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Hitel nélkül 
Jó idő jár a hutarban. A 

partosabb részeken dolgoz-
gatnak a traktorok, vetnek a 
vetőgépek. A melegágyak kö-
rül is egyre több ember szor-
goskodik. Így van ez Bakson 
is. 

A hajdani gróf! földek fe-
lett repülőgépek zúgnak. 
Szórják a műtrágyát. Elég 
jól telelt a kalászos, s a ter-
més növelése érdekében 
most nitrogént juttatnak a 
táblákra. A homokosabb ré-
szeken haladnak a vetéssel. 

— Már korábban megkez-
dődtek a tavaszi munkák. A 
múlt hét elején négy holdon 
elvetettük a zöldborsót. Vagy 
bárom hete meg hat holdon 
a mákot. A kertészetben is 
tavában tart a munka. Ezen 
a tavaszon, nyáron 20 holdon 
termesztünk majd korai ka-
jralábét. Négy levélben van-
nak a palánták. A korai ká-
poszta is szépen fejlődik a 
melegágyi ablakok alatt. 
Húsz holdra jut ebből palán-
ta — sorolja Madarász An-
tal a baksi Magyar—Bolgár 
£arátság Tsz föagronómusa. 
r— Ha ilyen marad az idő, 
bét végén munkábaállitjuk 
a vetőgépeket, összesen 100 
holdon borsó. 60 holdon pe-
dig lucerna kerül a földbe. 

Kihasználják a közös gaz-
fiaságban a fólia előnyeit is. 
Az idén 800 négyszögölnyi 
területen karalábét. 800 négy-
fzögölön pedig paradicsomot 
és zöldpaprikát termesztenek 
majd. A fólia alól még ha-
marabb kerül ki az áru. 

A nyáron 900 holdnyi terü-
letről búzát, 686 holdról pe-
dig takarmánygabonát taka-
rítanak be. Jó termést sze-
retnének. Éppen ezért átlago-
san 1,8 mázsa nitrogént szó-
ratnak az áttelelt őszi veté-
sekre. Ha kedvez az idő, hét 
végére befejeződik ez a 
munka. 

— Óvatosan terveztünk. 

Fertödit vetettünk, s holdan-
ként 12 mázsát, az őszi árpá-
ból ugyancsak 12 mázsát vá-
runk. Van egy kis fagy és 
vízkárunk. Olyan 100 hold-
nyit tesz ki. 

Bent az irodában készül a 
pénzügyi terv. Gondolkoznak, 
vitatkoznak a gazdaság ve-
zetői. Hiszen ha a munka 
halad is, gond, baj akad elég. 
Itt van mandjárt az egyik 
legsürgősebb tennivaló, a 
gépjavítás. Pár hét múlva 
kezdődhet a palánták kiül-
tetése a szabad földbe, de a 
gépek, s az esőztető beren-
dezések még nincsenek kija-
vítva. Nincs pénz erre. Nincs 
hitel. A gazdaság a korábbi 
évektől eltérően eddig még 
a rendelkezések értelmében 
nem kaphatott semmiféle 
hitelt. Ez pedig a termelést, 
ha közvetve is, de hátráltat-
ja. 

— Pénz kellene. Például 
van itt egy leromlott DT-nk. 
Vihetjük bátran a Kiskundo-
rozsmai Gépjavító Állomás-
ra. hogy cseréljék ki. Vihet-
jük. már hozhatnank is a 
cseretraktort. De fedezetiga-
zolás nincsen. így aztán, trak-
tor sincsen — mondja Fejér 
Nándor főkönyvelő. — A ko-
rábbi években januárbán 
már engedélyezték a hitelt. 
Most talán jó ha a jövő hó-
nap végén hozzájutunk. Pe-
dig nekünk addig is élni, s 
termelni kell. Kellene üzem-
anyagra, vagy takarmányra. 
A bankhoz pedig nem fordul-
hatunk. 

A közös gazdaság az el-
múlt esztendőben mérleghi-
ánnyal bajlódott. Az állam 
segített. De a segítséggel 
kötöttségek is jártak. így 
például a megengedett szint, 
az egy főre eső átlagos jöve-
delem nem haladhatja meg 
az évi 10 ezer forintot. Csak-
hogy a kertészet, a részes 

Szuperelit 
v i rágmagvak 

A Kertészeti Kutató Inté-
zet, a budapesti Sasad, a 
dobozi Petőfi Termelőszö-
vetkezet, valamint a Hermes 
Fogyasztási és Értékesítési 
Bzövetkezet összefogásából 
született a „Flóra", a virág-
kultúra hazai fejlesztésén 
munkálkodó társulás. Jelen-
leg 300 egynyári, továbbá 
100 kétnyári és évelő virág-

fajta magvait termesztik. Il-
letve hozzák forgalomba. A 
szuperelit magvakat a ku-
tatóintézettől kapják a gaz-
daságok továbbszaporításra, 
a Hermes pedig 46 szaküz-
let és mintegy hatezer vi-
déki szövetkezeti bolt közve-
títésével juttatja el a vá-
sárlóközönséghez. 

művelés igen-igen jól produ-
kált. Így aztán az elmúlt 
esztendőt 12 740 forintos egy 
főre eső átlaggal zárták. Ez 
eddig rendjén is lenne. A 
zárszámadásban 850 ezer fo-
rint lett a tartalékolás hiány. 
S nem tüntették fel azt az 
egy millió 370 ezer forintot, 
ami lényegében az egy főre 
eső jövedelem különbözete-
ként mutatkozott. Most az-
tán a bank nem tudja mikor, 
s hogyan fogadja el a Me-
zőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium a baksiak ta-
valyi gazdálkodását. Ehhez 
kell igazítani az idei hitel-
nyújtást is. 

— Az idő múlik. Gyor-
san múlik. Nekünk pedig 
pénz kellene rövid időn be-
lül. Ki tudja, mikor tesznek 
pontot az ügy végére fent a 
minisztériumban. Vélemé-
nyünk szerint ettől függet-
lenül is valamilyen formá-
ban kaphatnánk hitelt már 
most a banktól. Hiszen erre 
szerződéses fedezetünk van. 
Máskülönben megáll a tudo-
mány. 

A munkáknak az idő paran-
csol. Ha kedvez, napokon 
belül megindulhatnak a ve-
tógépek., S. a többi munka. 
Nem lehet egy percet se vár-
ni, mert később nagyobb hi-
bákat. gondokat okoz az el-
maradás. Jó lenne, ha meg-
találnák a „kiskaput" és va-
lamilyen formában kisebb 
hitelhez juttatnák a gazdasá-
got. Nem. nem mondjuk mi, 
hogy enélküí megáll a mun-
ka, s elmarad a vetés. Erről 
szó sincs. De esetleg az év 
eleji hitelnélküliség, fizető-
képtelenség olyan körülmé-
nyekkel járhat, hogy megsér-
tik a pénzügyi fegyelmet és 
intézkedéseket, a különböző 
szerződéseket fel kell hogy 
borítsák, mert csak ilyen 
úton-módon juthatnak gyor-
san pénzhez. Persze, ez sem 
megoldás. Nem is szívesen 
élnek vele a szövetkezetiek. 

— Egyelőre várunk. Mi 
mást tehetnénk. Talán se-
gítenek rajtunk. 

Reméljük, mielőbb. 
Sz. U I. 

Kevés hó esett a télen, s 
ebből hosszú megfigyelések 
alapján arra következtetnek 
a földművelő emberek, hogy 
nagyon esős lesz a tavasz. 
Az évi csapadékmennyisé-
gek kis különbséggel min-
dig kiegyenlítődnek. Épp 
ezért most elé mennek a 
tavasznak. Élénk munka fo-
lyik szerte a földeken. Több 
helyen már a mákot is elve-
tették. Felvételeink két ba-

Tavasz 
lástyai tsz-ből, az Egyetér-
tésből és az Alkotmányból 
valók. Az Egyetértés Tsz 
szőlészbrigádja kora reggel-
től késő estig az új táblá-
kon építi a támberendezé-
seket. Hiszen a nagy kiter-

jedésű szőlőtáblák az idén 
már meghozzák első termé-
süket. A szomszédos Alkot-
mány Tsz-ben egyelőre a 
traktorosok vették birtokba 
a határt. Képünkön Klinkó 
Mihály és Sipka József trak-
toristák a dinnyeföldet ké-
szítik elő. Negyvenhat hol-
dat ültetnek az idén, sokkal 
többet mint tavaly. Számíta-
nak a jó piacra. 

Okosan gazdálkodni 
Bár nem a legjobban zár-

ták a tavalyi évet a móra-
halmi Vörös Október Tsz-
ben, mégis reménykednek a 
szakvezetők. Hiszen egy-két 
üzemág igen-igen bevált 
Tavaly az állattenyésztés so-
kat segített a közösnek. A 
kis gazdaság a tervezett ti-
zenöt hízómarha helyett ti-
zenhatot és a hetven sertés 
helyett kilencvenkettőt adott 
el. 

örvendetes eredményeket 
értek el a baromfitenyész-
tésben. Nemcsak azért, mert 
a 16 300 csirke helyett 18 ez-
ret küldtek piacra, hanem 
azért is, mert 1 kiló hús elő-
állítására mindössze 2,9 ki-
ló takarmányt használtak 
fel. Így aztán a tiszta jöve-
delem 1 kiló csirkén hét fo-
rint lett. A jövedelmezősé-
get elősegítette az is, hogy 
az elhullás egész évben a 
kettő százalék alatt maradt. 

— A szarvasmarha-állo-
mányunkat növeljük. Jelen-

leg már 167 marhát gondoz-
nak az istállókban. Ez ná-
lunk jó eredmény, hiszen 
mindössze 1370 holdon gaz-
dálkodunk — mondja Vince 
István főagronómus. — Ta-
valy nem is maradt az ál-
lattenyésztés adós. Ugyanis 
az összes bevételi terv 681 
ezer forint volt, s ezt hozzá-
vetőlegesen 100 ezer forint-
tal teljesítettük túl. 

A Vörös Október Tsz-ben 
meghonosodott a fűszerpap-
rika. Az elmúlt esztendőben 
39,5 mázsás átlagot értek el 
a mórahalmiak. Az 50 szá-
zalékos árkiegészítéssel ez 
azt jelentette, hogy holdan-
ként 14 ezer forint bevétel-
hez jutottak. 

Ezek a tanúságok. Ha az 
elmúlt év nem is sikerült 
ar.nyira. az idei többet, jó-
val többet ígér. Mindeneset-
re e két üzemág tanulsággal 
szolgál: okosan is lehet gaz-
dálkodni. 

— Segítség családi házak változtatnak a vetésszerke-
építéséhez. Igen sok új csa- zeten. Tavaly szépen fize-
ládi ház épül mostanában tett a zab. Holdanként hét 
Forráskúton is. vagy pedig mázsát terveztek, de ennek 
régi házaikat újítják fel a majdhogy kettő és félszere-
szövetkezeti gazdák. Nagy sét takaríthatták be, 16,4 
gond volt eddig számukra is mázsát Ebben az esztendő-
a szükséges építőanyagok ben jugoszláv hibrid kuko-
beszerzése. Termelőszövet- ricát is vetnek. Száz mázsa 
kezetük ebben is segítséget vetőmagot vásároltak, A be-
nyújt Közös pénzből 50 ezer takarítás meggyorsítására két 
tetőcserepet vásároltak leg- csőtörő-fosztó gépet vesznek 
utóbb Békéscsabán az egyé- majd. 
nl építkezésekhez. A tetőfe- _ Szatymazon Ls gondol 

d L n T g h l Z z n d s t a m t ? á k n a - tóóvízellátás. Éppen 
tsz tehergépkocsijai. e z e r t a közelmúltban a köz-

— Jő esztendőt zártak ségi tanács Köfa-alapból el-
Szőregen az Egyetértés Tsz készítette a törpe vízmű be-
tágjai. Az idén sem adják ruházási programját Erre 
alább. Elhatározták, hogy hetvenezer forintot áldoztak. 

Milyen szakmát 
válasszanak? 

Egyre több fiatal választ- mesztő gépész, növényvédő sági és élelmezésügy! osztó-
ja a mezőgazdasági szakmát, gépész. Akik valamilyen ál- íyainak, valamint a szak-
A városokból azok is vissza- lattenyésztői szakmát sze- m u n k á s k é p Z Ő _ i s k o i á n a k a 
temek, akik a korábbi évek- retnenek elsajátítani, jelent- . 
ben búcsút mondtak a falu- kezhetnek szarvasmarha-te- segitségevel szerződest kot-
nak, a földnek. Több közös nyésztőnek, sertés-, juh- és nek azzal az üzemmel, vál-
gazdaságban tapasztalható, baromfitenyésztőnek, halász, lalattal, ahol a képesítés 
hogy megbecsülik a fiatalo- vadász és vadtenyésztő, va- megszerzése után dolgozni 
kat. Törődnek velük, szak- lamint a méhész szakmába, akarnak. A tanulók képzé-
mát adnak a kezükbe. Sőt, Az utóbbi években meg- si ideje három év. Elméleti 
akik valamilyen mezőgazda- nőtt a különböző kertészeti és gyakorlati oktatásban ré-
sági szakmát szereznek, szakmák iránti érdeklődés, szesülnek a fiatalok. A ta-
anyagilag is jobban járnak. Sokan választjók a dísznö- nulók tanévenként 11 hóna-

Ebben az esztendőben sok vény-termesztést, a zöldség-, pig tanulnak, egy hónapig 
mezőgazdasági szakma kö- gyümölcs-, szőlőtermelést, pedig fizetett szabadságot 
zött választhatnak a fiata- Nem kevésbé az erdőgazda- kapnak. A növénytermesztő 
lok. így mezőgazdasági gép- sági szakmát. Sok lehetőség szakmájú tanulók 6 hónapig 
szerelő, növénytermesztő gé- áll azok előtt is, akik vala- gyakorlati foglalkozásokon 
pész, öntözéses növényter- milyen élelmiszeripari szak- vesznek részt. Ezalatt az 

mát akarnak, így húsipari, idő alatt, valamint az elmé-
wmmmmmmmmmmmmmm konzervipari, hűtő-, sütő-, leti oktatás idején is ösztön-

malom-, édesipari, tejipari, díjat kapnak, 
söripari és növényolajipari- A harmadik osztályos ta-
szakmában helyezkedhetnek nulók teljesítménybérben is 
el. dolgozhatnak. Az érettségi-

Az általános iskola nyol- zett fiatalok rövidebb idő 
cadik osztályát kijárt fiata- alatt (1—2) sajátíthatják el 
lok a tanácsok mezőgazda- a mezőgazdasági szakmát. 

falu 
hír 

Tájkonferencia 
a triticaleról 

Többször hírt adtunk már lapunkban 
arról, hogy a homokon megkedvelték az 
új kenyérgabona-fajtát a triticále-t. Egy-
re több közös gazdaságban vetnek belőle, 
s a szakemberek elismeréssel beszélnek 
róla. Pénteken, február 23-án Üllésen, a 
Déryné művelődési otthonban járási táj-
konferenciát rendeznek a mezőgazdaság-
ban dolgozó szakemberek részére. Ezen 
a triticale agrotechnikáját vitatják meg. 
Dr. Kiss Árpád, a Duna—Tisza közi Ku-
tató Intézet igazgatóhelyettese tart vita-
indító előadást 

Huszonhaton kérték 
felvételüket 

Az elmúlt napokban zár- tágas műhelyterem, amit ta-
számadó közgyűlésre gyüle- nácskozó helyisegge nevez-
, . , . . . . , . * - j tek ki erre a napra. Erde-
keztek a sövényházi Árpad- j * ^ a s z ö v e t k e z e t i e k e t a 
vezér Termelőszövetkezet beszámoló, hiszen a tagság 
tagjai. Zsúfolásig megtelt a 92 százaléka megjelent ez al-

kalomból. Az elnök, majd a 
főkönyvelő ismertette az el-
múlt évi eredményes gaz-
dálkodást. Jól zárták a ta-
valyi esztendőt. Akik példa-
mutatóan dolgoztak, ered-
ményességi részesedést is 
kaptak. 

A szövetkezet erősödése, 
boldogulása egyre inkább 
meggyőzi a kívülállókat ls. 
Ezen a közgyűlésen 26-an 
kérték felvételüket. Többsé-
gükben fiatalok jelentkeztek 
a közös munkára. Természe-
tesen a tagság csak azoknak 
szavazott bizalmat, azokat 
választotta a közösség sorai-
ba, akik már eddig is mun-
kálkodtak a szövetkezetben 
és rájuk az elkövetkezendő 
időkben is .-.zámitani lehet. 

A levél 
újra megjött 

Rosszul él a Balogh család Zsombón. 
Iszik a családfő. Napokat eltölt a pohár 
mellett, ilyenkor fenyegeti, üldözi család-
ját. Többször elvonókúrára akarták kül-
deni. de mindig fogadkozott, ezentúl más-
képpen lesz, felhagy az italozással. 

Levelek jönnek Zsombóról. Panaszolják, 
Baloghéknál most sincs rendben semmi. 
P.edig iskolás kislány is van a háznál. 
Nem tud rendesen tanulni, zavarja szü-
lei veszekedése, apja magatartása. Jó 
lenne a család érdekében, ha kényszer-
elvonó kúrára vitetnék az önmagának pa-
rancsolni nem tudó családfőt. 
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