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Mézédes riport
a dóci

Kevés
olyan
szenvedély
akad q. világon, mely annyi
türelmet, hozzáértést, a munka iránti szeretetet igényelne, mint a méhészkedés. Az
akácvirág még melyen a puka bimbóagyban alszik, amikor a méhész különleges orrával érzi már az illatát. S
hosszú útra kel »családjaivpj". Nyáron at ezer kilométereket is barangol legelöről legelőre. Hetek, hónapok múlnak el, hogy nem alszik vetett agyban, de azért
vidám, jókedvű, örül, ha úgy
látja, hogy bogarai is örülnek.

akácerdőből

új csaladok számára. Amikor kipattan az anyabölcsö
s megszólal az új királynő,
a régi anya egész nemzetségével elhagyja a kaptárt. S
ha ilyenkor fülén fekszik a
méhész, bizony nagy kár éri,
veszendőbe ment egy méhcsalad,
Miközben Földest Lajos, a
...
. . .
.
h°9mezovasarhelyi
meheszek
»öregapja«
mesélt
a
méhek életéről, elnézegettem
a többi méhész munkáját is,
ismerkedtem velük.
Eredeti
szakmájukra nézve a legkülönfélébb
emberek. Arany

kor mondtaam nekik, hogy
ismerek olyan jeles
agrárszakembereket, ' kutatókat,
akik mar tudományosan is
bizonyítják: valóban
nincs
túl sok értelme a tarlöhántásnak, legalábbis azokon a
földeken, melyek a következö évben tavasziak alá kerülnek.
Szerintük
ehelyett
sokkal
eredményesebb
a
nyárvégi mélyszántás. Mondták: »Ök —. mármint
azok
az agrárszakemberek
— a
mi
embereink,
megtesszük
őket
tiszteletbeli
méhészegyesületi tagoknak«.
Kinn az akácerdök

J

Kerékkötök a gípállemássksn

ól tudják a falvakban
is, a gépek azért vannak. hogy
segítsék,
könnyítsék
és
termelékenyebbé
tegyék az
ember
munkáját.
Ebből
adódik,
hogy a tél heteiben szövetkezeti járássá alakult szegedi járásban nemcsak a
régi, hanem az új közös gazdaságokban is már tavaszszal sokat dolgoztak a gépállomások erő- és munkagépei. Most és nyáron, m a j d
ősszel szintén sokasodó tennivalókat kell végezniök a
járás gépállomásainak: a dorozsmainak, a
sándorfalvinak, a kistelekinek, a deszkinek és a rüszkeiriek e g y aránt. A helyzet új, hiszen
ez az első esztendő, amikor
a járás egész területén szövetkezetbe tömörülve dolgozik a parasztság. A magyar
munkásosztály
kommunista
pártja és népi- államunk az
új helyzetnek megfelelően,
lehetőségeink szerint újabb
gépeket ad a mezőgazdaságnak. Idén már eddig is örvendetesen bővült a járásban működő gépállomások
erő- és munkagépparkja.

A

••Utcarészlet
Fel sem száradtak még a
május elsejei esők tócsái, de
a sándorfalvi dóci, soyenyhazi, balastyai akacerdokben
maris valosagos kis meheszfalvak alakultak s élik min-,
dennapi munkától, izgalmaktól, álmatlanságtól egyáltalán
nem mentes életüket. A dóci
erdőkben véletlenül bukkantunk rá ilyen kis frissen kiépített méhészfalura.
Tákaros utcákat képeztek a sorba
rakott kaptarák, itt-ott lakósátrak, pörgető helyek tarkitolták a sort. A hódmezővásárhelyi méhész
szakszóvetkezet gazdái táboroznak
itt több mint ezer mélicsaIáddal. Földest Lajos bácsit
•— kinek 42 éves igazolt méhészegyesületi tagsága van,
bár mint mondja, ő már 1913
elött is méhész volt — kérieztük még, milyen lesz az
"
idei gyűjtés. Kérdésre 'kérdéssel válaszolt.
Mit mond a meteorológia, milyen lese az időjárás?
Mert minden attól függ. Ha
lesz sok meleg napsütés, jól
járunk, 250 mázsa akácmézre szerződtünk. Legalább 10
—15 kiló mézet
ki szeretnénk venni minden kaptárból. A kitavaszodás nagyon
jó volt,
úgy látom, három
akáclegelőnk ts lesz idén. Ha
itt lelegeltettünk, Pusztavacs
felé, onnan pedig előreláthatóan Szügy iranyába veszszfik ma jái utunkat. Az is lehet,
hogy
Székesfehérvár,
Szolnok környékére is kirándyluúk a méhekkel. Az ország északi, nyugati részein
ugyanis később
nyilik az
ákác, mi
pedig,
méhészek
ilyenkor versenyt futunk a
virágért.
Á dóci akacerdöben
még
nem nyíltak ki egészen a virágszirmok,
a
méhecske
nem tud hozzáférni még a
nektárhoz. De azért már dolgoznak a bogarak is, az emberek is. A bogarak
tájolnák, útra kehiek felderíteni
a légdúsabb
virágú
fákat.
Ha megtalálták, visszatérnek
a kaptárba, s aztán bámulatos körtáncot járva, örömmámorba szédülve vezetik a
felfedezők
a
"munkatársakat" megmutatni nekik, hogy
. mit találtak. Ez idö alatt a
méhész rendbeteszi, kitakarítja még egyszer a kaptárakat, gondoskodik üres keretekről, új kaptárakról a fiasitisók, az időközben születő

a »méhészfaiubó I*

János, a megyei munkásőrparancsnokságán dolgoAncsányi Géza gépkocsim
J
° p
*
Kiss Ernő kovacskisiparos, Lázi Lajos
fényképészmester.
Van itt
MÁV.
~ , •
z
nyu9ailas
ts
tengő
Bajos
szemelyeben. Es meg mondhatnám tovább, Itt a méhészmesterségben azonban
anynyira egy testvérek ezek az
emberek, mint a méhek a
j^piurban
' .
sdg

A
szakmai bevezetes és a
jó méhészpálinka megkóstolasa után mindjárt felfutsználták az alkalmat — ez már
méhészszokas —, hátha nálam is kijárhatnak valamit
a dongók érdekében.
Bizonyitani
kezdték:
igazán
nincs
szükség már nyáron a tarlóhántásra.
Ezzel csak
pusztítják
a jó
méhlegelőket. A finom tarlóméz ezer mázsái kerülnek
így a föld alá. Erre pedig
nagy szüksége lenne a népgazdaságnak. Tehetnék-e én
valamit a nyári tarlóhántás
elhagyása érdekében?
Valamennyien fellelkesültek, ami-

már elálmosodott a tavaszi
nap, hazatértek a portyáról
az utjsó
felderítő csapatok
is.
bicsuzunk.
Mit
ki_
vanha£mk

uíolJára

ezeknek

a lelkes, edzett embereknek:
Sok jó édes mézet, a méheknek pedig három akáclegelő
helyett négyet.
Csépi József

gépek nagyon
kellenek, s most a növényápolásban és a palóntaültetésben is közreműködnek. Megállapítható, hogy
a gépállomások dolgozói állomásuk gépparkjával hatalmas és becsült erőt, segítséget jelentenek a szövetkezeti
parasztságnak. Vannak azonban olyan dolgok, a m e l y e k '
kisebb-nagyobb akadályokat
jelentenek, s károsan hatnak
mind a gépállomások,
mind pedig a közös gazdaságok munkájára. Ezek a hibák teljesen, vagy jórészt
elkerülhetők, ha minden i l letékes szerv, egészen a m i nisztériumig,
körültekintőbben, összehangoltabban végzi
munkáját.
Kétségtelen, hogy az ügy-

Fejlődő állattenyésztés
az algyői Petőfi Tsz-ben
A második éve működő, s
2017 holdon gazdálkodó algyői P e t ő f i Termelőszövetkezetben rendben haladnak
a tavaszi munkák. A közös
gazdaság tagjai idén tovább
fejlesztik jószágtenyésztésükét is. Ennek
magvalósításáért központi majorságukban ötvenféröhelyes tehénistállót építenek. A szövetkezet építő munkacsapata, T a kács János vezetésével, több
üj gazdasági épületet eriiel.
Saját erőből hatvagonos kukorjcagórét, s ötszáz kacsa
befogadására alkahfias ólat

ís építenek. Nemrégen a központi majorságnál húszméteres, korszerű csibenevelőház építési munkáit f e j e z t é k
be. Ez az új létesítmény lehetővé teszi, hogy háromezer
naposcsibét neveljenek fel.
Idén különben a csirkéken kívül ötszáz libát, ötszáz kacsát és ötszáz pulykát is felnevelnek, és adnak
át
az. állami
felvásárló
szervnek. Birkatenyésztéssel
is kívánnak foglalkozni,
s
hamarosan 200 birkával
is
nő a közös jószágállomány.

ben illetékesek tevékenységére nem a hibák a j e l l e m zők, mégsem hagyhatók szó
nélkül a bajok.
Hazánk egyik legnagyobb
járása a szegedi. Földterületének mintegy .71 százaléka
homok és kis részben átmeneti típusú talaj. Ebből következik, hogy a járásban
főként könnyebb gépek kellenek, mert a homokon csak
ezek dolgoznak jól. A Kisteleki Gépállomáson például
30 olyan G—35-ös
traktor
van, amely az év nagyobb
részében
tétlenségre
ítélt.
Most már igencsak a talajadottságoknak
megfelelően
érkeznek a gépek. Még mind i g előfordul azonban, hogy
olyan gépeket- is kapnak a
gépállomások, amelyeket
a
körzetükhöz
tartozó
talajadottságok miatt nem tudnak jól kihasználni, pedig
ezek a gépek másutt rendszeresen dolgozhatnának.
yakran kerékkötője a
gépállomások munkájának az
alkatrészhiány, és keserű panaszokat
hallani erről a járás mind
az öt gépállomásán. Kétségtelen, hogj? nem könnyű a
szovjet, v a g y a csehszlovák
gépek
alkatrészutánpótlását
biztosítani. A
késlekedésre
akadhat magyarázat, mégis
az illetékes szervek a szükségletek jobb felmérésével
változtathatnának a helyzeten. Sajnos gyakori, hogy a
magyar gyártmányú gépekhez sincs alkatrész. Csupán
egy jellemző példát
Kistelekről: a Vörös Csillag T r a k torgyárban
készített
DT—
413-as traktor — bár munkája bőven lett volna —
nem is nagyon jelentős alkatrészhiánya miatt két és
fél hónapot állt. A gépállomásról kétszer küldtek levelet Budapestre, a Mezőgazdasági Gépalkatrész Értékesítő Vállalathoz, s kérték a
szükséges alkatrészt, de onnan még csak nem is v á l a szoltak. Azután válaszos táviratót adtak fel a gépállo-

G

másról, de alkatrész és v á j
lasz erre sem érkezett.
Nyugodtan állíthatjuk, ha
nem lenne alkatrészhiány, s
így minden gép dolgozhatna, akkor ez már önmagában v é v e is " m e g n ö v e l n é *
az erő- és munkagépek számát. Éppen
ezért
nagyon
fontos, hogy a Földmüvelésügyi Minisztérium anyagellátó vállalata, a Mezőgazdasági Gépalkatrész Értékesítő
Vállalat s a gépállomások
megyei igazgatósága és minden más szerv, amelyet i l let. megszüntesse, v a g y legalábbis jelentősen csökkentse
az alkatrészhiányt

K

aszálni kell már a lucernásokat és segítenek ebben a munkában is a gépek. Nagyon megörültek a Kisteleki Gépállomáson a nemrégen
kapott
hét
fűkaszának,
munkába
azonban
mégsem
állíthatták. A z oka: olyan magyar
gyártmányú fűkaszákat kapták, amelyeket a
csehszlovák zetorokra nem függeszthetnek fel, csak a szintén
m a g y a r g y á r t m á n y ú U—28-as
gépekre. Viszont Kisteleken
nincsenek U—28-as
gépek.
Talán máshova meg,
ahol
U—28-as gépek vannak, a
zetorokhoz való fűkaszákat
küldték? A kistelekiek a gépállomások megyei igazgatóságától kapott műszaki terv
alapján átalakítják a fűkaszákat és így használhatják
a zetorokkal is. E g y - e g y ' f ű kasza átalakítása, ha minden
rendben halad, körülbelül 20
órába kerül. N e m lehetett
volna elkerülni ezt a helyzetet?!
Szép és felelősségteljes a
feladata a gépállomásoknak.
S hogy jobban, a szövetkezeti parasztság és az egész
ország hasznára dolgozhassanak, szükséges a fentiekben
vázolt bajok megszüntetése.
A z illetékeseken a sor, hogy
a gép mindig biztos segítőtársa legyen az embernek.
M o r v a y Sándor

K e d v e l t e k külföldön
Amerikába

is elkerül

A 916 tagú tápéi Háziipari Szövetkezet idén ünnepli
fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumi esztendőben szintén
sokféle
gyékényárut
készítenek, amelyek külföldön ls
tovább
öregbítik a tápéi
háziipar
hírnevét.

a tápéi

szatyor

szítenek a tápéiak.
Tízféle
szatyor, gyékény szőnyeg és
gyékinytakarö
szolgálja
a
belföldi igények kielégítését.
A háziipari
szövetkezetnek
különben
elárusító
helye
működik a M a r x téren, piaci napok alkalmával.

Ú j f a j t a vonalú, lakkozott nőj
A gyékényes f a l u . porté- táska készítését is tervezik,
káiból eddig a Német Szö- új cikként kukoricacsuhéból
vetségi
Köztársaságba 15 érdekes figurákat
alakítavagon szőtt gyékényt küld- nak. A kukorieacsuhé ilyentek. Londonba,
egy vagon irányú
felhasználására
a
nagyon szép kiállítású, hím- szegedi
Danner
Mihályné
zett
szatyrot
juttattak. tanítja meg a tápéi asszoAusztriába, pedig közel egy nyokat, lányokat. Kukoricavagonnyi
gyékénycsizmát csuhéból néhány figura már
A szövetkezeti emberek használják jól ki a sertéstenyésztési szállítottak. A z úgynevezett elkészült,
s ezek a mintagyőri — páros szatyrok —, darabok
igen
tetszetősei;,
adottságokat
amelyekből a Nyán-esalád, érdekesek.
hogy a szövetkezetek vagy kevés azoknak a tsz-tagok- Ács Mihályné, Molnár JáSzegeden és a szegedi jáA gyékényaratas csak aua tagok háztáji gazdaságá- nak a száma, akik háztáji nosné Terhes Antalné Részit
rásban az ÁUatíorgaími V á l ból, vagy a piacon vásá- gazdaságukban szerződésesen a legtöbbet —
különösen gusztusban kezdődik, de már
lalat már
régebben
megrolják fel a hízni való sül- hizlalnak sertést.
kedvelték
külföldön.
í g y készülnek erre a föladatra
kezdte a hizlalási szerződédőket.
Sok közös gazdaság a já- még ebben az évben a győ- is, s megalakítják "a brigásek kötését a közös gazdaságokkal, valamint azokkal a A szegedi Táncsics, az al- rásban, valamint Szeged ter- ri — páros szatyorból egy dokat. Nemcsak a njegyéküldenek
Ameri- ben, hanem az ország légszövetkezeti tagokkal,
akik győi Petőfi és Napsugár, a melőszövetkezeteinek többsé- vagonnal
különbözőbb helyejn ls vágházthji
gazdaságukban
is deszki Táncsics tsz-ek, va- ge közel jár, vagy már tel- kába is.
sertéshizlaA külföldi
szállításokkal ják majd a gyékényt a brilamint a balástyai és a szaty- jesítette közös
hizlalnak sertést.
gádok, hogy biztosítsák
a
A sertéshizlalás igen ko- mazi termelőszövetkezetek a lási szerződését. Ennek el- együtt a belföldi szültséglesok
szövetkezetben telc kielégítésére is jelentős következő év nyersanyagát
moly hasznot jelent a szö- piacon, illetve tagjaik ház- lenére
vetkezeti
embereknek, t á j i gazdaságából vásárolják azonban elmaradás mutatko- mennyiségű gyékényárut ké- a híres háziiparnak.
ugyanakkor a
közellátás meg a süldőállományt a kö- zik, aminek a megszüntetéséért
siempontjából is nagy fon- zös hizlaláshoz,
határozottabb intézkedésetosságú,
Csongrád megyében a f á ket kel! tenniök a tsz veÁllamunk a hizlalási szer- biánsebestyéni Kinizsi Tsz és
zetőinek és tagjainak.
ződést kötő közös gazdasá- a Hazafias Népfront helyi
goknak és embereknek ható- bizottsága — amint lapunk- Elismeréssel lehet szólni ar- - • árért
r ' i két
i-'jl és
/... fél
-C .r. i mázsa
tó ban w.közöltük
1 -tótóI r;:1—
1 - jelentős
4 ~ 7 ak4. Tkc röl,
1- hogy
-„/fi
ta
1 a/-!i,
I o c -r ** ím4
például
szegedi
sági
kukoricát ad a jószágok, el- ciót indított el. Felhívták Ű j Élet, Tsz és a sándorfalvi
A kisteleki Felszabadulás bá szerfából egy 20 férőhemegyénk valamennyi szövet- Rózsa Ferenc Tsz szép szátartásához.
Szegeden kielégítő a hiz- kezeti gazdáját, hogy köves- mú sertést hizlal. A sándor- Tsz közös vagyona idén to- lyes sertésfiazíatót és égy
lalási szerződések kötésének sék példájukat:
f a l v i Rózsa Ferenc Tsz ed- vább gyarapodik. A szövet- 200 férőhelyes süldőszállást
üteme,
sajnos
azonban
minden tsz-tag hizlaljon dig 400 sertésre kötött hiz- kezet gazdái meglevő trak- A szerfás épületeket a szöugyanez nem mondható el
szerződéses disznót háztáji lalási szerződést, de ezen túl toruk mellé részben saját, vetkezet építő munkacsapata
a szegedi járásról. A szövetgazdaságában.
még
újabb,
jelentősebb részben pedig állami támo- téliesíti, s így a rossz, hikezetek vezetőinek és a he- Például a sáridorfalvi. a zá- mennyiségű hízót adnak az gatással egy Zetort es hoz- deg időben is megfelelő helyi
tanácsoknak
nagyobb kányszéki,
az
' ásotthalmi államnak. Idén tavasszal ala- závaló felszereléseket vásá- lyen lehetnek a jószágok.
A szövetkezét központi irogondot kell fordíts niok
a szövetkezetr gazdák
nagy kult pusztaszeri Árpád Tsz rolnak. A két saját gep jeszerződéses
sertéshizlalási számban követték már eddig' is jelentős mennyiségű ser- lentősen könnyíti és segít1 dájánál átalakítással
szép
tervek teljesítésére.
művelődési termét létesíteig a fábiáhsebestyéni Kint-, tést hizlal és ad át az álla- a munkát a gazdaságban
A z állattenyésztés fokozá- nek, ahol a munkaidő utan
felvásárló
szerveknek.
A z Allatforgalmi Vállalat zsi Tsz' tagjainak kezdemé- mi
sáért újabb gazdasági épü- kellemesen tölthetik az időt
a közös gazdaságok nagy- nyezését, a háztájiból is hí- Ezzel segítik a lakossag hús
Megépíte- a tsz tagjai. A művelődési
a leteket emelnek.
tömegű süldőigényeit most zót adnak az államnak. A ellátását és ugyanakkor
egy
50
férőhelyes terembe már meg is vették
kasszájába
nagy nek
nem
képes
kielégíteni. többi között S'zőregen és Ű j - közösség
szarvasmarhaistállót, továb- a televíziót.
Ezért helyes és szükséges, szentivánon azonban nagyon összeg kerül a hízókért.

Gyorsítsuk a sertéshizlalási szerződések kötését

Ovorepodik e W ú ú l Felsiebedolás Tsz
höiös vádyooa

