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J ó a „ t o j á s t e r m é s " 
a szegedi Dózsa Tsz-ben 

A szegedi Dózsa Termelő-
szövetkezet gazdáinak ahús-
áru-baromfinevelés, tenyész-
tés mellett az egyik legjobb 
jövedelemforrása a tojás-
termelés. Az év első három 
hónapjában 13 ezer 150 to-
jást szállítottak a megye 
keltetőállomásainak. Mint 
Mikus József agronómus, ki-
váló baromfitenyésztő szak-
ember elmondotta, a keltető-
állomások nagyon elégedet-
tek a Dózsa Tsz-ből szárma-
zó tojások minőségével. Nem 
sajnálják a tenyésztojások 
után járó felárat. Az idén 
szállított tyúktojásokért da-
rabonként átlag 1 forint 35 
—1 forint 45 fillért fizettek. 
A tervek szerint az év vé-
géig mintegy százezer tyúk-
tojást és nagy mennyiségű 
pekingi kacsatojást szállttá* 
nak a keltetőállomásokndk. 
A 923-as létszámú magyar, 
sárgafajtajú törzs-tojóállo-
mány kiszolgálásához csu-
pán egy személy szükséges. 
Ezt a "hivatalt« Aradi Rozi 
néni látja el. Az ügyes 
tyúkász asszonyt éppen dél-
utáni tojásgyűjtés közben 
fényképeztük le. Minden to-
jatóládába benyúl, s mire 
körüljárja a tojatószekré-
nyeket, mindennap 450—500 
tójás gyűlik kosaraiba. Má-
sodik felvételünk a korszerű 
tojatóház külsejéről készült. 
Milyen a jó tyúkász, ezt itt 
a Dózsa Tsz-ben bárki meg-
láthatja. 
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A termelőszövetkezeti murskaverseny 
megszervezéséről targyaltak 

a szegedi járás falvainak pártmunkásai 
Kistelek, Baléstya, Csen- ták ki páros versenyre —, növénytermesztést, a kalá-

gele. Pasztaszer, Baks és a növénytermesztés területén szos és kapás növények gon-
Sövényháza termelőszövetke- főként a minőség javítását, dozását és betakarítását 
zeti és községi párt- és a kalászosok tervezett ter- nemcsak brigádokra, mun-
KlSZ-titkárai elsőizben gyül- mésének 8 százalékos, 
tek egybe a kisteleki tanács-
házán, hogy a szegedi járás 
legidőszerűbb politikai és 
mezőgazdasági problémáiról 
tanácskozzanak. 

A tájékoztató jellegű ta-
nácskozás első előadója Po-
lonkai elvtárs, a járási párt-
bizottság munkatársa, ismer- A z állattenyésztés területén 
tette azokat az új szociális- a tervben szereplő tenyész-
ta munkaversenyformákat, állomány mennyiségét 5 
melyek főként a deszki Kos- százalékkal emelik, a ter-
suth és a kisteleki Felsza- v e z e t t 2500 liter tehenenkén-
badiulás Tsz kezdeményezé- ti tej hozamot 2600 literre 
se alapján alakultak ki m jé- e m e l j k A z ^ ü z e m i 
rasban. A deszki tsz munka-
versenyfelhívása —, mellyel kiadasait 5 szazalekkal csók-
a szőregi Petőfii Tsz-t hív- kentik egyebek között. A 

a kukorica tervezett ter-
mésének 10 százalékos, a 
burgonya 5 százalékos, a 
fűszerpaprika tíz százalé-
kos, a lucerna 20 százalé-
kos emelését tűzte ki cé-
lul az 1961-es esztendőre. 

léi Italai a if isi lesirfi lesilésl 
surilsieslilÉs a szegedi fárásban 

A Szövetkezetek Csongrád rulást valamennyi gyümölcs-
Megyei Értékesítő Központja 
néhány héttel ezelőtt meg-
kezdte a termelőkkel a gyü-
mölcsértékeáftési szerződések 
kötését. Eddig már 

igen sok tsz, termelőszö-
vetkezeti csoport kötött a 
háztájiakra és a magán-
kezelésben levő gyümöl-
csösök termésére is kollek-
tív értékesítési szerződést. 

A szatymazi és a környék-
beli tsz-ek több mint 300 va-
gon őszibarack, 50 vagon té-
lialma és 60 vagon sárgaba-
rack közös értékesítésére 
szerződtek le eddig. 300 má-
zsányi földieperre is kötöt-
tek közös szerződést. 

A termelőszövetkezetekkel 
történt megállapodás szerint I I H 
a ..gazdák tsz-eik megbízása- Íját nem odahaza ""adják Át 
hói egyénileg adjak át árui- termésüket. Viszont itt eze-
kát. Áz átvételkor közvetle- ket a termelőket nem tartt 
hül a pénztárnál levonják a . jak nyilván, s nem tudják a 
korábban felvett művelési gyümölcstelepitési alapra be-
előlegeket (aki igénybe vette fizetendő járulékaikat sem 
ezt) és a tsz-közgyűlések ál- kezelni. Ez eddig csak ab-
tal meghatározott szazaiékos b a n a községben volt lehett 

gyümölcstelepítési hozzája- a b o ! l a k t a k - A p r o b -
. . . . , l lema azonban maris megol-

rulast A fennmaradó teljes dódott. 
összeget pedig 

félénél, így a földiépernél is, 
akkor is levonják a vegyes-
művelésű tsz-ek gazdáitól, 
ha az átadott áruk nem r»ze-
repelnek a kollektív értéke-
sítési szerződésben. Tehát 

sokkal eiőnyösebb, ha föl-
dieperre is együtt szerződ-
nek a gazdák, 

bár földieperre a rendelke-
zések értelmében egyénileg 
is lehet szerződni, s ezeset-
ben is levonják, a telepítési 
hozzájárulás százalékát. 

Problémaként merült fel 
az utóbbi napokban, hogy 
sok termelőnek van saját 
kezelésű gyümölcsöse, földi-
eprese más községek határá-
ban, s ezeknek a gazdáknak 
eiőnyösebb, ha helyben, te-

azonnal kifizetik a terme-
lőnek, 

(Liebmann felv.) 
Fontos tudnivaló, 
gyümölcstelepítési 

hogy a 
hozzájá-

Egészségugyí 
esoportok a közös 

gazdaságokban 

A Vöröskereszt községi 
szervezetei a szegedi járás 
közős gazdaságaiban létre-
hozzák az egészségügyi cso-
portokat, amelyeknek fel-
adata, hogy ügyeljenek az 
általános egészségügyi sza-
bályok megtartására, vala-
mint elsősegélyt nyújtsanak 
az esetlegjes munkaközbeni 
sérüIésnéL Az egészségügyi 
csoportok tagjai tanfolyamot 
végeznek, amelynek kereté-
ben a legfontosabb egészség-
ügyi kérdésekről a községi 
orvosok, valamint a védőnők 
előadásokat tartanak. 

Az egészségügyi csoportok 
tagjai számára például Rösz-
ke, Rúzsa és öttomös közös 
gazdaságaiban most fejező-
dött bé a tanfolyam, számos 
helyen pedig most tartják. 
Mind a régi, mind az új szö-
vetkezetekben különben sor-
ja alakulnak meg a Vörös-
kereszt helyi szervezetei. Az 
algyői Petőfi "Termelőszövet-
kezetben is megalakult és 
munkához fogott a vöröske-
resztes csoport, amelynek 
tagjai síkeresen végzik az 
egészségügyi tanfolyamot 

Jelent és jövőt szolgáló mtmka 

a kisteleki Perezel Mór Termelőszövetkezetben 
Kistelek metszi határában, ni — állapította meg a tsz — Nincs baj, dolgozunk 

a községtói hét kilométerre elnöke — és ennek megva- rendesen, mert csak így pár-
áll az idén tavasszal alakult lósítását egyik teendőnknek hatjuk, hogy megtaláljuk a 
és 2349 kataszteri hold föl- tartjuk. számításunkat. A szövetke-
dön gazdálkodó Perczel Mór A lehetőségeket már kez- zést nem próbáltam, de úgy 
Tsz irodája. Szétszórt tanyák detben is úgy igyekeznek hiszem, hogy szorgalmunk-
övezik és ameddig a szem kihasználni, hogy egyaránt msgies2 a- eredménye. 
ellát, mindenütt a homokvi- szolgálja a jelent és a jövőt, 
lág, amelynek a népe pár Krizsán Sándor öttagú épí-
hónapja kezdett új életbe. tő munkacsapata a szövetke-

zeti emberek tanyájánál lé-
Pénzetóleg vő nagy istállókat javítja, 

— Az indulással gondok is ho§-v o t t megfelelő helyet 
járnak — mondta Kucsora kapjanak a jószágok. A kö-
Pál a tsz elnöke. — Az a 2045 gazdaságnak most öt t® 
fontos azonban, hogy halad az 

a munka és az élet. 

Szorgalmunknak pedig még 
az időjárás is kedvez... 

Minden gazdát termelői 
igazolvánnyal látnak el 

Az igazolványban szerepel a 
saját szövetkezete iránt vál-
lalt kötelezettsége is. Bár-
hol csak attól az eladótól 
vesznek át árut, aki egyben 
bemutatja termelői igazol-
ványát, s ennek alapjait 1® 
számíthatják tartozásait. 
Mégis 

helyesebb, ha. lehetőség 
kzerini minden termelő a 
lakóhelyén levő földmü-
vesszövetkezet felvásárló-
telepén értékesiti áruját. 

így a hozzájárulások összege 
is rövid idő alatt befuthat 
a közös kasszába, s a ter-
melőszövetkezet tagjai ha-
marabb vehetik ennek a 
pénznek is hasznát. 

A kora reggeltől késő estig 
a közösség ügyeit intéző el-
nök szavait tények igazol-
ják. A soron következő mező- renc tsz-tag tanyájánál levő 

ClOilj-.KOVI „ 1 A 

évben tizenötre emelik 
számukat A szövetkezetben 
már van 35 anyakoca, s ere-
ket az állatokat Korom, F® 

gazdasági munkákban nincs 
elmaradás és a növényter-
mesztő brigádok tagjai álta-
lában derekasan dolgoznak. 

ólakban helyezték eL A tsz 
már az idén is '— bár elég 
kevés számban — sertéseket 
is hizlal közfogyasztásra. A 

Igen helyesen, úgy igazított ^vetkezet i asszonyok elis-
ták a gazdálkodást, hogy merfere méltóan vállalkoztak 
már most is tudnak a telje-
sített munkaegységekre pénz-
előleget adni. Körülbelül 6 
forintot kap minden tag elő-
legként egy-egy munkaegy-
ségre. A "fizetéshez* szük-
séges összeg főként a szerző-

arra, hogy tanyaházuknál li-
bákat és pulykákat tenyész-
tenek. Összesen 1200 libát és 
2000 pulykát nevelnek fel az 
asszonyok a közös gazdaság-
nak, s így is segítenek. 

S hogy halad a munka, 
désesen termelt pövényekre kinn a határban is tapas® 
kapott pénzelőlegből jött teiható A SZÖVetkezet gaz-
o s s z e " dái nem tétlenkednek. Sisák 

Segítenek Ferenc bácsi kocsijával trá-
az asszonyok gyát hordott a földre, s kis 

— Szeretnénk évközben i d ő r e megszakítva útját új-
még többször előleget oszta* ságolta ís; 

A műanyag 
mint fenyő- és üveg pétié 
a kertészeti termelésben 

Az újszegedi Haladás Ter- lakkeretet helyettesítenek, 
melőszövetkezet gazdái sz® azaz 540 forint helyett csu-
rult helyzetben voltak ta- pán 48 forint 10 fillér a há-
valy tavasszal. Nem tudták rom kertfezablakalj nyi terp-
besrerezni az újabb meleg- letre a kiadás, 
ágyakhoz szükséges fenyőke- A fóliás ágyak kitűnően 
reteket és az ablakokba való vizsgáztak a múlt esztendő-
kertészüvegeket. Termelési ben, s ezen a tavaszon már 
feladatukat azért mégis de- ezer méter hosszúságú fóliá-
rekasan megoldották. A m® val fedett melegágyban ter-
legágyak fölé az -ismert ja- mesztenek uborkát, palánta-
pánágyakéhoz hasonló, egész féléket az újszegedi szövet-
olcsón előállítható tetőtartó kereti gazdák. A fóliát, mint 
szerkezetet készítettek vé- melegágyi takarót 2—3 gaz-
kony lécekből. Ezután az dasági évben ls fel tudják 
ágyakat fehér, átlátszó mű- használni. Ezzel nemcsak 
anyag-lepedőkkel, fóliával maguknak takarítanak meg 
takarták le. Ennek a mű- súlyos ezreket, ez az újítás 
anyagnak 48 forint 10 fillér nagyon hasznos a népgazda-
kilója. Egy kiló fóliatakaró ság számára is. Más célokra 
hossza 6 méter, szélessege há l á lha t j ák fel azt a dra-

, „ ga import fenyőt, melyből 
pedig 120 centimeter. Egy e z e l ő t t m e legágyi ablakkere-
kiló műanyaggal három ab- teket készítettek 

kacsapatokra, hanem egy® 
nekre is lebontották. 

Polonkai elvtárs hangsú-
lyozta, hogy a deszkiek ter-
ve természetesen ne legyen 
a részletekben is kötelező 
ott, ahol mások az adottsá-
gok. Csak az azonos körül-
mények, talajadottságok, a 
rokon sajátosságok mellett 
működő tsz-ek vegyék ezt. 
példának. Egyébként 

a szocialista munkaversen* 
célkitűzéseit minden ter-
melőszövetkezet a maga 
sajátosságainak megfelelő-
en dolgozza ki. 

A mennyiségi szemlélet h® 
lyébe mindenütt a minőség 
elsődlegessége lépjen, és az 
ifjúság részéről megnyilatt 
kozó bátor kezdeményezés® 
ket mindenütt karolják fel 
a pártszervezetek. Legyenek 
azon, hogy a fiatalok ké-
pességei iránti bizalom egy« 
re erősödjék. 

A verseny győzteseinek a 
járási pártbizottság az év 
végén versenyzászlőt nyújt 
at. 

Csápenszki István elvtársi, 
a járási pártbizottság osz-
tályvezetője arról a nagy 
jelentőségű forradalmi vált® 
zásról szólt, melynek ered-
ményeként a magyar mező-
gazdaságnak több mint 90 
százaléka a nagyüzemi szek-
torhoz tartozik ma már. 
Ajánlotta, hogy a, termelő-
szövetkezeti párttagok tag-
gyűléseiken, tanácskozásai-
kon lássák vendégül a pár- . 
tonkívüliek legjobbjait, hív-
jak meg pket ezekre az al-
kalmakra, hogy a pártonkí-
vüliek is elsőkézből tájék® 
zódjanak a kommunisták 
legfőbb gondjai, a szöyetk® 
.retek legégetőbb problémái 
felől. A pártonkívüliek bí-
rálatát is kérjék," fogadják 
megértéssel, s a hasznos ész-
revételeket feltétlenül gyü-
mölcsöztessék. — Csápenszki 
elvtárs ismertette a járási 
párt-végrehajtóbizottság erő-
feszítéseit a mezőgazdasági 
szakoktatás kiszélesítéséért 

A jövőben minden tsz-tag 
három esztendő alatt elvé-
gezheti a négyéves mező-
gazdasági technikumot, !® 
velező tagozaton, 
A megjelentek közül s® 

kan kapcsolódtak a termé-
keny vitaba, többek között 
Török, Bolford és Hegedűs 
elvtárs szólt igen eredetien, 
hasznosan a termelőszövet-
kezetek legégetőbb kérdései-
hez. Bolford József elvtárs, 
a kisteleki Felszabadulás Tsz 
párttitkára külön kiemelte: 
régen is volt verseny a m® 
zőgazdasági munkasok kö-
zött,. vad és embertelein, élett 
re-halálra szóló, a betevő-
falatért —, a mostani mun-
kaverseny viszont az egyén 
fe a köz boldogulását, mind-
nyájunk ügyének kivirágoz-
tatását szolgálja. 

Az értékes elgondolásokat 
sok új ötlettel gazdagító ta-
nácskozás tanulságait Csá-
penszki. István és Ácsai Mi-
hály elvtárs, a megyei párt-
bizottság járási instruktora 
foglalta össze. A megjelen-
tek zömének az volt a vé-
leménye, hogy őszinte, köz-
vetlen hangú, bizakodó han-
gulatú tanácskozás résztve-
vői lehettek Kisteleken. 

Önöm volt hallani azok-
nak a tsz-gazdáknak bölcs 
fe lelkesedéstől fűtött sza-
vait, akik a télen még sok 
egyéni problémával tusakod-
tak. Legtöbbjüket a télen még 
napokon keresztül a »belé-
pés-nembelépfe* nagy kérdé-
se izgatta, s ma már meg-
újult szívvel fe sokkal szé-
lesebb látókörrel, sokkal gaz-
dagabb szemlélettel képesek 
előbbrevinni • közös nagy 
ügyünket — a parasztság fel-
felé ívelő, szocialista jövő-
jének dolgát. 

a E. 


