . Májusban még 
többet akarunk . . . 

Igy mondta: többet aka-
runk! S látni kell ezeket a 
szövetkezeti gazdákat, be-
szélni kell velük: minden 
szavukban, mozdulatukban 
ott lüktet, dobol; Többet! 
Többet! Többet! 
ifi- Csépi József 

A HOSSZÜ téli beszélge-
tések után egyszerűen fel-
tették a gazdáknak a kér-
dést: most há t hogy szeret-
nék, pártoló tagnak, vagy 
rendes tagnak gondolják? 
Sok-sok ilyen esetnek lehet-
tünk tanúi a télen, amikor 
népnevelőink közül jó páran 
nem magyarázták meg vilá-
gosan a dolgozó parasztok-
nak, mi is az a pártoló tag-
ság. Ki lehet a termelőszö-
vetkezet pártoló tagja ? Ezért 
helytelen lenne a népneve-
lőket, vagy a termel őszövet-
kezeteket hibáztatni, a fele-
lősség azoké, akik késle-
kedtek a pártoló tagságról 
szóló részletes rendelet ki-
adásával. Igy eshetett meg, 
hogy a szegedi és a járásbe-
li tsz-eknek még manapság 
is sok olyan pártoló tagja 
van, akit a rendelet értel-
mében közös megegyezés 
alapján mihamarabb rendes 
taggá kell nyilvánítani. 

A napokban megjelent a 
termelőszövetkezeti pártoló 
tagságról szóló rendelet vég-
rehaj tás i utasítása. Ez egy-
értelműen leszögezi, ki le-
het valamely tsz-ben párto-
ló tag, s a pártoló tagot mi-
lyen jogok és kötelességek 
illetnek. Pártoló tagok csak 
állami, szövetkezeti, vagy 
társadalmi szervek olyan 
dolgozói, vagy nyugdíjas le-
het, aki szakképzettsége, ta-
pasztalatai a lapján a közös-
ségnek szakmai, politikai, 
gazdasági segítséget nyú j t -
hat. A közgyűlés pártoló 
tagként mezőgazdasággal 
élethivatásszerűen foglalko-
zó egyéni gazdákat akkor 
sem vehet fel, ha azok idős 
korúak, vagy munkaképtele-
nek. Összeférhetetlenség mi-
att nem vehetők fel párto-
ló tagnak működési terüle-
tükön azok a hivatali dol-
gozók sem. akik hivatali be-
osztásuk a lapján részt vesz-
nek a tsz-ek irányításában, 
ellenőrzésében, gazdasági 
ügyek, hitelkérelmek elbírá-
lásában. 

A P A R T O L Ö TAG önkén-
tes elhatározásából alkalom-
szerűen fizikai munká t 
is végezhet a tsz-ben. Ezért 
a rendes tagokat megillető 
járandóságot kapja . Háztáj i 
földet csak abban cLZ 68Gt-

ben kaphat , ha földet adott 
a közösbe. A háztáj i nem 
lehet nagyobb, mint amek-
kora területtel pártoló tag-
ként belépett. A pártoló tag 
a háztáj i területe t kivéve 
egész földterületét köteles a 
közö6be adni, ugyanúgy gaz-
dasági felszereléseit is, ami-
ért az alapszabályban meg-
határozott járandóság illeti; 
A pártoló tagnak ki kell f i -
zetnie a tagság által elfoga-
dott s az egész gazdaságra 
érvényes földjáradékot is. 
Társadalombiztosítási, orvo-
si kezelés, kórházi és gyógy-
szerellátás a pártoló tag ré-
szére nem jár . 

AZOK A FÖLDMŰVE-
LÉSSEL élethivatásszerűen 
foglalkozó gazdák, akik e 
rendelet edött pártoló tag-
ként léptek be valamely 
tsz-be, de a rendelet értel-
mében pártoló tagok nem 
lehetnek, a vezetőség ú t j á n 
kérhetik rendes tagokká va-
ló átminősítésüket. Ezt a 
közgyűlésnek még akkor 
is el kell fogadnia, 
ha a kérelmező idős, 
vagy munkaképtelen beteg. 
Az ilyen tagokat a közgyű-
lés felmenthet i az előirt 
munkaegységek teljesítésé-
től. Ettől függetlenül azon-
ban az idős parasztembere-
ket, akik így válnak most 
rendes tagokká, nemcsak 
földjáradék, háztáj i terület 
illeti meg, hanem ha a kor-
ha tá r t elérték, a havi 260 
forint öregségi járulék is. 
Akik eddig pártoló tagok 
voltak, most pedig nem ma-
radnak azok, s rendes ta-
gokká sem lesznek, fö ld jü-
ket viszont a közös táblában 
használják, azoknak haszon-
bért köteles fizetni a terme-
lőszövetkezet. 

Már a negyedik előlegosztásra készülnek 
a szöregi Petőfi Tsz-ben 

Az évi növénytermesztési, 
állattenyésztési tervben a 
szöregi Petőfi Termelőszö-
vetkezet tagjai előre megha-
tározták a várható jövedel-
met, s azt is rögzítették, 
hogy egész esztendőben 

minden hónapban 11 forin-
tot osztanak munkaegysé-
genként. 

A havi előlegosztás forrá-
sait és idejét megjelölték. 
Ennek a lapján az idén már 
a negyedik készpénzátadásra 
készülődnek. 

Miből biztosították a téli 
hónapokban az előleget? 
Leszerződtek 30 hold f ű -

szerpaprikára és e r re m á r 
januárban előleget kaptak. 
Februárban 88 hízott sertést 
és 5 hízott marhá t adtak á t 
az Allatforgalmi Vállalatnak. 
Idén először kezdték meg a 
mélyalmos csibenevelést és 
márciusban m á r 16 ezer fo-
rintot árul tak a rántanivaló 
csirkéből. Minden hónap 
5-ig tehát az előleget k i t u d -
ták fizetni. Ez nagy munka-
kedvet adott a szövetkezeti 

gazdáknak, akik közül 
többen 40—50 munkaegy-
séget is elértek havonta. 

Még az asszonyoknak is 
megvan átlagban a 25—30 
munkaegységük és biztos 
havi jövedelemhez jutnak. 

Népszerű lett a szövetke-
zetben a csibenevelés és el-
határozták, hogy folyamato-
san mintegy hatezer csirkét 
gondoznak, azonkívül ezer 
kacsát nevelnek fel és ebből 
májusban , júniusban kész-
pénzt teremtenek. Természe-
tesen még 

számos lehetőséget kihasz-
nálnak. 

Vetettek 20 hold naprafo i -
gót, ugyanennyi cukorrépát 
és ricinust is termesztenek. 
Az ipari növények ér tékere 
00 százalékos előleget kap-
nak. Júl iusban adnak át £6 
hízott marhát , s 250 sertést 
kötöttek le augusztusra, 
szeptemberre és a következő 
hónapokban további állato-
kért kapnak jelentős össze-
geket. Hagymával is foglal-

koznak. Tejből 15—20 ezer 
forintot biztosítanak ha-
vonta. 

Kell pénz a "konyhai* ki-
adásokra is: zsákokra, ist-
rángra, kapára, meg sok 
mindenre. 

Egy hold rózsájuk idén 
hoz először termést, 

két hold gyümölcsfa-iskolá-
jukból is már ősszel elad-
hatnak csemetéket és ú j a b b 
suhángokat telepítenek. 

Ez a tervszerű gazdálko-
dás megszilárdította a mun-
kafegyelmet. s a szövetke-
zeti gazdák igyekeznek mi-
nél több munkaegységet el-
érni, hogy a rendszeres élő-
legosztáskor egyre szebb 

összegeket vehessenek fel. 

Rendelettár 

Kötelező 
a burgonyabogát* el leni védekezés 

A földművelésügyi minisz-
ter rendeletet adott ki az 
amerikai burgonyabogár el-
leni védekezésről és a kár -
tevők elleni védekezéssel 
kapcsolatos határ járásról . 

A burgonyabogár elszaporo-
dásának megelőzése érdeké-
ben 

burgonyát — a házi ker-
teken kívül — csak össze-
függő területen szabad 
termelni. 

A termelő a burgonyabogár 
megjelenésének megállapítá-
sa érdekében köteles a bur -
gonyaultetvényen a t a la j t és 
a növényzetet a kikeléstől 
a betakarí tásig hetenként 
legalább egyszer gondosan 
megvizsgálni. A termelő a 
talált burgonyabogarat köte-
les azonnal elpusztítani és 

a burgonyabogár észlelését 
a községi vagy városi ta-
nácsnál be kell jelenteni. 

A burgonyabogár ellen 
társadalmi védekezést is kell 
folytatni. A társadalmi vé-
dekezés 

keresőszolgálat ellátására, 
erömíivi védekezésre és az 
állami segítséggel végzett 
vegyszeres védekezésben 
való közreműködésre ter-
jed ki. 

Sürgős mezőgazdasági mun-
kák idején a mezőgazdasági 
dolgozók tehermentesítése 
érdekében az ellenőrző kere-
sés cél jára önkéntes tanuló-, 
út törő- és if júsági brigádo-
kat kell igénybe venni. 

A burgonyabogárral fertő-
zött burgonyaültetvényt a 
termelő a burgonyabogár 
összeszedésével és erőmüvi 
elpusztításával, vagy ideg-
méreg tar ta lmú növényvédő-
szerrel végzett permetéssel, 
illetőleg porozással köteles 
megtisztítani. 

Paradicsom-, paprika- cs 
tojásgyümölcs-ültetvény 

vegyszeres védelmének szük-
ségessége esetén 

az értékesítésre, illetőleg 
fogyasztásra szánt termést 
vegyszeres védekezés előtt 
le kell szedni. 

A vegyszeres védekezést kö-
vető négy héten belül a ter-
més sem fogyasztas, sem é r -
tékesítés cél jára nem szed-
hető le. 

A vegyszeres védekezést 
DDT-tartalmú porozó- vagy 
permetezőszerrel, vagy a bur-
gonybogár elleni védekezés 
céljára engedélyezett más 
rovarirtószerrel kell elvé-
gezni. 

Hatá r já rás t minden évben 
április 15-től augusztus 31-ig 
lehetőleg havonként kell 
megtar tani . 

HIREK izaaetkezetekh&L 
— Háromszázhuszonnyolc 

kisbárány született a tavasz 
idején a sándorfalvi Rózsa 
Ferenc Termelőszövetkezet, 
dóci juhászatában. Aranyos 
István számadójuhász nagy 
hozzáértésével magyarázható, 
hogy az. egész állományból 
mindössze néhány elhullás 
t ö r t én t 

— Húsz férőhelyes szerfás 
sertés!iaztató építését kezd-

ték meg a dóci Tiszavirág 
Termelőszövetkezet gazdái. 
Megérkezett má r a szövet-
kezetbe a következő nagy 
közös épület, egy 50 férő-
helyes növendékmarha-istál-
ló épületanyaga is. A sertés-
fiaztató befejezése után a 
szövetkezeti gazdák a szer-
fás istálló építéséhez fog-
nak. 
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Éjjel-nappal dolgoznak most a rúzsai vasútállomáson. 
Egymásután érkeznek a szert estrágyával, műtrágyával 
megrakott vonatszerelvények. A fényképen egy hosszú, 
műtrágyával megrakott vontatósor indul ki a szövetke-

zeti földekre 

Az állomás másik oldalán a szervestrágyával megra-
kott vasúti szerelvényeket ürít ik. Sietni kell, mert nem 
férnek a vagonok. Egyedül a Győztes Tsz címére nyolc-
van megrakott vagonnal érkezik néhány nap alat t . 


