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FIGYELEM!
Az előadó a szöveget a helyi viszonyoknak megfelelöen
mődosítsa, bővítse, helyi példákkal egészítse ki.

Gépállomásaink segítsége
a~ egyénileg ga,~dálkodó paras~tságnak
(dia-film szöveg)
1. kép
Pártunk és korrnányunk. 360 gépállomást létesített, hogy
megkönnyítse a dolgozó parasztok munkáját. A gépállomások
több, mínt tízezer traktorral és közel százezer másfajta' géppel
állnak a dolgozó parasztok rendelkezésére. A pátyi gépállomás,
rnelynek központi épületét mutatja képünk, a körzetéhez tar. tozó termelőszövetkezeteken kívül többezer hold földet művel
meg az egyéni gazdáknak .
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2. kép

Kormányzatunk modern épületeket épített gépállomásainknak. Ez akorszerű gépszín mintegy 30 traktor és 30 cséplőgép
befogadására alkalmas.
3. kép

I

. Az ország gépállomásainak jelentős részén már felépültek
a korszerű épületek. Így" a szentesi gépállomás "is megkapta a
képünkön látható új szerelőcsarnokot.
4. kép

I

A nagyigmándi gépállomás udvara. A központi irodaépületeken kívül láthatók a műhelyépületek,
ahol a gépek karbantc=irtásiés Javítási munkáit végzik. A nagyigmandi gépállomás
. már háromszor kapott élüzem kitüntetést. Az élüzem cím el- nyefésében
nagy része volt annak, hogy évenként míntegy 15
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ezer holdnyí területen egyéni gazdálkodóknak végezte el a szántás-vetési és más egyéb talaj munkákat.
'5. kép
A csongrádi gépállomás szerelőcsarnoka, ahol az őszi mélyszántási munkákat végző lánctalpas traktorokat javítják. Ezek
a gépek minden hold felszántásával többek között 27 kilométer
gyaloglástól mentesítik a dolgozó parasztokat.
6. kép
Gépállomásaink állandóan bővülnek. Új gépek ezreit kapják évente. Az új gépekhez azonban új épületek is. kellenek.
Képünk a ma már teljesen elkészült karcagi gépállomás épülö
szerelőcsarnokát mutatja.
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7. kép
Előregyártott
épületelemekből épült fel a karc agi gépállomás korszerűgépszÍl1je, amely 80 gép befogadására alkalmas.
,
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8. kép
r ,
A. gépállomások modern épületeiben kényelmes, tiszta szobakban folyik munka. Képünk a kisújszállási
gépállomás párt- >titkárának szobáját mutatja. A párttitkár elvtárs arnűhelyeket
járja, hogy segítséget adjon adolgozóknak a gépek jaVításánál.
A kisújszállási
gépállomáson nagy gondot fordítanak a, téli g~p- _
javításokra. hogya
jövő esztendőben jól kijavított gépekkel
kezdhessék a .munkát és az egyénileg dolgozó parasztok igényeit'
is a kívánt mértékben és minőségben kielégíthessék. -' - ~-',

a

/

9, kép
, Nagy segítői dolgozó parasztságunknak a mezőgazdaságí gépek. A magyar ipar egyre-több és -több~épet ad amezögazda- ságnak, egyre jobban könnyíti parasztságunk munkáját. A képünkön látható traktorok most kerültek -ki a műhelyből. Az
elkövetkező időben a legkülönbözőbb
munkákat végzik majd
az egyénileg -dolgozó parasztok földjein.
"
'

,10. kép
Útra készen: .. néhány perc múlva megürül a gépállomás.
minden traktor a határba indul, egyrészük a tsz-földekne, más
részük az egyéni gazdák tábláira, - hogy eleget tegyenek a soronlévő feladatoknak.
11. kép
Kint a határban itt-ott még hótakaró 'borítja a földeket.
Bent, a gépállomás udvarán azonban kijavított állapotban, rendezett sorokban várnak munkára a vetőgépek is, hogy a gazdák
jól előkészített földjébe elvégezzék a tavaszi vetést.
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12. kép
Elégedetten nézegetik a gépállomás dolgozói a most érkezett elevátorokat. amelyek az elkövetkezendő időben megkönynyítik és gyorsítják a nehéz cséplési munkákat.
13. kép
Készül a JO magágy a kecskeméti határban -Kovács József
egyéni gazda földjén. Kovács József tavaly is a gépállomással
műveltette földjét, s az idei nagyobb termés a jó munka bizonyítéka volt,
14. kép
Ezt a Lanz-Bulldog traktort nemrégiben kapta a baj nai
..,
gépállomás, de már az egyéni gazdák is megismerkedhettek kifogástalan munkájával. A traktortsta rövidesen befejezi ezen
a táblán a szántást és tovább megy a másik gazdáhez.
15. kép
Nagy Gábor Debrecer; környéki egyéni gazda földjét felszántotta a traktor. A brigádvezető ellenőrzi a munkát és a menetírányterv szerint soronkövetkező egyéni gazdához irányítja
a traktorost.
16. kép
Időben végzik a ceglédi gépállomás traktorosai a nyári mélyszántást, hogy biztosítsák a jövő évi jó termést.

17. kép

.
A kombájn .nyomában jár az eke a mözsi gepállomás körzeteben. De nemcsak a termelőszövetkezetek földjén, hanem az
egyeni gazdák tábláin is időben végzi el a gépállomása tarlóbántást.
18. kép

A jómunka biztosítéka a rendszetes ellenőrzés. A gépállomás agronómusa gyakran kilátogat a munkahelyekre, hogy meggyőződjék a munka minőségéről. A nagyigmándi gépállomás
kihelyezett agronómusa a szántás mélységét vizsgálja.
19. kép
Nehézml:lnkától kíméli meg az egyéni gazdákat a vetőgép.
Nemcsak tömérdek emberi fáradságot, hanem jelentős munkaidőt is megtakarít a gép az ember számára. Ma még a kisbérbattyánpusztaí
"Virágzó" tsz földjein dolgozik a traktoros, de
holnap már a környék egyéni gazdáinak földjén vet a gép.
20. kép

A kombájnok nagy munkát végeztek a nyáron. Egyik kombájnt éppen murrka közben látjuk a palotási "Május 1" tsz földjén ...

ai,

kép

... ugyanez a kombájn röviddel később a többivel együtt
bevonult a gépállomásra. Ezek a kombájnok aratják le jövőre
is a tsz gazdag termését, s akárcsak az idén, lehetővé teszik a
gépállomás aratógépeinek az egyénileg dolgozó parasztok földjein való munkábaállítását.
22. kép

.

Ez az aratógép Vozár István viharsarki kisparaszt búzáját

aratja ...
23. kép

... ez a' másik pedig szomszédjáét, Hrabovszki János középparasztét. A gépállomás vezetősége a gépek megfelelő karban-

tartásával. a manetirányterv célszerű összeállításával egyre több
dolgozó paraszt terményének jóminőségű gépi betakarítását
biztosítja.
24. kép
Ez a mosolygó 'kombájnos a kiskunlacházi gépállomás legjobb kombájnosa. 'Híre nemcsak a környékbeli tsz-tagok és
egyéni gazdák Icözött terjedt el, hanem bejárta az egész Országot. Szeretik is mindenütt. Joggal örülnek az egyéni gazdák, ha
Jakubeczki István jön a gép állomásról szántani, vetni, hiszen
olyan ember műveli földjüket, akinek óragrafikonos munkájára
és eredményeire büszke az egész ország.
•.
25. "kép
Sokan ismerik országszerte ezt a mosolygó traktorest is,
akinek mellén ott csillognak a Szocialista Munka Hőse; - a Magyar Népkéztársasági
Érdemrend, - a Munka Vörös Zászló
érdemrend -: és a Munkaérdemérem kitüntetések. A kiskunfélegyházi úttörők most ismerkednek közvetlenül Tóth Lászlóval, de látszik az arcukon, hogy sokat hallottak otthon a híres'
traktorístáról,
mert minden házba., minden tanyábaeljutott
a
.
neve, sőt gépállomása körzetében traktorával együtt
maga is.
Várják is minden évben dologidőben az egyépi gazdák, mert
Tóth László munkájára még sohasem lehetett panaszuk.
\

ő

26. kép
Megtelt a zsák , ., Azok az egyéni gazdák is elhozták az
apró mag cséplő helyre borsóterrnésüket, akiknek csak egy-két
zsákra valót tesz ki mindössze. A gépállomások a' nagyüzemi
gazdaságok mellett sok egyéni gazdának csépeltek gabona mellett aprómagvakat is az idén,
27. kép
Ide is ellátogattak a kiskundorozsrnai gépállomás dolgozói.
Néhány óra alatt végeznek a csépléssel, s máris mennek a szomszéd tanyába ...
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28. kép
... ahol szintén várja- őket a gazda. Míre befejezi "körútját"
a cséplőgép, valámennyi dolgozó paraszt termése zsákokba
kerül.
29. kép
Laurinyec Mihály egyénileg dolgozó paraszt is elégedetten
találgatja, vajon mennyit nyomnak a frissen csépelt maggal. teli'
.zsákok. Mellette a gépállomás dolgozója jobban "ráhil:!áz'" a
súlyra. Gyaikorlott már. a szeme, mert évek óta járja cséplőgépevel az egyéni gazdákat.
'
30. kép·

.

,}

Porta János látrányi dolgozó paraszt jól felkészült az el- .
jövendő hónapokra. A szabadkéményen füstölt sok. jó falat abból a hízóból készült, amelyet a gépállomás gépeivel négyzetesen
vetett kukoricán nevelt a gazda .
31. kép
Sose telne még a sok silógödör , ha nem jönnének segítségül'
a tsz-ekbe a gépállomások silótöltő gépei. Sokezer tonna silótakarmányt dolgoznak fel évente gépállomásaink, mert ma már
, a tsz-ek példájára az egyénileg dolgozó=parasztok is 'egyre többen silóztatnak a gépállomás gépeível.
32. kép
Ebbe a hatalmas silógödörbe több ~irlt ötven egyéni gazda
silótakarmányát dolgozza fel a gépállomás két silótöltője. A földművesszövetkezet
hatalmas bérsilója azoknak az egyéni gazdák
állatai .számára
is
biztosít téli takarmányt,
akik még nem ké..
~
szítettek sílógödröt.
33. kép
'

Sok gépállomáson cséplés után vetőmagtisztításra alakítot-.
ták áta cséplőgépeket. A szelektor ok mellett ezek
"póttisztítók" is hozzájárulnak<ahhoz, hogy egyre több egyéni paraszt
vetőmagját tisztíthassák meg a gyommagvaktói gépállomásaínk.
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34;' kép
Gépállomásaink
modernül
felszerelt vlaboratórtumalban
tudományos kísérletekkel
vizsgáljáik a környék termőföldj ének
összetételét,
hiányzó ásványanyagait
stb, A kísérletek eredményétől függő en végzi a gépállomás
a talajjavítást.
De nemcsak
a tsz-ek, Á. G.-ok talaját javítják a vizsgálatok alapj á'n , hanern
az jigronómusokhasznos
tanácsokat
adnak az egyéni gazdáknak
is a trágyázásra,
talaj előkészítésre,
talajerő fenntartására
vonatkozóan.
35. kép
Röviddel ezelőtt újabb .gépállomásokonállítoitak
fel jól felszerelt laboratóriumot,
hogy újabb területeken
láthassanak hozzá
gépállomásaink
sovány, vagy "legyengült
talaj ok ' szakszerű
[avításához,
Az újLaboratóriumok
nagy népszerűségnek
örvendenek az egyéni gazdák körében iS,mert
bárki felvilágosítást
kaphat földjével kapcsolatban
problémájára.
.
.
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36. kép

,

A jó karbantartás
a jó munka alapja. Haa gepállomás műszaki gépkiesések
nélkül,' folyamatosan
akar dolgozni, tervszerűen kell végezniök a gépjavításokat. Képünkön Gaál Míhályné
.vizsgálja

.gepének jilkatrészeit,

sa'

hibákat

azonnal

k,ij~vítja.

37. kép
A gépállomás

hozott, üzemképes

dolgozói javítják 'a kombájnokat. A rendbegépek a gépszínben várják majd a betakari-

tási munkákat.

38. kép
Ez is egy EMAG-kombájn.
Kint a határban
elromlott,
de
uzcnnal behoztálc a gépállomás udvarára, hogy a kombájnvezető
aszerelők segítségével haladék nélkül kijavíthassa
és újra munkába állíthassa. .
.
,
CI

39. kép

Alig vannak túl a gyömrőiek a cséplésen, máris hozzáláttak
cséplőgépek
kijavításához.
Az egyéni gazdák is jó szemmel
7

a szorgos muru:át, mert az időben és jól kijavított gépek

~k
8.

jövő

esztendei gyors cséplést biztosítják.

40. kép
A szolnoki gépállomás udvara. Itt is javában folyik a gépjavítás. A traktorok tucatjai várják a szakképzett szerelőket,
hogy alaposan kijavítva majd munkába állhassanak. A leszerelt
alkatrészek még a földön hevernek, de az ügyes kezek gyorsan
kijavítjak
és ...
41. kép
... indulhat a traktor.
42<..kép
Gépállomásainkon egyre elevenebb a kulturális élet. Munka
után jólesik a kikapcsolódás, szórakozás. Azelöfeltételek megvannak. Az irodaépületek, szerelőcsarnokok,gépszínek
mellett
a kultúrteremről sem feledkeztek meg a tervezők, az építők.
Képünkön a pusztaszabolcsi gépállomás kultúrterrne . látható,
.:ahol már sok kellemes órát töltöttek a rendezvényekre meghívott .
egyéni dolgozó parasztok is.
43. kép
A pusztaszabolcsi gépállomás tánccsoportját is jó ismerik a
környék dolgozó parasztjai. A gyakori műsoros esteken mindig
fellépnek.
/

44. kép
A könyvtár is gépállornásaink elválaszthatatlan
A traktorosok barátjává vált a könyv.

tartozéka.

45. kép

Könyvtárí idő alatt nagy a forgalom. Válogathatnak az oÍvasnivalóban a könyvbarátok. Regények, útleírások.. ideológiai,
történelmi könyvek ... ki mit szer~t.A gépállomási könyvtár
ajtaja nyitva áll az egyéni gazdák számára is. Élnek is a lehetőséggel a parasztfiatalok.
8

4f)~'kép
A traktórosoknak kényelmes otthont biztosít ri gépállomás.
Szép, tiszta legényszállások . várják este a -munkából házatérő
dolgozókat.
;'
.47. kép

c

Mezőtúron az citthonosan berendezett brigádszállásokon jól
érzik magukat a. traktorosok. 'Különösen télen .síetnek haza,
amik?r központifűtéses, meleg szoba várja őket. Első útjuk mégsem a szállásra ...
.... hanem. a fürdőbe
a fürdés.

-

48. kép

vezet, mert a napi munka után jólesik
49. kép'

Kedvelt esténkénti szórakozás a sakk. A gép állomás dolgozói gondtalanul töltik szabadidejűket abrigádszálláson.
50. kép
A gépállomások fiataljai, - de még az öregebbjel sem vetik meg a sportot. Az érdi gépállomás udvarán felállított pingpongasztalon gyakoriak a "kemény csaták". Az egyik traktoros,
Sándor Mihály egyéni gazda, fiát hívta ki meccsre, s amint képünkön látjuk, szépszámú közönség drukkol a píngpongozóknak.
51. kép
Kevés olyan gépállomás :ran, ahol ne tarkítana az udvari:
a röplabdaháló. Férfiak, nők egyaránt kedvelik ezt a sportágat.
Képünkön
a traktoroslányok és fiúk között folyik a mérkőzés .

.52. kép
Amig a gépállomásíak, termelőszövetkezeti tagok és egyénileg gazdálkodó parasztok kint a határban dolgoznak, gyermekeik a strandon élvezik. a nyarat, a szünidőt. Képünkön a bonyhádi fásított parkban létesítettetrandfürdö
látható.
,

