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N ég y  b r ig á d
a szocia lista  cím ért

Év elején versenyt hirdettek a 
Móri Állami Gazdaságban. A ver- 
íenymozgalom célkitűzéseit csak
hamar megismerték a gazdaság 
dolgózói. Ennek tudható be, hogy 
tzinte kivétel nélkül minden mun
katerületen bekapcsolódtak. Ered
mények is születtek, mert a ren
delkezésre álló kétmillió forintból 
hatvanegyezer forintot már ki
osztottak a második negyedévben, 
illetve az aratás-cséplés idején.

A tapasztalat azt mutatja, hogy
a d o lg o zó k  

m e g sze re tté k
a nemes vetélkedést, kihasznál
ják a rendelkezésre álló időt, job
ban dolgoznak. A gazdaság veze
tői és a szakszervezeti bizottság 
által meghirdetett verseny ösz
tönzi a dolgozókat még nagyobb 
sikerek, eredmények, még jobb 
munka elérésére. Ezért egynéhá- 
nyan elhatározták, hogy magasabb 
követelményeket tűznek maguk 
elé. Három hónappal ezelőtt az 
Árki-pusztai tehenészek közül 
Vaczkó Béla, Czulák István, Né
meth Lajos, Matics József, Nagy 
László, Csurílla Vilmos határoz
ták el, hogy Mlinárik József ve
zetésével megszerzik a szocialis
ta brigád címet. A szocialista 
munkabrigád címért dolgozók egy 
istállóban végzik napi feladato
kat, valamennyien fejőgulyások, 
akik már jó hírnévre tettek szert 
az elmúlt időben is.

A brigád tagjai verseny vállalá
sukban rögzítették, hogy elérik a 
gazdaság legjobb fejőgulyásának, 
Szántó Gyulának napi 12,5 literes 
fejési átlagát. A brigád tagjai 
között volt, aki egyénileg már el
érte ezt a teljesítményt, de sok
kal nagyobb hasznot látnak ab
ban, ha együttesen

1 2 ,5  l i te r e s  á t la g o t  
é rn e k  eL

Kovács László, a gazdaság fő
állattenyésztője sokat vár a ver
senymozgalomtól, a szocialista 
címért küzdő Törekvő brigádtól, 
mert rajtuk is múlik, hogy első 
marad-e az évvégi értékelésnél 
a Móri Állami Gazdaság, vagy 
előre kerül a jelenleg csak egy 
liter tejtermeléssel lemaradt Al- 
csuti Állami Gazdaság. A napon
ként mintegy kilencszáz liter 
tejet fejő, szocialista brigád cím
ért küzdő dolgozók mindent meg 
akarnak tenni, hogy megtartsák 
jelenlegi első helyüket Termé
szetesen ezért dolgoznak a tehe
nészet munkásai, de a gazdaság 
valamennyi fejőgulvása is.

Ez a negyedévvel ezelőtt ala
kult brigád adta a példát s. ezt 
követően még három, szocialista 
brigád cím elnyeréséért dolgozó 
csoport alakult. így adtak hírt 
magukról' a traktorosok, a gép
műhelyben serénykedők és a ju
hászok közül jónéhányan.

Tapolczai János elvtárs, a ver
senymozgalom összefogója úgy 
látja, hogy az elmúlt negyedév
ben

j a v u l t
a  m u n k a fe g y e le m .

Jó hatással volt a gazdaság va
lamennyi dolgozójára a szocialis
ta brigád címért versengés. Ügy 
mondják, hogy azelőtt — ha nem 
is gyakran —, vasárnaponként 
előfordult egy-egy fejőgulyásnál, 
hogy mélyebben a pohár fenekére 
nézett' Amióta elhatározták: a 
munkafegyelmet betartják, áll
ják szavukat. De így van ez a. 
másik három brigádnál is. A 
munka nehezebb része most kö
vetkezik, amikor szüretelni kez
denek s megforrnak, csábítanak 
a móri borok. Az önfegyelemre 
lesz most nagy szükség. Ügy 
véljük probléma nem lesz, hisz 
december végére mind a négy 
brigád meg akarja szerezni a 
tisztes címet, hogy az új észtén-* 
dőt már mint szocialista brigá
dok köszönthessék.

Nagy erő rejlik a versenymoz
galomban. A Móri Állami Gazda
ságban is sokat várnak e nemes 
vetélkedéstől, amely élvonalában 
most a négy szocialista brigád 
cím megszerzéséért küzdő fejő
gulyások, juhászok, munkagép
kezelők és gépműhelyi .dolgozók 
járnak. Németh Erzsébet

Nem nagy terjedelmű
az újságcikk, mely arról számol 
be, hogy szeptember 26-a volt a 
Szovjetunió hétéves tervének ez
redik napja. Mégis kevés ember 
akadhat, aki nem figyel fel erre 
a közleményre. Valahogy úgy 
van vele az ember, ha a hétéves 
terv ezer napjáról kérdezték 
volna korábban, önkéntelenül is 
alvilág első atomjégtörője, a Hold 
túlsó oldaláról készített fényké
pek, az ember első űrrepülése, 
majd 17-szeri szárnyalása a Föld 
körül jutott volna az eszébe.

Tudta korábban is, hogy ezek 
a sikerek szerves részei a kom
munizmust építő nagy munká
nak, de ilyesmire valahogy ‘ job
ban felfigyel az ember. Nem is 
lehet ezt rossz néven venni, de 
azért az ezer nap számbavevése 
ilyen vonatkozásban is érdekes, 
hasznos tanulságot szolgáltat 
mindenkinek.

Nézi az ember a kimutatást és 
végigfut az adatokon. Az ezer 
nap mindegyikén 190 ezer tonna 
acélt, 450 ezer tonna kőolajat, 
850 traktort, 20 millió méter szö
vetet, 1 400 000 pár cipőt gyár
tottak. És ezek a méterek, ton
nák, darabok valahogy még na
gyobbá, jelentősebbé varázsolják 
az olyan kimagasló tetteket, 
mint az atomjégtörő elkészítése, 
és az ember első űrrepülése. 
Igen, m^'t ez idő alatt a szovjet 
városokban összesen hatmillió 
lakás, a falvakban 1 900 000 lakó
ház épült fel. Napa átlagban te
hát 6000 városi és körülbelül 
2000 falusi lakás, illetve ház 
épült. Ezer nap a la tt. 26 000 000 
hektár szűzföldet tettek termő
vé a Szovjetunió dolgozói.

Ezek a számok mindennél 
ékesebben beszélnek. Bizonyítják, 
hogy az alkotó munka minden 
egyes nap ezernyi tettet hajt 
végre, ezernyi sikert ért el. Csak 
a főbb számokat idézi a rövid 
összefoglalás, nincsenek benne a

különböző kulturális és szociális 
létesítmények és arról sincs adat, 
hogyan alakult a dolgozók reáljö
vedelme, életszínvonala. De azért 
abból a számból, hogy az ezer 
nap mindegyikén 1400 000 pár 
cipőt gyártottak, nem nehéz kö
vetkeztetni arra, hogy a közszük
ségleti cikkek gyártása is óriási 
ütemben fejlődött. Vagyis két és 
háromnegyed év alatt 1 400 000 000 
pár cipőt gyártottak, ami körül
belül annyit jelent, hogy ennyi 
idő alatt a Szovjetunió minden 
lakójára 7 pár új cipő jut.

Könnyen meg lehetne állapítani 
azt is, mit jelent az, hogy ezer 
napon át 20 millió méter szövet 
készült el naponta. Hozzávehet- 
jük még e részleges adatokhoz 
azt is, amit már a kapitalista 
világban is nagyon kevesen mer
nek tagadni: a Szovjetunióban 
képezik ki a legtöbb szakembert, 
a Szovjetunióban van a legtöbb 
orvos, ott tanulnak legtöbben az 
iskolák nappali tagozatain, az es
ti és levelező tagozatokon.

Ezer napról adnak számot 
ezek a hamarjában kiválasztott 
adatok, tények, mégsem csak ezer 
napot mutatnak. Nem. mert azt 
is bizonyítják, hogy a kommuniz
mus építésének hétéves terve si
kerrel halad a megvalósulás út
ján. A számokra pillantva arról 
is meggyőződhetünk, hogy ez a 
gigászi építkezés általános, át
öleli a Szovjetunió népgazdaságá
nak valamennyi ágazatát, a ha
talmas ország valamennyi körzetét. 
Libeckben rádióval irányított 
traktor prototípusát készítették 
el, a Komi Autonom SZSZK-ban 
a világ legnagyobb fafeldolgozó 
kombinátját építik. Novo Voro- 
nyozsben befejezték az atomerő
mű első turbinájának szerelését, 
Azerbajdzsán nyugati részében 
12 gáznyersolaj és érclelő helyet 
fedeztek fel. Szibéria egykori 
vadonjainak helyén új üzemek 
kezdték meg működésüket, nagy

vízierőművek létesülnek, a TS- 
vol-Keleten, és fent Északon —a* 
egész országban újabb és újabb 
létesítményeket teremtenek.

Nyilvánvaló, hogy az adatod 
az újabb sikerek mindig az al
kotót dicsérik. Éppen ezért van 
nagy jelentőségük azoknak a 
számoknak is, melyek a munkar 
verseny hatalmas lendületét, sor 
hasem ismert átfogó erejét is
merteti Ezer nap alatt 950 ezer 
brigád, műszak, részleges üzem 
állt versenybe a kommunista 
munka kollektívája címért. 180 
ezer kollektívának ítélték oda ez 
idő alatt a megtisztelő címet és 
240 ezer munkás lett a kom
munista munka élharcosa.

A hétéves terv első éveiben a 
Szovjetunió dolgozóinak milliós 
tömegei tömörültek a kommu
nista munka kollektívája címért 
munkálkodó brigádokba, műsza
kokba, üzemekbe. A termelé
kenység növelése, az ésszerűbb, 
jobb termelés mellett, azzal 
együtt a kommunista emberré- 
formálódásért dolgoznak. Kom
munista módon élnek és dolgoz
nak, a kommunizmus épületé
vel együtt magasodnak.

Már a nagyobb része tovaha
ladt az ezer napnak, mikor 
megjelent a Szovjetunió Kom
munista Pártjának programter
vezete. Az a tervezet, mely a 
kommunizmus építésének eddigi 
sikereire alapozva közeli célként 
tűzte ki a kommunista társada
lom felépítését. A párt ünnepé
lyesen kijelentette: a szovjet 
emberek mai nemzedéke már a 
kommunizmusban fog élni.

Erre az ünnepélyes kijelentés
re, a párt, a kommunizmus épí
tésének hatalmas programjára 
és a közeli jövő felé való har
cos törekvésre is méltó válasz 
az ezer nap, a sokezernyi, mil
liónyi tett. A kommunizmus 
építésének ezer napjába pillant
va a mi jövőnket is látjuk. A 
testvéri, baráti nép sikerei így 
adnak nekünk is újabb erőt éfl 
lendületet, mert ha jól és lan
kadatlan szorgalommal dolgo
zunk. akkor a kommunizmusba 
is többé-kevésbé egyidőben fo
gunk elérni.

A n y u g a ti im p e r ia lis ta
körök háborús törekvése ezt az 
ezer napot és az ebben bennfog
lalható jövőt, a mánál is nagysze
rűbb holnapot veszélyezteti. Ä 
Szovjetuniónak és a szocializ
must építő millióknak szerte e 
világon nemcsak az alkotásra 
van erejük, hanem arra is, hogy 
megvédjék alkotó munkájukat, a 
békét és ha rájuk törnek, meg
semmisítsék a- agresszorokat

Bányász Béla

Mimién kukaricaszárat les iliz ia k
A laj’oskomáromi Dózsa Termelőszövetkezet 

közös gazdaságában és a tagok háztáji gazda
ságában 818 szarvasmarha és 3840 sertés van. 
Ennyi állatnak sok takarmány kell. Ezért ha
tároztuk el — mondotta Bucski János főköny
velő —, hogy a kukoricaszárt hasznosítjuk. 
460 holdon termelünk az idén tengerit. Azon
ban nemcsak a szemes■ terményt takarítjuk be, 
de a szárat is. Tavaly összesen 2000 mázsát 
silóztunk. Az idén is ennyi takarmányunk van 
a silóra termesztett kukoricából, most még a 
szárból készítünk 2000 mázsa silótakarmányt. 
35 holdról törtük le eddig a szárat, 20 holdat 
már le is silózott a gépállomás gépe. Amíg 
győzi a gép egy műszakban dolgozik, később,

ha nagyobb lesz a silózásra váró terület, éjjel 
is silóznak majd.

Két vagon nyers répaszelet már megérke
zett a cukorgyárból, a szárt ezzel együtt silóz
zák, most rendeltek még újabb két vagon ré
paszeletet. Nem gond a lajoskomáromi Dózsa 
Tsz-ben a siló-tárolóhely sem. Most készítették 
el egy ároksilót 160 centi mély, 30 méter 
hosszú és 8—10 méter széles. Felszántjuk a 
területet és utána kiássuk — mondják a szö
vetkezet tagjai. Nem kerül sokba és jól meg
oldja a tárolást.

A tsz a szár lesilózásával nemcsak a közös
állatállomány takarmányszükségletét biztosítja, 
de ellátja ebből takarmánnyal a háztáji gazda
ságok jószágait is.

ahogy az intéző úr, vagy a nagy
ságos bérlő úr mondotta. Ma 
már? Gondolkodnak is az embe
rek. Nem fogadnak el mindent 
feltétel nélkül, a látókör határa 
kitágult körülöttük, a falu mel
lett elvezető út Sztálinvárosba, 
az új szocialista városba vezet. 
A falu lakóin keresztül vezető új 
út az új emberhez, a szocialista 
emberhez vezet.

Pali bácsi egyébként, bár öt
vennégy éves, egyike a legszor
galmasabb iskolásoknak is. Mert 
Hyppolit pusztán ahol másfél 
évtizeddel ezelőtt a legsötétebb 
nyomor dühöngött, ma már ta
nulnak az emberek. Nappal a 
fiatalja két tanteremben, estén
ként meg az idősebb nemzedék. 
Van közöttük hatvanéven felüli 
„diák” is, az öreg Smicsek And
rás a termelőszövetkezet elnö
kének apja, nem akar elmaradni 
a fia mellett. Nem volt módjuk
ban valaha tanulni, most már

lehetőség van rá, 
ki is használják.

Az elnök egyébként már befe
jezte az általános iskolát, most 
azon meditál érdemes-e techni
kumra menni. A pusztai tanító
nő. Soós Béláné, erre felé csak 
Irénke néni, nagyon rajta van,

mert ahogy ő mondja „igen jó
fejű gyerek ez a Jóska”, szeretné, 
ha tovább tanulna. Az elnök meg 
csak vár, tépelődik, hiszen annyi 
sok gond van még a termelőszö
vetkezettel.

— Nem dolgoznak talán az em
berek?

— Dolgoznak azok, munkához 
szokott nép ez itt a pusztán, csak 
a munkaszervezés'-’ volnánk 
már előbbre.

Igaz ami igaz, a széteső pusz
ták népét összefogni, munkára- 
szervezni jól, nem könnyű do
log. összefogásra van szükség. Ez 
az összefogás nem is hiányzik, 
segítik egymást a vezetők ahol 
csak lehet Azokat meg, akik 
egyelőre rászorulnak a neve
lésre... hát megnevelik közös erő
vel, közös szóval.

Már folyik a számítgatás, hogy 
miként is alakul az idei év. Ga
bonából igen jó volt a termés, a 
kukorica meg a cukorrépa majd 
elválik, az állatállomány minden 
esetre szépen megszaporodott s a 
terv az, hogy, ha a takarmány
fedezet meglesz ezt még tovább 
növelik.

Amint befordulunk az ország
úiról Középpuszta felé, a házak 
oldalánál állványok, rajta embe
rek. A termelőszövetkezet épü
leteit csinosítgatják, meszelik fe

hérre. Nemsokára készen lesznek 
Közép-pusztával, utána mennek 
ki Hyppolitba. Itt feje tetején 
áll minden,

rendezik a pusztát.
— Itt minden úgy volt, ahogy 

valamikor a zselléridőben lera
kodott, rendezetlenül, össze-visz- 
sza. A lakások előtt az ólak, ket
recek. Nem voltak illemhelyek, 
piszok, szenny és rendetlenség, 
ez jellemezte a régi pusztát. A 
múlt örökségének felszámolása 
most érkezett ide. Az ólak és 
ketrecek a puszta szélére kerül
tek. Hamarosan felszántják a 
puszta belső részét a házak kö
zött, fásítanak és füvesítenek, 
nem is kell egy év és rá sem le
het majd ismerni az egykori szol
gatanyára; megszépül, megifjo- 
dik.

S mind e tények mögött az em
berek változása áll, azoké az em
bereké, akik ma már könyvet 
igényelnek, televíziót és esti is
kolát A könyv „hiánycikk”. Ez 
adta az ötletet a faluban, hogy 
kint a pusztákon is létesítenek 
fiók-könyvtárakat. Egyelőre csak 
150 kötette?, de az is kincs lesz, 
mert az emberek eddig a tanító
nő könyvtárát olvasga**-’- ado
gatták kézről kézre.

És a mozi? Az is működik

már. Keskenyfilm vetítőt kap
tak. A televízió mellett most már 
újabb lehetőség nyílik Hyppolit 
pusztán a szórakozásra, kulturá- 
lódásra. És ugyanez a helyzet 
bent a faluban. A Művelődési 
Otthon a falu kulturális életé
nek központja. Eddig nem na
gyon volt központ... hogy miért, 
hosszú története van, de az er
jedés itt is megindult, az őszi és 
téli terv gazdag programot ígér 
s azt is. hogy végre megtörik a 
jég, a művelődési otthon
valóban otthonává válik

az embereknek.
— Egyre mozgalmasabban tel

nek a napok — jellemezte a falu 
életét a község egyik vezetője. 
Hogy mi minden van e röviden 
megfogalmazott mondat mögött 
azt az látja csak igazán, aki egy 
napra megáll e faluban és bele
veti magát az itt folyó élet sod
rába. A tanácsházán a termelő- 
szövetkezet időszerű problémáit 
vitatják a szakemberek, az állam 
irányításának jelentőségét és 
azokat a kérdéseket ahol segít
ségre szorul az erősödés útjára 
lépett tsz. A művelődési otthon
ban azon töri fejét néhány em
ber, miként lehetne létrehozni a 
Művelődési otthon barátainak 
körét, az iskolában a most ka

pott úttörőháznak örülnek a gye
rekek és azon gondolkodnak, ho
gyan lehetne mielőbb otthonná 
avatni az egykori tűzoltó szer
tárat. Hyppolit pusztán a könyv
tárat várják és közben rendezik 
a pusztát, a termelőszövetkezet 
elnöke a seregélyesi Vegyesipari 
Ktsz hanyag munkája miatt mér
gelődik, mert a két éve készülő 
kukoricagóré még mindig nincs 
készen, márpedig a kukorica
törés elkezdődött. A termelő- 
szövetkezet főagronómusa két 
gyakornokot vár az agrártudo
mányi egyetemről, akik idejön
nek tervet készíteni tanulni.

Ezernyi szerteágazó és mégM 
összetartozó jelenség,

az új Szabadegyháza ̂ •
életének ezernyi ténye, amelyen 
keresztül lélegzik, erősödik an 
új ember.

— Sokat változott a falu egy 
emberöltő alatt — újra hallom a 
röviden megfogalmazott igazsá
got s bár csak mozaikjaiban ízlel
tem meg a sok-sok újat, érzem 
igaz, így van, mert tények doku
mentálják ezt. Az egykor gör- 
nyedtderekú emberek ma emelt 
fővel járnak, az egykori cselédek 
ma falut és tsz-t igazgatnak; kö
zös sorsot, közös i«>*őt.

Dümök Sándor


