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Lépésről lépésre 

Korszerűsödik és bővül 
a szarvasmarha-tenyésztés Deszken 

Lázár Mihály felvétele 

Csendélet a deszki „tehénfarmon" 

Megkezdődött 
a VSZ PTI 

Varsóban 
ülése 

A deszki földek jók, az 
itt élő emberek tudnak dol-
gozni. Ezt a ház körüli por-
tákon, a község arculatán 
mindig is le lehetett mérni. 
Csak valahogy a közös gaz-
daság nem tudott igazán 
megerősödni. Legalábbis a 
legutóbbi időkig. Juhász Bé-
la pár éve került a Maros 
Tsz élére, s azóta itt is pezs-
gés tapasztalható. Dehogyis 
akarom én egy ember érde-
meként feltüntetni a gyors 
ütemű fejlődést. Tudom, eh-
hez partnerek kellettek, s 
kellenek ma is. De valaki-
nek vállalni kell a döntések 
megpróbáltatásait is. A mun-
kafegyelem megszilárdítása 
volt az első lépés, s ez bi-
zony konfliktusokkal járt , de 
aki megértette, hogy a fe-
gyelmezett, kemény munka 
lehet csak a megítélés mér-
céje, az maradt. Aki nem 
volt képes váltani, másutt 
próbált szerencsét. Aztán si-
került a szakmai vezetés-
ben is erősíteni. Ezután kez-
dődhetett a különböző ága-
zatok gazdaságosabbá téte-
le, a termelési tényezők fo-
kozatos javítása. Ehhez bi-
zony kevés csak az akarat , 
jelentős beruházások vet-
ték kezdetüket. 

A növénytermesztés volt 
az első a sorban, s ma már 
túlvannak a komplex me-
lioráción, hat osztrák ön-
tözőberendezés szolgálja a 
biztonságos kertészkedést. Az 
elöregedett géppark cseré-
jére eleinte az olcsóbb meg-
oldásokat is igénybe vet-
ték, így leszállított áron vá-
sároltak SZK-kombájnokat, 
s mára eljutottak odáig, 
hogy a kor színvonalán ál-
ló Claas Dominátorokból há-
rom is arat a határban. A 
vetésszerkezet átalakítása 
megtörtént, a hagyományos 
növények mellett a na-
gyobb tudást, felkészültséget 
és fegyelmet kívánó, s egy-
ben több haszonnal is járó 
vetőmagtermesztést is meg-
honosították. 

Az alaptevékenységen kí-
vüli próbálkozásokból csak 
egy pár : mostanra futott fel 
a kerti föld, a cofuna gyár-
tása és értékesítése, a mű-
helyben importkiváltó, él-
bevonatos ekél'et és egyéb 
alkatrészeket gyártanak, s 
egy ú j típusú gyűrűs hen-

gert is kifejlesztettek. Az 
idén a konzervgyár gépei-
vel itt helyben elvégzik a 
nagy tömegben termelt fe-
hérpaprika feldolgozásának 
első fázisát. 

Az állattenyésztésben elő-
ször a kisebb ráfordítást 
igénylő baromfitartás kö-
rülményeit tették rendbe. Az 
elöregedett, ma már kor-
szerűtlen kötött tartású 
szarvasmarhatelep sorsával 
nagy dilemma előtt álltak, 
két út közül kellett válasz-
tani : felszámolni vagy fe j -
leszteni. A kedvezőtlen köz-
gazdasági pozíciók nem iga-
zán biztattak azzal, hogy 
az erre a célra befektetett 
pénz haszonnal jár . Itt má r 
az egészséges optimizmust is 
segítségül kellett hívni, hogy 
egyszer ta lán ennek az ága-
zatnak a megítélése is a he-
lyére kerül. Hisz a húsra, 
te j re szüksége van a nép-
gazdaságnak. Itt a szakosí-
tott, tejtermelő állomány 
mellett voksoltak. A re-
konstrukciós beruházást ta-
valy nyáron kezdték, s má-
jus végére sa já t kivitelezés-
ben be is fejezték. A 45 
millió forintos költség egy 
részét a sa já t erő és a visz-
szafizetendő állami alap-
jut tatás fedezete, s ehhez 
jött az állami támogatás. 

Tegnap, pénteken ezt a 
létesítményt néztem meg, a 
meghivott megyei, városi 
és községi pár t- és állami 
vezetők társaságában. De 
emellett itt voltak a téesz-
szövetség és a beruházás 
tervezésében, kivitelezésé-
ben segédkező vállalatok, 
intézmények képviselői is. 

A korszerűséget itt az 
egyszerűség, az állatok bio-
lógiai igényeinek figyelem-
bevétele jelenti. A betont 
száműzték, még az aljzat 
sem ebből készült, hanem 
olyan porózus kőzetet tö-
mörítettek össze, amely a 
víz egy részét átengedi, de 
egyben a sártenger kialaku-
lását is megakadályozza. A 
pihenőboxok téli és nyári 
üzemmódja között csak any-
nyi a különbség, hogy az 
oldalukon le-, illetve föl-
húzzák a ponyvát. Az álla-
tok szabadon mozognak, pi-
hennek, s karámonként ha-
sonló adottságú csoportokat 
állítottak össze, így az ete-

tést-itatást is a szükségle-
teknek megfelelően differen-
ciálni lehet. A fejőházat ha-
mar megszokták a jámbor 
tehenek, 2-3 hétig ugyan 
visszaesett a tejhozam, de 
mostanra 10-15 százalékos 
teljesítményjavulás tapasz-
talható. A korszerűsítés egy-
ben bővítést is jelentett, az 
eddigi négyszázzal szemben 
650 tehénnek jut hely. A 
borjakat egyedi ketrecekben 
nevelik. 

A színvonalas munka fel-
tételei adottak. Nincs is 
más ellenszere a gazdasá-
gokat egyre jobban szorító 
elvonások és a felhasznált 
anyagok, gépek folyamatos, 
nagymértékű áremelkedésé-
nek, mint minél kisebb rá-
fordítással, célszerűséggel, s 
a „paraszti" józan észt nem 
feledve, egyre többet és job-
ban termelni. 

T. Sz. I. 

Varsóban pénteken megkezdődött a Var-
sói Szerződés Tagállamai Politikai Tanács-
kozó Testületének ülése. 

A tanácskozáson részt vevő küldöttsége-
ket a tagállamok kommunista párt ja inak 
fő-, illetve első titkárai vezetik: a bolgár 
küldöttséget Todor Zsivkov, a csehszlová-
kot Milos Jakes, a lengyelt Wojciech Ja-
ruzelski, a magyart Grósz Károly, az NDK 
küldöttségét Erich Honecker, a románt Ni-
colae Ceausescu, a szovjetet pedig Mihail 
Gorbacsov. 

A tanácskozást a lengyel miniszterelnöki 
palotában Wojciech Jaruzselski nyitotta 
meg, s a péntek délelőtti ülésen Erich Ho-
necker elnökölt. Az ülés első felszólalója 
Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára 
volt. 

Az időszerű nemzetközi helyzetet áttekin-
tő, a tagállamok egyeztetett kül- és katona-
politikáját meghatározó tanácskozást a szö-
vetség tagországaiban, de világszerte is 
nagy érdeklődés előzte meg. A legutóbbi, 
múlt év májusában megtartott berlini ülés 
óta számottevő változások történtek a nem-
zetközi, s különösen az európai politikai és 
katonai helyzetben. Washingtonban és 
Moszkvában rövid időn belül két szovjet— 
amerikai csúcstalálkozót is tartottak, a lá í r -
ták az európai katonapolitikai helyzetet mó-
dosító, az erőegyensúlyt alacsonyabb szintre 
szállító rakétaszerződést, a közösen végre-
haj tot t ellenőrző mérésekkel megtörtént az 
első lépés a szovjet és az amerikai nuk-
leáris kísérletek betiltása érdekében. Az 
afganisztáni helyzet külső körülményeinek 
rendezéséről aláírt megállapodással, a szov-

jet alakulatok kivonásának beindításával 
megkezdődött egy veszélyes, a nemzetközi 
biztonságot fenyegető, és a kölcsönös bi-
zalmat aláásó válsággóc felszámolása. 
Minden nehézség ellenére ú jabb előrelépés 
tortént az európai biztonsági és együttmű-
ködési folyamat bécsi utótalálkozóján, kö-
zelségbe került a záródokumentum alá-
írása. 

A szocialista országok védelmi szövetsé-
gének legmagasabb szintű irányitó testüle-
t e e fejlemények fényében értékeli majd 
a nemzetközi helyzetet, s minden bizonnyal 
újabb, a politikai és a katonai enyhülést 
szolgáló javaslatokat fogalmaz meg. 

Varsói megfigyelők emlékeztetnek) rá, 
hogy mivel a közepes hatótávolságú és a 
hadműveleti-harcászati rakéták felszámolá-
sáról szóló szerződés módosította a katona-
politikai helyzetet, s a szembenállás leg-
fontosabb területén, Európában, a hagyo-
mányos fegyverzetekre terelte a figyelmet, 
a testület állásfoglalása és javaslatai is 
minden bizonnyal kiemelt kérdésként ke-
zelik ezt a t émá t Várhatóan foglalkoznak 
ma jd azzal a három javaslattal, amelyeket 
Mihail Gorbacsov terjesztett elő lengyelor-
szági látogatása során. 

Az értekezleten természetesen, felmerül-
hetnek ú jabb témák, indítványok js. Erre 
utalt Perfiljev, a szovjet külügyminisztéri-
um szóvivőjének helyettese is, amikor csü-
törtökön este Moszkvában kijelentette, hogy 
a nemzetközi, s ezen belül főként az euró-
pai helyzet kulcsfontosságú kérdéseit át-
tekintve a VSZ PTT ülése ú j és épitőja-
vaslatokat fogalmaz ma jd meg. 

Hazánkba érkezett 
Giovanni Spadolini 

Stadinger Istvánnak, az szággyúlés elnöke fogadta. 
Országgyűlés elnökének Megjelent Joseph Nitti, az 
meghívására pénteken hiva- Olasz Köztársaság * budapesti 
tálas látogatásra hazánkba nagykövete, 
érkezett Giovanni Spadolini, Giovanni Spadolini dél-
az olasz szenátus elnöke. A után „Olaszország és Ma-
köztársasági elnök utáni gyarország Európa közös 
második legmagasabb köz- történetében az 1800-as 
hivatalt betöltő olasz politi- évektől napjainkig" címmel 
kust a Ferihegyi repülőié- előadást tartott a Magyar 
ren Stadinger István, a z O r - Tudományos Akadémián. 

Uj ÁBC-kisáruház Móravároson 

Schmwt Andrea felvétele 

Pontosan 112 négyzetméterrel lett az küllemű és belső elrendezésű kisáruházban 
eredetinél nagyobb a Zöldért tegnap, pén- — amely egyben Móraváros egyetlen jelen-
teken megnyitott Tolbuhin sugárúti ' ABC- tős, ilyen jellegű üzlete — a húsárukból, a 
üzlete. A bolt alapterülete tehát 240 négy- triss zöldségen-gyümölcsön keresztül, a leg-
ze Un éteri a tervezett éves áruforgalom különfélébb háztartási cikkekig, minden 
mintegy 30 millió forint. Az esztétikus beszerezhető. 

V 

Érdekes 
találmány 

A Központi Élelmiszeripa-
ri Kutatóintézet szakemberei 
a világon elsőként olyan 
mélyhűtőgépet fejlesztettek 
ki, amely a termőhelyen, a 
táblán fagyasztja le a sé-
rülésre különösen érzékeny 
málnát és más gyümölcsöt. 
Az intézet kutatóinak szol-
gálati szabadalma alapján 
elkészült gép mintapéldá-
nyával — folyékony nitro-
gén, illetve szén-dioxid fel-
használásával — óránként 
250-300 kilogramm málnát 
lehet mélyhűterti, akár az 
ültetvénysorok között is. 

A berendezés használatá-
nak eionye, nogy a hagyo-
mányos betakarítással szem-
ben — amikor a mélyhűtés-
re a hűtőházban kerül sor 
— az ú j eljárással nő az ex-
portképes, úgynevezett guru-
lós málna aránya. Ez elérhe-
ti a leszedett gyümölcs 80-
90 százalékát is. A módszer-
rel a jelenlegi átvételi-fel-
dolgozási rendszernek azt az 
értékvesztó részét küszöbölik 
ki, amikor a legtöbb sérülés, 
zúzódás ér i a dülóutakon 
szállított roppant kényes 
gyümölcsöt. A termőhelyen 
fagyasztott málna már nem 
károsodik, 

A KEKI szakemberei által 
kialakított mélyhűtő beren-
dezés a jól ismert Barkas, 
vagy az UAZ típusú kiste-
hergépkocsival könnyen, 
tábláról táblára szállítható. 
A tagyasztógép „üzemanya-
gai" — amelyet a fagyasz-
táskor a frissen szedett mál-
nára permeteznek — ha-
zánkban is viszonylag ol-
csón, könnyen beszerezhe-
tők; a folyékony nitrogén • 
például jelenleg az oxigén-
gyártás ipari folyamatának 
mellékterméke, míg a szén-
dioxidot hazánkban nagy-
üzemileg ál l í t ják elő. (MTI) 
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