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Már idén sok árut termelnek 

Sövényháza 
űj szövetkezeteinek gazdái 

Sövényházán három új 
termelőszövetkezet, a Zöld-
halom, az Árpád Vezér és 

Kp zen a 16 év előtti áprilisi napon erősödött meg s 
** igazán a hit a Pallavicini-umdalom cselédei- • 

ben, a sándorfalvi kubikos parasztokban, a kübek- • 
házi, deszki, balástyai és a többi paraszti népben: • 
most már biztosan lesz földosztás! Nem volt kenyér, • 
nem volt jószág, vetőmag se, de volt elég akarat, | 
erő az izmokban... És most a nagyvilág előtt mu- • 
tathatják büszkén: itt van, ezt tettük mi, parasztok, : 
a néphatalom erejével az elmúlt 16 esztendő alatt! s 
Egyesitettük erőinket, s mezőgazdasági nagyüzemeink, ; 
a szövetkezetek — bár nagyon fiatalok még — ma ! 
több kenyeret, több élelmet adnak, az országnak, mint í 
az úri időkben bármikor adtak földjeink. i 

Európai hírnévre tett szert édes gyümölcseivel az j 
ismeretlen kis Szatymaz, a Szeged vidéki silány szőke ; 
homok. A szegedi kis paprikás paraszt keserves mun- ! 
kája nem a Szeredai-féle nagykereskedőket boldogítja i 
már. Jó gépek hasítják a Tisza-parti fövenyt és a fe- : 
Jcéte agyagot. S mit adnak ezek a földek ma az or- • 
szág konyhájára, ahonnan tízmillió ember kapja min- S 
dennapí élelmét'! Valljanak erről elsőnek a szeged- : 
baktói gazdák, az egykori legszegényebb szegedi föld- : 
tulajdonosok. ; 
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Mit adnak a sándorfalviak ? 
Szemerédi István mező- Adunk továbbá a városi fo- rint körül várható. Megvan 

gazdasági mérnök — mikor gyasztóknak száz kövér minden lehetőségünk ter-
megkértük, hogy ismertesse marhát, nagymennyiségű te- veink teljesítésére, s arra, 
szövetkezete, a sándorfalvi héntejet, birkatejet, több hogy évről évre többet te-
Rózsa Ferenc Tsz gazdakö- ezer baromfit is. Szép jőve- remjenek földjeink, 
zösségének idei árutermeié- delemre számítunk birka-
si tervét, mi mindent szán- gyapjúért is. A háztáji te-

eze- rületen sem csupán maguk-
nak termelnek a gazdák. 

A terméshozamok növelése 
érdekében 531 ezer forin-
tért vásárolunk új trakto-
rokat az idén. 

Eddig már 140 háztáji ser-
tés hizlalására szerződtek 
a Rózsa Ferenc Tsz gazdái. 

tak a fogyasztóknak 
ket mondotta el: 

— Uj tervünk szerint min-
den száz hold közös szántó-
földre számítva, százezer 
forint értékű élőállat eladá-
sa jut nálunk az idén. Csak 
néhány számot a legjelen-
tősebb tételekből. 

f e r i S t ' v á r ^ j ^ hónapokban, összes állatte- séges felszerelésekkel. Mind-
delmünk 1 millió 300 ezer nyésztésből származó bevé- ezekhez kedvezményes hi-
forint körül lesz. telünk 2 millió 850 ezer fo- telt is ad államunk. 

Veszünk többek között egy 
ÖT 413-as lánctalpas gépet, 
egy nagyteljesítményű mo-

Ez a szám, várhatóan, meg- toros permetezőgépet és egy 
kétszereződik a következő Bjelorusz traktort, a szük-

ség ellátását, 

jJBeszédes" számok 

Közel 130 ezer kiló hús 
és sok más 

Szeged egyik éléstára a Felszabadulás Termelőszövetkezet 

Szeged egyik jelentős jeskáposztát, 1 ezer 960 má- szelesen a komplex-gépesí-
éléskamrája a város szá- zsa kelkáposztát, 2 ezer 500 tés nagyban könnyítené a 
mottevő földterületén, a mázsa zöldborsót, 200 mázsa munkát is M S 
több mint 4 ezer holdon korai uborkát, 720 mázsa 
gazdálkodó Felszabadulás karfiolt, 600 mázsa karalá-
Termelőszövetkezet A nagy- bét, 60 ezer korai szabad-
üzem adta lehetőségeket év- földi salátát ad. A primő-
ről évre gazdagabban hasz- rök sorában a többi között 
nosítják és a szövetkezeti 120 ezer paprika, 2 ezer ki-
emberek életkörülményeinek 10 korai tök és ugyancsak 2 
javításával együtt mind ezer kiló uborka is szere-
több áruval segítik a lakos- pel. 

Természetesen a szövetke-
zetben termelt zöldségfélék 
zöme az állami felvásárló 

« „ „ . . , , „ - „ szervek útján kerül forga-
A szép, k W S ^ a s a g 1(>m d e ^ * 

nepszerű elnöke^ Árendás ' 

^ f s z ^ r ^ r n ^ s 
a kérdésre pontosan sorolja J ^ S ^ S ^ K ^ 
i Z f J ™ nül a piacon is vásárolhat-
1961-ben a nepgazdasagnak. . a í- t, terméke-
Kár lenne itt a számokat a S z 0 v e t í í e z e t termeke3 

elkerülni, mert "beszéde-
sek", sok mindent elmon- 2 ezer 500 mázsa rizs 
danak, cáfolhatatlanul je-
lezve a fejlődést. A Felszabadulás Terme-

Állattenyésztésük sokoida- lőszövetkezet már évek óta 
Jú és idén mintegy 80 szá- jó eredményekkel foglalko-
zalékkal több hússal segíti z ik rizstermeléssel. Az idén 
a lakosság ellátását mint a i s .nagy mennyiségű rizst, 
megelőző évben. Hízott mar- pontosan 2 ezer 500 mázsát 
hát 56 ezer 100 kilót, hí- adnak a népgazdaságnak. A 
zott sertést 58 ezer 500 ki- szövetkezetiek állatállomá-
lót, bízott pulykát 7 ezer „yuk eltartásáért számotte-
küót, hízott libát pedig 8 v ő területen foglalkoznak 
ezer kilót adnak a népgaz- takarmánygabona termesz-
daságnak. Húsárut tehát téssel. Takarmánygabonát 
szarvasmarhában, sertésben, azonban szintén adnak át 
pulykában és libában össze- az államnak. Csupán kuko-
sen 129 ezer 600 kilót ad- ricából 1 ezer 300 mázsát 
nak a lakosság szükségle- adnak el áz állami felvé-
telnek jobb, kielégítésére. sárló szervnek. 

Ezenkívül idén a közío- — A lakosság ellátását 
gyasztás céljaira bocsátanak segítő tervünket. — állapí-
228 darab birkát, továbbá totta meg a szövetkezet el-
324 ezer liter tehéntejet és nöke — igen komolyan 

vesszük és természetesen 
teljesíteni is akarjuk. Ezért 

. . . és a kübekháziak meg a deszkiek? 

A kübekházi Sarló és Ka- kül teljesítik vállalt felada-
lapács Tsz gazdái 420 sertés taikat. Már pedig így mond-
ás 75 marha meghizlalását ják: teljesíteni kell, hiszen 
és közös értékesítését vet- a tervteljesítés újabb nagy 
ték tervükbe erre az évre. állami kedvezményeket tesz 
Áruértékesítési programjuk lehetővé. 
— és ez kizárólag csak az A deszki Kossuth Tsz tag-
állattenyésztésből származik jai 2 millió 609 ezer forint 
majd — 2 millió 82 ezer értékű hízott jószág, állati 
forint bevételt biztosít szá- termék eladását tervezi az 
mukra akkor, ha hiány nél- év végéig folyamatosan. 

9 ezer 600 liter juhtejet. 

Ötszáz holdat 
öntöznek 

Két év múltán 

gazdaságunkban mindenütt 
késedelem nélkül, rendet 
tartva végezzük az időszerű 

A szövetkezet kerteszeté- munkákat, 
nek termékeit nemcsak Sze-
ged, hanem Budapest, sőt 
a külföld is kedveli és fo-
gyasztja. Az algyői betonút Különben a szövetkezet-
mellett álló primőrházaik- ben három növénytermelő, 
ból csupán januárban és egy kertészeti és egy állat-
februárban 150 ezer forint tenyésztő brigád működik, 
értékű korai retek és saláta A segédüzemág szintén a 
került ki. Természetesen gazdálkodást segíti. Az ál-
most űjabb nagy mennyisé- lattenyésztésben dolgozó tsz-
gű salátát és retket adnak tagok számára — amint la-
át a felvásárló szervnek. punkban ezt már jelentet-

. . . . . . . . . ... tük is — bevezették a rend-
Az öntözést nagy terule- s z e r e s h a v i fű tés t . A z a 

500 kataszteri holdon c é l j h o g y k é t é v e n b e l ( U 
valósítottak meg es ez, pa- SZÖVetkezet valamennyi tag-
rosulva az odaado munka- j á n a k havi fizetést biztosít-
yal, szakértelemmel, nagy- s a n a k 

éppen a magas fokú, 
ban növeli a termelest, mind n a g y jövedelmű gazdálkb-
a tóz-tegok, mind a nep- d á s következtében, 
gazdasag javara. Adjuk át 
azonban megint a »szót« á S z ° v a n arról is — meg-
számoknak. valósításának nagyon örül-

. . . . , , . , , . . . . nének a tsz gazdát —, hogy 
A la&ossag ellatasara iden a Felszabadulás Termelő-

a Felszabaduld Tsz 1 ezer szövetkezetben állami segít-
140 mazsa paradicsomot, 400 s é g g e ] megvalósítják' a 
mazsa zoldpapnkat, 1 ezer komplex-gépesítést. Ha ez 
500 mazsa iuszerpaprí a tervezett és a város ve-
200 mázsa csemege paradí- zetoí által is támogatott el-
csompaprikát, 600 mázsa képzelés megvalósul, akkor 
petrezselymet, 400 mázsa szinte ugrásszerűen növe-
sárgarépát, 200 mázsa zel- kedhet tovább a termelés és 
lert, 2 ezer 600 mázsa fe- a termelékenység. Termé-

Izotópok a Szeged vidéki termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok szolgálatában 

(Somogyi Károlytié felv.) 
Felvételünk munka közben az új izotop-Iaboratórium mérőszobájában készült. Nagy 
Mária tudományos munkatárs, a laboratórium vezetője és G. Obermayer Katalin 

tudományos segédmunkatárs növényi anyagok foszforaktívitását méri. 

A rendszeres ' újságolvasók sokat tud-
nak arról, milyen felbecsülhetetlen se-
gítséget nyújtanak á radioaktív izotópok 
az ipari termelés számára. Nélkülözhetet-
len segédeszköze ez ma már többek kö-
zött a gyógyászatnak is. Eddig egyedül 
a mezőgazdaság volt az a terület, ahol 
a kutatásban ugyancsak hiányát látták 
ennek. A szegedi és Szeged vidéki ter-
melőszövetkezetek, állami gazdaságok 
most abban a szerencsés helyzetben van-
nak, hogy államunk elsők között biztosí-
tott számukra izotóp-laboratóriumot. 

A laboratórium építését, kialakítását 
még a múlt évben kezdték el Újszege-
den, a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézet alsótiszaparti épületében. Egyedül 
az építkezésre 146 ezer forintot fordított 
az intézet. Vastag ólomtáblákkal kellett 
burkolni a falakat, mennyezetet, hogy ez-
által elejét vegyék az esetleges sugár-
fertőzéseknek, s óvják a dolgozók egész-
ségét. Az építkezés befejezése után már 
a műszerek behelyezése, sőt a műszaki, 
egészségügyi átadás, átvétel is megtör-
tént. 

Megkértük Förgeteg Sándor elvtársat, 
az intézet igazgatóját, ismertesse, milyen 
mezőgazdasági kutatási célokra használ-
ják az izotópokat. 

— Izotóp-laboratóriumunk önállóan mű-
ködik — mondotta Förgeteg elvtárs. Gya-
korlatilag nem tartozik egyik osztályhoz 
sem. Az intézet kutatómunkáinak elvég-
zésén túl teljes rendelkezésükre áll a 
laboratórium a Csongrád és Békés megyei 
termelőszövetkezeteknek, állami gazda-
ságoknak menet közben felmerülő tudo-

mányos problémáik megoldásához. 
— 'Milyen mezőgazdasági részfeladatok 

megoldására alkalmas^ ez az izotóp-labo-
ratórium ? 

— Vizsgálhatjuk segítségével — foly-
tatta az intézet igazgatója — a legkülön-
bözőbb növényélettani kérdéseket, külön-
böző Istálló- és műtrágyafélék hatását, 
gazdaságos felhasználódási fokát. Ezen 
túl nagy segítséggel lesz számunkra ta-
lajjavítási munkánkban és különböző ta-
lajművelési eljárások eredményességének 
megállapításában. Izotóp-laboratóriumunk-
ban sokféle gyökérfejlődési vizsgálatot is 
végezhetünk. Igen nagy szerepe lesz a 
Dél-Alföldön a csűkutas öntözés tudomá-
nyos lehetőségeinek kikutatásában is. Ele-
mezni tudjuk, hogy a különböző sótar-
talmú vizek milyen hatással vannak a 
talaj szerkezetére s különböző helyeken 
mennyire gazdaságos a csőkutas öntözés. 
Szándékunkban van olyan kísérleteket is 
folytatni, melyek során azt állapítjuk 
meg; a csűkúti vízzel kipermetezett ja-
vító vegyianyagok tudják-e hatásosan kö-
zömbösíteni a talajra, a növényekre ká-
ros sókat. 

Más kutatóktól megtudtuk azt is, hogy 
a rádióizotópokat Szeged környékén ered-
ményesen használhatjuk majd fel a gyü-
mölcstermesztésben is. Elsősorban a téli 
fagyok kártétele elleni küzdelemben vár-
hatunk jelentős eredményeket. Az izotó-
pok segítségével megállapítható például, 
hogy az őszibarack-vesszőkben milyen 
eszközökkel tudjuk elérni a teljés fagy-
ellenállást. 

a Piros Rózsa kezdte a 
munkát idén tavasszal. A 
község űj közös gazdaságai-
ban a burgonyán és a kuko-
ricán kívül az összes tava-
sziakat elvetették már. 

Elkészült a termelési terv 
is. Az új szövetkezetek mar 
az első esztendőben is je-
lentős mennyiségű árut ad-
nak a népgazdaságnak, se-
gítve a lakosság ellátását. 
Az árutermelésben a háztáji 
gazdaságokat is számításba 
vették. 

A Zöldhalom Tsz 240 má-
zsa kenyérgabonát, a közös-
ből és a háztáji gazdaságból 
együttesen 369 hízott sertést 
és 45 mázsa baromfit, vala-
mint 110 hektoliter tejet ad 
a népgazdaságnak. Az Árpád 
Vezér Tsz 375 mázsa ke-
nyérgabonával, a közösből 
és a háztájiból együttesen 
400 hízott sertéssel, 16 hízó 
marhával, közel 39 mázsa 
baromfival és 72 hektoliter 
tejjel segíti a lakosság ellá-
tását. A Piros Rózsa Tsz 328 
mázsa kenyérgabonát, a kö-
zös és háztáji földről 270 
hízott sertést, 10 hízott mar-
hát, 29 és fél mázsa barom-
fit és 180 hektoliter tejet 
ad a népgazdaságnak. Ter-
mészetesen mindhárom tsz 
több másféle áruval — pap-
rikával, paradicsommal, 
babbal, szőlővel stb. — se-
gíti a lakosság ellátását. 

Korábban, amikor Sövény-
házán egyénileg gazdálkod-
tak, évenként általában 150 
mázsa kenyérgabonát adtak 
el a parasztok az államnak. 
Most egyetlen tsz is lénye-
gesen többet ad ennél, ter-
mészetesen úgy, hogy a ta-
gok szükségletét is biztosít-
ják. 

Helyes gazdálkodás 
— több termék 

Bakson 

A baksi Uj Élet Termelő-
szövetkezet tagjai saját ká-
rukon tapasztalták a zár-
számadáskor, hogy csak a 
szorgalom, rend és fegyelem 
biztosítja a megfelelő ered-
ményeket. A tanulságokat 
levonva, idén a rendterem-
tés útjára tértek, hogy több 
árut termeljenek, s lénye-
gesen tovább javuljon a tag-
ság életkörülménye. 

A lehetőségeket kihasznai-
va fejlesztik az állattenyész-
tést. Részben saját erőből, 
részben pedig állami támo-
gatással 

16 új ' gazdasági épületet 
teremtenek, biztosítva a 
szaporodó állatállomány-
nak a férőhelyeket. 

A növekvő állattenyésztés 
jelentős hasznot ad a tag-
ságnak és több húst jelent 
a népgazdaságnak. 

A szövetkezetiek haszno-
sítják a Tisza vizét és öt 
esőágyú segítségével 150 ka-
taszteri holdon öntözik majd 
a kukoricát és a cukorrépát 
is. A további gépesítés pe-
dig jól segíti és könnyíti a 
munkát. Idén a tsz saját 
gépparkja Bjelorusz-traktor-
ral és egy német gyártmá-
nyú, többféle művelet elvég-
zésére alkalmas géppel bő-
vül. 

A helyes gazdálkodás kö-
vetkeztében idén 660 hí-
zott sertést, 150 mázsa hí-
zott marhát, 45 mázsa ba-
romfit, 

200 mázsa búzát, 1 ezer 350 
mázsa kukoricát, 15 ezer 
mázsa cukorrépát, 550 má-
zsa ölajlenmagot, 100 mázsa 
lucernamagot, 2 ezer 500 
mázsa zöldborsót, 200 mázsa 
mákot, 500 mázsa burgonyát, 
30 mázsa babot, 5 mázsa 
mézet, 20 ezer liter tehén-
tejet, 3 ezer liter juhtejet, 
valamint 14 mázsa birka-
gyapjút ad a népgazdaság-
nak az Uj Élet Tsz. 

Erre az évre egy munka-
egység értékéül 36 forint 
80 fillért terveztek. 

Fegyelmezett, odaadó ^ u n -
kával, a terv megvalósításá-
val egy-egy munkaegység 
értéke több is lehet. Ez a 
tagságon és a szövetkezet ve-
zetőin múiik! 


