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Útkeresés a háztáji növénytermelésben 

Több mint egy éve seprücirok túltermelési válság volt a 
Citév vonzáskörzetében. Mindent megtettünk, hogy tagjain-
kat rávegyük; termeljenek mást a háztájiban, hiszen évekre 
elegendő eladatlan készlet van a Citévnél. 
Eltelt egy év és kiderült: változatlanul megvan a belföldi 
és külföldi kereslet a cirokszakállra, sőt vágottan még 
az USA is vásárolja. 2000 hektáron szeretne a Citév évről-
évre folyamatosan termeltetni seprücirkot, de az idén is 
csak 1070 hektárra van szerződése. 

Ösztönzésül 150 Ft-tal felemelte az első osztályú húzott 
szakáll felvásárlási árát, de későn, a vetés után. 
Abbahagytuk a kendertermelést, igy a kendertermelési rend-
szer nem lát el minket a ZSK-2,1 betakaritógépek tartalék-
alkatrészével. Jó lenne, ha a Citév átvenné ezen gépek al-
katrészforgalmazását, hiszen a vágógép hiánya gátat szab 
a területnövelésnek. 

Az idén ötszörösére kivántuk növelni a mák területet, a ház-
táji igények kielégítésére. A keléskori többszöri szélvihar 
és a csapadékszegény tavasz erősen megnyirbálta terméski-
látásainkat. 57 ha terület maradt meg, de az állomány fej-
lettsége messze elmarad a tavalyitól. 

Őszi mákot kivánunk vetni az idén a háztáji igények mérté-
kéig nagyobb termésszintje miatt. Ehhez persze kellően fej-
lett növényállomány és kedvező tél szükséges. 

Elviselhetetlenül nagy munkaigénye miatt nem termelünk vö-
röshagymát az idén. Árbevétele duplája a seprüciroknak, de 
sokszoros a kézi-munkaigénye. 
Tavaly nehezen tudtuk kiadni háztájiba a 7 ha paradicsom 
maghozót. Látva, hogy a legjövedelmezőbb növény, az idén 
88-an 17 ha területen igényelték a háztájiba. 



A csanadapácai lenyerő állomás kapacitása és a magexport nem 
tette lehetővé, hogy szerződést kössünk ennyi területre. így 
mindenki 65 %~át kapta meg az igényelt területnek az idén. 
Jövőre sem várható nagyarányú területnövelés ennél a növény-
nél., A szedés időszakában állandó volt tavaly a konténerhiány. 
Ennek csökkentésére 50 db új konténert kapott termelőszövetke-
zetünk a Zöldség-Vetőmag Társulástól. 
Majdnem versenytársa lett az intenziv kukorica anyagiakban a 
seprüciroknak tavaly, 11-12 ezer forintos jövedelmével. A,pénz-
ügyi revizió megállapításai után az intenziv kukorica terüle-
tet nem kezelhetjük külön a közös kukoricától, költségeik, 
hozamuk, igy nyereségük is meg kell hogy egyezzen az idén. 

Hozzászámítva, hogy a havi munkadijakból kell levonni a mü-
velés költségét, nem egy jó növény az intenziv kukorica a 
háztájiban. 

Sajnos bebizonyította nyereségességének bizonytalanságát ta-
valy a sárgarépa maghozó, bár 4.5oo Ft/looo nf nyeresége 
versenyzett a seprücirokéval. Az idén 8 ha-on, átültetéses 
módszerrel termeli húsz tag. 

Változatlan területi arányban 5o-6o ha-on van évek óta ka-
pás kukorica. Termése évek óta jó, de idei bemüvelési költ-
sége közel duplája lesz a tavalyinak, ami nagyrészt az új 
számviteli előirások eredménye. 

Elértük tavaly alapvető célunkat a háztáji növénytermelésben; 
megszűnt a ciroktermelés egyeduralma, megszűnt a nagy munka-
csúcs. 
Nem kiálthatunk ki azonban egyetlen növényt sem évekre szóló-
an kiváló nyereségűnek, évről-évre keresnünk kell a változó 
felteteleknek megfelelő legjobb növényeket, rugalmasan vál-
toztatva területi arányaikat. 



M o z g a l m i é l e t ü n k 

Párt 
A Bercsényi Mg. Tsz. MSZMP alapszervezete taggyűlésén, 

az Ellenőrző bizottság előterjesztésében megtárgyalta a szö-
vetkezeti közös vagyon védelmének helyzetét. 
Hangsúlyozta a beszámoló, hogy a termelőszövetkezeti közös 
vagyon védelme, annak gyarapítása, nemcsak a tagsági viszony-
ból eredő lehetőség, hanem egyben kötelesség is. Ez a lehető-
ség és kötelesség a belső ellenőrzés rendszerében is megtes-
tesül. 

A szövetkezeti tag, az egyén felelőssége elsősorban arra 
terjedhet ki, amit végrehajt, közvetlenül lát és érzékel. 
A tagsági felelősség tehát elsődlegesen az üzemi szervezetben 
meghatározott feladatok megfelelő ellátásához, vagyis a be-
töltött munkakörhöz kapcsolódik. 

A közös gazdálkodásban a gazdálkodásért viselt felelős-
ség hatáskörönként, illetve munkakörönként változik. A terme-
lés és gazdálkodás ügyeiben a vezetőknek nagyobb a hatáskörük 
az informáltságuk, igy egyértelműen nagyobb a felelősségük is 

Az Ellenőrző bizottság a következő határozati javasla-
tot tette, amelyet a taggyűlés határozatilag elfogadott a kö-
zös vagyon védelmének erdekében a következő evekre. 

- a munkaköri leirások betartását folyamatosan ellenőrizni 
kell, 

- érvényesíteni kell a készletkezelők anyagi felelősségét, 
- fokozni kell a munkák szervezettségét, jobban ki kell hasz-
nálni a munkaidőt és jobban érvényesíteni a tervszerűséget. 
- fokozottabban meg kell követelni a gépek karbantartását, 

rendeltetésszerű használatát, az eszközök, szerszámok, 
állatok őrzését, óvása;, az ésszerű takarékosságot, 

- beosztásra való tekintet nélkül el kell marasztalni a jo 
,iatlansá;:;bcl, hanyagságból, felelőtlenségből származó niv -
den károkozást. 
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Vezetőség 
A vezetőség május 26-án határszemlét tartott. Az elmúlt 

évinél kedvezőbbnek értékelte a látottakat, különösen pozitív-
nak értékelték a cukorrépa fejlettségét és tőállományát, ugyan-
akkor nem sikerült az idén sem elérni a kukorica megkívánt gyom-
mentességét. 

A sertéságazat eddigi eredményei jó alapot adnak a terv 
teljesítéséhez. Sokat szépült a sertéstelep környezete is. 

Megelégedéssel vette tudomásul a vezetőség, hogy az épi-
tők a sertéstelepen ütemes, jó munkát végeznek. 

KISZ 
KISZ-propagandistánk, Pócsik Gábor május hó 28-án a 

megyei KISZ-bizottságon átvette a "KISZ Kiváló Propagandista" 
emlékplakettet. 
Gratulálunk! 

- Az Ifjú Gárda összetett honvédelmi versenyen a kunágotai 
raj IV. helyezést ért el Mezőhegyesen. 

H i r e k , Információk, H i r e k , Információk 

A Helytörténeti Szakkör további gyűjtése eredményeként Móra 
Ferenc irása a kunágotai emberekről a Délmagyarország c. 
napilap 1925. október 13-i számában jelent meg "A kunágotai 
lovasairok,,ciinmel, - melyet ezúton adunk most közre; 
"Még valamikor a télen történt, hogy Kunágotáról kaptam egy 
postacsomagot meg egy levelet. Mindkettőt Balázs Péter segéd-
jegyző úr küldte, aki levelében arra volt kiváncsi, hogy a 
csomagban küldött rozsdás vasak, amelyeket Boldog Antal bir-
tokán, egy halom lejtőjén találtak homokhordás közben, ̂ megőr-
zésre érdemes régiségek-e s ha igen, milyen korból valók. 
Mindjárt tudattam a segédjegyző úrral, hogy a vasak, neve-
zetesen egy kard és egy pár kengyel, a magyar honfoglalás 

/ 



korából való sírleletek, amelyek bizonyosan embercsontvázak 
és lócsontok közül kerülnek eló'. 

Történt azonban, hog;y két kunágotai barátom* akiket 
különben én eddig sohasem láttam, a nevezett segédjegyző úr 
és^Kisházy Zoltán úr, földbirtokos, a maguk lelkesedését át-
plántálták több kunágotai szivbe is s összegyűjtöttek a sze-
gedi múzeum által vezetendő áaatások céljaira közel kétmillió 
koronát. Meg kell jegyeznem, hogy Kunágota körül sok a gazdag 
uradalom és Kunágotán sok a módos gazda. Ennélfogva a kétmil-
lió koronát nem a gazdag uradalmak és nem a módos gazdák adták 
össze, hanem'a kunágotai tisztviselőemberek: jegyzők, segéd-
jegyzők, tanítók, akikről tán fölösleges mondani, hogy nem 
ülnek kanonoki stallumokban. A két úr, akiket megneveztem, 
maga járt elül jó példával, ők vetették ki a többire a régé-
szeti hadisarcot: Es. volt olyan ember, akire kivetettek 
egy napszámot és ő arra önként magára vállalt, sőt követelt 
a maga terhének hármat. Hihetetlen dolgok ezek, amikre alig 
van példa a szittya annaleszekben. 

Egy hétig ásattam ebben a nagyszerű magyar faluban, a-
melyből mindjárt nagyszerű kisváros lesz, mihelyst vasutat 
adnak neki - s három helyen kezdtem meg az ásatást. 
Kisházy Vince készséggel felajánlott földjén egy középkori 
falu helyére akadtunk, amely a török időkben pusztulhatott 
el. Tóth Pál telkén egy laténe-kori őstelep apró cserepeit 
találtunk, amelyet már rég felforgattak. 
Utolsónak vettük vallatóra Boldog Antal cirokföldjét, ahol a 
télen a lovassirt találták. Sok ilyen derék magyar kellene 
a régészeknek, mint a Boldog Antal.... G,Veres István a 
szomszédos föld tulajdonosa szintén készséggel megadta az 
ásatási engedélyt." 

R ö v i d e n 

- A Iiámán Kató szocialista brigád az idén is megrendezte 
a gyermeknapot. 
Május 29-én a pártházban vendégelték meg a brigádtagok 
gyermekeit, labdával, léggömbbel, szendviccsel, üdítővel 
és csokoládéval. Az 52 kis apróság nagy örömmel fogadta 
a brigád ajándékát. 
Családias hangulatban, játékkal és vigalomban telttel a 
délután. A szűk hely ellenére a gyerekek feltalálták ma-
gukat, és az összes helyiséget birtokukba vették. 
Nevettek, hancúroztak, futkaroztak a gyermekek. 
A szülők és a gyermekek is egyre jobban várják a brigád-
nál már hagyománnyá vált gyermeknapi vigadalmat. 



- Június 5-én a termelőszövetkezet nőbizottsága megrendezte 
a k i s m a m a - t a l á l k o z ó t . 
Süteménnyel, üdítővel vendégelték megj a kismamákat és gyer-
mekeiket. Az apróságoknak labdát ajándékozott a nőbizottság 
Sajnos a 22 kismamából csak 10 ment el gyermekeivel együtt 
e találkozóra, ennek ellenére a megjelentek jól éreztek magu 
kat. 

- Elkészült termelőszövetkezetünk teljes területére szólóan 
a komplex belvízrendezés tanulmányterve. 
Mivel a belvízrendezés az egész térséget érinti, igy ter-
melőszövetkezetünkben a kivitelezési munkák csak a következő 
ötéves tervben kezdődnek meg. 

Községi h i r e k ; 

A Békés megyei Tanács VB. Pénzügyi Osztálya a hatósági vá-
góhid felújítására és korszerűsítésére 3oo.ooo Ft-ot bizto-
sított a községi tanács részére. 

Az 1983. április 14-i tanácsülés határozata értelmében a mun-
kahelyeken megkezdődött a központi iskola korszerűsítésére, 
felújítására kibocsájtott emléklapok árusításának a szervezése 
Az Általános Iskola dolgozói, valamint a Posta dolgozói példát 
mutatva, két napi keresetüknek megfelelő összegért már megvá-
sárolták az emléklapokat. 
Ezúton is kérjük a termelőszövetkezet minden dolgozóját, hogy 
az emléklapok vásárlásával segítsék elő, ho^y községünkben is 
megvalósuljon a korszerű szaktantermi oktatás tárgyi feltétele 
Az emléklapok a következő címletekben kerülnek kibocsájtásra; 
5o.- loo.- 2oo.- és 5oo.- Ft-os. 

- A fenti hirhez kapcsolódóan tájékoztatjuk dolgozóinkat, 
hogy tsz-ünknél is egy bizottság fog alakulni, aki megkeresi 
a dolgozókat az iskola támogatás ügyében, ezen túlmenően min-
den szocialista brigádvezetót megkérünk az emlékalpok árusí-
tására, illetve az iskola támogatás szervezésére. 

K u n á g o t a, 1983. június hó 7. 


