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A dolgozat az oroeházi jirf# ereeőgasdasdgEt telllelgot.andd  

gasdaeégtbldrajgi tanulmny első részeként  irédott. Jellepéből  

kilbly6an tehét tlem tUrekedhetett teljességre. Célja hozzájá-

rulni  hank  meséga:sdtetedgi f61-:r  ajzn.ak teljesebb feldolgozd-  

$dhoz és a tcrületi tervezés az:i:r>Ara eegitságet nyu:  tani. Mád-  

szerében a statisztikai és irodalmi fe2dololeon tulmenően  

a Ilutiri trsdiptók, esub38ktiv tényezők lehető legt ,  3.jesebb  ér-  

tékelését és a mai a[lZapot bemutatisdn keresztUl a jtiv6 mező-  

gazdasigi laldrajzi képének a tslvésoléaszit tarto t ta szem előtt.  

As értékelés kdsipszintU terjedelme miatt  erre nagyobb lehet6-  

eé>,>ek nyiltak.  

A dolgozat megirdeiian a legnagyobb nehézséget az jelemr  

tette, ho rsy nincs a terttletrő1 komplex terafezetfaldrajz!► te1q.  

dolgoz - . Igy nemcsak természeti tőldrayai irtékeléeat, hams*  

termisseti taldra ►3zi feladatokat is kellett végezni.  ez a ter-  

m`ssettaldrajzi értékel sen kiviál természetesen krosan hatott  

as egész dolgozatra. A dolgozat megiriie11 kdiben szerzett  tepees.  

talataiaa alapön ugy vélem, hogy kdadi;paarsintU komplex gazdaeigl  

Oldrajzi kut,atásoke l ee.y ter{ü.].etea egy  idt"ben kellene  termés,,  

ezeti és gazdasági geogrfusna,k dolgoz,niei. Pe,t 6tlenUl magasabb  

ezintüek, haaznosithstábLa;k ós ~-~rté,ker:tebbek lennének,  mind a  

természeti f didra,jz3, mind a gnzdaeágfdldra, ui munkák.  

Az orosh"zi jdréohcz tartozó Békéeeíisuson, Cesn -~dapéca,  

Ceorvds, Gádoros, Gerendafas, Kardoskuti  Meg,ykopdncs, gagyelénies  

Puezt aföldvdr, és Tdtkomi6e kösségekkel együtt tirgtra3 js a  
doleozat t7ro®hr,$a j?rési 3Qgu várost is,  mivel esek teriileti- 



leg de  gazdasatgilag •gtaiaatil sl 	ldtlóáltb►atókö Az oroshAzi  

jérés fogalmAn tehAt a tovibbiakban 	bösaiget is  E)roeháadt  

ért jUk.  

K"tizígasat,ataiiUllrg a jetr4s Békés Megyéhes tartozik.  A 40g,70  

ter,„:ltatének 14,4711041t, lakossdgénak pedig 16,76%4t alkotja.  

Terule  t s  847,96 	lakestriga 78.847 fó /1960A  ~1•t•i~yu ,gt i 

kit•rjsd4ee 26 km,  íssak-rU►aeati kiterjedése pedig 51 kf6.  

A jérfshoaa tartozó kdsicwigek hatérainak teri:lete jelenteen  

véltozott as utdbDi lo wvhen ie. Kardoaskut, mint ifndllő tanioeu  

ktfz•ég 195o.bMa alokolt Hódmezőváas,t#rh111ar viro•b6l« Ugyanccak  

ebten az évben Nagy+ssinkla 	G.' clproag kUzséghez asst4ltak  

1378 kat. holdat. 1951-ben kf kaise#azon terUletiből 184o kat.  

hold került Tdtkor*►1ó;;hoz, Bafkaiaac : aeGéte5l pedig Gerendtiehryz 1127  

kat. hold. 1953-ban Csongrdd alr8yibő1 Kardoek.utnoz csatoltak  

122 kat. holdat, vl.s : ont elaauttoltak tőle úrosh4z4hoz 1233 kat o  

holdat*  

Gddozos kOz$égt "1 a fOldrendeadsi altérés miatt Nag,yszénóe-  

nak adtak ét 82 kat* bold tosszteriuletet 1954-Len. Ugyanezen év-  

ben Tótkomlóshoz 14o ka#, hold kerfilt 8a#g,ykop4aRetól, Naejeko••  

pence pedig  iakf5t6l kapott 4448 kat. holdat. Ceongrdd megyéből  

4tirtak Bék.éaerimeonhoaz 1956-ban 2572 kat. holdat , GAdaaroaECh.oz  

752 lost. holdat. 1957-ben Tótkomlfs hstrIra evekedott  3342 kat.  

holddal Békiasdmsonből.  

1950-57 ktszr5tt a k.,xségek 	egyer•.ien©  

a  következőképpen  alakults  

.Hfiküskiaaon 	 t+rs.«i 02610 With* 
CoanAdapica  	.. 	nem v1 to6ltt 

 

Csorvia..  . • . • .  .. i . . • . . .  	 ***.se 4eM vai.ltoxo tt  
Gx:rendáe ......«.• 

 
 •. 41127 kat.h.  

W do M?er  • . •  . ••••••.. .  .  .  . .  ..... ♦2o47 kat.h.  
Eardookut....... i .   •41ll  kat.h.  



Nakikopáinc e. ....... .•...‚ 	 
Ragyszinds.......... ••+ ► • 	 
Pueztatöldvár 	  
2'ótkoalbs. . . . . . .. . .... . .. . . . . . . 	 
O ro aiéf s a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 

+4308 kat.h. 
-1296 kat.h. 
nem változott 
+5322 kat•he 
+1233 kat.h. 

Z 

A jórás ter^;ilete 9o21 kat. holddal  n vekedett. A tertiletválto- 

záeok ilyen nagy  aránya nem kedvezd gazdas igi 41t.t szempontjá-

ból, bár bizonyos esetekben /pl. Gádoros/ a  gib  kialakult  álla-

potnak ész;:zerLi törvényes rögzitése volt e váiltoz4e. Rendkivitl 

megner7ezitik a statisztikai anyagok ért4keidg## a teruletvAl- 

tozá.sok. A  cnezőgazdacá ,.; ezoci :lista dtszerveziee után kb. 1961- 

tul ®tabilízúldd#;ak véglegesen a hat::rok. 

X a 

E:-utan ezEretn.`k köaz6netet mondani doleozatom iNgirás3ban 

nyujtott salves  támo;;atáoukért ➢r. Krajkó Gyula egtatMei docens 

és Dr.  Andó Aihály eyyeterri adjunktus elvtársaknak. 

lcbeztinettel tartozom Dr. Antal József, a I361- A1tblczi ezd- 

gazda s€gi xisérleti Intézet tuatométnyos Igazgatdht'iye Ltesének 

szakmai tanác aiért és az DisamsasdasWIaz►3 f?ezt.,=1y dolgozöinak 

értékes aciatszollta► táeaik.Nrt. 

.rtékee felvilá. 'ositásokat, tanácsolat kaptam az lgSL3+[P 

Oroshé.zi Járási Bizottrd,st munkatársaitól de  az Orosháza Járási 

Tanács alm8gasdaska 0irtariMk dolgozóitól. 



A,agGA;DASiG  • _.,:.._ 

A tayM#9zetftildrajzi kiirnyezet egy bizonyos tArsadalmi fej-  

lettoia ■e] . lett caeR1határozza a mez8a?azdemiki tasmelíg Z,ehetásg-  

gait* AS  tig m,,,yujtott lehetőségek realisAlA ea azonbam dtIntóen a  

társadalmi ilrlt#telck függvénye. A terméarzetfndrajzi kdrnyezet  

n,yu,;totta lehetóafgek, tehát a téreadalmi- .;,!;azdaeági fejl6d68-  

sel változnak. E va4tltozás azonban sokkal laseubb*  mint ezen lehe-  

t6ségek lcihaatsur"16E4Anak mddosccláear A Aeiőgazdas40 töldraljenak  

a teradezeti Vl.drarjz;i krn,yc:zet dlia,  a.  swidgsmdsside termelés  

•gdmits n,Yu .. , ttttt leme tőedgek mellett  wag 1ioo13 viaaaillxzia e lehe-  

$44dgaek raaliaildedaailt gaadaataooeAgit,, : emcsak az ado' t  teri~- 

let, hanea, a tdgsélz kgrnyezet. véget3euron az ef;a;;`sz n:pazdaséig  

s$empo nt j d bü 3.  

Mezőgazdasági földraja, ktDtttáeoknál a taalaal,jáélt~sézr ,ek, dom-  

borzati t: nyezók ás a  vl.zra j zi aaiiette.ágo.k 'lPiallsil.lata a  legdtín-  
tóbb. A mesaőgamisaligi termelés eredmfayeelOge erzearzpontjAb,il ddn-  
t8 ma3kr6 68 aezaltltaia vizsgdlstakor Vag a termelésbon nyomot  
ha . yó he  -z  yi a3a,j átoss4gcak vizegilatára kel. i nagy f1gye? mc t #`or-  
dit anurr.k.  

1./ A terület ter:ar,áa3zetfdlqajzl hflyze:téa3.ek h$t4sa a .  acez áFazc a-  
sAArts„  

A /érds  az ész 46022* és 46°4540.0ia►e, valamint a r:11 24 0 33'  

és 2o°55'2o" által hatrclt tsrl2etasn. fekszik. 4itrjedó2e te-

h+dt kicsiny, i.y a f6l,3rajzi a2(.lesseigb6l adódó éghajlati hatá-  

sok nerr, külijnbd?nek lényegesen az egész llagyarora=Yaa:ág, ill. az  

A1f ;1r3 viatonyaitdl,. flasonlcían nem  küldnbcizik asiaiaot•tevően a  

medence  pales  batileaiban ás az általános l+ígcirkuléciáben el- 

2. 
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fo4slt helyzetét tekintve seIIi.  

A Vrt.ts terEtlE te az Alföld wyté j ba tartozik, e necgéa  

medence része. A naiatéjra jellemző a szEl.oixr40e igbajlati  a 

ma:,'a+s és nlacsony htSeirsékl+:tl 41Wke*k kt3wötti nagr küldnbeé»  

geY é s ez a1accony iilssély e s eloeelieu c sapad4ktlseesim44 Ma.  

gas a napfénytartam  feszege.  

Közvetlen környezete  a K6röe Naxos köze köaApkáje A U,.  
ráe ennek  pontosan a kbecepét foglalj* al. UN  terail**1011d+  

rajzi t€i;beoQTtéeéban két kis lijra osztja  ezt a tergletet ~ 

a á,:aro8 hordalékkupj a ős a Tisza  Yaroe sage /1. é,bra. /. A két  

kis :tj katAre a jér ::,t 	zak.ke  le t -dálnyus;at irrdayben kettémC: t-  

szi, mists* fssaki ás egy déli  részre o,sztja.  

1. Ábra. Tezm szetes téjak /LANG szerint/.  
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A kis t4jak hat+Ex#i termíezeteeen nem  lehet  éles vonallal  

kijenlni W . A viaisdlt tert,iletnelE  azonban  az  északi és déli  

részei k4zdtt daaretfehetó és a mezőgazdasági termelésre is ható  

kLilisnbságei vaanalt • szerkezeti, domborzati, éghajlati, talaj-

tani tényezilkot Illetően. A déli rész a Maros  ttirweliikkupi..~~.nak_  

elvrigződése, az északi rész pedig  nem  törmelékkup pol.l;+tgtt l:isz-  

tébla.  

A ter•i.,].et tengerszint feletti maga.,,móga Bo-loo m. kt3ztitt  

véltozi.k. 47,8%-a m., 30 ,7%-a 9o-95 in., Woe  95-loo m.  

és 0,55 -a 80-£35 m. t+engex"stintfelet'ti maGaswlg,►  A Ores  tf,ra-  

lete dél-keletről íseaknyugatra lejt•  

A termtíaz.ettöllrajzi kt3rrayezetbt5l mérsékelt dghajlat  

kez ~:k, kontlnenitaáitdlsal• Lz a gabonaféléknek kedvező.  A owns  

napfénytartam a melegkedvelő és napfényiOnyes növények terme-

lési lehetóraégRit biztcaitja. Kültsnbaépek mutatkoznak  az észeu.i  

és déli része ado ttséaai köztitt. A felgzin nem tul viiltoaatoa,  

alft3ldi, siksg8i jellegif, a növér:yterrrmeszt s tiiggaleseeen nem  

ta?;oládik. A  nsOt,+iajallsg3i medence íiledéke iYen sok a jó viryté-  

rr_.ló r b teg. Az dnt zés ezempontjét;ál ezémitsbajöhetnek a fel-  

szin alatti vizek.  

2./ aDallialtaIkás ceomorfolc~ -.- ~ ia.i ~dot t ok  ~  MIY ~iYrwliir~ l ~Y~~rrA r rrrp  

Az Agalk_gglanagledgek kti4U1 gazdasági szempontból a  

pannvnis,,,emelet 8yengé,n o$sví.zü tengeréten lerakódott üledékek  

a les;jelentf"eeLt,ek. Agya?os m.érgás anyagéban tal 	aték a szén--  
hidro,Onek.  

?itv.:yez:'n'son a pannon kftvetlF:nül ,jt;ra rétegekre  telep ~ílt. 
Máshol nem  tAxálun.k jtíra rétegiiazletrt. P,isztaftildváron 1692 m.  

miAyen mér a paleozás óehegyadgre bukkantak. Ettől délkeletre  



5  km-nyire  viszont még 2114 -2223 m. milyről i s tr4.dslc néezkb-  

vet  és ciolon{:ttot hoz fel aZurá, Tátk:om,IGson is  tri4szre tele-  

pLilt a pannon /1475  és 1 629 ma. A  aoidsnce alzat a tellót igen  

IrUtozatoa, fe.ltehet(7en ,sakkt4Ll 4s tWsee ssarltezetü.  

A nagya$éné,si mélyfur4sban a felst'pnnnon rétegeket 519-  

2000 awftarrlig,t, az als6pannon rita ►geket 2000-a000 aát : .ri ; tu1i1-  

tF3k. 17o0 aitertft agya.ers afdr°a a14t04066let anygga homokkó  

kbzbetelspitlisekkel. Ezek a rttagetc taritaaazsdk az Oro! h.'za  

kt3rra,yikis iit TcStkomláeoa f:bltgrt kőolajat ia fUldaázt, melyek  

slat  OMO3rgiahard:ozi5k naqv szcarepe# j4t43zhatatak aR jdvften kdz-  

vottvs }'p1+, Uteri Utemuk/ va y kUF:.vetlent€i ameeőgatzdarvégbari is.  

A  felső és alsh 21nnon határén 161,5 kt?zépe6 pennon ül$dé-  

kYtit naF,yotb mennyiségfi terrelis vizet azöl.;Altatnak /B::.' '. Y/.  

TsrUletUr:ksn ezs'4 a rétegek llon-1740 méter mély46044 ta2dlha-  

t6k.  

A pannon d1edákeii feletti rétegek fQly6vizi vagy tavi ere-  

dstüek és mgr nem Usezsfügg6v n jelennek MOS.  

A 1.evantikumban  /#4146 plioo6 *i/ 	eUllyedá:* érte a te- 

r.faletf;.t Szeged opioentruaffial. Ahol a 0ll:,4d6s a leggyorsabb  

volt, ott a legdurvAbt; a f'oly6vizi kavice. Aflopgrosi uj kut  

fur;:eezelvr"nyében 510 méterig tral-Uh8t6k a levante.~ i üledékek,  

Na.gysz6n-tuon 519 méterigs  c3roabaida a 32o-322 m. . kt3zdtti durva  

levantei kavics 	vizad6•  

A levantet rétegek a {,íaros a.;sorl. vizfA.y4ea iltarl lebeg-  

tattett, e:odrott 6s görgetett ansawi1mil aadreasnak., Fikor kezdi  

ipltertl A 1iexbs ttSre>elékkupg0.  

A lervaw ei kavicsréter,ek s$olgdltat jAtt a kitünti értézivig.  

zeket. A laAobb vizadő rétegeket a Maros egykori  folyár+tgdmisotlt  

ős 6rterein .ek durvaszemU Uleci6kei. adj4.k. A sUilyed46 stilktikM00►  



sá.ga következtében /A.W LTZ/ a jú  4e rossz viaradá >bétc: :y k vtilto- 

gatják egyedatt. Bon;yolitja a vizonyok.at, horty pdr széz rrét+_ren 

beltiá 

 

lehetnek fcalyőreedri c:redet:i J6 viaaadiS homokos, kavicsos 

aanyaig,o éa roe:3z v:izaací tóvizi agya....2erakódáeok. Tehét egymeAew 

tól 4ís távolsA8ban 	forr } ssk i s  eltérő eredménnyel jdrs;.atnak 

itsuBANCSa./. 

A04e1setocénean tovibbi eitllyedés ős feltt'`It6e következett 

be. ,A Stllreúés leginteMzivebL IvZt a Körösök. vidékén /350 m./. 

A  jdzis tcaYitl4tén 150-2oo a. volt es a sűiliyedée SCIigT DT E. c?. 

catmint a Fehér és Fekete köves tiessetailvisitál a Tiszaw.ularus 
torkolati t r;jedő pleisztocén eü1l,Fedék legmilyebb pontja Gros- 

h4za, ahol a  35o m. köriFli vastagsdgua3c az dIedikek. Tótkomláaeon 

a legv4nyabb az Uledék, a loo m-t sem  éri el. Nity,yezéntéaeon 

114 aa* aaaa7e4kben tal.ltait kavicsos rétr ;ekct, amelyek  vay a 

legfel.ati levsnteiből, veer a legals© pleitvtoceinbl szzirirfaznak. 

Vizfi3ldtaai szemp <yntból teh:xt a Avi ar 	ős dali része ked- 

vezcitlanebb helyzotber. van, .int Uroshdsm környéke. 

Idősebb pleisztocén rétegeket a tealettel ezo.rsszédos Bdn- 

hegyeaaen 122-18o m. mélységben talf lt464 

A Mires a  sikségra érve ágakra elakadt de  yakran v i lto s- 

tatta irataayU. Hatalmas területen as.tikl.to  a A. t<armelékkupjat. 

A tt#rmelékkupnak Oroshgza környékén van  az. :..'áy elvéga®dése. 

l: ban a törmela3kkup2:an Lóköeh:iza » t7ro3hr.L61 kr:ziz t t81afi3.juk a 

kavicsban leggazdagabb, tehát legjobb vizadb rétegekete 1542c m. 

mélységben Jó viztőx•olá homokréteget találunk, vl.zz .' x°ó agyag  

vagy iszap között. A oaautas öntöelleeil elsősorban ezek a viz-

készletek Jöhetnek szémitdeba.. 

A felszinkzc1í íI]redékek  a legfelsőbb pl€:ísztc;cen.ből de a 

h.aloc6nbb1 szgrrr.aznak. /2. melléklet„/ Beek a zét h-:gek ismerete  
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a felszini képződményakável azonos fontoiredgmo mivel teedletUn-

k6n a felezini.képz4m4nak iltalában caak 1...2 m. vastagok, te-

hdt a felezinközell sailltissek nosy hatéesal van.rak a növényi.etre, 

az öntds411. lehetdosikekrop stb. 

A l•lsztoeénban a glaW4lisok és intergiabillisok vats-

kozása a foly6 saskaszjelleg váltostlsával jArt egyilttri A gleei4- 

lisas a folyók munkaváge képersége esdkkent, völgyfenektiket 

feltöltötték. Az interglaciálisokban a megaövekedett munkaképes-

840, feissia.kausjollegU folytik bovigtik magukat4 

A szA. tevasaysis• kdvatkestib•n eok homok kerUlt a maga-

sabb tirazinekre, ezért itt homekosabb löszfajtik elakultak ki. 

Az alacsonyabt tórezineken agyagos, iszapos alföldt löszfajtk 

keletkeztek. A. ter4let felazinközeli 46 felszini kipződményei-

bet: a teriilet álland6 stillyödi40 slatt is jelestisek a folOvizi 

oredetil rGtegak• 

járisiounk tee4letén 4* •olikus eredetil löstnek ca k a két 

legutolső szintje ta14114404 sag a fentetb emlitett ailllyedések 

következtib•n. Az infuziós ldsz kiterjedőee a legnawobb. jelen-

tős kite,ledésil azonban a jánleban a asáraztérszini ldeS in. 

Ilyen löszfdleségeket tellunk Groandititól északra és északke-

letre a kiemelkedel hátakon, valamint délnyugatra. Agyae:os, szi-

kes lösz fordul elő Nagyszénéa határában, Tótkomlós környékén, 

Nagykopénes terilletén óe Ciroaháza BékéseAmson köztitti sivban. 

Ezeken mindenUtt szikes talajok alakultak Id, rosez vizvezető-

kpességiik miatt. 

A scirsstiresini lősz fekvője Altalában szélhordta homok-

lerakodáa, as infuziős lőezé p€dig iszapos homok. 

MALTZ a terilletct néy kisebb részre osztja. A ,jrós ha-

tárában ta14lkozik eE,ymAssals 



a/ a  FrrfA,as-Ki►rbot .:' l. (V1:11 fekvő m‘lyterü.let,  

::/ a B., k6aa-euon wi°A1 Whits,  
c/  a I3é k.ésc saadi hüeeeteieke MULL.  

d/ a Urea  -  Sec `r6z éz. k6riayéki  

Aji~`.~~~ t~~.,.,~.,é1 re fe ~r ő  ~r  It_„~Í.~e~ t~~:rxvzlk  w 	w.r~ 	 ~o .rrr..rr  

F'Fy,-y a?ziYtiEi riat4r$ és a Gádoros k z8égt'l északra eső rész. A  

feign/owl  lévő infuziée és agyagos, szikes lősz /k-Ny./ fekv j e  

iszapos hom@k 1e, teh4t a v9.zdXlAsber je) legOdr a 2ő ezképztdee e-

lőtt is megv0►lt e, amely  a jelenkorig tartott.  

Lapes, dombok 	tertilet, ceaetk a  yzénde ér eslhacyott  

medre  kaai ►erog rajta.  

hé t egp ~,  fókíat hawk  aiz at u ;l.o mbtf í d c3 k  é  -  

ne's északi hatéra aidoros, Na.:::vszénris, Cesarvéie vonax  ;  :ia2, déli  

határa Clroeehéaa l, Béicéersdmso.n vonallal jelblhető ki a j4reierban.  

A pleleetooaEn vizfolyaia,.ók medrét eltemette a lősz. Lzek  

felku:atelea a viz$azdlz odd*  sne,r:printjAból ion fontos. elyen-  

kksént a régi plei.sztoein vieeföly4sok medrében a holocén vizfol,y,é-  

eroit gtaekélyen be3v4gt;#k magukat. A seder hubuozoecodott  ~e?. ~ tsviuc~s, 

va,~y réti agyaja al att itt pleeisctoeésa mederhomokot talélunk  

/3. ez. reaeild.kltt/. A dűn`. ke►t nyugatias szelek f'uj t, ' k ki,  

a medrek  keleti o.1darn ta2 lhatók ria , vobta kifejlc3déeben. A f e1.-  

s:°{.nét borító homokos 1sz ezak 1-2 m*  vasta8. HelyenlOnt, mint  

pl.  Orosieieca. ernyalkdn a  Mc rir.ce; krél, va;;;y a meredek i.e  j  tőkrál  

hiónyosbat 	és it*  a homo k a fa;loz.i,nre bukkan.  

A fekvő rétesslt Oreeháe;aétól északra kisebb kiterjedésben  

homok helyett inzeapes homokkó pz.ődrnérayek.  

Ahomok.httak, b4r ea.éle• sé bers nc:m nosy  kiterjtadésiüek, még-

is  fig,ye3embesve.het6k speciA.iae ödrstte4n;ukxtAl fogva a  w z; .  gtazda-  

ségi milvelés ez+ ~vanpontjéból, mert ho.  :>zan elnyulnak.  
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Gyopeiroe :környékén ahol a fekvő réteg iszapos homok, a ho-  

mokon szik.esedde jelentkczik.  

A $ékétl -► 	.di ho 	pL 	Siiklifteaba « ► OroshAza -  

Meeőh.egyea közlitt teriil el*  16,00I4kkup jell+egO Viddk. A törme-  

lékkup anyaga nyugatfc li is északra finomodik. Kirermesntil dur-  

va kavics az anyaga, Y<;ayaLbrinhew,yes környékén kavicsos harnok,  

terUletö.nkön pedig  homok, va y/pl. Pusztaföldvir/ iszapos hosok.  

A tbrmelőkkuu4t  bontó lösz ennek bMd,felelócn t-Ar As Ny felé  

finomo .:1k., vaetagsziga m". A régi vislol,lrésok medrei ős az azo-  

kat kieérő homokh tak itt is megtalélhatók, bér sokkal kisebb  

kifsjlődéaben.  

A  jéré:e t ; bbi lieiM aiiro.)  .-  §icf;rr~ z_ 	k~rny~k~ ,,piksdq, 

6s2a►ki nyulvisie* A l4kvdr4te,:; hoeeok, kisebb foltokban iszap.  

Infuzuó• 1i30$ ►  vag, 44T40s pssz teleptilt rd.  Az a.7ya4o,e löszön  

Tőtkomlóe, Nagyrbelmiscos tor+tletén és at Sérrle  nyugati  ha►térón szi-

kes talajok alakultak ki a lefoly4stalnn riemeksa.  

6sszefoglalóan 	1aJtnatjuk, bow a jir"r területén  

nem  eg,ys4eBek a felszi.ni is felszinkö$eit rt:tegek, viszonylag  

kis terUleten belül  is  véltoznak, xegé:clapá.thatái  ho::.y a felezi-

ni rétegek nagyrésze kr,silse vizAtersestó képoaerLgti, kiaei.b  rá• 

eze já, va y kitiinó vixvezetésa homokos lösz, homok. Poltokban  

gyenge vizvezatéeii, vfzzéró szikes iszapokat, agyaok.at taléi-  

lunk. A csatornék vezetősére a holocén vi.zt`oly4eok a: ::ya os,  i- 

®za►pos medrei alkalmasak. Jól öntözhetők a löszterületek.  

Felezi.ni viszonyaira a mi.dreformf§ciók .aQditga jelleraső *  

amelyek jelentős hat4 gal leh.etnek a mikrtaklima ős a talaj ala-  

kuléeáa At a iez%garciaségra.  

Relief enerilia  térkép  eserirt /4. Mis  ltlet/ alacony re- 
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lief energidju teriilet. 9o7,- ~ -inak o-2 M relief eper ir' ja. Ezek  

oka is naryréezt antropo 'én képzódm Anya  Sgészen kis foltokban  

óe el: zó tan talAlunk viazon, la; naj;yobb /4..5 m„/ relief ener-

giáju rezeket. A ceatornAk, utak, stb. ipitÖiai1 ne* kell te-

hót szint tevő domborzati akadflyokat lek1ade 	fagy  

désd su,,irzéssnódof.;itó felszini formAcíók nincsenek. Ilyen szem-  

pontb63, is figyelemreméltóak azonban az elhagyott folyómedreket  

kisérő, viezon,yrl,1g na,gvobb relief aner,,;iá3u hort,00khA? a.k.  

A Smile felttsine fokozHtosan lejt d81keletrál +iezakBnyu +rat-  

ra /5. r:elXékleth A 95-4is s..iatvonal joint ki körülbelüi  a 
t E3 rme 16 kku p j  e 11e,tg hatdcitto A Kőri3sgh 2o kdl i a e ü i lyedie►ke és a  

Tisza felé a.lFic smnyedik a  t+Mrtilat nyugaton 85-90 m-ige  

8o-85 méterig.  

Nógy morfológiai egyaág  t tudunk  mEgküliinbbstetali  

l0 lOsztdblák,  

g0 alaceeony, lapse homokhttak,  

3, y:lNiestocén és holocén folyómedrek*  

4. szikes laposok.  

Lösztábla alkotja a terület felazi.n-ének na :y résAL. Csaknem  

a-.c;talsimazsAgu tertiletek ezek. Kitdnu saeesógi vdlyogtalajalrrr►l  

a me z "gazd.asági növónyterat-' ée legfőbb  #e,1114ftie  

Az előbbiekben sdr iaee►rtetett rnódoa iwletyrozett alacsony  

lapos homokhátak két jelentőeebb vonulatban huzódnak ter€iletün-  

k'ön.  Az e.,  ik vonulat GerendAs - Csorv - Naz;,iszénAs - Gódorve  

irdnyóban és  folytatódik Szentes fold. Ceorvíie hat 4róban ki;:íga- ►  

zik belőle ey vonulat, amely ÜroshAzdn At HádmezővAsár-  

hely felé  tart. eádorostól délre e ,-;y méAik jelentéktelenebb s4v  

nyulik a! `ajdT.zvtiigyéri főcsatorna mellett délnyuRatra. A m4sokiik  

kiterje- 
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fíá homokhátvonulat Csamsdapéca, Orosháza között terül  el. Ki-

sebb homokhát kioéri az Aranyad6ri fe5csatornát Pu8ztaföldvár  

ti a térá r asia  

A ho+aelkLtaic mederfelé ee6 lejtője lankásabb • aistc  

tő meredekebb. iltaléban a keleti oldalon helyezkedik el.  xe-  

reszt -irinyu kiterjsdiNi  változd p4.r sr4z métert 1 több kilé-  

méterig.  

A pleiezto+aén és holocén vizf oiy=3sok aedra# aajátoe mikro-

klimatikus és talajtani adottságokkal rendsikaznelt. Amelyekben  

isgtajabbkorig vislplyds volt,  azokat  rendszerint oeatorn:'va a-  

lakitottálte larsjelsestőaebb a Hajduvblayéri - Csorv.iséri castor-

nu, a Gebl.yh.aj tcáut ri csatorna, az dtastyadéri főcsatorna és a  

Szárazér csatorna rendszere. Gyop:;'rosmn. és Eardoskuton a régi  

vizf.;lyx sok rredrben makes  tavak keletkeztek.  

Szikes laposokat találunk T6tkom3.u,son, Nw;ykopéncson,  

Na,,,yazéxtéaone (iro :. rvizén. é® 7Euastatbldvíar hatArában. Egy résetk  

csak 1estlőnek haaznoaiZhatf , a talej javifids nem kifisetőd+őe  

Fzek a legujabb időkig időszak ean viz:_.e1 boritott tcrfllatak  

voltak, egy réezUk ma is az.  

3./ A  

A jérée talajviszonyai ctaekély ic#,terjed444t miatt  a talaj.  

F.ipcaecsk.at  tekintve nem tul bonyolu.ltak. Tt3bb aotaga.zdasé.£;i ezes-  

pontből is eltérd' talajtivst tudunk megkillöW:ztetai, de ezek  

kiterjeEiéss a lööxön. kialakult ;mezőségi talajok kivétr 3.éve1 nos  

XtlsdpBz.E.ntd gazdasági földrajzi elemzésnél via .::ant a ceo-  

k='lyebb kiterjedéeü talrajtipueokf3t is f1 ,  yelc:r,be kell venni,  

mivel e ~ ek észrevehetően befülyéao i j.,k an;jvértyte:rmeszt6st  ezen  

a szinten.  

A terz3let tial.ajetinak a -  ;f %k ' ze  tei közfll elesi, orban a külön- 



btfzá löezfélesigeitet, a klaebt kíterjadésEi homok  de agysgtér-  

ezineket kell aegemlit©nLink.  

A las nea alkot tisazefüggő tábl4t, Atell't a11,000 egykori  

ágai fclda.z•abol#fk. +rdqéezt nem ie képződ:ett eealtaftígg8en.  

♦ arsiraznldi ős az infusaicSs löez egyaréint jelentős kíterjedésif.  

lama jó 	mély texerátsgű mezségi talajok fej-  

lődtak ki f  amelyek a legtala.,; igéryerebt ndvén,yek termelésére  

is alkalmasak.  

A régi nrterekből kifujt W,21,~,:.a~~ ,,l,cy 	kitsrj«dise kicsiny.  

A homok nagyrésze llfeade. JtSrnil4aségli, kiss' lalldbb eserkezEtii  

cnezr, aégi talajok képs6dtek rajta, Alkalaas+sk aiezigényes csont-

héjas p.yürnEilcsi_k is sssáló telexsitésére.  

Az a- yagok Asada is réti v ,5ltozata is c1l'fordul Fnyakfizet-  

ként.:_zen mezségi és szikes talajok alakultak ki. Az agyagok  

anyak zetként való előfordulása rendszerint altalajszikesedéssel  

jár. Ahol elég vao .a6 a termőre;teg Ott es nem  jelent a nüv6n,y-  

termes7tés szá `ra kárt.  

Az ors.,irjperi9bb m9.#046Aü melczségi tala:itivusait találjuk  

terixletünki•ln. Amint emlit ~.~ ttü.k, ezek nagy része lcszdn al akul  

ki a kontinentális mír ékeltÜvi rsF,hajlnt és  a oztyepp flóra  ha- 

tására. gag,ykopfisnee. Csan4dapfca teriiletén és Gádoros északi ré-

szén a2 időszakos, vagy állandó vizboriteís meg F;zi.nése után réti  

agya ~ on keletkr.telz mesőségi talajok, A járás területén elófor-  
dulé mezőségi talajok humuszbyin általában ijen gazda ,?.ok. A humu-  
szoaodott réteg vasta ry, sága Orosháza i-.atárátben eléri a loo-12o  
cm-t is. Axtlaf;ban 6o-8o om. A homokon  kialakult mezőségi tala-

jok humuszosodott rétegének vastagsága csak valamivel vsekélyebt;,  

5o cm. kör..l van. Szerkezetük morzsalékos, tehát a legjobb ta-  

lajqerkezet. Ebből kifolyólag vizg.azdálkod,euk  is iritünő. A  



talaj iránt iRényea növények eredm nyeecn teresrsetlhetdk estates  

a talajokon.  Igy e1®7eorban buses hit  drpa, kukorica, cukorré-

pa, rostnövények, stb. adnak  j6 terabit.  

Nagyssaénés íesGaki részén snocoári eredetű sakes altalaju  

réti aasmialell ta1:'iun'&. Kötött azer ►kezetti talajok, ezintik si5. ►  

vét. A  hurGuesríteg vestag£lga 70 cm kdrűl mozog. Kérnhat <, - t te-  

kintve savanyu. Réti agyagot talélunk az erek kepkeny holocén  

medrében  is. szerkezetét elegjavitva jé termést ad rajta a buza,  

áeazi.érpa, répa, o2ajoent3vinyek, stb.  

Jelentős terziletet fo :- lalnak el a].egnaE.yobbréset réti agp,ya-  

gpet kialakult eziikes tala4o l~.  A jéirde taxrE#leta$nek 5,1%-a szikes.  

l9eltlételasen tc rnlf 3404 teretfkeílen 1,906  

A szikesek szolonyee tipusuak, tehót méezttien, savanyu kém  

hatésuak. Foltokban azonban  esoioncsékoa ezikt,sapk és a kettő  

zötti étmenetek is előfordulnak.  

A szikes talajok ge,getiké j  a ■seapont jébc5l összehaeonli t-va  

az első katonai felmérés térképet  alapjén, valamint a jel: niegi  

helyzet alapjn a vizLoritotteé.got és a szikes  talajok  jelenlegi  

kiterjeddeét, az a kbvatkeztett#e vonható le, ho ; ,y a szikeüeh ki-  

alakul.dsa sorosan öaszefilg az időszakos vizboritf : sa1, A lio  

posoktan összegyült viz kioldotta a talajbál a nátriu ►;.aákat •  

Mivel elezivé.rogni az altalaj agyagos kiitÖtteége miatt me m taw  

dott, igy pdrolnéssal beoUrEisödött  a, kicsapódott. A nstlurred40 e146  

feltételei voltak tehát a tertlletUnken a lefelyfettaxlars laposok  

és az időnzakos vizLorf.t^t;tsaig.  

A szikes talajoknak ross a levegő és viz azdél*etodéee. A  

csapadéktól elfolyósodnak, kiez4rgdva megrepedeznek, kivirágzik  

rajtuk a szikeó.  
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Szikes terület ceestknsa Talsmennyt kbssig tertiletia ta141-  

ható. <:a: yobb Iciterjedisbeen Iiftyke ►péncs, gardask.ut és Nag,yszé-  

née területén helyezkednek el* mint  az első téblóze3t mutatja.  

1. téblézat.  

A ,~z~.k~.~  t~~rülgtek  e  o ~~  l é.saa k~ s- ek ze.A l•i t s +/  

.4•01.  es110'  

Fösség  
i~1l ti te l e s t.a 
termed 'mikes 

Te red k e t l e n 
mikes 

U • s ass  
mikes  

s terület ezdzalikiban  
.....111.110■10.www.  

eikiaatassa  1.1  0,7  1,8  
(Adores  ,.«..  0,6  0,6  
Kardo eskut  0,2  ©,9  1,1  
?iag,ykop ; .G't3  24,1 Q:3  24,4  

NetgyszéWfl  1,3  15,8  
Puszta.fésldvAr  1,7  1,7  
Tdt komlás  • war  0,6 

 
o,6  

Oro  ehtt za  .0.  2,8  2,4  

tl,ssseeran  3,0 2  1,9  

A szikesek lsy rims*: jsvitrf'ia 	is terem, csak grtn•  

góbb tt-rmésétlagot ad. Merisst 	/ezoloncsékoee tipus/  

vagy meeszezéssol /razolonyeck tipus/ lthet javii;ani. Nazykopónc®  

szi?;esta nagy rÁsAne'k javitds• MOM  sisiis+iiRss Ezt  legelőnek  

hasznAl jtik áe, a j!lvdben is ez a telheeesréleEs lAteezih a Ie6#Ilts-  
eeaerübbaeek. Elterjedt módszerek a szikesek haszaosittieéra s  

rizeeterme:ée. Hiram négy éven kerssstiil rizst termelnek, majd  

pillangásokka1 vetik 1».  Worms 'men  részén és Szén6pnn ha-

sonló módon hasznoc-itofitsk rMsikSmikets Szeek azonban nem vltnt--  

ték be a itozzdjuk füzi3tt lM,inye:ket.  

+/ Az adatok plaurti.me:trdlóesal lréozlteek a Géczi.—fE31e  ;ya— 
korl8ti mezdtla .d,ees,égi térképről. /IlLlalfUdi Mezéi? ;azd.  
Kieaérl. Int./  



A grit* talajait fiaikat d1Wat  aserint vize,grAlta mosAlo  

lapithqtjuk, hosy a talajok 86,6011i-a vdlyog katöttaigü. A Wilms  

kött3tteégii talajukon b.algl a le na- obb a ne23zvfiilyog kiterje-

dése /a talajok 57,716040► A ktinnytivAlyog 28,9%-a as U$sz e~a-  

lajoknak.  

Kisebb kiterjedé$tfek /b,l%/ as agyag.ktStöttaégEl de a homxl .k . 

/o,2V kütttségű talajok.  

KOnnyii acya,_~.kötbtta40 talajok icitflrjedó$e CoanF,dapliei .n a  

le~.,,na ; yobF,, ahol a hatwr4~ ,4;:'-.át fot;].aT .ja el.  

CSasze_;ezve .meg,éll.at}itható, ho,y a jir:la talajai fizikai é1-  

lapotuk szerint jól mi#velhetöek, Általdban morzsalékos E3zcrke-  

zatiiek és jblt ►i.zgasdálkodésuak.  

A tala,lak ké,;,hat ~,ak iaaMrete jelex~tsSe a ti►tivénytermelsz-  
Y~ ~rY~l~ I 1 pYrYSYO~ 1AYr /  

tés ezema:::t,y-:Ibsri:i. A talaj egyik legjell+umzSbb tulajdonF34ga,  

kémklaté.sa. Talajaink iegna yobb rdaze c;yrngán lugt ►a, meszes  

/73,9°`/ és kósí3rbtfe kéra,hat4su /l6,6/. Eróaren, lugo® talajokat  

/pH 8,5 felett/ kic:. Y , ray kit e  : „k;d . % eben ta3.dlunk. Savanyu kém a-  

t Ysu /pH 5,5-ig/ a j.=rrlo talajainak 9.5%-a. li+ag,je3eatőasbb k3.-  

terjedésU Na- .yezQnés és tidQoroa ter:ile:tén.  

A 138,294 kat. hold terciletb"1 20.625 knit. hold  Javitdsra  

és :.:e~.~ car ~  1ra ~ _:oru,,,~, A javitd,ra szoruló tertilet a követke-

zőképpen oe:.li.k megs iMasttIfrsvl javitható..... •...6.288 kh.  
knaape• adaggal/3o-7o q/....2.309 + ►  
kis adsgsal /30 1 alatt /... .3.989  

javittiera esorulá azikee......8.309 "  

aMiisszel javitható..... • ,,....4,676 "  
Sipenr . e 1 j gvi t}t $t ő. ... ......3.358 N  
adsz-3ipr3ezel jav:i.thstá•,,*. •  275 "  

Belvigrende$éere Bzol.u416 teri.ilet 6018 kh.  

A talajok 20,6%.-a esek(1y tes'meYrétea,U. A ta1M ►,jjavitdta te .röletén  

tehát még  nos/  feladatokat ,1g►]11 erlrgel44114 fa31aj javit4nea1 jelen-

tősen növelhető a teriaetről nyert terarisaMennyiaég.  
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A talaj  ismerete re dkivül fontos ame6baaAaefeg esempont-  
j.á_ból, ezért a talajokat k sségek szerinti bontieban is kivána-  
toanak tartom ismertetni,  mart a kisebb térteti kitP rjedéeti vál-

tozatok is jel ntt;s hatással lehetnek a jAráe mezőgazdaságára. +/  

Békéssámeon  talajainak nA.y.yrécze altalajszikes mezőségi vá-  

lyog /1 szelvény/. Az altalaj lu tae. istá.11átrágy€íáSás.sal is N,P  

mfAtrágyázéeal az itt :.re.im'r,yeeon tere  = zthets; dezi,Srpa, nap-  
rE►forgd takarr;nykeverék, repce, stb. termésátlagai fokozhatók.  

A kö%ségtrl kelt:tre u _.yanea+en tipusu nehézvlyog talajok foly- 
tatódnak /2 szelvdny/. 7o-8o em. mélyésgben azonban növekedik  
az i8t apoc, a<;,:yaE.as frakció.  

Az altalajazikesetiés délen és délnyulKaton méreékleidik 11  a  

huaauszsodo±t réteg vatatageágs, nő.  

Lezak-keleten alföldi löszre telepiil.t mesóeégi vályogot  
találunk /3 szelvényt. J3uza lucerna, kukorica, cukorrépa terme-  

1é8.sre kiválóan alkalmee. Rendszeres szerven és :níitrdgYázé.et  

Akardos:tuti mazes, 1u:-os szikesek ótn,n1nak a köziség te-  
rUlet  ér  e is. 3avitiesuk a jelenheg ismert zandszerek szerint nem  

<°azdaságos, csak leselónek, 	hasznilfxatók..  

A rain kialakult csekélyebb teraraegii mEzősai tei  ajok  

NagykopáncQ  tertilet 'n folytatódnak ős o 	a talajok 7o!-át al-  

kotja. Ezeken a talajokon a mélyazánt4s nem a<j6nl.atos, inert  

az agyagos rk;te ~ek csak 5o cm. milyen vannak /5 szelvény/. A  

feltalaj neh6z0v :.; 1yog kötöttodgü. IstállGtr ' p, =.í t, valamint N 6a  
P ruütr¢gjrát igényel. Megfelelő tcrtaé®t hoz rajta a tuza, kuko-  

,.......-,.  

+/ Az il:'A tlserreazdank,. tani Intézetnek ezFrkepztét, ben kéazillt  
üéczi-féle gyakorlati raez$gazdasó.gi talajiamereti térképek  
1s25.000 rréretlrinyu térképla,jai alapj<ín.  
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rice,  v;}röehere, nspratorgá, Quk.orr-ipa és az őszi Arpa.  
Az előbbiekt8l körlilvéve na ;  ykiter:°jedésii /a k zeőg ters,ile-  

tének 24,4%-a/ messes, erősen 1trgou azilce$ek terillnslt el réti  

agya ,. on /4 szelvény/. davitAeuk man gasdeetö.osi, sstatiA legsló-  

nett  ,  htaaznakatók.  

A* előbbi tervUeten kisebb meszes ryens#n lup,os teralászie  
kes foltrakat találunk. Seek  gipezez6eeel javitheták„ Ajánlsata,a  

ezeken a talajokon is osekily m,ély caégö ezénteo. 1legtsrrem rajta  

az őszierpra, naprsforgá #  rspas, takarmgykeverék, etb,►  

Tótkomlbs  hsté:rának több mint 9o,1104t kedvező talajtani  

ado -  tsdgu iiiszön kialakult vaályogklStötteé.gil mezt e mezőségi  

talajok borit3i.k /6 szelvény/. A kdsséat8l n;fu..;stra kisebbfoku  
altalajezikesedéi figyelhet! meg. Megfelelő szerves 68 mütrA-  
gyéző.e mellett magae termest hoz a buza kukorica, Area, Iucerg-  

nee  stto  

Sivokban az egyker3., vagy a.+eet idaszekoa trizboritottedgu,  

auélysbi szintti tF=a'Jl.etf.ken messea, a  sBxJdt5s, sziles talajok alakul-  

taic  ki• 

A kössggtQl délre éta kissé éaza,:. keletre neat megy  kitex°je-  

décO réti talajokat talélunk.  

I,dezdn kíalekult mczGeági vé.lyog Kardo$kut  talajainak nagy  
része /8 szelvény/s A  kbzaég ktttcsliben éeze.k dél irenyu sávban  

homokon kialskilt aisőraégi talaj ékcicidik a Muiin kialakult  

sesáaáFa,i vdtreg Iasi.  

A 7PueztBkftpanti lithér-tá k '.;rn,v6 ke 40411100, eződ{s, szikes.  

Talélunk azez2Lan itt  savanyu, eraalonyeo tipusu szikeseket is.  
A szik+sielc moldy  része jelenleg nem  alkalmas gazdastigosan ezán-  
táföldi ndednytermevztésre. Il®1vir.rendezée ée tavaszi nitrogén  

an#reg)►dede utAn j61 le :_~elo't, ill. kaszz3lc4t lehet rajtuk ki€als- 
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A szikes talajokat o00041, torarttlgH altalajszikes me-  

a3sági vayog veszi kdralw advees6tlen talajtani adatte4gait a  

7.  szelvény azomlélteti. Mem&saaros szrveas N és P trégyézde  

eeetén a b:aza, kukorica, vdres here tz rE.ezthető elsősorban  

er+edm,'nyesen.  

Puezte,tőldv4E  talajvivz7nysit vxzsgoilva essg,iiiapithatjuk,  

hogy 9o,t kbrúli értekkel já vizgazd  " 1-odEewe száeeég$ vályogok

/9. s^e ivény/ vesssek iriszt a felezin boritéeé.banf •  t/7~olyi 

teleptől keletre és a &ovice tanya kéirnyékén altalajszikesedée  
3ilsntkEzik.  

A ICzQégtál észak-keletre fé1k+::sriveQn mMsdsigín kialakult  

e1eA2es, +ezr5dlís *tikes talajt fie,yQlhetank sego. Haez.noaitása le-  

gelőnek, kriező3ónak a lsO#fiaetódóbb. Tavasszal N ,siftrigyávul  

,nvelni /chat a legelő h.wzaSitr Keleten a hat4r mentén keericeny  

*Obeli 	agya?on kialakult neezős.'ai talaj huzeidi'4, amely  
fe1,ytateidik tov4bb Cösnédapéca területén.  

illenaidatqéca  talajai talajtipue «  az anyakőzet és fizikai 4l-  

lope*  ieterint  három najf.yobb caopürtbet aort►lháták:  

1. 1uszen ki alakult mezőségi v lyog,  
~« 

 
mezőségibe hajló réti,  

). barna hosektalajok.  

A  1"  szen kial ;kult mez 'ségi vélyog két jellegzetes szel-

vénye a lo. és 11. szelvény. A k, z860051 nyugatra /lo. szelvény/  

a feltalajban kisebb mórtékU 	ész3.f:lhető. holdanként  

3o q  CaCO3  kiexóréaéval rsndez_°dik aésziii1apota. Rendszeres  

szerves N de P rniltr yót ie; ényel., mint a tóbbi esez$z;éei talajok.  

Qrpn, buzat, kukorica, cukorrépa,  att. tersMrliedra alkalmas. A  

kösrigtal keletre ée északra rendezett m'sz..~~ll.apotu já termSké-  

peee:sigü rre$őQégi vélyogok baritjók a Yelszinit /11. sNelvtny/.  

A fentebb emli  tett nhvények me - ett még a lucerna és az apró- 
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magvak adnak rajta icivfrli tesmiett  

A hatér 45%.-:4t vastag Issmuesritsitt caeesiaibe hajló réti  

talajok alkot p4k /12 «  apaelvc:ny/. Ritzy kcSt'r3ttség.e miatt Fokozot4  

tabt szerves trts024si é6 26ldtrAspisiiat 	Időnként  al-  

talajlaűltn5.ut kell végezni. ti:zeken a talajokon a rnayen gyökew  

s~ö otSványek 	ripat'él: k, bGrmá, kender, s ucVni  ciroktii, 

aatb• / termesztáee ker#i1endó,  

A falutól észak-nyugatra humuezoa barna homoktalajok  hu« 

zórinak ésca.knyugat- délkelet irainyban. A ►mmuazosodott réteg  

vastags ;s;a 3o cm. Cé 1ezerü tetzát tokozott uervsetrégyásár,a81,  

ziildtrr4gya4zdlaral fokozti a termőréteg vasatagsásft. A talaj  

v416an anal-Ass a mime, b aa, bu.revnya, kukorioa, somköré és  

dohány ter4esEténérls, C:C43  tartalma sr,+e1i(as /1e0.15%/.  

liersadActua#árdask k;.~zipén éazaknyusat-délkelet #,rAnyban  

boare►laos kialakult asesáeigi talajoket ta.l4lunk• A feltalajban  

mé$zhidny aatta►tiigsaiIt+ Gondoskodni 	aeervesanyae: vartalre-  

nak növeléebi►10 Mess,  burgonya, atapsatorgd, borsá termeszthe-

tő rajta legeredaésq ►ieaobbesy- aloft kiterjedésben délnyugaton  

is előfordul ez a talajféleség.  

A talajok d6aabi lsá;nyade löszön kialhkult vélyogkt9töttaégt#  

mez "stIwi /13. gzaTvényh CaCorban gazdag 6e morzsalékos szer-  

kezetU,  jó  vizgazd 4 I:todieu. n,jótalatoe a talaj  aptly müveláse.  

Északkeleten az al i ala,j kisebb foltokban szikes.  

Caorvá14  hat4r1ban továbt folytatódnak a úso.rvAt>,ér régi  

medréből kifujt homoktAtou kialakult barna mezőségi talajok  

ószaknyugat-délkelet irr"nyban. A talaje2elvónyben 7o cm.-ig  

homokos va3l.yogot, alatt a v'lyogos homokot talélunk. A feltalaj- 

ban méez}YiAny mutatható ki. Közepes  adag /3o-7o q/ mész hozzá- 
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adás6 v31 rendea,`:dik n,éozLivd'1,kaci ±ea. Jól t : rem rajta a bums,  

burgonya, kukorica, borsó.  

A hat ' r talajnak 7o-a 160z  . n kialakult kiváló mezőségi  
talaj /14. amalvény/.  

6zakkeleten Pet5fi--szjlláo bgxqlík8n rétin kialakult me-  

rőségi talajt találunk szikes altalAj,ja7.li /15. eze].vdny/. A hu-  

mue7csodot* Wag  igen vastr3 .J-zeken a talajokon new ajnlatoe  

a 4o cm-mil mélyebb ®zintr;a. 3-4 évenként azonban altalajlazit:`s  

ozksóg,mw„ legfele16 szerves 4e mixtrágpdESáa esetén j$ termést  

hoz a buta, tnkorrépa, napraforgó ós a lucerna.  

Orosháza talajainak tbbt:. mint 9oiX-a jó cnlnóec ~,ű rrselior€~ei6- 
ra nem szoruló nas6e4gi vályog, amelynek lösz az anyaktizete, a  

Gübölyha,; t5ut-+ári fácaatorna pört j6n huzr,ciá homokhát kívóte.lé-  

vel. A várostál dare, dr:álkeletre az altalaj szikes /18. szelvény/  

Amint a talaj közült szelvényéből lAthatö itt sea ajánlatos a  

tulságosan oóly szántás. A  t3bbt rise rendezett mászgazdálkodáau  

any huaRuszrátegü talajain 3-4 évenként rílyitóezéntdaeeal "Ovel-  

he t j ük a tersaráteg vastagsigolt /16. szelvény/.  
A várostól keletre aabbl.yhajtó eret kisérá homokh:'ton kiala-  
kult mezó$égi t®la;, vertikális szerke7etét mutatja a 17. szel-  
vény. Ez az állapot bizonyos mért<<kig változik  te_ ületileg. 

A homokos v .' 1yog helyett  megjelenhet  a vály~ t~va homok.  
Gyopáros határában ée a várostól dólre t ; rmő szikesek fek-  

szer.e k. Gipsszel, vagy mda savanyitó Y.atá,au anyaapal javi z}aatók.  

A Sós-t6 és Kis  Sós-tú k::;rnyékén terrn::keticn 	haszno-  

sitható meszes, szódás szik sex teari,ilnak el.  

A catíkdi rész löesÜn kialkult mez3s68i vályog talaju.  

Gádoxo ti teriiletanek na yrészé t a 16:szn kialakult mezőségi  

vályog borít ja /19. szelvény/. Rendszeres szerves és rnFátrdgyá- 
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sáet. valamint mélymUvel4st igényel.  

A k<i2sÉSFt, hf;térdnak északi rz!srén rr`tin kialakult  gyengén  

sas+►aWyu dzikHeekfeksxsnek. Kis  ads'  /3o q/kh.,/ méeeeel javita  

hatók. Ajénlatos as  Őszi  mélyszéntAs án az altalaj lazitdsa A  

lsgoredm<xayesebben a zab, n+spraPorgfí, lednek terrnt~a7thető benne.  

a leg,ro;::s3zai;t terúloteik pedig legelán#k hsa9znosithet6ir0  

A falutél nyugatra ais délsa viZ6toabaxna homokon kialakult  

ars6Zségi talajok i^.oritjaik ex tnlaesint, ► Mélymavaléet és ren?szeree  

szerves és ai#tr4gyérz~!iaet igéxya: ,lnek ezek 3.s. Feltáteleeen méee-  

it ényilstk,,  

llagysaéwfi .s  talajainak 7o ~`'~-a lösaan kialakult mezőségi  

knn3lytt, i21, neh ' zv ' layog /2o. szelvénr/+  A humtxnsnraadott ré.  
tgg, vaeta..a4ga a iaa1mAtéri iskola kUsll,yék`a a loo o,rw, -t is el-  
éri. Halmos  éa Fél.matér fel  tai  a jnata sok a 05003, ki►iU cukor-  

rip+etermP talajok.  

.~ szaknyugaton esinse►vae mfeatel ;; avithata!S rétin kialakult  

savanyu szikeseket tal:álurtkx /21. s;.elv-sny/. I►ajo.sezAnéstól éssek.  

re a Trautmanngdorf- ►féle gyep  igen gyenge,  terméketlen szikes.  

A feltételeBen t•r'rrre8 szikes  fc:ldt  NY  keletre  nagyobb kiter-  

jedeelü sziken fekvő réti aM,yagl.enoeát talé.Iunk /2 2. azel a'ry4  

bé;.=szai ,javithdit4. %úlünüsen a zab, :ae;pvatorg6 és a lednek talaj.  

iaén,yeinek felel as 5+  
A fentemlitatt a ya lenesétől dél-nyugatra szikes altalr:ju  

rétin
ki
alakul* mezőségi és ldszbn kialakult  cnczéoégi talajok képe-

z.ik a felsz:t n terzeéaa`te ; ét.  

A krieeég haetéránek déli részén a Gerenc3els. Csorv°,o €s Géü4-  

roe teraletér6l ier:tert homokon kialakult ass4044 talajok tolya  

tatédnak.  



Caezefocatl„ógn afisillapithat juk, hogy a  3414 talaNainak 

2 i% r'i@ infuzids va.q,y ezgraztérswini ltJaz Z kia1 .kxit jó vizgazddl-

koda7.eu, raólytermOr.ste•_ ti -̂,eetlégi vdlyeso :.rInva:i -VS . odásuk nagy 

róc4t reaxdeWe t. Ezek a talaj fdleedgek kiv•'.].e'sn alkalmasak a 

na y alajigénr.yel fellépő gazdamial nt5vérzyck termelésére, Meg-

felelő 	 viononyok mellett els"::orhan a kukorica, ?ouzel, 

cukorrépai, rozs, kender, napraforgó, hips,  repce én a lucerna 

ad jtSminőeéE?,U, ma es haldankéntl. 	termiat• A burgonya, rozs 

és a dahfiny termeszt*sére a vil,yoa!eitttttzágli talajok kcvF bé fe-

lelnek aR$. 

Talajain nak mintegy 5`"3 a.rá.kea.. Atayrég<.e jav3.thsetá. Az 

altala,jsziesedés nem  érezteti hatését • ntivéxytermeaztiabe.n, 

A hosoktcúajo!' epeeidlSd adatteágukt ,1l rove  Csorvdlf, Nagy- 

soónéia is  Grocihz8 flat`+rbati jexertt(Ioek a bző18f  :7v'isr,olce és a 

lstaAbb talaj iréxtt igónyeí; ndvőnyek termelése szPmpont,jábál, 

►+. A  vizr;,, zwi,,rvf  szonyc,k az erens at Itrdp zeaaaa+afsaiaabe 

Talaskly területln előfordul' vizeluet ha ezeket mint tá j- 

alkotó eleeLeket vJ zegéljuk falez:inalatti 68 	 vizekre onzt- 

hat juk. A gaTdasági., de IsiYil öatisen a ata#agszdaeAgi élet ozém.4ra 

egyik lesfQntoiabb terceéeaetft3ldrajzi •lms mint ;ant.'zúviz, élet- 

téri anergi.afcrrr:ia, stb„ 

A fel9z:iri;=.lat ti vizek  haa.:nüsitána iger lányeges .Feladut a 
Oráeban, mivel •M*  Je10Maiktelen fel.ezini vizfolyssokk.al,felesai- 

n3 vlznyr6 81 lahető44016,1 reT.üelkczik. Eredetére, tula.jdoneá- 

gaira 68 feihaazru414ei módja azerint termAlio vizekre,  rétegvi-

zekre ős talajvizekre us thatjuk óket• 

A terrwnl.iQ  vizek 	ga7dqségoean levai±}tei rétek:eket feltérő 
értázi kutakból, vagy kt!zépsó pannon rétegekig mólyitett furfiscak-. 

bál nyerhetiink„ 
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Csaknem valamennyi ért°' 7i kut melege lb az évi ktSaéphór:,i#r-  

eéklettaiAl, teAdt terntllvix, azonban a 35 C'Q  alatti vizeket nem  

mint energiahordosót haesrnAljAk fel. A 36-45 C°-u é. tézi vizek-  

re fíSrdőket léteAitettek Gyopéroectn, t3roehAzón óe Tétkomlóson.  

A jórós aooldgia.i viszonyai lehetővé teszik,  hogy haeonld 500 me  

ktarül.i fvrdiMhka,l al Ogisz területen termAlie vizeket térjunk  

tel Ezeket a meaógasdaetgban gazda 6soesn lehet üveghéiaak tU-  

téséz•e haex.nó . lni. Nagy hétrAn,yuk asga.a oldott áevényan,yetg tar- 

talmuk, arai a tel 	nebuí#it  

A term41ie vizek Maik gta port jét a hipoirtermilis 70 0  

feletti vizek alkot jóik. A j; ráeben a naggs i'ei ée a tótkomlósí  

aélyturrsokbbl nyernek Ilyen vizeltet 13°o-1400 m. ailpsagből.  

lermél ée győeyfürdóknek való fOkaezn«lásra alkalmmeallbak mint  

as előbbiek, magasabb hdmérsékletUk ós magasabb oldott ievia -

Wag tartalmuk miatt. Mint encr,niaforr.1s ártási tartalé kot je-

lent /a két kut évi kőszén egyenArtóke kb.1 2000 vagon/,  azon-

ban a lakőh' zsk fUtéeére, vi.1lem4eener T:ietermeléere, stb. való  

felhasznAl4suk éppen saw  #s 6nyat ragtartalmuk miatt nehezebb,  

mint pl. Szeged kórnyikén /R TKAI/. Vizag+ lat tArgyrivti kellene  

tenni, hogy az .Savényasyag kinyeedee gazdac s-e a vízből.  

Ezzel esetleg m� e célokra való felnesSOAUWedgAt le  növelnénk.  
tntt zierre magas  hőmérsékletlik miatt a  termAlie vizek nem jöhet-

nek azimitieba, de lehűlés utón sem magas ásvényanya ; tartalmuk  

miatt.  

Igen figyelemreméltó TOMOR János elgondoláea a tótkomló®i  
hipertermAlis viz vizgőzzé alakitéséval kapcsolatban. Az 1922,7 -

2353.5 m. közbtti rétegekben lévő viz h3mérs6klete 131 C °  ée  

195 atm. nyoaéa alatt 411. Ha leengedUnk egy  as  alsó v&;n zárt  
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ao 5lcsövt:t, majd  a  du?6t hirtelen eltávolitjuk, akkor a viz 

1 at:m. kdrUli nyomás alá ker.Áive vizgőzzó alakul. Ezzel az un ,  

szippant4si mi,ivelettel rendkiv1l megnövelhetn/ nk termálvizeink 

hasznositási órtékét. 

Nagyon fontos probléma a vizek pt 1 :tea. Sok merőben el-

lentétea felfog'* ismeretes e ké.rd'sr"l az irodalomban. MIHALTZ  

szerint pótlódik a termálviz, ::ie csak a nyomás alatt lévő aély-

sé -i karsztvizből. TQMüR szerint a  viz  nem pótlódik, mert a 
sokkal mozgékonyabb gáz ős kőolaj sem mozdul el telephe ly4ről. 

Nem maradhattak volna fenn másként a pannon ós alsólevantei ró-

tegek ólt l  ,"rzött ipari, gázok sem. A töréeek to  zártak. A 

VITW2 hat alapján a pannonbeli /Soo-19oo m/  gazdamásosan, a 
viz pótlódására is számolva 1625 m3/nap/krf viz termelhetd ki. 

A járásban számos alac c onyabb hőméreékáetU /nem termálvig/ 

'artézi kutat furtak, vizük általában nyomás alatt van  de  igy 

a viz a fele :inre tör főleg a nagyobb odlyeégti kutaknál. Leg-

gyakoribb az 5o-15o mó lysóTben léve poósue pleisztocén és le-

vantel r te eket megcsapoló kut. A 15o-5oo méteres furások rit-

kábbak. 

A falvak és Orosháza lakosséga iv'sre óo biztartési célok-

ra kitting; rninőeégii érté;=i vizekkel általált jól ellátott. Ke-

vésbé 	 ez állatok itatására mar; a,sabb hőmérséklete, ize, 

ée ®z aÉ a miatt. ION használható dnt zé sre sem, mert szóda ikar-

bonőtot tartalma* és ez tiit_b éven kere9ztül öntözésre alrialaaz• ► 

vs a talajt szikegiti. Kiválóan megfelel azonban ipari viznek. 
Az ipari viz ir'nt nincsenek a mczőgazdaas `fihoz hasonló magas 

keveteliftek. 
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A Prés északi részében a pleis4t,_;cén 48 ópleisztocén ré-

te »-eket megc,7apold kutak loo-2oo, 150-250 liter/perc vizhoza-

muak. loo m-en t fajlagos vizhozam 20 1/perc/m. A viz p5tládá-

sa a peremtertlletekra sz őlefolyák medrig keresztül történik. 

Orosháza és Cs a:ndapr ca között a 190-aoo :a k , zUtti ple-

isztocén rétegek tartalmaz ék a legtöbb kavicsot. Az egyes 

kavicsrétegek 9-lo m-t is elérnek. A terep alatt 6o, loo-15o 

,. s'lyen fekvő homokrétegek is gazdarok vízben. Az élta-os 

vizhozam 150 -200 1/perc. 

Oroahásftól délre a vizadá rétegek 4o-12o ős 20-26o a. 

között fekszenek4 és itla; as vi:-hoza7, 200-3oo i/p. A fajlagos 

vizhozam 100 l/pere/m. A jérés tehét északról délre gyarapszik 

Artézi vizekben. 

Az első vizzér6 réteg alatt réte ',vi v ket alkalmazzák leg 

gyakrabban a  mez'gazdauségban csákutaa tintös'ere. Gyopáros kör-

nyékén 12-15 m. közötti aiirságben lévő homokréteg létezik a 

legalkalmasabbnak erre,  Nagysimbvison 14 m. körlli rétegek, Gé-

doros haté ében a lo-3o-5o a.  köruli riteg*k, 1'őtkomláeon pe-

dig a 19-27 n. :r lyst;:ben fekvő Uledékek. Ennek pontos megálla-

pitéséra és a készletek teljes fellt'r sé.hoz több fur4e szüksé-

ges még, igy  csak me 1ehetasen hozzévetőleges k_`>pet tudunk kap-

ni erről kérdésről. L tgyancsak részletesebb vizs ' latot 1,16- 

nyel a vizek minősége, az ün .;zésre való felhaezMiz a szempont. 

j bók. Az  eddigi  vizoF.€{latok eredményét a 3. téblézat fDglalja 

össze. 

Amint a tébl¢zatbdl kitüaiic, rendkivUi kevés szému vizsgé-

lat történt. Bizonyos éltalénos következtetéseket igy  is  levon-

hatunk belőliik. Megé.11apithatő, hogy javités nélkül csak Csor-

vés hatérában talélt falcain alatti vizek e.yharmada alkalmas 
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3. tdblázat.  

itlezinalAW réteFr;vizlk min:"séeiasamxl.iea. /ARAYY/  

vizegilat k.ito~'ie- javitáe n41- javit&oa1 nem javitm  
ez4ms 	talan  kill bizon;ms 3nt Azé are hatcS * al-  

Orosháza 

Nagts$émí.  

Oddoroe 

ú$orvds 

1m3 

1«►3 

103  

1-3 

.0*  

-- 

.... 

tó.  

.... 

 

V% 

SO% 

~► 

 

100%  

33%  

5o%  

67%  

41•41.  

0•4111,  

awe"  

-- 

33%  

bnv}zdarso  eiderp►son As gyg►asináeon 50-67%0dv+ul jav3.tva Un-  

tazni lehet. Alkalmatlan as orc►shdza határábaa vissgélt vale-  

mennyi viz. Amint a fejezet első ráesdben utaltunk  rd, a vizet  

adó rétegek  nem egybntettiek, kis tsrttleten is vAltüzhstnak a  

rétegviszonyok, igy a viz minőségs is. Altalában a mélyebben  

fekvő rétegvizek kevesebb oldott davAnyanyagst tartalmaznak,  

tehát as tlnt naásre, vagy egyéb cam Ira való tslbaeanAldeu.kkor  

vaámosnqfii réteg visit sigyattesen is vissgtlni kell a keveré-  

si lehetlSség,eket is tigye2embevdve.  
A felezine:I.atti vizek ki3zül az ember legman*,  a talaj-  

vizet has7n "lLa fel. A vl.zellá.tásben ma is dgst& szerepet  

ezik*  még ma is  laaazatljtk ivóviskdnt is. kTMAtartás és dntdző  

viznek dltaláno,dan. alkalmazák. As t; latok itatAeára ala4cso,  

nyabb hőmérséklete ós azaltalanaAgaa miatt alkalmasabb mint az  

ártézi vie*  

A ta3.ajvia az egéss járAebnnt Aratt kutakkal könnyen elér-  

hstő• Átlagos m:'lysége 2-5 m. közUtt van /7. mel.léklet/. A  

tbrmel . ékkup jel.lez U tez izlet elvágst3Aiaén4l Csan,idapáca - F'usz--  

taföl.dvdr - Orosh'za - har : oskut » Béksaeémson - Nagykopfncs  

irányában huzódik e ,:'y magas talajvizszintii adv. Itt a talaj- 

öntdzéeekhez haszw°1ha- kalmatlan.  
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viz C;la,loQ caacsaeséga 2-3 after.  B&-késeémeon, Na`,7ykopixusa  

ter.11etén és a Fehér tó környékén 1-2 m.rsétcrig emelkedik.  

A talajvizezint mageis1(gs világos ösezefü=Tést mutat a  

fslezini és felezinkt;zeli rétegekkel a tertfletra sz:'rmazci fu-  

rdss$eíványekst 	higykopéncsos i llisArá agyagos  ho- 

sok tol so  Milyen hel,yeairetdik el  /1. ssolrisM Tdtkom.I.óeQri  

0,3 «. l  114 mélyen t1l41juk az $aYeidtspglket /2. aweZ.vény6  

OroahAzdtól délre 2,2 aw  Mélyen van a vizz4r6 /3. ezelvény/,  

tőle északra ahol  egy ad* 	$113 kezdődik 3,4 mxi m.t:lyen  

f44► ssolvény/. Hasonló magas talipizezintü sév hu$ődi.k Caar-  

vfie •• gagyszénao lvényiban. Itt is  kimutathatóz bsszefü ,~.aás  

a vizzáró rétegek és a talsjvizszint mag+aeeéga között. Csorvtie-  

tfi1 északkeletre pl., ahol a legmagasabban van a talajviz, a  

vizzérú mpg közvetlentil a humusibeeociott réteg alatt kezdő-  

dik, 0 66 ii  0,8 m. között van cask viszonylag parasusabb rész,  

lajd iss4t vizzéró réte kcivetkeiaaik /5. ozelvény4 A felu kör-

nyékén 4,6 a6 mélyen fekszik az agyai /6. szelvény/. Na;',yazénó-  

son a falu kagslibltn 6,3 rn.  mélyen ta3,dlható a vizaiiró agyag* 
 

A terület tötti rissén 3-4 m. a talajviz m4lysége a felezin  

alatt.  A  notmois:nAtakon 4,5 sőt néhol 5-6 ma.-íg süllyed a viztti-  

ktir. 

A talajvis szintje ter::,ésretesen kúzvs:tzenill is Ysaté.s‘.nal  

van gazdaw,gi növényeinkre. A kiaérleti eredmények és tapaez-  

tal.atok szerint /FE`i'RA:ANITS/ a sekély g ökérzetti növényeknél  

/füfélék, heref6lék, zbldség/ a tela,jvl.z optimuminak értékha-

tára laza talajokon 50-7o cm., közép-kötött talajon 7o -loo om.,  

kötött  talajon  pedig 8o-12o cm. A közepes mn''3ysál,a,f.i gyökérzet-

tel rendelkező nrWnyek esetében /burgonya, kukorica, gabona/  
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módosulnak az ért6khatrokt  

laza talajokn:sl 6o-35 cm,  

kUsip-kötött talajnél B8-115 cmz  
ksitbit talajadl 95-125 calle  

A ad6lv ebb g,ytkirzettel rendalie#a ríptttilíkz borsá, kender,  

naprmfor : ó, s ud ni cirnkPti, lucerna eoetében a 9o-l00 %-os  

term :`. st bizEositá optírnélie talajvizazint ma:;aSSigokra vonat•  

kozóan a ki3vetkező adatokat kapjuk:  

lama  talaj 	7o-95 crn,  

kiisho of kö t ö t t 	í3o-12o cm,  

kötlStt ta2ajail 	95-135 ea.  

Szö118né1 áe aliaBlasnéls  

laza talaj 	150-210 cm,  

közép-kötett 	190-26o cm,  

köttit t 	 210-27o cm.  

Ezek az adatok a Qxánt6id3ldbn módouulnak, mat a ztöv6ny r.er.c®ak  

a talajvizből vetrrsi !el a szUKs;tgeo vizet, sdé,tré.ez t eádoeithat."  

jé k a plirola#af viszonyok és a talaj Q,,yéb tzilajdoneága3.  

Annyi  azonhakaegillapithPatf , hop a szllfi és  gelaa2eti+íl4k sags  
ncira optirelie a fentebb err;litett két lna^.asvizezintfi terUlet  a  
szikes foltok extrim eseteit kivéve. Itt néha még a sekély g,yU_  

kérzei:Lf növények eziadira. !ae amassak a talajvizezint értékei  

/e ,yéb YcltétQ3.ekr11 aa SS  Osálva/. Egyéb ter'.iletek.en a köze-  

pee  és sekély mf'lyeigit !q►`ekérzettel rendelkező nisvFinyek a ta-  

lajvizból rriinim4lia me nnyiséget tudnak csak folvenni, ezért  

t►lazon.ylag bővebb ceapadékot, vagy öntözést kivánnak meg.  

A homokhátak mély talajviss2irt j. részei /Csorvás határa  

pl,/ öntzés nél.ti:öl leggasdasigosat ban sz `1ő és ~+,yiimdlce ter- 
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mesztéeére hasxnotsithatók.  

A talajviz vizs 'latgkor az extra:  11e1rtoklet is fi : 'yelem-  

be kell venni nae>wcoak az 	óriáel iMplieitdeokat fi-  

gyQlhetünk: meg • 1I'1V: .1 mérései alapján:  

Kut helye 	LeOt3sebb viz ' ? lia 	na:? yor:t; vizélid®  

	

CIE 	cm 

Urc;.shAea 	378  

Csorvd# 	523  

Tát komi6e 	251  

A ta2aajTiaezint magassága a Qaapadákvi zonyokkal van ezo-  

roe i3sc=zetUga3eben. As  ilyen newymértékü ingadozás nem kedve-

ző a a-,ez5r azdae+ági mi#vényzatrc,, másrészt me6neht:zit3. a biztos  

készlettel va16 ee,#roldet, i:venként nem mutat ekkora ingado-  

zést a ta,lajviz.  

Az ósott kutakban feltéirt taa3,IlljFiz mea ~-.yi,ságe Oresilde061  

északra éa délre lo-19 	délkeletre 2o-29 e,lke. Book  it  

Alföld 	teriileteihez viszonyitva k,.zepde aenayiségok. 2`8a-  

l.a.:ivl.z tartalókokb6l :~ E~m ill a terttlet rt,:uzu,l. A gazcse+ságos  

viznyeréshez eailkeéces 400-600 1/p ami a csókutas öntözés e.se-  

tében sz :ksé es azcsnt.an. coak Orosháza óa C,s sn:{xciapáoa kúrusék6n  

nem hagy kivánn.ivalát ms. ..;auté.n.  

A talajviz alkelmass,< 4nak letateilgsldgei na gyban ií,ggenek  

az adott ásv :' n.yi anyag tartalrrarí,tól. A járda terUlete 3 kutjd-  

nak vegyelemzését  foglalja össze a 4. táblázat.  

PtAtfiAáe,n kevés az  Mg a megvizsgilt vizekben. A Csarvás  

környéki kutban kierrelke:l5en mama az 304  tartalom. Már az  

5oo mg SO4-et tartalmazó vizek is kerosit jék a ncivényt. KANIM  

s magas Cl ion tartalom is a Csorvciei és oroshdzi vizekben.  

Valamennyi v:t.zB '1t talajviz szilárd maradéka jóval meghalad- 

74  

175  

3  
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4. 4á U1iifiat .  

Tala.ivízminták veg;{ele mzéek  

Község 	Na Ca :>ig Cl HCO 3  a04 tiG3 l

ar

d Német Ls- 

fl
Ár

-  

	

rég
-  

ing/1  

taro sh a za 697 4W. 4 48o 	76, 1$0 a.. 2002 04  15,7  

26tkoml6e 536 ii'► 36 loo 1346 111 €3o 23o6 15 22,1  

Csorvée 1746 95 la7 387 1o64 3398 14 G549 38 17,4  

ja ez ';11tözciviz filtőtelittl ssolgé.lá 5oo mg-it literenkftt •  

A talativi.sraoimt tengerAai4t feletti aagseeágártaY elooz-  

léea 	Abra. / arra  enged kdvstkost+rtai* hogy feltételezhető  

a tslajviz északnyugat-nyugat irdaya őremldsa.  

BEK6SCSABA •  

o5h4z/y~~~ 

3. Ábra. A tata • víztLikör  tengerszint  feletti  helyzete  
/195a-54/  

Felszíni vizekben jóval  eze  rc,yebb a járáe 0  lla:i.nt a fel- 

dzi.nalatti. vizekben.•  A jérée ternetőa na le 610 természetes  

vizfo 1y ~ e ninas• Az erek  időszakosan  megtelő vedrét belvizie-  

vezető Qaatornévé al.akitattik• ezek kristil mind  

mult p.ra, 4.1nd ,jelenere nézve a ';7„"rzz :'r.  

dák 



A SzdAaF-tp  rornA.aiai tartileten ered  Vass  is:lzstlóben.  

.14.41lli vizíbiy+ie volt, mealy a Kis-ii-are - al 411©tt c3sszektitte-  

t+issben. Szabs#2yos+taeQaal tcibb kü16n4l16 szakaszra oszlott.  

A aNSáhe lial fldvis e atürnin Ti t ?.e/sec. ipari vizet kap  

s M Aras  érből  a  asbsrgyf.r. A tdbbi vtzt` t rx kiim ►Y r  A2L tSiww.í*
~.  

ma a Xiellyhagyvei !'etstorna vezeti le a 0=aroeba* areietileg  

a Au 	ii_fóg..~e.xnli Matta  volna le az damsel,  vizet.  

10 b@/m00.-tira;  volt tervezve, de a ra,3ta106 Ni:tams:yrck  meek  

l s/sec. viut kApes,k levazatml.,, east  A#gy.xés,zt a admeQn - A-  

pdtfa:ivi fSteatarna vezeti lsa s  ezzel mintegy  kelf::ti. 6s nyugati  

szakaszra  szabva a 9sitr4zeret. A .ryuliati x*ia£e ogy darabon Yi-  

ezdradt, mkjd pdr km-rellejebb beivizlevezet6 aaatornérxak épi•  

tették ki.  

A Sssfiraz-érbc vezati viGadt a Caerepesai mAjoredl torkolló  

Ara~nyadóri coatoj^na  ie*  'SW  asakaazin a acd.;jesfifollsAsi cf:atar-  

ridban pc.iytatőd3.ic.  

A  Sóstói és a k;. sztae  	saCarn04x5,ip 1grelyek régen szin- 

tén erek voltak a pueztai s xvattyutea ,ep smell At a vizet a  

lusztai Csatornr`fiaa, amely azt a jOmseQni f aestnrndba vezeti.  

A S6 a-tói, vagy Bobxurr,i csatorna egy részét tUntetik tel a kato-

nai tórkipok Wstó néven.  

A Sz4raz ér vizrendQzeróhez tartozó fClszir. .i vizfol,yósok t3ntö-  

záere éltalsibs;n alkalmatlanok. Igen magas  t3eezes oldott sótar-

talmuk /l000-12oo mg/1/ és magas  a Na tavtal:auk it. %? ©% feletth  

A Ha,jduvaE;y--Ari főassatornót a Rajduvflai ér asdróbe ato  

l,i►itettik. A riajduóri -  Gt3rbeAi is a lajáari Ottlaka osator-  

na dsszefvlydesóbdl keletkezik. Pragalaz ► a MAgoe,eóri - fvcsrator-  
nAban folytatódik, amely a Kuradbat vezeti a vizet. A:lajduvtagy  



«.j9_  

450-600 m. $zéllrs, medrét hat3l:rsae vI zi timeg alakitott,} ki  /IQ-

clan. 1942 óta iaelvizlaveL9t© csatorna. AHajduvg ~lgy északi ki-  

áRazéeéba►n fut a  3zé1L'áaéd oe$tornm. A a3bjljirá!  -  8ir~tvijl-  

az Oro.~ahi,z. l_~,:`.,,,, dAeebodllsi f"vB  t~,,,,orna foglalja el. Coors.  

vie,  4crQrtdis, '*agyozia4is vizeiaex egy rószót vczcti le a 10-  

rt;stik viz2:.yiijt i terf,ilceiáikez tartozó  

A. 3t.... 	 . 

Az e3rrilitett főbb levezető osatornAknak Bz :.3iAos m 11:5140  

is van. Ezeket még a c oegr:id- és a tiazabura3. vi:zlépcsők MVP  

épUlése előtt helyi kisebb kitesjedis4 bnt ; zt5sre fel  lehet  

x►aaazneilnf.. A volt felyárt:edrek 3ltalában ca2:íkesse7k,, igy Aade  

terUleten ijntbze3tare alkalmatlan  vizet  is  fel lc::,ot hasznilni.  

A jéráo gilóvizei kiizül legjelentősebb a qYoOro$1  

Szikeeedéare hajlamos homokbuckik laposaiban keletkezett a Ka-  

lteoezéki-0, • Hajduvijlisyi-ér é© a Cöböly..prgui ár talólkoaá-  

s6uál. Eredetileg csa}aadékviWl t-ip16l.:oxott. Ma kT3rn,v6ia0 M61  

rendezett, két kut vize folyik bele. A  régi 28,6ie-os kut 11,,2  

1/p az uj 4o,5 C°-os pedig 995 1/p te1 jeeitwén^yel.. A Zó vize  

a humuazkolloiuczktól vilAgoebapna, un. "fekete  viz". ac4kbaxt is  

t3zc3rvetá anyagokban gazdag. A tó nay réezét 4:i.rdőnek és csóna-  

kázá tónak épitették ki, Fgy része nádas.  

A CirjNk-ér medrének egy részét ftg1a1  ja  el Ciroeh41061  

sLólnyudatra aNaps  Shetd  de a iCie-Oet4  időnként teljesen ki-  

szira+iá meezES, esődés szikes vizei.  

1 Kar3oQkut puaztra ~~.:5zs, . nti Fehértó  is ey ré^ i vizfc lyá®  

Sedermaradvé:+ya. Mrn.lezAtén¢1 csak 0,5 - 1.m-rel fekszik mé-  

1lrsbben. Szikes vize szUrlai,e$4h.ér átlátszatlan a kolloildlis  

adz* de ®agnéziumezemecskáktől. K.i®zéradáekor a pelyhek  le~ irile- 

pednc k. igye® részeinek a vize "fekete via". Cscapadó kvizen ki- 
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vül va.lészinU forrrIsfejből is téplá2kozik MSS/.  

A szikes vizek kémiai i3©szetétc1 ben a Na k.;:ticn és a  

HCO3 
 anion a ddntő ezerepü. A vizek kémiai öse::etétele évosa-  

laakfilt v!.'ltozf.k. TM DTIHA7LI Gs. vizegdlatai ezerint télen a  
dissltaimii4cic5 fokozódá;edval a(XJ3--- áta.l.aku? HCO 3

..4 s 
 

I. Na2CO3  + H20 + C©2  ~_' 2 Na HCO3  
D# tovább nó a szabad CO2  m$r:xyi.si40 ahior a  tá ramekin  lerss•-  

dódott CaCO3-at is feloidjas  

II. nCaCo, # nH20 + stiCO2  ~ nCa/HCO3/2  + /mism/002/s10/  

Wien  ezért * Ca"ionok mennyisége loo szoroei.t is elérheti  

a syéri értdk.nek.  

Tavasszal nő az asesimiléló szervezetek sz4rrsa és az asszi-

miláció. A szabad CO2  utén az organizmusok az NatiC0 )  félig k'c3-  

tg:'tt széndioxicijit. bsisnAlj4k fel„ 1„:5T a viznek n8 a CO 3
-'ani

on  

 ~l/ (Waken  Ca~ 
katin ta talma /I1./I. e~ anlat 41186sb  

egyenlet seleó nyil/+  

Csdkken a kationDk száma a ki3vetk^ző realaeiQ lejitesESddeá-

val iss   

Ca/HCO3/2+1,4240) 	21;ai3CO3  + CaCO3 
 

CaCl2  + Ms100, : 2NaCl +CaCO3  

rryér dereMn a fény intenzitiea at optiméllson tuti  246,  

ezért a tavasszal megindult faliaetett  visszafelé indul  al•  
/I.  egylet felső nyíl./ AyAr vigén de 6ze,,tCr:;terbe2l az aeszi-  

rniliaiá fokozódik ős maximumlit ér3, el. A CL53-"` ionok szeptem-

berben ép októberben érik el maximális srtékilket.  

ti .s., e1 a disszimilációval megjelenik a sza.tad 00 2  és meg-

indul a télre  j ellessső Sllapot beállása.  

A csekély vizmennyieniatél eltekintve is a helyi tsnttlzési  

cc`lra való f elhasLn rláeét ezeknek a vizeknek fokozottan gátol. 



6. A I.etáfi 	,g,yü— 
mUloeUse a Gádoros 
határéban husádó 
homokh{ton 

5. Aranyadéri főcsatorna 

7. Dusftvi~ legelő iesőeági 
vályog; talajon 

8. Célszerit ezerfás is-
ti116,a ely vőd a 
téli hidegek ellen is 
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ja hogy nyáron 	inkább romlik a h'a s C;a arány éo nő a,rAr  

lo mg/1 mennyiségben is argező  hatr'~,au COT mennyisége.  

Abel  turt kutakkal a vizrnennylmi,g aveihetá, ott a gaz-  

dag planktosAli.s élet lehatdeéget Ad  halastavak láteeitásére.  

A viselt 	ősztől tavaszig 7,5 - 9,nydron 8,5 -10.  

A járáe lajtos térezinein é s  az elhagyott folydmcdrekben  

gyakran megi3.1 a csapadákviz, belvir9k  keletkeznek. A telviz-  

rérd4sere a? 1942.0es dvi nary belvizkárcrk iránv ytották a figye1.-  

r;e3t. l918-42 köseitt 715,2 in volt a csapadék ávi Cie;szege, a:mig  

19o1-30 kc3z.Utt csak 522, 	A nay Qiapadékáesstg hat4o4ra a  

talajviz l,a m-rel  elnc>lkeL.e ` és  az időszakos vizfolyások ki-  

'3nt5ttL1:. A t=+ralet 18,24 ,]-át elboritotta a víz, 360,6 hz dcáze-  

délt, va,;y megrongálódott. A lesnaPr~robb vizt,oritotta területek  

Oroeh.ciza környékén volta:s, itt volt az ';eszes vi7borit4o 39,6% -a,  

1442-b, n ca utána épitettk'k ki az ereket belvizlevezetn  

centorminak. A na.:.ycértnkü esőzések wonban gyenge vizvezet8  

iszapos, isgyaos felazinU laj,osc,kban ma is  káro k at okozhatnak.  

A belvisczel ve::$6lye2tetett ter=.11etekg-t si 5. ttblázat szem- 
1 Iteti.  

5. táblázat.  

uÖf6Aég 	Öoezes ter. 
k.h. 

Relvizvor,xok  

Belvizrendezett  
Belvizzel ve-  
Qsálves&ett  
xeriiiet —0ler 
kh. 	4S. 

Ier 	et 
k:h. 

OTer  
I-a  

's3dkéssámt3on 10.891 566 5,2 6t3 0,6 
esan.áda;~áca 8.926 16  0,2 --- -- 
Csorzá.e 15.683 58  0,4 4o  0,2  
+16doroe 6.634 1 0,0 2.683 40,4  
Gerendás  7.o84 3  0,0  .0411. ...11111.  

Kardoakut 13.218 1.137 8,6 15o 1,1  
Nagykopána a 8.351 2.225 26,6  
Na,gyezénás 16.6o1 1.780 lo,7 6.528 39,3  
lu szt af ö ld` á .r 9.942  38  0,4  -- --  
Tótko.mlbe 14.948 689 4, 6 .... --  
Oroshéza 35.130 1.221 3,5  -- ..-  

Járás ifnszs 147.4o8 7.734 5,1 10.469 7,0  



A inns  yobt mc4rtiklNpw áegykopánca, Nagyyezánáa e  kardoskut d8  

Orosháza e.Aktre lepOsai va : : ,a : kitéve lelvisvireaélynek. Yagy-  

szén.áa ée Gádoros batArAban a rende . iei i1C+z'k lat<z4 9211 Ail .  

fUlterU2etet tettek belvizmenteasé.  

Területaf.nktsn 3 be.lvizrendszer ta1A7.kozik ecymással:  

a Duc,.tis - hékafoki s  i Xurcai és a 36airo,pi ba2v .i.z.rondszer. A  

~;trnm 

 

folyó vizgyüjtdte►et14 t4hez ta.rtonxak 	Ora./  

75  
~5 

<,.,;/ 
	 '77  

-~ 

	

60  

, 

h  i 
~ ~ .) ~•  Or: 

 ,  

,  

   

80  

c sat orn3  
--- te1vizren  

 

 

i 

  

4. ibra. ~elvixrend~~e~~,  ~+wrwi~~w ~~r~~iar.rnoi ~r~www  

A nison.i betvizrendezer gerince s Sz r -. ti;r, ill. a Sim-  

spnepitfalvi f5c1pat:,rna. Ebbs  vezeti :Bigd.rzé, :•.aruos'Aut és Pé ,.  

ideoldmison belvizeit az: AranyaOri oaatorna. A talajvizeknél  

emlftett majo= talajvizezintü z3na ez. üroshAzs déli róaz.ének  
és KardoQkut nyu - ati részének belvizveezélyeztetett ezikeaeinek  

a vizét vezf : ti le a  Szulalaposi, I?a;; kó, Szemző - Udvari Jez:auita  

77  
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Karc3oskuti oldatldgakon keresztül a Sóstői és a Pusztai ceator-  

na.  Ezek vizét a 	1. i tett Pusztai  ezivattyutelep emeli a  

PusAtai cept., rn jb3, amely az Apc.ítfalvi - adomKin:i főcsatornába  

viszi.  

Tótkeolástó1 éezAicx'e a Tótkcm16s41,i, es4fces10s4014 délre  

a "rti.r-.relylogyeai esatsrnák ssolgélnak a bexvizvée:z:ly kiküezö-  

böl;,sére. MagyIeopánc® területiról a ;3zaékeséri csatorna  vezeti  

el a vadvizeket.  

A csatornák fajlagos viaezál ' il -4da a eárnooni belvi$rend-  

szerben 0,14 l/sec.  

A 211,;1,
ö

' 
-  . : ~~.~...b 'f..s  ~v~`~~r ~.~ ~, e • a Kőrösök 'I►'i#tgy4  t S  ttrq-  

leté}:ez tartozik. Gwren.ids, C.'somia is lisgyszímts belvizoASn-  

tesitéeét oldja mog. Cs+arvtson a legjelentősebb oldald$ai az  

Aradi Vitézek ős a Calri-•csárdai oldsldgak. Sz@IIgson a Kisezé-  

tu~eéri do  a b`üz•iaeori csatornák. Az észak-nyugati szikes gye-

pekről vezeti a belviset a Taraji főcsatorna és a Szónb.eéri  

főcsatorri.  

A  prcg belvízmndszere  a Tisza arözvetlen vizgyiijtőterii-  
lets. Legjelentősebb coatcr na e :iajciuvÖlgyéri - Görbedi fo""caa-  

torna, amely az egész járás területén vigighuzádik kelet-nyu-  

, at irányban és a Mágoceéri főcsatornában folytatódik.  

1945-196o-i a községek kezelésében voltak a belvizieve-  

zető csatornák. Az állam közvetlenül a Wiisépcaknek nyujtotta a  

pénzü;zyi témo,;atet. nevée kivételtől eltekintve ezeket az ösz-  

c2sgeket járdaépitésre 48 euáb célokra haegndltdk tel, nem a  

csatornák rendbetart.ásfrn. A csatorrOk elhanyagolódtak. Az  

196o-ban alakult vizzazár lttod .ási tárult legfontosabb tenni-

valója a csarorn'ic rendbehvz.áaa. A Fehértó környékén végeztek  

csak kisebb uj GclvizlevEzetB rendszer épitést. A vizga$ddlkn- 
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dAsi. Urintiet angyrészt álinai dotieidvas;l (Ss  kienb!;részt a ta-

gok támBgatAes#'vetl volgai aunkAj ét,.  

A belvizek ke].etkeÚésáre a relative  alaca.1_iysbk; társei :iZ  

tertiletek nyujtanak lehetóasóget +  altol a vizzárv rGtc8s3k c7sekály  

mélységben  vaj  a felssainen vaanak„ Ebek  41ta2dban szikesek,  

hiszen a ®zi kesedás i s  ha9onlA fi0sltételek mellett j4tsz6dik le.  

A vi2agyi kataszterkel  44 is kitUnik s  kssgy a belviz5 által ve-  

sz ,:l,yeztetott to:r:;letek Mate'  tabe480 i'ib. vapr legelő. A ma-

gasabb t6rs'Anu Jó v:_zgazd4l. . sdt,}yu ieseztib3ákon ás a har~okhát®-  

kor,. a belvizveszsíiy livlagoat csapasi.ákvie ►sonyokat fi : „yelc.ribcvávstn  

rninimil,iar A mesóga23asági teeae lis veszélyeztető 	ai-  

vewzstsiee nagyxéest megoldottnak tekinthetó. Ahol mig nem nog*  

oldott, ott sea o.kozhat jelentős károkat, mivel mzz5gs►zdas4l-  

leg kavsíebi Ertdkee tert,iletekrzl van  szá.  

áo jamhasaudjijum az er~u~ l 	-0 at a  

Mat►yarlweszAg seAx►es6kelt ságha_;lstr== ban kontlnen.tAlis, óceáni  

áu medi.teacdn jyatr$sok érván,yeaitlnek. 1t meesace jel l.es al M6dflsitja 
 

a földrajzi .:Jzálesságk:el ac46d6 ághajls^tot. Pz A1fg3.d7n, ahal a  

plrás 	az országban a legmelegebb a nyár de leghidegebb  

a  tél. Az évi bleAreákletiagdmon kivUl nagy a napi hőm;raákleti  

ért6kek ingibea See arás hajiam mutatkozik  a koraőszi ás a k6só  

tavaazi fa- yvkra. 	magas a naps 	 es Arák ssz4ma•  

Az A1.Yad Agks,jlati kdrs=etit további xY‘rc:sr, a.l.kdrzetre  

oczthatJuk /See  ,. KAnAs «. TAWS/. Leek 1ey;tőbb éghajlati  

sztztatái.t foclita össze a 6. táhldzat.  

A "b" alk'Jrzetber: a l.e ma,aasabb a napeaUtdees drdk as:áma dB a  

napaatée is, vi.snon,ylag tehit a 3egkedvezi5t-bek az ághaj l:xti  

adottéAs©k itt. A "c" alitOrzetben, ahová  a Pride is tarít7lik,  
vs.3.a;:;ivo1 keveser,l: a aaapsydik ás a napsUtüaesa órák száma, ki.  
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6• táblézat.  

A.a :hl.T111 	lat  it  ia~,  /BACSt5 nyongn/  

Alktxzc-t hói.ngée Gsap.max. Évi napedtés  

a 22 so -240 5oo-600 l9ta0-2o00  

b 22,0 -24,0 5oo-65o 2000-1l00  

a 22,0 .-23,5 5oo-6a© 1950-2050  

sebb az ávi il6!,ryr?r;1 t: KletiXli✓adozA3. A Köppen rendszerben t:$fx-s.G81  

jeltlljitk.  

A jArdaban an egészen kis kiter.iedi;sii terrftc;ketlen szikesek  

kivételével a n::int6töldi 1lOtr4nyterflhf3ztús eredrn n,yessé,e döntő  

mAdoxt az 4shajlatt4ls  ill*  aa iti5járlisi;3:i 	Aendlkivi11 fon- 

tos teh<it az éghajlati elemek részletes iamorete, esyréeret a je-  
ion viszonyok méleszar;ielíó.inek xneqit4l4e4ben, a4.04eyzt II 300  kul•• 
t•srnöv ny összetételét illetően ós az iint,zóis idejérnek, sódj4.nak  

meghat4r0z4sa srempontjAból. Montag az é%na,jlitot 	terlletek  

viszonyaival is cfseztbi,asex ►litani, ahf3], erre mdd kin,llkozik a  

tA joptimunok ki,se1514fe ósóekében.  

A na,,f.:14,ytarter évi és havi meletét szeml;ltetl ter:iletileg  

a 6. tdbltsat• As adatok valós :i.nt1 erős interpolil.issal kéazi.il-  

tek, megAllapitheetó azar.Lan az, ho gy as észak-nyugati ráMzek  

kap V.1 a legtcbt napfényt, a keleti részek pedig a 1e,keeeseb-  

bet. A keleti és a középső részek köztitt a kült3nteég nem  kite-

jezett ltenyét?tryidós'akba,n 1 6rs/. As észak-nyugati terí.11ctek  

a napfón,yigdryeeetb növények szempon.tAb61 teltitlen fiprelMs  

beveend{ 17 órefe ianpf :az;ltöbblpttel rendelkeznek a tenyiestai.  

szakban.  

A rizs 1300-140o árts teqOstieszeki napfényigénye as  

a ;éa7 területen tiztasított. Előnyös a szőlő  és gyümöloeseféle3k  



sellable  • sages  napfénytartam, bár természetesem a  Duna  - nose  

kdzi értékeket nem éri el. Kéroe viszont a burg4morN termel  ` sére.  

tszni€-nyu atazi 4a6.st is kevésbé eredm ->n,yesen termeszthető ez a  

n:;vaty.  

A napfénytalemból kiivctkezt thet f~en a felhon zet évi kt3zép-  

ártéke 481-.akor_. kisebbi mi st J41:  n. A=us?tuaban viszont a déii  

részek felhcii-,oritottséga na&vo?.b,.  

A h$méreiklet havi és évi dilagai kQai3tt területileg mini-

mális eltérések vannsk a  eel  a  kie iciterjee3ée ,leq1 sza egyhan.,gu dom-  

borzattal ma?yarézhattd /7.  tQb1ézat/, NStkomlds terU.l$te m .=nd  

a havi, mind  az évi  dtl►ag4ltatt tekintve hilvQaebb a  jdrára ts'3bt;t  

trUllténél. K€#laniisea tá3+an kifejezett ez a kUl.öabrág.  I~Eiye-  

°=esen melegebb Szeged minden  hin:apbeMa mint a grist*  8éltéscsa-  

b4n srsebb e kuatinenta..l.f.{;tia i•cattta= a tél hidegebbi  a aydir  
forróbb.  

A ny4ri, meleg a kalr4 szoeoknek 1edvcző• A rizs nyári  hr-  

nékleti. i,én t► ~ t i.e ki¢légiti. SURARYl vizsg4l :tai szerint a  

sze!~,®di sárga 16fogra kukorica 2eaabb termést a .kOvetkez  ő  át3ag» 

hiSméreé kletné  1 hoacea.  

aó 	V. 	124 	VIZ.  vsss.  ~ 

17e41 	2o,3 22,9 
	

tio 
 

Wjusbsn teat  e,láayaaebb at  átlasa4l magasabb hőmérséklet.  

Juniustsn de jull.vetan ie eriAliaye áebb a temép megfelelő csa-

padék ecetér., ha magasabb 1-2 C©-ka3 az étlagh::saéraéklet.  

Ati6aaztu:beza a ji:!r:ia t ~ r~2ete meZeett, n:int aic ►it a kukurica  

meaki ván.  

A leghidegebb hónap a j€andAr -►1 ,4, -2,3 #7s  v; t laghőmérsék-  
lettel. A 75%.oe biztoaaág,ga1 1 ►+irh.atá átlag azaAhan csak -►3,3Cu.  
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7. tdblázat.  

nr P5n,ytartRln  Aaví  EaAyi  Atl . . sti  

~~~ 
Idc~t~,rtM 	G~ oroe~  

Qxoshsiza 	úc;orvda  
itaWd+rskut 	Gerendis  

~tafc~ Idví~r Gn snrsdapdca 
Hé► pérnson  
Tátleom1ó®  

81 do 
137 135 
183 18o 
253  25o 
268 266 
298 295 
274 272 
2oo 196 
146 143 
74 73 
5fl 48 

2,:25 1998 

192 199 

573 565 

78  
135  
18o  
248  
266  
296  
271.  
19?  
142  
73  
48  

1993  

l:i 5  

563  

VI-VIII. 840 n33 
 E333  

5sz  
IX-21. 420 412 412  

':fei.yw4iác  
IV-1X. 1476 1459 1458  



.. t}.8  .. 

8, ta3A2at.  

A M~6má~as~s~.~ t havi ée ~~  #st,9 ~ ri,~rt k ~ 3  

/1901 «► 1550 ,<t ..Ws w-:/  

16diqitak Nagyezénás Ororh$sa Ttkaalk :.4teged P6k4aQeaba  

11110111110411r3estCSi3s.z: 	saaatG'sass 	acat.,x.'=6sr2ac iez  war urns mom 	s IIa ors= 2: set ass rama 	c  

I 	-1,4 	-1,3 	4,,5 
Xi. 

	

0,3 	L,3 	NO 
2174 	5,8 	5.8  

 
~ b  

IV. 	114 	11,3 	,0 
Vs . 	17,0 	17,0 	16,4 
U. 	24,0 	2000 	19,8 
V~• 	n ~,) 	n,3 	28,~ 
Y111r 	 1*3 	~t1„ 2 	~.1,, ~ 
XX. 	17,2 	17,1 	17,2 
X. 	11,4 	11,~ 	3.2. 0 3  
~tT. 	50 5, 	5,2 nac., 	0,7 	0,8 	0,8 

-I t o  
0 r8 

19,2 
2004  r ,~  
2x.  
17,7 
12,1 
4,1 
1,4i 

ILI  

-1,6  
(,:i.3  
~,3 

11,7  
174 

 

l~0, 
~~ 
21,6  
17,4  
11,5  S ► 5  
0,0  

bri 	11*0 	14, 9 	1448 	11„4 	31,1  
TIMM* 31,4 	11,4 	21,1  

N,vLe 	21,2 	242 	21,1  

e+ss. 	11.4 	1la 	11,2  

Tti1 	*00i1 	~íJ.l 	-0, 3  
ti'eay€ez-  
idő 	16,2  18,2 	18,0  
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Zord jaaau-4r alkalneval /pl. 1942/ Oroehdzán a középh néreéklet  

-9, C°  volt. 1948 enyhe januArjóban +5,1° . A zord janutir akkor  

veezélyes, ha hótakaró nem  fedi a Vetéseket. Ilyenkor kifalgyh$t•  

nak. A nagyon enyhe janud.r, ill. tél azzal a veszéllyel járhat,  

ho;y a kal1szosok nem esnek  At a jarovisjioió9 idt3eQakon •  Az  

e15Fordult ealmimiiie de rsarimélis hdméeaékletelc kt3zött januRdr -  

ban a legaagyebb a különbség /14,1 C°/.  

A.  teerisszici  tszak kezdetén áprilisLan az 4t1a~~;oe h8méredk4  

let Ur) +* 144 C° . A 75%-os valáe9iniledggel bekövetkezett hő-

mérséklet 	altv e3onyabb ennél. A biivtSe de  eelegebb épri-  

lieok köz6ph$eeired'sklete kdzntt1 kblt9nbeég a téli hdnapokárAl  

lényegesen kieebb, de magasabb mint a nyári hónapoké /7,7°/.  

A legmelegebb hónapban a 75:!'-oe valósz:i . n:isé, ,gel 21,5 C°  a  

kiizéphtSsndrmélCxet. la a legtöbt hőigényes gazdasági n2:vényi.ink  

ig#aiit klelig1b14 A burgonya  viszont  dltaldban csak ott ter--  

meezthetó gazdaségoean, ahol a legmelegebb hdhap 15« ►21 C°  kb-

:Ott van, i y területünkön rsegeinyli a ~-,a Tae hőmérsékletet;  

Optimális  h:;.m ~r6kletre cloak az esetek  lo'--d,ban .zámith.atunk.  

Porró Julius esetében 25, 3 C°  a h:":;,=` rséklet /1928/. A hü-  

vöe Julius 18,7 C°  középhőmérsékletével /oroah,áza/ nem kedvező  

a kalész000knak se.,;. A leghüvtSsebb óe a legrr►t iegebb közép .hoar6r--  

fléklet közötti kiilönbeépk ebben  *hónapban  a legkisebbek.  

Az októberi meleg kedvező a betakerltiei mun.kiksac és az  

ekkor beérő kapésoknak. 5o évi megfigyelések alapjáet ?Woe  biz-  

tonaAgga3. 16,o C°  a kö$éphőmérs:Alets Ez 1,1°»kal, tehét nem ló-  

nye;.;esen •  kalönb'r3z3.k az dtlaos h :;r=;jareélrlattál. A. növények szám'r,e  

legfontosabb teny+',r3zijőszakban Orosházán é$ tőle  északra 0,2 C°-  

kal magasabb a hiSz>~rséklet /18,2 C°/ mint Tdtkomlóe kt<rn,yókén.  

A tavaszi kalászosok tenyészidőezuk nak /m,Frciue - J unius/ kö- 
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zéph&.vérméklete 13, - 1395 C° , a kapásoké /6prilie - ezeti.tember/ 

keleten 17,5 - 18,-C°, nyugaton 18°  felett. 

Az atazolut mlninalek #tlaga nem éri el a gyümölcsfákat ei-

pueztitó -25, 00-ot. 3ansiirban 155o esetből 5o év alatt 19-szer, 

februérban 1413 esetből 22-ben fordultak elő ilyen minimum  érté-

kek, A veszély tehet fönnáll, de igen ritka. A téli minimumok 

veszélyesek az Allet'llosn nyra is .  A j r4eban 1962 telén a szil-

letett kieaelaook 1540%-a as'ta''ett e ezerfé.e ólakban. 1 az 

4pitkezéenél is figyelembe kelp venni a fiaztatékat nee 
s'icsoe szerfAs ólakban elhelyezni. 

:szintén 5o éven adatok bizonyitjak, hogy a tav aszi tank 

veeadlye a kUlUnleges mikroklimr ju teröletek kiv ' telével ne, 

nagy. r`.4 jusban 155o ezetből 2-szer fordult elő -1, C ° , 0° , kö-

rüli minimum,  és egyszer -3, -4 C°. 

A  meadammdes4gi termelés sadmAra rendktvöl fontos bizonyos 

4 t1a=;os napi középhóaiva4k1et bokbvetkezése. Meayarorszég Éghaj-

lati Atlasza alapj „n a főbb adatok hoz: rávetlegee pontosséggal 

me -illa .ithatók. 

Az 5 C°-cos napi középhőrnéreet tavaszi hat{frnap j a /zab 

vetét,e/ III.  hó la-15 között következik be. A kukarioa, napra-

forgó, cukorrépa és burgonya vetőséhez szükséges lo C°-os ítlet-

geo középhőmérséklet tavaszi hatérnapja IV.hó lo-e előtt. A 

nagy kArokat okozó tavaszi fagyok utolsó napja IV. lo, északon 

10-15. 

Évi titlagban a fagyos napok széma 90-loo, a téli napok szr - 

ma 25-3o. A  nyári napok széma OroshMz a 85, a hőségnapoké 25-3o. 

Gazdapiai nbvényeink meghat rozott hőigénnyel lépnek fel. 

01 jellemezhetjük e ijdv ny fejlődési idcluakiMak hőösezegé- 



veil. A 9. táblázat szerint a járás területén csaknem  valamennyi  

növény  tenyészidőszakban  a hv""tisazeg irdnt támasztott igénye ki-  

elágifl.  

9. 201Azat.  

Pontosabb razűaaági líSYéD.Yeink hőiPsé~.ve  

Növény Ten,yéezidő®zak Hőigénye /C°/ Hfiösszeg Llroshá-  
min  a tany.id. ben. 
/C'//19o1-195o/  

Dohány  V 	•• TM. 1600-2000 1817  
Cukorrépa T! •► U.  3000-33oo 3326  
Rizs  V 	•• X 3loo 3337  
Kukorica V 	+n IX4 3000 2987  
Napraforgó  IV .. TL  3000-33oo 3326  
Tavaszi busa III « VII.  2600 234o  
t%szi grpa X  • TIT. 3000 3o36  
Burgonya IT •• VIII.  2600-23oo 2813  

A hőü,aszeg sokévi átlaga Tótkomláson a legalacsonyabb  

/4161/. issaickeletre n6 a hőrSr , azeg,. Maximumát Ceorváson éri  

O. /4239/.  

A levegé relatiir gáratartalma januárban 85-9o%. Nyáron  

caökken de julivaban éri el a minimumot 6o-65(L-ka1. A ,~ro~l  

tehát nyáron a legnauobb, hiszen a hőmlér.3ékleti ért•:"kek is ak-

kor a legeftssabbak. 1950-ben e:yetlsv+n nap alatt /jullus 6/ 7,6  

mm. viz párolgott el orosbisán. Szegeden az elpárolgás évi át-  

laga 494 mm,, amelynek 44,5%-a a három nyári hónapban párolog el.  

A járásban az ért;: kek hasonlóan alakulhatnak.  

Fontosabb képet kapunk, ha a lehc tséges evs,potranspirá.ciót  

vizsgáljuk. Teríilet .=nkc;n az évi lehetséges evapotranepiraácsiő  

7oo mm. z évi vi hi 	Tó kori16 	lo  

Az éa_ha;;lati elaeaMtk, kösiul a Gs4k9ték  az, amely legjobban  

betolViiroija gazdaedgi evén,yeink teredehozamát.  

A csapadék évi átlaga /10. tnlifisat/ 532-597 rim. között vál-  

tozik községenként. A Or,ás nem tartozik az orazág 1e:í :.ezárazabb  
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vidékeihez. A WW1 dim dd11 bONégeicbeai emelkedik a csapadék  

évi összege. A leacaapadéliozfsfnlrebb terUlet Gádoros ős úroa-  

h,4 raa környéke. Ez a v3dák csapadékezei_, ényebb mint liiké®crraba  

ős 3zeged. Tótkok-.lóson ma aeabb a csapadók évi 4t344.4 maid AO  

elabi  két ter;Aeten.  

A killönböző neggyedgm irl leapadákbeezegek valószinUségi  

százai4kia4k vizmiam1s S;Mt 604hRe képet mutat /11. Wil,#sslt/.  

11. Táblázat.  

kttelbtssó n8  -  :.0 évi csaT)aaák4i ec,ze ek  
~  ~ '  ..  .:TIKAM =.iISTA.lISL  

mm Tátkomlus Orosi14 za  

351-400 2  4  
4o1-45o lo  16  
451-500 24  2o  
501-55o 22  2o  
551-600 8  16  
601-650 lo  2  
651.4üo 14  12  
7o1-75o 6  6  
751-800 2  2  
8o1-E35o 2  2  

A legvalcSezinLtbb értókek kdzött is 2oo mm a kUlfinbség. 400 MM6  
alatti asaDadékössxeg az évek 2-4110d►at tordult csak elő. A-  

7oa mm4 feletti értlkek előloarduldee ie igen  rítita.  

A 7591wos biz  wonsiggal vérható cs3a,: adék drombitsin 458 MIN ° 

Tótkomlósan 488 mm. A maximum ős minimum csapadftesazegek kü-  

ltinbsége 431, il.l. 436 mm. TehAt  nem  a  canadákáesze~ viezonv-  wri~n.+~~r.+~~r+i~r.~ rrrr~w~rr.~rwi  

1 	B1EtGF~ 4 ab; vol a fó b 	haraem  ennek  naAv bizonytalara-  

$6v1a s  szegAmq eloszl'
~~...B.lt  

limranld képet mutat a havi itlagok vizsg-'lata is. i.egcea-  

padékoiebb hőnap a Julius 62-75 mm At1ao,°al. Előfordult azon-  

ban 154 am-es étlft, de 0 mm-ea is Oroaház6n. A 75 `7--4s3 valá. 
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ozi.nánégli átlag 40-42  MU  /12. Wol+Lsath Juniueban ős Julius-

ban a kapások kritikus idneuak.4ban sstatén wy a c:.apadák bi.-  

zonytelansdO. 3-7  mm-es  átlag is lehetséges. h z  igen káros a  

kapás kul turd krta.  

A legcsapadrkezegérayebb hónapok 4ti11ek4 A tilt. hőnapok  

át lago e csapadéka 101-113 mm. Nassyrd440 hó  alakjában  hull le.  

Az  első  havazás 7:I4) hő  2o..25 k8z::tt szokott keki3vetkezs3. Az  

első hc;takarz5s nap 1tII.2o-25. Az utolső hátakarós  nap 11.15 ős  

TTI. 1 közé esik. A hótakaró á1taI.dLan 4-5 cm.,, de maxi.rrz'li.s  

vastagsága a 40-6o ca -t is elérheti. A hcitakará kedvező az  Őszi  

gabonafél.#kmeks megvédi a i:ifa,gyéstcál Őket. A  hótakaró hiánnya  

jelentős mértékben befolyásolja az  őszi kalászosok terméeered- ►  

rnéza,yeit. Azzal a k+bvetkezménnyel járhat, hogy ujra kell vetni,  

az Őszi gabonák egy  rőt  tavaszal. Ha a hirtelen  eazyhUliet  

erős fa _ kbveti, akkor a hő tetejér. Jt:7: ;páneyél képződhet, s  

alatta a nbvények be;fU] led.nek.  

Ősezel egy kisebb csapadékmaximum tapasztalható mediterdn  

hatásra.  zegeden ez a maximum kifejezettebb.  

A  eae►zőlssaimadsi ndvéryek azdmPAra a tenyéezidőseak csapa-  

dékbsazege a  legfontosabb  .•..órdétt. A teryós7idr;szfak csapedókdsz-  

ezegei.nek értékeit mutatja a lo.  ős  12. táblázat. A csapadék  

eloszlása területtles ebben az időben is h11sc►.nl4 az évi átlagok-  

hoz. i::rtéke 305-342 sea. 75%-os dal$ezinUbégi értéke 251-2,4 mm,  

Előfordult tehyészi.d lszakban 96 mm-es csapadék is. Az ilyen  

coapade: i',szeEény évek rendklviil  károsan hatnak a eeezSgazdae,~i  

ni5vény t crmeea.  té sre.  

Poxatoaabbá tR?a4tj:.ik a osapedékviszonyok értékelését, ha a  

gazdsAgi tafiSvilayeink tényleges tenyészidejére konkretizáljuk  



b  
Maximum  
a 	b 

10 4 4  
7 1 0  

lo 0 0  
16 8 5  
19 lo 7 
31 8 0  
11 3 5  
12 7 5  
14 6 4  
13 6 6  
10 6 6 
15 8 8  

439 392 38o  

49 32 27  

7,9 76 62  

98 78 59  

75 36 34  

202 	13o 	96  

m56..  

12. Táblzfillide  

     

pd1 ~ ~ &ti~.tsnbF~s ~1~.~4~ts  ~ 	 g 
 

ErYi~£I E:yi cr:sc~ ac~~: b~~3ze~,,ek 
a` .o..~..-.woj  

 

negyed— 

    

     

Id  .4axi. mum 
a 	b a 

75';: 9o:`e 
b a 

I 102 111 17 16 12 
TI 111 95 19 17 3 
III 81 87 2o 14 11 
Iif. 127 131 24 23 18 
V.  161 17o 36 33 32 
T~,~ 154 14o 42 4o 32 ;a 

 

134 
132 

165 
191 

26 
29 

28 
25 

11 
18 

17:* 135 118 24 22 13 
24, 143 133 21 21 15 

138 133 23 30  12 ~~ 56 112 22 2o 17 

1v3 823 816 488 458 446 

2€1 179 188 78 70 55 

Tavauz 257 27o 103 1o5 86 

I1y1 _ 314 317 128 116 108 

6a$ 5 3 338 lot 95 76 

Te 	.íez 
i <<  "::r,,  ak 491 5o1 254 251 211 

s * Tát:comlds  
b m t3ros2ldss  
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és mer nézzdk, hogy ezen időszakban .mennyi csapadók biztositja 

a mesiaélis terméeeredm.':nyt. Ezeket a viszonyokat tLint t:i fel 

havi bontdeben a 13. tábláztat„ A tenyészidőszak összcsapadékÁt 

tekintve a kalászosok asakB * $dilis m£:Y;nyindset kapj4k az 

őeziérpét kivéve Oz'oekéza kbrsydkdn. Oro$h'zón valamennyi ktap<'A 

növény széím:ra kevés a csapadók' Tótkomlós környéén a takar-

miinvrépa és a kukorica optimális körüli csapadékot kapott 5o 

évi átlagban. A többi kapée az 'ra itt is kei"e csapadék. 

A lucerna 38o mm-e.3 cespadék3.F,énye sein elégül ki. 

A kaléezosok.n l #jussban mutatkkziA na;1obb mértókU asaps-

dák éhség, a többi hónapokban nem kifejesetts Juliusban a csapa-

dékszegdnyeég • kspásoknAl nem olyan jelentős mint mt juaban. 

Juliusban isiét Osefaddkilidm 1:4 fel, majd augustusban maxi-
mumét éri el. Az utóbbi kút hűnapban nines na jo  ;b különbség 

Orosháza de  T6tkom16s csapadékátlagaiban, ezért mindkét terU1e-

ten a kappisek ara általában szárazság 1 p fel ebben az idő-

ben. 

A lucerna ktilönösen juliusban kivénna több csapadékot. 

A c3eapadactgén ek és a tényleges csapadék ósszehaeonlltása 

rendkivUl fontos as bntöz s i.dej'nek ;megállapittisa miatt is. 

A járásban, ahol mint már előLb emlitetttik kicsi az iintözésre 

alkalmas  viz men:.yisége, 	ti yel.:nbe kell venni a gazdasági 

növények kritikus időszakét és a legszTálcs€ geoebb időszakban Ön-

tözni csak. Ugyanazon vizmennyiaéggel tcht több növény termés-

átlagát tudnónk a legkifizetődőbben növeled az igények pontosabb 

ismerete birtokéban és jé munkaszervezéssel. 

A ,4zálnek nines tul na1;y jelentősége. Kivételes egetektől 

eltekintve nem oly erős, hogy jelentáv k xrokat okozhatna a mező-

,glea►ak. Sebees sge télen általában 1,5 - 2,50, nyáron vala. 
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mivel ordilebbt 2-30. A nyAri erősebb szál káros a prírol7Ae in- 

tenuitiedt fokozó hatgea miatt. Zivatarok aZkalm•'vai a kukori-

ca megdőlhet. Ez aikadályoaza a betakgritdie^i munkát. A s..A. irá-

nya a ayakorisága: C, we 1114 A szál irányát nem w,v sebessége 

miatt elhanyagolhatjuk  a sorok liltatésénél. 

A jdra4e ter:.ilete mik:ro :c lifnati ua ae.ióto-ainfik még csak 

Ir'zlatos ismerteté se is rendkiviil nehéz, mert e tertl2eten nem 

végeztek milroklimalikels kutraté>awkaat. izukeégES ezért mis ha-

sonló 	tcr411e%08 végzett kutatások egy két alapvető 

rr.4gál2apitcás6nwk alkalmazása területünkre. Ilyen. szempontból 

elsősorban WAGNER Mez+6heyesen, valamint WISCHAN Pejréten vég-

zett felvételei és drtE4ke _ ései nyta<i t Inak értékes ttámpontot. 
A^''T'n v; ;gg!5latai Azerint buza állo:eá`ilayban nappal i maxi-

mumok ós éjjeli  mi ni.etun►ok alakulnak ki. Negyobb a hőmérsékleti 

ingadozis mint a nlaiRrokli.mában. Arat:ás utin 15 airmen a viszonyok 

haaonlóaic, mig 9o-15o cm-en a Wi-:Y,órsékleti kiletnrrések fokozód-

nak. A tarló mikrok.limájára a  vertikális1cU1'cinbségek cs'r9iskené- 

ee jellemző. 

Aratie előtti éllOodnyban és a tarlón is kisebb a páratar-

talom a kl3rnyeze tnél. 

Aratáskor a talaj te1 e5 szint } nek /5 cm./ és 15 cm-es 

szintjének hőmérsékleti ki.ílifnbsége fokozódik, eléri a 15 Co-ot 

is. A felszin néha 6o Co•ra is felmelegezik. 

A kétep►házi szikes Varjaepus7t.n végzett k:iaérAetek tanu- 

biaaonyeks aMmerint a nijvdnyzettel boritott talaj nem  melegszik  

fel annyira, mint a fedetlen, és lassabban, kisebb mértékben 

hill le, a kilengős is kisebb. A I.é ;?hőmssrsékletnnl viszont foko- 
zódik a hSméreV leti kilengés. 



WAGNER vizag latai a1kalzn val sziken harmatot nem tepeess-

trlt. Ez fokozza a szt razeá .ot, mc t ha el is párolog a néte'ny 

tized mm. csapadéknak megfelelő harmat, a rn:ikroklima relativ 

pó.ratartalmit növeli és ez a növényzet szónelra előnyös. 

A szikes talajok szélsőséges hőingadozó.suak, jó hővezető 

képesaágukből kifolyólag. Ez a kilengés főleg a magas nappali 

maxisu.tnból adódik. Éjszaka a rn eAeé:i talajokkal ellentétben 

melegebbek környezetiiknól. Tavaszi vetéskor tehát a kötöttebb 

talajok hamarabb nyujtanak lehet:"ségeta nagyobb hűigényii növény 

fajt-ík elvet:yére. ardelteni látszik ezt  WI$CHAN azon +ee 1la' 
pitása is, hogy forditott ar'}ny 411 tbna a kapilláris yiaameló-

képesség és a hőmére= " 'k int között. 

A léghőmérséklet nappal is és éjjel is a szikesek felett 

a legmagasabb /W T :>CíLr N/. 

Mikrokiimatikue saját;okkal jáird morfológiai formációk 

az erek és as elhagyott folyeimedrek, valamint aga ereket kisérő 

homokhátak. Dill expozicíó ju is j t '" j Fik nagyobb besugárzások mi-

att kedvező a napfényigényes növények u&s' *.  A szél erőssége 

jelentékenyen oeö uen a meder alján /HURS4N/. Ez a páratarta-

lom megnövekedésével jár. ragyzuokként való ezereplésik kevés-

bé valóscinű, mert az erek "lefolyásosak". 

6. A természetes Ovéttytakaró és állatviláe mezóeazdasági 
j  el.ontv"sége.  

A terület természetes álővilár,ónak vizsgálata fontos ős 

lényeges szempont  a mezőgazdasági földrajzi  kutatásoknál. Az 

élőlény a legérzékenyebb "müozer" a tiri let éghallata, talaja, 
stb. állapotának, változásainak a nie ;  ilapitíiedban, Emellett  a 

mezágazdaségban termesztett növi nyele és tenyésztett állatok va-

lamikor szintén a "természete&" álővil ;' ; ,hoz tartoztak. Az em- 
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bcr azolg4ilatébi 	íllitá:sukkal eekrt eádoeultik, a vadon- 

élő rokon tejtéiktd1 eitórő tulajdoneimpkiat vettek fel, azon-  

ban tájoptimmmaik kutatésánál feltétalenül fiaileAbeveendő  

tényező a fentebb ,rul.itettek elterjedése. A természetes nbvény« ►  
takard sok faja később a termeeztett kulturékb3n. mint gyomnd-  
vény szerepel. Ezek ismerete ma krülönzieen nagy fontosságu  s 
vegyszeres eyoIIirtéa mind szélesebb körű elterjedieit►el. Az  
erdők, atiaáleabsck létesit . éséndl szintén figyelfebe ke :lk ven-  

ni az eredett nt3vénytaicarót is. "+ #esmiszetee nt'vénytakará egy  
része kÜzvetlenttá felhaezn ' xható az ember  ezámára, m  nt ipari  
riyersan.yag,, gydgyaksvény. tskgraaény. stb.  

a/  A te,..........rm~~e~ ,~},.b'v~~k  i ~'lorir~ztik,~ilag a torület 
...  

mint a Kárpátwedenc e  része a K6 	f .  • ~  err  _  _a:e t  
tozik. fl6xetertilete3t bc1ü1 a IalnoriAeum  fltiratartomény .~„ur 

pannorr ilot}cn,  flóravidéks  terül itt el. Az t::up?annon.icumban 7 flóra-  

j:áráetk#ittinbastethetíink meg. A Tisz6ntulf a Crisatcum  flórajá-

rás.  

A járde területe csaknem teljes e{<,éezébsn eezőgazdse'gi  

mitvelée alatt 411. Igy az eredeti vegetA ih jelentós változ,{son  

ment át.  

.A Crisicum más teelleteihez viezonyitva néh `ny eajdtoe vo-

náss al rendelkezik a flóraelemeket tsk ntve. Ilyen von is Ceor-

vés határóben és Tatárof.3ncon előforduló tavaszi  hérics /Adonis  

vernalis L./ és a vo1=,amenti hérics /Adonis volgensia SteVa a  

ploeztglaciálie eredeti sztyepp maradv`nya. Ki;-zóritott gyöke-

reit árulták az OroshAzi piacokon "tájolt-gybkér" néven. E régi  

népi gyó yezert a "téragy" nevű ló és eertésbetegts alien haaz-

ai,lt4k. Sajnos e ritka nbvónyfajok ma mér a teljes kipueztulén  
etédiu éban vannak. Az orez4gben szintén csak itt tal  s lható a  
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vetdviraég /8ternbelgia eolchiciflora/ a3e as ACeei 11allagviróg  

/Jeilla autumnalis/ a lössaztyeprát re3tligtumakdrit. Jellemző  

a terUletre az agyvirépu here /Trifciliurr, ornithopodioideH/ és  

a Hierétium hypeururn előfordulé:aa.  

flori ~~ tikai ep~ ~ trut~ t  tekintve kiemelkedő a kontinenté-  ...~.._.,.........,. ~.......~._.. ,_.i, ~. 
U.  fláraelemek részesedése /10,4%/ ti= e  a aeci.itc: .=n fajok  nagy  
sadist  /12,150/4" Blek a szélsőséges vizel3dtissal, a szikesek  

is oenták eaélelsaigee ökológ#ati vis:;orgralvll eagyatdzhatök.  

ökológiai eorektururuAra  is a ,eza#le#eafgek hatdiga nyomja  

ré a blye4t. Magasan kiemelkedő as e.°,y`"veaek r41szesed'ee /  

/39,6Y/.  

TeriiletUnk a kdvutkezci botanikai eg,ysdgekre oszthatós   

Szikes kasz41ők ée 3,sgeldxdtek s  

2./ 5zntófdldek,  

3. / vcit sisevc:téeek,  

4./ e yáb teriiletek 	ta#ak, att./.  

A  szikes talajokon éar 	v:ízfolyáeok„ tavak gyakran  

teljesen kis$érad6 medrében 011egzetes eziKi fláraeuüttele-  

t a.lélunk.  

A szikes talajok aaicrcafl6réjat igen vrclozá, mert a szikes  

tala$. Ssga e ,  a egyeigeor Yic;zony►laog kicsiny teráleten is g,yak-  

ran véltozik mináeége•  

A szikes rétek, legelők 44ga4414114 filvei /Beckzr,annia  

eruciforwis, A1Qpecurue3 pratensis/ i gen értékes takarmr'snyok.  

Roeez vizellétésuk miatt azonban gyorsan kiezéradnak. Legfel-

jebb egyszer Isigilik alkalom a kaez:-lé,era. Tekintettel az 4Ita-  

1énos fesárjetakartnány szegénységre megfontolés tár;vA vé kel-  

lene tenni e területek :intÜsését. 6ntö2óvizna;k itt a magasabb  

Na tartalmu vizek is  alkalmasak, ha ezek a talajbál felveoznek  
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Na  lonokot 68 nem 1lradnak. Pontos vissgflat atón a talsjviz,  

15-2o  m  mély réte•gl#.sek de  a felszini csatgraák vize jöhetne  

6ntözóa ozempontj~i ►d1 as4mit4eeba•  

."ok variációban jelentkezik a sziki ssadetpáteit eeoezació—  

ció, /fuccinelliétsun 13.mnosae/ amely jd ezőnrit de legelőt ad.  

Legeltstéaael a taposóe hatiaAra eeegj•lenik benne a ezlki,  ár—  

pa /I-iordeurs hyatrix/ de igy minősége Soa,lik.  

A szdrasu, szikes pusstékon az Achilleto—Festucétusss peeudo—  

vins.e aeszociécl6t a benne jelentkező apró heref'A4  k kittinő  

legelővé  tehetik. A rosszabb minT®égü legelőkön ő szel n3};,y  

lila foltokban  jelentkezik a sziki esávirdg, vewy szikíesaláta  

Altattee Orelini Villd/.  

Ceatarnarend.szerckben és a ayár kbzepéig vizborította  

laposoktan a kishinr:r asszociációt figyelhetjUk ems.  

Salk** szántők gyoeaasMnyset6t a ItHe►rdeaua byatrioie ass$.  

alkot j  

Lrtékes gyakori 	 • ~,yf3yric,v .`nyeb szikes pus ~r,táinknak ax orvosi  

ssékfti /latrl.cax.•ia char.aorsilla L./.  

A szikesek florisr,tikai epektrurs6ban a vizborittis ós a ki—  

szríra.c3ds gyors vA.takozAsának, a 1ege3tct  ' snek, magas sőtarta—  

lose.Ic a hatá,edea sok a koz,aopellta /2o i 3%/ ós a cir kuFnpolAria  

flőredelertc. 0kol64ecl apektrundbaa pedig az egyévesek Nll#rt:t  

j elentőe a mace4ri elemek /1o,53%1 ess ácsa.  

A f:ardoskut pueztaközpontí iluktu kiszáradt medróben  
tiibbny_. re coak a bajuszpázsit /tlrypsis aculeata /L/ Alt./ al**  

kot napyobb állom-` nyt. A tóparton eziki .'sz ir6zsa /Aster tripo—  

lium L. asp. pannonicue 3044 fordul elő. Az északi parton nagy  

ec,yedez4ra al tenyóetzik a sziki utifü / P2ante o aarxtima L./.  



A vizben a partok 1C4elében és a szikesek A:Urú1 a sziki  

k6ka, vly zsizsőks /Balbosschoenus mariti:nus A*/  100lla/, néhol  

pedig  a nád /rhra:,rnite$ communis Trin/ tUnik  elá. 

A í;afiarlgos érben a fó fl8raalkot ; elem szintén a sziki ká-

ka ds a n-:ci. :z„ke ; ~lo:.: ~s~u~t~ laposaiban a jeltepzetesen  

eóti9rő sziki saláta vagy advirág fordul 4e16. Ez a harrandosztályu  

szikes jellemzője.  

CyoFftoa,  jrSlre:2dezett tavaiban a fő flóraa1kot6 elem a  

nád és a sziki kika, A osó:..ak4z.Qera és a fUrdóere használt tó-

ban  renwszere3en irtják a nagy tömegben jelentkező nádat.  

Kis 	viztakróben legjelentősebb eg,yedmzlámr,al szintén  

a  nád és a sziki káka jelentkezik. Jelentős rrőg a  széles ős  

keskenylevelU gyékőny /Typha latifőlia L., Typha anguatifolia  

Ihoi4 	terilletekről is idejárnak érte, olyan  nagyra  n6.  H~•~ 

felciolgosaétsra kitUnően alkalmas.  

ASlAre, érben  ős partján a ndd ős  a sás  a  docnínns fail*  

A Carex ős Ju7cus el  áfdrduldaa öntiialare való alka,l.matlaneágát  

bizonyl. tja.  

AszOtáf6l4`:'p  jelentkező "terf.ésazetes" n vótLyeket gyomnö.  

vényeknek nevewzUk. 44l.nden szántófvld.i kulturának mások i 'i3.k-  

rokliAatikae de e,glydb t3koló4;l.rsi viszonyai, bioldgiaililg is hat-  

nak wittora a növények kíilönbi;zd hatdenyemot6 kiválaeetáséval,  

igy  az ezekben rejlő lehetőségeket ki  lehetne haszW lni a gyarn--  

irtőeban megfelelő vetósforgö a?kalrr,ascáerával.  

Kalászosokban leggyakoribb gyomnövényaeszociéci6 a Connoli-  

da orientális - Vida striata, lenvetéaekben pedig a Lolio te-

mulenti-Einion. Kapásokban a nagyobb szabadtér miatt a talaj  

tulajdonságai  jobban hatnak az a9szoci4ciU kislmkuláef ra. Agya- 
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eon de öntdeen az k..chinochloS#o—Chenopodietreul polyepermi assz.  

lösz és homoktalajokon az Amaranto—Chesnopc.~c9ietum assz. jelent-

kezik.  

A vetéseke *Melók leggyakoribb gyomnövényei közé tartozik  

a pipacs /Fapaver rr:oeaa3/ a ksSzönbéges szarkaláb /Delphinium  
coneolida/ a keleti szarkaláb /Delphinium ori.ent.ale/ a'eék bu-..  
zavl.rág /Centaurea cyanue/ és a vad repce /Sina.pis nrverioi.s/.  
A morei aszat /Cireum arve ~

j

~

.

~se /L/ ~~~cop a,/ igen  elterjedt gyom-

növénye A  ~pmá..a,~rod ~;ro i+eCAbnlkfzval nagyon nehéz  kiirtani*  

A terldkat ny►Ar v4sia  őridei  tömeben lepi el a  tsriaivirAg  

/,taaohy>7 ann.uaa L/. Kl.tiin6 :rtéze:l3növény a homokosabb hátakon  

e1 ,7 farduló hasznos tiszteefüvel /5tachye recta, L./ egyfitt.  
sok kArt okozó gyomnövény a  here—féle vetésekben  

a herefej tó ar.Inka /Cuscuta trifoli Bab.et Ainfdeni`s2é  

,'ya,kori a  nép nyelvén folyondérnsak nevezett kis szulák /Con—  

volvultie arveqnsir/ $s a varju ■dk /Hibiscus trionun  L. /. 
A fUfélék Weit1 legközönségesebb a tarackos tipptan /Ag—  

roetá.s albaa,/ , a réti eeraetpázsit /Alopecurus pratensis/ ős a  

kik perje 	cüeralaaa/. Közönséges más a réti perje /:toa  

praten,eie/ i. a ► taranckbuzs va y tarackos buzaafü /Agropyron re—  
peas/e  

A gyosnnUvfnynek esámitd ativrimplik tehát d'',nt5 •M vsó-itkben  

gyorsan fe3l6d6!  esapera fajok.  

A kozmopolita is  aadvektirr fajok viszonylag magus száma  

jellemző a fi.nrie:;tikai spektumra. L$ a gyakori bolygatásból  

következik. Az  ékhajlati részben emlitett mikrokliaal ►tikuan ea—  

,jétossé.gole miatt gyakoriak a rr►e.a:iterán elemek. A lega>agasabb  

az euéveerek aa.rinya /56,58/ de a létévesek aránya is elég ma-

gas  /9,12%/.  
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A volt  rizgvetéeek gyomnövényzetében sok lappangó, vagy  

eddig MOm lemert gyom  jelentkezik. A sokáig kedvez tlen kürUl- 

mények között lévő gyomok eeerni a rizstermelés hatására kii:aj- 

taQak, a gyomnövények rövid idő alatt veszedelmesen elszaporod-

nak. 
A le jellemzőbbek az Eleocharis acicularis-Sc?:oenoplectue 

supinus ős az 6ryza satl.va-Echinochloa crue-Palli asezociécifk. 

Jelenleg d jEíráe terilletén nincsenek aükiid, rizstelepek. 

Gédoros 	Nagyszénás tereilet:;n kleelrb k#.terjedésií rizsterme- 

lésre bereldezett ter:3letek vannak, melyiket  most nee haMlmál,• 

na.k. As  elhagyott rizeföldeken a hordeum iy*tr3eie aesasalée9iót 

t aldl,j uk. 

A környék rizsvetésének gyortnr:vényei között sok a cirkum 

poláris ős kozmopolita elem. Okolot?iailag pedig a moes_íri asszo-

ciáció nyomul Elc?térbe. 

Az eeNéb teri.íletek flórájának összetételében erősen érez-

hető az FxntropcWn behatfll. 

A fák közUl legközönségesebb a ezers2émftínak kitttnSen tel- 

haaznrílbató fehér akríc /Robinia pseud-acacia /. Közutsk mentt',n 

a fasorokat legtöbbször a fehér vavy selyem eper /*rus alba L% 

és a savanyu vagy fekete eper /gorue nigra Z/ alkotja.  Utak  men-
tén, liec tekben gyakori a kanadai nyr.'ar /Po latal  Oanadene+ie Much.'  

a  jegen,renyAr Jl+opulue italics /Dori/ Much./„ A  aag,ylevelU hárs 
/Tilia pletypY:y1l4c/  korai juhar /her platanoides/, a zöld 

juhar /Acer ne - und4/ és a lepényfa /Gleditec'r.ia triacantos/. 

Az utóbbit e'3vénynek is iiltf tik. Parkokban elég gy akori a feke- 

te fenyő /Pi.nua 7igra/. 
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ctak,  kertek és parla 'Q k le  jellemzőbb  gyomndvéns eí a pap-

sajt earn  /Nava saegylee ta Wallr. /, az erdei smAlyva /inalva sil— 

vewtris L/*  a közdnseigese cickafark /Aehillea mille;folium L/ 

6s a farkaskutyatej /ruphorbia cypai•ie s_ ielne/. 

4. 
	 vizeálatóval terü- 

letünkón KISS fpelalkozott. Eredm nyeeire témaszkodva ismertetem 

Gycpiroe, Ifis—szék, Har av oskut, Kerek—tő, Kaka fezék, Fehérfa, 

Szőkehalai Sós tavak vizeinek míkrovegetáeiá jót. 

A szies vizekre nos ►: a fajok nagy száma, hanem bizonyos 

fajok ne „y egyedezdsa, teaMgprodukoiőJa jellemző. Jt : lleg*etee 

a mikroezerv zetek hirtelen felsza;-orod'ea /floe aguae—"viz-

virr , zás"/ 4s  blzon: as 	 vat.y évsznkonkénti v'1- 

takozás. 

A ml::roozcrvezetek t megprodukciája 1930 ős 1959 Wzbtt 

a kbvetkezőképpen alakul területünk szikes tavaib.tt 4/ 

Szikes biotop A vizagAlat ideje  w 
NU mime*  

1. Fehér tó 1933-1942 30 
2. Szőkehalmi sás 

tavak  1937-194°- ,195&-1959 37 
3. Hajduvvl_ 	i ér 1932-1941 6 
4. Ceorvziei. lapos 1937-1940 4 
5. Fíardngoe, őr 193o-1942 1954-1956 16 
6. .i,ikasszék 1932-1942 1955-1959 23 
7. Kis szők 193o-1942 1950-1959 21 
8. Kerek tő 1933-1937 4 
9. Gyopéro6i tavak 19;3o -1944 1954-1959 16 

15? 
A fenti tgblázat alap j 4n a vizsgált ijőben a lo_a,gyakoriéb a 

iéehértótan As a szükehal:si sás tavaAan a mikroszervezetek td- 

+/ KISS IAtvóns Az Oroah.t.zakÜrnyóki szikes vizek  saikrove ^,etr'ciő— 
jónak vise:;álata. A Szóntó Kovács 	biro OroshAZa 1960. 
238. old. 
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megprodukoiója. A vizvirégzéat nagyrészt a Cyanophyta, az Eugle-  

nophyta és a',IliCrophyts, fajok okozták.  

Kisszéken 1939 tavaoz4n  as  Eaglena polriorpflII Drang. okozott  

zbldviQea virgqaáet. Az 1935-ös t•izvirdasii®t előidéző mikroszerve-

zetek a kávetkeaáképpen oszlottak meg:  

Cyanophyta 3939 %.  
E,►: ;lenophyta 75,42  ,;.. 

Chlorctpiyta 21,19 %.  

Dominől6 faj volt n Aphanizomenon f.loa-e;-uae var. klebahni3. Elenk.  

a l'teromot,as an..u].osm Lemcr. és a T7raehelomor_as orebea 4l1. emend.  

L?e fl.  
A ~o~ároa~ t~yakba,n is  gyakori  a vizvirágzAs. Az 1959 és rr 	rr..rurr 	rir 	u i+~r..n~.~  

196o-ban történt virázdekor a vizet 	ozineztLk a  

Cyanophyta fajok. A viz t(:1en ős kora  tavasszal ezintelen, tavasz  

Zí~iA zöld, majd Atmegy kékes-zöld szinbe. A vizvirdipést  el ~pidC~- 

SO fajok 	legjelentősebb a llicrooyatie aerug,iApsa Katz. és  

s Mycrocystis fios-►aguae / ,sivtr./ Kirchn. Ugyanosak gyakori az  

AEl:anison.erxor: flora-ague  /L/ RaUfe éo az Anabaer,ops3.s Elenkini  
Miller.  Ez ut6bbiuk Kisszék ős Kakasezék vizA)en is előfordulnak.  

3zenr.y©zettet,b vizekben kitlün .: aen ny6ron Loglenophyták vlzlt-  

,a4k: fel  a CyannphytAkat.  
A azi.ke$ vizek nc>vényi rr,ikreszerve.:..eteS.nek iSsszet "tele te-  

rületileg. és időben véltostS. V:`1to>ik az :;$szetétel asze rint is,  
hogy árvizes, vagy érvisaentes évekről van e sző:  +/ 

Tbrze  cm* 	•eek ryrviz 	mindkettő.- , ?zea  
€írvizee 	a ntee 	ben  

4vekben előforduló fajok szies,  

::ck ~: i 9or,400pn .yta: 6  4 2  ~ 
Cyanophyta 25  14  19  58  
Eulenophyta 19  57  38  114  
Chryaao phyt  a 11  5  6  22  
Chlflroplqta 51  32  69  152  
Fajok ez 'ma öesz.:112  112  134  358  

♦/ 	KI38S I.m. 245, 246. old.  



Amint a táblázatból látható a csak árvizmentes 40 a csak árvi-

zes idSben előforduló fajok sz Sffja, azn,noe•  

A terület szikes vizei r,, krovega:tr.3cicSjinak !if3s et4tele nagy  

í' ;;gazdag©6got tr,utat, r, legjelleaa:s&L, vagy legjellegzetesebb  

fajok a kövctkezőkt  

':,rsatnc commune  Vaucher  
UP3ci1i atori a k;rFvis  'niitz in  
Gscillatoria irx°igua Kützing  
;:odiastrraT, ';orya.rium T1.arpin  
6cenedesmue wlco.na#:rseraeis var. GypparoBi.ene.la  Kiss.  
:ladoYhcra fracta  

E mikrozer.vezetek ismerete elengedhetetlen  a  terlllet  tá~ 

gazdasági haaatznos.ít,áqápol. A etikroszEr°va3zetek gyd►gyr,esaer  k~ía~s• 

tisére is felha4sználhatók, Ilyen irAnyu kisét►letekell 1riges Ssa+►  

geden professzor.  

Fontot> me ~-,je yn2nUr:e., hoy a vizvir#~,r,/i.a rendkívU2 károsan  

befoly4:oJ.ja a v.:,ek. é].et4t. Az  egycejtüek nyálkás an.yaggaal ve—  

oaik kösFil magukat de a viz felszinán un. neua*tongbArtyrat alkot.  
nak.  Es  gttaaljae a Viz  Qzeiidaiaét, poshadás, paweegts  al be. AZ  

állatok  ama laesz 6k meg az  ilyen vizet. Vatlaiikor  .teradeseti css—  

pá>`ak€nt hatott a  vizA kiTirdiEzt'ca e na;~yarAnyu legeltető tSllat—  
ter.tya£attrtis mellett, t~hO1 sea veZtak megfelelő áecttt kutak. A  

vitvir"K3sis ideje pdr rap azonban En;`=e$ Chiarocoecales fajok  

előid6zTe vizvirágzasae kit- ►r4rom Il nnpig, in eltart.  
ea  ;LAUalt;Jil L azon fajnak ismerete  fontos ktllönösen te—  

rü.l.etílnkön, amelyek  vagy 	tsártevák t, via  ezeket irtják.  

Az  á? latvl.lig n legsz4rtlsiht csezcfgi>aaben v an a  növény—  

Viliggol. A ntsvira,yzet d8nt8066011 amgkiat5ro4 . a egy terület ál—  
leSei.iligAmak összetételét ::s ardirieit ax állatvilág heterotrop  

,aillepébdi kftetkezncm. Isy rendlaviil na.:.:,y szerepe van az állat-

világ alatkuldsibaaan Anaaak o  hagy területünk csaknem teljes egész".  
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ben mezeiga2das : t7.f sadvelés alatt  All, tehát aa ereJeti n" vényta-  

karí, ct?mk egészen kicui4/ foltokban jelentkeslt4  

A :Ards mint 4.a6y rxrorsz d t; része dllatfe32dra j silag as euro-  

turd .ni faunavidék kömép-dunai i auriakerUletbe tartozik. Az Alföld  

á+s a Kis-A1f::lci a Pazxrsonicusat taunaköraet. Az  Alföld 6s igy ajt.-  

rée is ennek az t,,uwInrxon.icum taeunajzirdssa.  

A t1san:=L61 az e~~l : sü~  kösül ela►őeflrba.n az *OM tlrületen  

közt3asdgts mezei nyulat /?spus europett/ kell as,gatltlitenInk . .  

Nagp tgiegbcn vadásszák izietes huetért és suöra6jáért. Vet ,'sek-  

ben, gyümöicabeaük.t►en bizonyos kArt te.z ugyan, de megfelelő vé-  

dekezéseel erősen csökkenthető kártétele. A tovéhbi vadrf.szata  

mellett  na :.y tere nyilhat az  616 Allapotban va.ln eaportglrisAa,vk.  
A barromfiál:lo;aányban jelentős i,Arokat okoz a görény / ~e~.e1Fs  

putoar►ias/+t  

X izántáftildekan a Missed  /Cricetue rulgaria/o  az ürge  

/Citellus c3te12us,/ 6s a gjzii#gér /zas $poiZegusf a gabonafé-

lékben tesznek ké:rt. A háziegér /.Ve.s musculua/ a lHk$házak és  

a magtórak kellemetlen, kártékony lakója.  

A vakondcsk /Talpa euro,paea/ a rovarok 	hasznos,  

de a kulturnesvények járatai utjába eu,7 gyF.3kerei elvi3aéaAval kárt  

is okoz, ezért riasszuk a :. a nea kiwétatos helyrűl..  

Hasznos rovar  ós agérpueatitó a eiindisznó /L'rinaceua xaourna-•  

nicus/.  

miligaii esstAl.ye. »ok  fajjal képviselteti rfiae !it. gindenfel.é  

közÜnssgel Si Uzi  ver4 L i l apee.r d,ole;;ticus dtrmLeticue/ nagy tö•  

megLcrn jelertkex,iR, 	kártékony mint hasznos. A z 193o-as  

években jelent meg víüaLinLön a balkéni gerle /5treptopelia  

decaocto decaooto/. Azóta rohamosan  nő eg3redezásse Mt a veréb  

után a let?.nRgyobb számban jeieiitkezű madarunk*  
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,A «elLntófÜldün ook hasznos gyommairtcS ós rovarirtó mada-  

rat t$lncinx: firj /Cotr4nix ooturnax ccturnii/s  fogoly /Per-  

dyx perdyx perdyx/, mezei pac irta /Alauüa arvergls arveatla4  

vetési varju /Corvtae t`rugixegtl ►s truailegtte/, etb.  

A nyul utAn a leggyakrabtan vadaiwzott illet  a ficAn /Bhas  

rianus colchicus/ nag" egyedettimban jelentkezik.  Húsa igen iz-  

letea. iag 5-lo  Oval ezelőtt nagyobb tciaegben jelentkezett a  

tuzok /Otis tad taráa/. Is ad?  szAmuk 	megritkult.  

t ~>11 vend'g a tdjon a vadliba vagy vetőst lud /Aneer fabalis  

fabalis/.  

A j:.rág makes  taval aadárrrilégdnak jeliegzetcs k<;pvisely-  

je a vajkacsa ;'hn:ia platyrhynoha platyr '. yncha/, a;;ulip4n /ha-  

•urviroetra avoaetta anreetta/ és a széki lile /Charadriue a-  

l+rsandrinu.e alexandrinuer/•  #! 

A magyar tz%l ak kUskodvvit vddett madara a fehér saya  

/Ciconia ci.cortia ciconia/ lltszAr,itan megritkulva fóaz ~ . el a  

j Ariltbe.n.  

♦ ki,ill8k  kt3zii1 legki5$bne€geeetb a  fürge gyik /Lacerta a;i-  

liR/ de  a vii 811,16 /Natrix rintrix/.  

A  tYet4lyüekwt tdbiek kOzr>tt a üülcinbOaá $ufci fajok 6e a  

kk:csksbéka /Rana eseulenta 	ridibundue/ képviseli.  

á ,jQró.s vizf . .lyásataak is  tavak  vizeiben a LA111 kftiil  

legjclentáaebb a conk*  /Box  luaiue/ és a harcsa Ailurus glanie/.  

A  cei:IA  texalettiti0tt3rt előfordulá fajai költil a legkbzdneó..  

geeeb ~ , ill. a lefLjallegze tesebb az éticsiga /Hélix pomatia/,  

- a Pannon csiga /CepBea vindobonen®ia/, a tiocsAri csiga /Lirr,naEa  

sta3n,a ►.li.e/, a :ieiicella }:ungarica és a 'Lielicella obvia.  

+/ Dr. Horváth Andor egyetemi docens megfi ;  yeleee.  
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Az izA,iVábvK ,  t -. rzae az dlllRtvild464eklas a  l+imisidadabb  

o®oportja. IlSUlettir~ctis Is  dritoial faj1misis1 fordulnak ale,  

A exitakUtók álcái. tavainkban ragadozá 410tmc4djun  

károsak a halállomArayx-a.  

As egyeneesz6rnyu látata/'~aryllctrsl4 a vulgu3rie/ a kertekben  

a gyc3kerek elr6rival jclelttikttriy 	okoziiat.  

A tea•dle:tiirt;t=3n előforduló bogarak sok raja veszede3meo n:i-  

vaán:yi kértevá, igy a luoernacc:cie /Subcocclne .E1A v i.j:;.nAtiquastuor-  

punetaata./ a lucernavetésekben okoz tia,!?gd katroka,t. Rokon faja a  

hétpettyes kaatieabogáir /í+occinell.a eevtempzinctata/ viszont rend-  

kivül haeznoa, mert álcilja levCltetvekke:. téplálkozik.  

As egész texKdleten ktiuúnBégc:s a májusi eserebogir Afeolont-»  

ha metil.ontha/. Áleáje /seai.rn,aes"/ a ku.;s.te.trniyvények győkexinek ős  

gwadiaek as el.pusztitANr~'ival nagy  károkat okoz. A kifejlett bo-  

adr  a fik leveleivel táplálkozik, wart  káros. Lr416,  kai.éiszoi3ok-  

baua  okoz károkat az osztrák szipoly /Anisopla austriaca/.  

Pár éve találták első egyedeit terilletUnk,t3n, de már nagy  

e f ye ,jszámaial jelentkezik a burgonyabogár /Leptinotarea decaacr,ll-  

neata/. haigyarányu védekezés ellenére  minden  évben  tt;aegesen je-  

lenik meg, a nem idetfben tórtt:nt porozás esetében teljesen el.-  

puszti that  j a a burgaeyavastéet•  

A DDT x+ltaslnlios a.ik.a.Lmazáua elUtti iu6Len je arz:tg káro-

kat okozott a répán a répabolha /W-zaetooncma tibiaalia/. Ekkor  

a refpa 	talán  a leg,na6yobb eilcnsóge a :tisztes répabarkó  

/Bothynoderee punc t.iventris/ *Ilan a bcaf,arak összeszedésével 4s  

drkoláesal védekeztek. MA terméezetcsebb a DDT porozóa a leajla-  

tásoaabb is legkifizetődőbb védekezési miderer.  
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1963 aldjueahak elad teliben j•laat, s,e karokat okozott Gado-  

ron teriiletó.n a kukoricatábldkban aniéy  kenaermagbosgár /Perite-  

lus farr,íliariel. *Way holdon u; ra kellett tetai a ten;;t.rit.  

1961--ben. mé, :  nagyobb volt a kdrtétele. A bogir azonban több éven  

kereaztt ►l nem jelentkezik egymis után, 	vdrl3ató hogy  a  küvet-  

kezf években .u.k.r nem, vagy kis szimial 14 fol.  

A rec6e8Zé1nyLiak rendjéből seoldk:ivU hasznos az arc.aYly3ze-  

fátyolka /Chryaoi ►a pule/.  

• l+lpkdk Men  azok okoznak :la,a;y'cbb kárci:cQt, amelyeknek  

hernardja a kulturncivéryok levelével t4141kazik és nagy tömeg-  

beu jelenik  msg.  Az utóbbi lo  évben te:.njadt el nagymértékben  

a t"ekx ~.~r medvelepke, vagy amerikai szövúlelske f4,Ypktantria cunea/.  

A hatás;o e vPdekezáe ktsve ticezWnyekfnt je 141atáaas► 1►tar#aaas4lult.  

Csaknem va
.
+amentl,yl fa lombján előfordulhat.  

A gyilmblrtaf 4::  férse; edéci ét okozzák a itilt3abi3a$ molylapkik  

hernyéi /CarpoQaprs pomonella, Ioaspeyreisia funsbra, stb./.  

A leFvdl és pajzat4tvek gyíneiflaeőWkben te sznek kárt.  

A here fdlik'seg,porzásríval na :;y fias: ot rtaj t aaak a vad mé-

hek. Nagy  CÍmeg,bel jelentkeznek azért a lucernamag termelés igy  

biztositott.  
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A XVIII. századtól a felszabadulásig terjed ő  ttirténelmi  

időszak két gazdaságii-tdrtadalmi alakfalatot foglal  aaiában  

;3Iaeyaror$za.áp,on  s a feudalizmust és  a kapitali mats lhr2adatunk  

+an:iak a megvizsgálása, hogy hogyan realizálódtak a  kitlönbözó  

társadalmakban a természeti fdldrm,j zi tényezők Altai nyujtotta  

lehetőségek a mezőgazdaságban, hogyan alakult kl a jelenlegi  

terme►gési szerkezet, miRYyek azok a eiajátoseásoke, tradiciók  

arnelf#rla e történelmi fejled+Aeből adbdcSr,n h atnak  MMM6 i.•  

at  A jdréa me~á~azd~~a a ~t`dII~.  oxAzadbqa  
YIIY 	YYYYIYY4YY/IY~ 	 ~M 

A aerságasassis történelmének a vi-zs€;^lata aXYIII. setázad-  

tél lén,brsg+eer. 1596 kUra1 va+tamennyi település elpusztult a jd-  

ráe mai területén. A XV2I. iretd. közepén Nagykopánae, Nagyszé-

nás és Gerend#iet mai helyia talidleak auk  kisetb lakott tele-

peket. A 2I0 ltákdczi Fereno vezette szawads4share utrin, a tel.  

Joe  osztrák gyarmatooitáia idején ölt eagyobb eárti.iat a betege-  

pU1és is a terület miireléA ali vétele.  

A  ui  rr c t3 pusztáinak nay  aRieau# t 1719-36 között Harxu® ker n-  

János Györ;;y volt  osztrák hadi élelmezési biztos kapta, 11l,  

szerezte meg "érder~ei.ért". fi$rruekern igyek®zik a puieztAt bené-  

pegiteni. A  szflzad 0146 felében a fű .iöve4elqi tvrtia soda  

maThattnyéeztée.  as a megnövekedett pi.acic:hettle:'gek miatt a  

földmüvelé s, ezen belül a gab©naterme i ée kezd nayobb teret  

hóASt.~irti . 
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1719-2o kbrll Tótkorrilás, Csorvás, Kopinca már falu jelle-• 

gii teleplilés. Tótkomlőson örvény bérlők folytatnak nagyobbaré-

nyu marhatea réksztést. 

A telepitéseket III. Karoly telepitési törvénye /1715. 103 

tus/ teszi lehetővé, majd 1785-ben II. József végleg eltörli a 

jobisky személyi fii n;~ősé jt• 

Az 174o-es években indul meg a na?,yobbarányu betelepülés* 

TBtkomlóeon szlovák telepetek !  1744-ben Orosh -`..ze. Ezeknél a te.  

lepitéseknél egy igen érdekes törvényezer•,,séfire figyelhetilnk 

fel. Pre  néns példái az eredeti tőkefelhabzás részét képező 

kieajdtitísnak. A parasztok frildte1 való mefoeztáca itt vallá-

si alapon tártónt. A Dun5ntuli Zombóről sz evangélikus vallásu 

ma,5 yar lakosok a katolikus földesur de  jobAgyok zaklatásai mi-

att kénytelenek földjükt'1 megválni az idetelepülő jobbá;'yok. 

Az elha ;.;yott fUdek a földesur 	birtokét gyarapitották. 

Tátkomlőson szintén as evangélikus vailá.su szlovákok telepedtek 

le. 
A telepeseknek a filldesur kedvez& nyeket biztositott. A job-

bágyi szol;. . ltatésévt legelőt, ez ontót és szőlőhelyet kaptak. 

iielyzetiik a °onbsn nem sokáig maradt jobb más terhetek jobbógya-

inál. Biz onyit ja ezt az is, hogy a kisajátitások miatt éppen a 

Harruekern birtokon v. lt a Pero féle lázadu egyik  Aga.  

Orosházán a telepitée ut °n a határ sajátos őveserd bec+sz-

tása alakult ki. A lakételepet a szár skertek vették kbrUl. A 

kerteken kiviit a belső legelek üve helyezkedett el 4--5 km. su- 

c a ru körben. A belső lezxelők Övében a homokosabb ős magasabb  

térszileken a várostól é*sak, északkeletre sz tők foglalték el 

a helyet. A belső legelők övére kivUlről $z ntóföldek következ-

tek. Terrnéezetesen a ezántáftildek nem  alkottak áe€ zefJggő terüle- 
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tc,t a határnak e+'ak a le ;jobt talaju részeit foglalték el. A  

telepUlésbál,, Mintegy  lo ut vezetett sugarasan a szántóföldi  

övnek a kUleá hst réig. A határ ott volt, ahová még érdemes  

volt naponta kijárni. A kúleő puszták ezen kívül helyezkedtek  

el. Itt tartották szilaj módon az állatokat.  

A későbbiek során a  nagyhatáru falu k.leőeégein lévő  e l~ 

láaokból n ,.. tt önálló 011egu telesptiléseé Csorvás* Migyeséaie.  

Tdtkomláson is fellelhetők a határ alaprajzában as 6vee elren-

deződés nyomai, mint Oro h ázón. Az eredeti halmazos falu a szá-

razér partján árvizmentes térozinen állott. Az ujabb részek már  

sakktáblás alaprajzuak, teleklábas elrendezésdek.  

Aig a század elsó teliben az  dlla$tenyéeztée *  # bilibeadás  

jelentette a f8 javed•lmi tOsedet, eddig a  sqlRa4 második felé r  

be 	llo 	i  to kok ;növelés 	t veda le r' eli 	e főbb  

utia.,  Fokozottabb méreteket élt a  parasztok  robot én pánzter-

heinek a nveléee.  

Mária Terézia 1767-es Urbáriuma megszabja a jobbágytelkek  

nagyságát, részeit ás az ezért járó termény, pénz ős munkaszol-

gáltatásokat. As állami terhek érdekében csökkenteni i yekezett  

a fdldesu.ri terheket. Ez illuziót ezUlt az állam iránt. Erre  

mutatnak  a hódmezővásárhelyi Dajka-fOle parasztmozgalom esemé-

nyei is.  

Uralkodóvá válik erre az időre a majors r gi ?: azd il •:odáR.  

Ehhez a feltételeket a nes növekiedett munkaerő ős piac lehető-

ségek teremtik ;.reg.. A ft3ldesur a megnövekedett alloidális bir-

tokát is robottal akarja megmUveltetni. Ez azonban sea 	yi- 

ileg, *MO mináei ileg nem elegendő. "Urbari ,  lia muelka ,el-

lett széna ttflk;tl maradunk" - idézi HANZ'f a Károlyi uradalom  

7_azdasági vezet:. nek jelentését. Kénytelenek időnknt pÉnzes  
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munkások után nézni. 

A fe:ztetb err► litett földesuri tjjrekvések miatt fokozódik 

a jobbágyterhek aprdzód;íea, nő a zsellérek száma, akik alig, 

vagy egyáltalán nem rendelkeznek földdel. Tótkomlóson már 1786-

ban a jobbágyok rétegz.5déoe igen ma, sas fokot ért el: +/ 

3/8-$d telekkel kiirt 1 gazda 3/8-ad  telek 

	

3 	15/8 

	

1/4 	 115 	28 3/4 

	

2/4 	 8o 	4o 

	

3/4 	 24 	18 
1 	 17 	17 

	

1 1/4 	 3 	3 3/4 

	

1 1/2 	 4 	6 
Csazeeen: 	 247 gazda 115 3/4 telek 

1786-ban tehát a parasztok 89,2i.nak nem volt egy egész telke. 

A határ jelentón réss4 míg legelő ős rit. de egyre nagyobb 

3 művelt fI3ld arámra. A majorági gazdálkod's t$leg a jobbágyok 

által már segativelt toriletekre terjesak.'tk* Jelentős kiterje-

désüek erre az id! re a majorok. Caorvúeon p]. 45e* kat• hold 

a majoreigt birtok na yenága 1769-7o kürtfla 

A XVIII* azd. vé _én Harruckern Halála után az Urökösöktől 

jelentős birtokokat vásárol Károlyi 'Andor a volt kurucvezér, 

majd ca ` 2z ' ri ás királyi alté ornagy Hódses6vásiritely -Csongrádi 
uradal:w'nak syarapitáeára. 1798-ra a járás as1 ter.;lett.nok nagy 

rf"eze Károlyi ;:irtok. Gádoros, Csorvás, Tátko4i1óe terUietén van-

nak (t eak  jelentőisetb birtokaik a Harruokern örökösöknek. Ezért 
as'rt lényegis*  Mert a Károlya uradalom fejlődésében sok sajátos 

vonás van, ami nem jellemző a többi nagybirtokra. 

t%" Iaday: 31.4,;éerr,e;',ye tcrt nete. Bőkésosabai 19í'so. 
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►,i,/  1!  kat~tta~.iQta ter:r~e 1 6a urc~].kodáv~  v }1<sea a r~ezu~a~-  á n__AA ~  (( _
~ ~„ 	

~.rw.~ ir. ur~.r•rr~~~ 

, ü~.i'Sri ~an  

A  esázadfordul6ra a parasztság differenciálódása tovább  

folytatódott. HA W * következő statisztikát közli errl az  

130o-as évből a di$oelis konserir.tio alapjánt +/  

14, Táblázat.  

4rosh-5,aa paraazto6r6 .nak rétegződése 1800-brkti  

c;aládfők 
sz. 

Földdel nem  
rendelkezők 	237  
sz. t  
1 igással ren-  

igáe állatok 
8z. 

«.- 

a megművelt fold ki-
terjedése pozsonyi  

mérőben  

....  

delkezők sz. 	97 45 1o3  
2 	" 	156 3o5 594  
3 " no  32o 1022  
4 " 73 292 1088  
5 " 48 240 782  
6 " 34 204 833  
7 " 12 84 335  
8 "  9 72 284  

9 " 9 81 247  
10 " lo loo 32o  
11 " 2 22 63  
it  „ 3 36 144  
13 "  1 13 42  
14 " 2 28 :38  
15 "  1 15 38  
16 " 1 16 89  
17 t' 1 17 85  

A földdel nem rendelkezők a parasztok 29,6%-a. Ha ezekhez hoz-

záadjuk az 1-5 igásé ,  lattal. rendelkezők szám - t, ak .or ez a gaz-

dák 90%-a. A lakosságnak tehát mintegy 90%M-a a eze, ényparaezt.  

A pauperisálődás hatását esek az enyhiti némileg, hogy biezony-

lag könnyen szerezhetők mág a XVIII. szd. v4g(n ás a XIX.ezd.  

elején kisparaszti bérletek, majd a telel;ee falvak 3áteeitése  

enyhit  a  helyzeten időlegesen.  

♦~ ITAM  n:  A délalföldi Károlyi uradalom gazdálkodása a XIX.ezd.  
derekán. A Szántó Kov.Muz.Évk.Orosháza 196o. 21.old. 
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A XIX.esd. elején a feudalizmus felbomlás'nak ős a kapi-

telizmua kialakulásának időszaka hazánkban. "A tőkés társada-

lom gardasági strukturája a hébéri társadalom azdeadji •truk-

turt3'ib41 Ott létre. Előbbinek alkotóelemét, utc5'.:binak a fel-

bomUaa tette szabaddá." ♦ Ez a már a XVII. ezd-ben megindult 

folyamat tovább folytatódik egyre több a mező .azdasragban a ka-

pitalizmusra jeell:eas e elem. 

A század else évtizedeiben rr.ép tart a gabonakonjunktura, 

csak a 20-as 30-as évokt:en következik be de-konjunktura. A 

"puszták" lasaan eltűnnek és szánték foglalják el helydket. A 

parasztság, zsellér sorba való sitllyedés+t tovább fokozódik. 

A földesurak a majoreági fbldjeiket tőkehiány miatt nem 

tudják megm;uvelt tai bérmunk'eokkal, ezért ujabb telepes fal-

vakat hoznak létre Gádoros /1826/, PusztafUldvár /1841/, Bé-

k.ésaám.son, Csanádapáca /18214 Szentetornya, Gaákő ás Szénáson 

is egy uj falurész /1818/. A kCzoének lakóinak nay része Oros-

házáról k. ltözött ide. A fentebb közölt etati ztika alapj, n 

érthető, hogy ezivosen ha& ták ott Orosházát. 

A telepes kdsségek életével, további sorsával Gádoros 

/Bánfalva/ p'ldá ján kereeztUil ismerkedhetünk. mee.. Az 1826 szep-

temberében kötött szerződés szerint a jot;be.tY.yok félhold hás-

Aelyet legelőt ős lloo 	Lincf' laet kaptak évente 14 nap  

robotőrt. i a szJlőt telepítettek akkor 9-edet voltak kötelesek 

fizetni belőle. Ebben az ici őbea q feles művelésre kaptak • 
lakosok földet. A későbbi évek sorom /1833, 1839, 1843/ Webb  
házhelyeket osztottak ki a pascumb;Sl, de uj f'ldterUletet már 

nem adtak. 185o-ben 338 hold volt a falusiak kozFn, holott a 

lakosság sz6.^a már lo4o. A f<idbirtokosoknak tehát olcsó munka-

erő állott rendelkezésére. 

±/ Marx: 1 e i. köt. 773. old. 



Hasonló a helyzet a tUbbi telepes k<zség eeetében is. 

Csanádaráca ós lusztaf ődvár dohánykertész kdzeégek voltak. 

Helyzetük sewiivcl sem jobb a tibbi ICzeégekénél. _a M 

186o-as években is nagyobb anyagi függőekben éhek, MIMS a 

jobbs'igyok. 

Gádoros, Békéss,mso:i, hardoskut, PusztaftIldvár, Csor-

vásf Nagyszéné . s XIX. :ázd. eleji telepitései teleklábas, sakk-

táblds elrendezódi sifek. A határban nem ismerhet ;k fel a ktir-

k%ár as szerkczE.t nyomai, mert csak € z első időben kaptak a szer-

ződéses joubiL yok legelőt, szőlőt, szét- tát, az 5o-es évektől 

csak házhclyeket. Az alloid3lis birtok már egy tagban volt és 

nagy terUletekc t fo glalt el. A falvak által -'ban egy dUlőutn 1 

forgalaasab:; ut két oldalát, va7y az erre merőleges bekötáut 

kt oldalát foglalták el. A sik terep kedvező  a  sakktáblée 

alapraj znak. 

Orosházán a sz:aőkertekbe kihuzódott a lakosság és lassan 

kitivérose4 alakult, elvesztetteeredeti jellegét. Ezeknek a M-

zaknak a kE rt jeiben mé.; , mindig tal á lunk néhány t eke szőlőt és 

a városrész nevében is megőrizte eredetét. Sok kal kisebb mér-

tékben Gdoroaon is i _•y történt. 

A XIX. szd. elejt 1 nagyobb mértékben mer indul a tanyák 

kialakulása. Jellegzetes tany?s-település alakult ki a jafu o-
ban. A tanyák iltil'b.n .iem csoportosulnak, a dőlőutak mentén 

két oldalt sUrUbben vagy ritkábban az ut ráellett, vacy ettől 

beljebb ht:lyezkidnek el, mintegy az egész határt ts lycnleteeen 

teleezárva. 

1848 tavaszán a forradalom eleöplirte a jo'ottli7,y048 korhadt 

intézni nyét. Az 1853-as március 2-i urbéri pátens a levert for- 
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radalosas és szabadságharC után is kénytelan a joi:.bágyfelsza- 

baditást elismerni. A # 'eltilról tbrtént jobbáóyfelazabaditáe- 

nak a kdvetkQzm=" .r,yei SO egész kapitalizmuson keresztül hu-

zódnak. Felemás  jellegét mutatja, ho6y a ez }18-dézsm<'.t a ma- 

jors " gi zsellérek és szerződésen jobbágyok feudá.liu szolgál-

tatásait meg:raayta. A jobbágyság maradványai tehát tovább 61- 

tek a kapitalizmusban is. 

Wivel a lQbb!%yi'elss.abaditáskor a jobbág3reág négydtöde  

nem  rendelkezett szmmotteu° fcld.tulWonnal, a feudális nagy-

birtokot átmentették  a kapitalizmusba. A scar rte7.í5Qazdataág, 

igy a jééráe sz>ezőBzdaarága is a poroszutst fej 

el, 

Az 1853-as urbóri pát i-ne elrendelte a legelőelkülönösé- 

seket. Orosházán erős paraA : troozgalorn indult meg végreharj tá- 

sa ellen. Az orosházi paraszte.sig elfoglalta a aWaá1 lt,geldkol 

ás nem volt hajlandó azokat Károlyinak átengedni. a, at bir4edel 
határozatok el enére sem. 

A l4lgel6 elkü].Unözésekn ,51 ás a tagositásokná1 a földbir-

tokosok a  lapileesabb minóságü földet a it k  volna át a parasz-

toknak, ador4ezről k;,zldnhöző mérési cs3a1dIM ►klta1 próbálták ki-

semmizni a volt j o bbágyo kőt. 

A jr?rás nagy tÖmegü zaellérsége eea,.it sem kapott a job- 

brig„yfelszabadit.áetól, helyzetén nem javitott ee:.or,it. A fejs.et- 

len ipar még nem  tudta felszívni `'Ket, a meztfgazdaidgbam pedig 

már felesleryessá váltak. Ez a szabad bármutikáraróteg, képezte a 

viharsarki földmunkásmozgalmak osztálybázisát* SzervezettaégUk 

as  ipari munkásokéhoz kdzelitett. 

lődásen indult 
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Az  187o-es  évekre a telepes kUze'gek nagy része :aegv ltob-

ta aag!4t a járás ter_.letén. "A paraszti kisbirt okosoknak a job-

bágyfelezabadités után egyelőre ne :.4ceak a jobbtgymaradvAnyok  

terhét hordozza, nemcsak az utóla:,oe rendezési perek bizonyta-

lan esélyei közdtt mUvelte a V.:ldet, hanem tőkehiánnyal :ziízdve,  

uj terhek alatt nyögve és ósdi teranel(%yakorlatok gátlásaitól  

aujtva kellett a kap italieta szabad verseny kockázatét vállal«  

nia, rendszerint nagybirtokos versenytárnáénál sokkal kedvezót-

lenebb feltételnek ktisött. ►" +f lqo-ben p'.. az ekék fele még  

"faeke $.  

A járda tertiletének nagy ré lt 9e1 oglalá árolyi birto-

kok a többi nagybirtokhoz viszonyítva ar'nylag hdnnyebb hely-

zetben voltak. Károlyi mAr 1839-től ipari vállalkozásokba fesz-  

tettc j vedeiiw nek egy részét. Erre az időre pedig az ország  

csaknem valamennyi  jelentős ipari vál l.alkoskedban volt tőkebe-

fektetése. Ez az általános tőkehiányon Atesglimtte a gazdastigot,  

sőt Károlyi maga is zilogügyletekbe kezd.  

1886-baja kezdődnek a teir ;:yalésok a Szarvas - Nagyszénás -

Oroehéza - :,:ezűhc yee vasutvonalak épitése érdekében. A vasut-

,,onal a jó .z"s terflletát szorosabban bekapcsolta az ország vér-

kering4-5sébm, gazdas:igi fellandUléet okozott.  

A termelés : inli:3k6bb intenzivebb lesz. 	azrintáfdldi nö- 

vf nyterrseozt • eben sokféle nLSvény voltja fel a gabona egyedural.  

lr=At. ceP!jelennek a gépek is.  Az  állattenyészt, eben előtérbe  

nyomul as  istálló 6 állattartás és ezzel párhuzamosan a takar-

mánynövények termesztése.  

#~ ligbd tet
~~  A 

 ~tsg történeliének 
Századok  1 

	probleasttikdja... 
 ö. ~~Lt. 851a old.  
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A gazdaságok több rnezógazdasdgi terméket feldolgozó Uzernet  

létesitettek. falok, erb  ?art, olejUtók varrak Oroahdzén és a  

jér4s m. s k , zségeiben is.  

A 8azdasokban még jelentős a legelők arrnya, de ott, ahol  

erre lehetőség van döntő a sz -ntó. Az orosházi uradalom 3 köz-

ségének a ff;2 dhasznositdea g kEjvet kez í k'rpet mutat ja s  

'atieszónAs 	852 hold ;terep 650 hold az 4nt6 67 hold r, t,zeombi  

Nagyszénás 1689 	" 	6^79  --  

Sémeon 	367 	" 	366 	---  t/ 

A Kéro2yi ursdalomh F°z tartozó orosházi birtokrisz a kisr,ye-  

zéq után gabonaterme éH mellett mind jelentősebb mértékben fog-  

lalkozik ipari növénye%, főleg doi3:any és a repoe toarmelée  ével.  

Jelentős  seoriban a2.k:olilaznak bő rrnunkAlsQkat. Alta,ldtnvs a  

női ős a g,yerr.^,ekmlankAera fox;lalkoztatásti le. A aót,;oreágban al-

kalmazott munkde0ls ezegődesyeaek, bériitk, nyári béreaed vagy  

aayesáisowok. 	r:.: ~  ~  _  ~ ~  ~.  ~'  » ` 	 ~ 	 !`_ 	~~ tfb  

foudadlim vor4stt  rr.ek lUldárt, báshelyér# dolgoztak a gazdaW-  

ban. Tie$t{n kapitalista vonás viuzont a földjuikt51 megfosz-

tott zsellérek na;pez tmos munkslja. sathatawn 189c-ben 4o74 nap-  

e7.,rx7t fizettek ki, ebből 1775 nap Mel t  1436 A értékben í`Pó-  

leg a gabonatcr :.e ' .;snI/ di; 2299 női napss'áaot 776  értékben.  

Az olcsóbb  női munkaerő alka7.roazáea tehát 189o-ben általános.  

A gabon3te -rmesztóe+ fő helyei 3zixxás, KirIyság de 3émson  

taitak. +*/  A kisgie:°és utr;ni gaiior:.e,konjuraktura hat.iaa;ra igyek-

szik a gusdssrig gabonatcrrilctEit kiterjeszteni a gyepek feltc3-  

ré  se  és  a bfs10sk l+lLslondá sa Altai. 

+/ Orsk.,'goa Levéltár.  
nyag. .Ié F é sy awes  
iráea. Idézi NAM  

~ ♦ j OL. K. Gy. Mat©2a,;r  

Károlyyi Levqtr. MrMolyi György félé a-
rnoki téli napok.'rolyi birtokok le-

im. 63. old.  
jelentés Idézi Kano i.m.  
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Gabonelk közül dominél a buza termelése. Termelésénél fi-  

r-ayeler,be veszik máir a til  aj  adQttMigokat is. Az uradalom gazdeeá-  

gi vezetőinek jelentése szerint Királyságon terem a legnehezebb  

buza, Fiiemstéren a lea;rosSSObb, +/ Felmerül a fokozottabb tré-  

gyázás igénye.  

A gabonatermesztés gépesitéee elórehaladott a birtokon.  

flrosházén 4 exos4- 16e;él, , SAmeonban 2 dolgozik y  igy a o}::épl.cai  

munkékat mér szeptemberre be tu+i jik fejezni, mig azelőtt decem-

berig is eltartott. A faexc;k izeljót elfoglaljáik a Vidate és a  
ZuaASyer vsme::ék. Alisalrazz k a kettős boronát, a hArornkapó. ju  

i,rthkits a halmozó ekéket, amerikai gereblyét. A magtisztl.téso-  

krat r+eetikkal végzik,  

Yalóazinü a jéirée területén is a szomszédos M .; ~ocr~+hoz ha-

sonlóan hárruaaet vetéefa',.:ót alkel.;oz tak. HANZO idézett munkc4,j a  

szerint az  első  évben a következő táblákat tal41j1ukt  

1 lwar, 2 repoe, 3 óezi.tuza, 4 kepis:  répa va y kukorica,  

5 kapást rendszerint xukoriiebt, C. tavassis trpa lucern4val,  

7-12 k .$szf.ló lucerne. A rr,:.fsoái.k évben: 1 ugar, 2  őszi repce,  

3 őszi huta, 4 $szep5dm6nyese4 területe, 5 ka.p{s, 6 őszi-tavaezi  

gabona,  7  magbükköny. A harrraci.ik évben pedigt 1 tavaszi knee,  

215.4*páo, 3 tavaszi: árpa vagy bal. tacim, 4 fümegvveck, 5-l0 lege-

lők. Szénáeon nóeyes vetésfogát As  találunk.  

Az ipari növények  termelése közül a dohAny tersol4lNt  a 
legjöverlelmezűbb ebber, az ideiben. Sxegődmé nyeeek: el mUvelteti  

meg az ura$ég. J ~.'leat::eebb ipari növények még e terUleter_ a ken-  

der, len ca a rtpce.  

!,/ 010 Leo 	 ~je~atfs  Idézi:  hAA Zq 
t+i I#~~ i•i•i R e 
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A dé1a1f61di I{Arolyi birtokokon as állattenyésztésben két  

szakaszt  tudunk aegkülönbi5ztetni. A XVIII. szd* t►igán és a XiX*  

ezd. elején a tenyr.ezá.ilatok tarté:i,íra rendezkedtek be. Európai  

hirU f.ulydt hoztak itt  Litre. A Xif1II. szd.-ban l:róbáltAk a  

coiraunarnát trregjAonoaitani. A 1CIX* szd. derekn  viszont az áru-  

tort'.1e lés fokozvdáeátral a hizómarha nevelésére élltak ré. Erre  

ki.tiinőien bevélt az erd6lyl-magyar marha. Tejelésre ugyan nem  

alkailmoe, de birja az igázást éa his:ék^ny  fajt&t. A marhákat  

elóezcr igázté.k, azKYin b.áw.2altJk reng. V3rzsállonriny nincs a  

hizlslásra sztint malbák aparasztoktdl váaérolják cissze.  

AXIX.  ezd, a  dik felFtten a Anaaukonjunktura haCa xra  

a,juh tnyésztés na-vot:.b jeit:•nt c~ségre tesz szert. A r.ausiaénd-  

si Székes majortan 3000-rel tftb birkát tolcAtcttiek 187o-:.en,  

mint az olnzó években* Debrőről telelni 3zéxtá.ara hajtanak  

3200 drb. juhot, Stinson baledmajorba pedig lvoo drb-ot. +/  

A gyapju+noasde érdekében uj csatornAt éTMAtc,+nek Sim3on 6 8  

a Száraz ér közíitt. Na ^yPzdn.éaon ujabb kutakat ásnak.  
A Ké rol.,yi. hirtokriezen jelentős  számal varnak ,kisparaszti  

h rlete3 a xl'X, c2. derelpin. Az oroehzi birtokon ö tödöe bér-

leteket adnak ki. Meek a bérlék csak raunkaoreejUket adjdk.  

1963-ban 6671 ganoildnak, dohánynak bérc.lnek flldet a kisparaez-  

tok. A bérletek addedeak itt nem az álta24noe tóieSlAiin,y elsősor-  

ban az oka,  lianas 	egyébké.nt nem  kifizetődő terltletek után  

huz na,,obb hasznot a gatzdaeég. MésréczrFl nag.),  szerepet ját-

szik a r1dnélkLtli ss;e12érek elégedetlenségének a levezetésé- 

ben.  

♦ / 0L. tíC.y. Matolay Já.noe gazdasági jelentése. Idézis liAtdZO.  
i.m.  
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A gsiiagabb parasztok is béreltek földet saját gazdasá-

guk stat;iiiadtására. i::zeket nem maguk müveli-, hanem  cselédeik  

dolgoznak  rajta.'  

A kisparaezti bérletek száma azonban f ,Akozatosan csökken.  

188o-ban fiagye$énáson ma* csak 556 hold a feles /tehét kispa-

raszti/ bérletek területe. Llvvé vA.ik a hf.st; i•letek ft,lsz;`r ►ro-  

lása. "Az uradalomi.. állandr`.aitani akarta j-vedelmét, Ls e-

zárt inkább a t6keerds vállalkozóval lépett üzleti öeszekötte-  

tésbe °. ♦~  Lnr.ex következtében  megnő a mu ,.kan4lkiiliek amuagy  íe 
nagy  száma.  

itaA termelés teohnikájdn a  bérlet  nem  sok vltoz Ist je-

lentettek. Csaknem :ciz-drdlag szemterme ids folyt a bérleteken.  

A paraaztBég helyzetén valamelyest javitott, hogy  a dohány-  

kertész telepite Lt falvakban a kincstár 20 éves részletre  elad+ 

ts a Yt+ldeket a t,érlOxnek. Zgy tdrtáat Caan>Sdapécsán 1889-ben  

Pusztaföl+iia.ron 1884-ben.  

A parasztság polarisáisiGja fokosddik• Sdtker_ac`ison plj aetg-  

uzerzi a zsíros parl©ztsfg 188o-ban a gaezaper. i határt  bérlet-

be. Urosh6zr';n a Pusztafiildváron eladott 52o5 hold föld mintegy  

3o14-a a médo,s gazdák birtokAba jute  

A tőke felhalmozására is a hits/4W megélénkülésére mu-  

tat az 1872-ben megalakult Tótkomlóst Takarékpénztár ás az  

189o-ber. alakult  Tótkomlóei Nf?pbaatto 1884-bcn alnpitjdk a né- 
++ - 

 

kés- ~~eárií -~~.lvi `takarék  RT. f/  

A közép és k.isbirt{:kor. is  teret hr.it bizonyos  foku gépe.  

sités. Vagyrti  s zt a saíplés3 munkálatokra korlátozódik ez  azon.. 

+41' WOO  im. 52. old.  
+*/ Madsyt F3é .Ké s aMgyflitörté nete 216. old.  
+ee/ iar6csonyi JiMell g4k4e V4rrree,nye  t~ r~,énete.Ii.ktt.2~ .old. 
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ban. Amig 188o körUl csaknem kizárdlag lóval nyomtatták a ga-  
bonét, addig 18.41-ben már a kie:,azd4k é4 ktisaprarasztok fele  

sr,aE6njdrós eeórlógéppel oe,Teli.etEtt, lyoo-l;oa -ben pedig meg-•  

ezUnik a nyomtat4R. ♦/  

1890 karia rr,ér óriási t amegi: a fc ldn6] külic k száma. rek6s-  
=ém:on B4nfalua á. h / sz r n-.ts Zako$1•  i  a k 	rá .ze v: ,  o .~ ~• 

k€il ,acuel c~~un1; okbí 1~#s a aeá 	I 1.2 OroshAx4n, ahol  

a lakz►sa4g 621!-&nl Pogln.: . ozi'.t ftildmqvvldeeel 0,5 kat. h,010  

földtertilet jutna egy lakoara, ha mindenki egyenlő" mért4kben  

r.ésaediilne a f51dtula,jdonb61. JIzen az alapon nőnek ki a karnyék  

itilámunk s ó8 ezagáaypurnsst moz2,almi. A pe.raa7ts .',g nyomora  

fbld ut4ni vdsya nagy.  Viszonylag l:bnnyen szervezhet-"k, mert  

a s orazóg többi rdezeihe.z vizizonyitve. na ,y falvakban élnek.  

Az 2895-ba nagy  mezbgazdnn4i etatíszti.kai felm'r6r! adatai  

szerint atrig jelentósak a hérletek. A gazdaediEok teí^itlet6uek  

t6bb mint 24010min hacitnb6r=_ oek drüvelik a fáldet e  JlíasoAbeua as  

arany 1,13g waaseabb• Itt  a terttict 3194-a bérlet.  

A jdrde ter-:iletE!nek aiivalési  laak 3zerinti. mEgoszláeár£,  

rét ~~ .  ~ _ ók elő ő E~vGk:'3ez v3.vrco -itott vi az  =  4uz6 4 a ós 

cl aa€s  nO4 40eS`lttd6po Ac'iij=W.?. J 
 

A mc $ágazdasáO 13b ha : rios3 tot t földterület mintegy 85tr-a  
esántd. A ledAagyobb 1€iterjed4sU rlfteket, clugelóket Nagysz6n4-  

6on és 2 késedmaonban találjuk. Elsó9orba,n a azántMldi n'r.;vény-  

termc:sz b6are kevdat;é alkal ., as talajckon. Jelentős klterjetiésü  

ie,0151 vannak  Or3sh4z4n, Csorv6s és 26tko lós h.at6r4ban .is .  
Ezekbari a k3eeégekben a legraagaeaCi: a ezarvasrnarhAk ée a juhok  

Ag4tr,el.  

f/ Nagy O,qulat Tdrr:ae oeép?éa Lroaházan. A 52ént6 Kov. M:z.  
l;vk_. Oro®hAza 196o. 448. old.  
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AjéréQbran 4116 hold müve7.és alatt rise  at116 terGi..letet :.r-  

tak össze. Ez x s~en anaae szó,rr,. Később a nr^ngább m#.nóségtf f'j1de-  

ket is Lllvelóas 814 vették, vaA,y meliorticiót h ajtanak végre raj-

tuk. Területük egyre 8C1k;i3..  

812 hold a szőlők t+arllete. Ott f4 Ia_ifl ,A el naLyobb terf,i- 

ahü:t a ielepkhitek huzódnak, t3roeWza környék4n taal4ljuk  

a lf,, nu y©  wb ező1dt11epeket. Ebben ez időben mér meai.ndut  rt 
vi : r3ra:,uzód.égttk. Ortlshden. 65,E Pusztafölt3v6roy 41, Tótko.r.ItSsoa  
43 hold air *Wier  parlag, vagy kiirtott. A  regren^zV valcSsxinii  

a i'31ozára puestitéa>eaivel és  a  aaelt'Sk betelepüléeér►el ma7y11.4a-  

kiatd.  

A kertek kiter é®e Urcter,rxxa, Nag.yeeén?4e kdrnyékén a Zego. 
 

j ar lent őeebb,  

A grill erdőben okkor is BzeOnv. Az erdő t+artil.ete  

basso 708 katshc►laá• gag,yr4eze ennek is At kt>?:pér !;agyezénAas  

ea  Ororhéza környékén helyezkedik el.  

Az  istdlátsisyizke aár d3te.l.énoaaan •ltarjedt„ de os€ak C)ros-  

hézdn ha3:;,n'itok egy aaRSdaaeigbaan letlt.rég,yit i lelm4r6n 676Len.  

A  e ú f az+d s 	k e v. éetia  dö  . JP  . eee rcpe van  az  
tqJ.ti i,rtadLnek. A  fogatok 78,E6%-a  lófogat, 2I,4%.e ökörfogat.  
3imsantan és í=.-szta,azentetornn az ökörfogatok száma nagyobb  
raig a láfogatox szaima a klaa3ebb. Ez egyrészt a nehesebb -talfitú jaa1,  

mAeréazt a htagyaDmié13,yQs m,*haten}IéBztéa3 nayobb aartítgriva1 matva-  

rétchetá. Az egtib i. a:.8erc3k /ezarrér, öezvér, etb./ ,jel.entéktRIe-  

nek.  

Az 4:tlaLá3.,íi,enA$Y eZémezerü,E  WOWS  aLs részben fajtabeli  

LU,atetl tel  a 16. tAblézatf 	ho;4 a  :_yspw  

jusro*a,;cAr.k:tura 	mindig érezteti. hstisiit. SAmagaon, Nagvszáháa  

és Tusztaaezentetornya 1egel6in ta3rtjik a lett3bb juhot. Itt le- 
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geltetik a járd® juh állosinydnak eeak*e<m 9o%-4t.  

Két három kbss'$ kivételével igen jelentős a szarvasmarha  

tenyésztés. 3zámezerleg vroeh.Mza k<5rnyékén tart]^k a legtöbb  

zarvasamarhét. Fajtájára a"zve a fentebt már ismertetett tulaj-

donsága erdélyi-rrayar s le gfontoaabt. Lz arra mutat, hogy  álta-,  

léig ~r Llm~eltet ~~ Megjelennek azonban es inten-

aiv faJt'k is, M!mayigline essen jelentéktelen sailban. El-

sósorban a kisiizercben, ahel Magyobb szUksés~,  van a tejtermelés-

re  is.  

A sertéstenyésztée viszonylag egy szinten mozog a községek-

ben. számaránya kb. a lakosság létszdadval aranyos. Takarmány-

bázisa zica a kukorica és egyéb takarni nygabonafélék termelése.  

A 1,eceke ós szamár tartása jelentéktelen.  

A hagyo&nyos baromfitenyésztés /kálönösen a tyuktélék/  

már vir azott ebben az időben. Orosháza a járó: többi községei  

közül jelentőségében magasan kiemelkedik.  

A járódban 1057 család méhet irtak Össze. Ez nem oly nagy  

szám, hogy feltételezhetnénk a sajt édességssükségleten  kívüli 

felesleg termelést.  

1895-ben 160062 gytimölosfét irtak Össze. Legikkgrobb szám.. 

ban  Orosháza és Csorvás homokhit jain találjuk. Külóniisen fel-

t tnő 0ro0h4z4n és Csorv'son az almafák, ill. Qrosházán még a  

meggy és szilvafák magas száma. Al i"aartelen meggy a legelter-

jedtebb a járásban. Ut' na az alma és a szilva következik. Nagy  

az eperfák száma. i.z a selyemhernyó teny  ` sztés fejlettségére  

mutat.  

A szásedfordul6ra a kapitalista vil'jrendozer fejledésének  

legmagasabb szakaszában az imperializmusba lépett. Fokozódik a  
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mezőgazdasfigban is a koncentrScirS. a  finánct' ke gyre naiyobb  

jelentőségre tett szert. Alemc,:ak jelzá.logkölcacnök által, ha-  

nem birtokvásárláson, bérleteken é3 a termény értékesitésen  

kereoztü3 is: Ma;=,yarorexdfl.on tovább élnek az imperializmus ko-  

rában is a feudélis rtiaradv-"nyok, Nagybirtokok tovább virtágza-  

nak, ee,dtidnek. Még mindig éltalánosak a részeem:zvelések, le-

dolgozások, stb.  

Az egész kor3zaKon átvonul a para _ ztf:ág mozgalma a földkér-  

dée megoldásáért. A öföldnélküliek és kisbirtokosok helyzete  

ldtli3nueen a gazdasísi vilodsok ida; én kétségbeejtő. 19o7-ben  

éri al tsrtiletünktfn a kiviadorlésí  mozi 	tr. tőpontjit. A  

essién,yparaszt érs lbldmunkdi mozgalmak erdaödnek. Legjelentő-

sebbek az 19o5-o6-oe nagyezén5ei és szentetornyai a,ratásztráj-

kok.  

A termelés se , invona,l€s ha lassan is, de emelkedett :  A le1100 ►  

előnQk és ugarnak haeznAlt részek csökennek, nő a mesoüvel*  

fr31d terillete. Emelkednek a h;,ldan ati termésátlagok is. Lase.  

jelentősebt a buzaterme1 és növekedése: Crosr'7a környikén fej-  

lt"dik a vetéményea terme  és és az bnttizéses /bulgár/ kertészet.  

Az éllatállomány cek ken a legelők eziik{alése miatt. Külti-  

nösen érzékenyen érinti a szarvasmarha ős a j4.ahá1larn•`.n;► t. A  

a,ert~éeek.9Eimuma.:aglaU swrt szzel az állattenyésztési 4401  

e,:yre f(rkozottabb oértékben Arnterrselés 441106l is foglalkoz -  

nak a kis- ős kcizérapsraazti gazdaeégpk. A ta:carménybáAs biz-  

tositott. A sbvskvó lakosság 36 felvevpiaaot biztosit.  

A 	ő d~ .: 	. 	ov bb fo 	k A magánjáró  

oeépliSf'ská912 -14 ki3ztftt élik virágkoruk .at. Az első  

boru idején Orosházán 16o -17o a sz4fmItk: +/ 192o körr:il MAlgjM  

+1 Nagy Gyula i.m. 449, old.  
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lennek a robbanómotorok, amelyek igazi forradalmat hozh&' majd  

a mezógazdaoá.gi termelőerők fejl.'déaében.  

A kapitalista gazdálkodás fejlődését muttja a pénzintéze-

tek és értr±kesit="-mi R .k e  szbvetkezt tek alakulása. 19oo-as évek  

elején csaknem valamennyi ktszsé ;ben mitkbdnek az fiókjai.  

As T. vilá háboru előtti nagyobbar7inyu iparo adás sok  

zsellérnek adott munkaalkalmat. Emiatt és a kivjndorlds követ-

keztében a munkaerrfeleeleg valamit csökkent. Sok zsellért al-

kalmaznak a vasut és utépitkezéseknél. ( világháboru alatt a  

behiváaok miatt munkaerőhiány lép fel . Mhrekszik az extenziv  

saboa'k arnya. i evés az igaevl a vekilv'l'aok követkestáben.  

1919-ben a járás lakossága is kivette részét az első ma-

gyar proletárdiktatura hősies harcaiból. Korán román megazáil-

lte alá kerdlt a járás.  

1919 után Myarorszá.gon "...a ;4ezőgazdaság ka italista fej-

lődésének foltelémenő, első világMboruig tartó szakaszát fel-

vtltotta SS  Apaadó válságokkal, értékeeitési problémákkal  kcba-

d6 asekass." „/  

A parasztság földigényét az ellenforradalmi terror sem  

tudta elnyomni. A korig ny a aatsgel.rat a Na<'.yatádi-féle fr ld-

refort:.mal akarta leezerclni. A  1pérvi lékelt reform ellenére a  

ftildbirtokeeet igyekeztek ezt araakadályozni. A b+'kíeaámsoni  

'iolfimger uradalomban felmoa"esal fenyegették azokat a cselé-

deket, akik a Mdoaztée elleni feliratot nem voltak hajlandók  

aláirni. ♦+/  

1921-25 k6z6tt történt fdldosztások a.].k:alsával ingiOtt a  

+/ Ptildmun-:áe és ese ényparaszt  mozgalmak 	~ 	on 18~+8- 
1948.  Bp.  1962. 6~9, old.  

i+/ U.O.  



törpebirtokosok szádai. l agyszénáson 2375, Gádoroson 74o, Csor-

váson 813 igénylőnek osztottak ki pár hold f{'ldet. A zeellérség  
a f?;1det csekély termőképességü területeken kapta. A job ., föl-

deket a vitézi szék tagjai *  a Horthy-rendszer hUséges kiszolgá-

lói kezére jutott.  

ft5 dreform ávol :1 =em elentette 	17% } dkérdé: vé  

megoldását.  Az 1-2 holdas kisbirtok állott szemben a tőkeerős  

agybirtokkal. E versenynek a kimenetele nem is leh; tett kétsé-

iaz. A paraaztsá , fr,ldt ,: 1 való meE foest#sa által gazda odtak  

Job van 1. a Pipis-testvérek I jykepáncson. +/  
1925 de 1929 küzdtt gazdaságilag stabilizálódott a fasisz-

ta rendszer. 1929-33 köz 5tt ssonban eddig nem tapaszi alt a'ly  

vrilaég rászkádtetta megye A legjobban a mez :" aazdaelgban : restete  
te hatását. A mezőgazdasági árak 61%-kal cs3kkentek. Ez a  f .ldek-

kel való rabló azdál odást v 'nta maga utn. Megnőtt  a munkanél-

kelliek  szr-ma. 

d./ A  ő 	a 	hel ze te 	-1 4 k~:zr: tt 

A U. v'h. előtti mezőgazdasági viezonyokra jellemző as  

193o-35*40 időkereeztmetszet. Az  ország, ekkorára már  kilábolt 

a gsmiamdel válsághól. A viszonyok Csak az 1938-tél kezdődő  hg-

torus kosljunktura hatásira  változtak  rsdmileg•  

1930-ban az Usezlakosnág tdbb mint 70%-a ölt mezőgazdaság-

ból a járás valamennyi ICzség,ében Orosháza kivételével. Uroshá-  

sán is erősebb azonban ez ipari és más 	tevékenységnél  
a c.esuő,g,esdaeág. N$rykoFáncs3on a lakosságnak cs•;.knem 100%-a fog-

lalkozik megzőgazdasággal.  

+/ i adai.: Béké z rnegyelb története. 132. old.  

_ 
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17. Táblieat• 

Község Mezőg 
ezóna  

i. né pe28ég 
ülsz. nc`p 

-e. 

Egy mg. dolgozóra 
össz. 
terület 

jutó 
szántő 
kh. 

Bé ké sesésmson 3617 82,1 9,2 8,9  
Cs3s'néds3páca 3645 78,4 5,7 5,4 
Cseorvás 5436 79,1 0,7 6,3 
C€ádoroa 346o 76,4 141 0,9 
Gerersdáse 1937 88,5 7,7 7,4 
Nag,ykopbncss 509 95,3 16,3 15,8 
Nagysezénáse 5481  82,2  7,0 6,5  
Pusztaföldvár 2852 82,8 7,4 7,1 
Tótkomlós 8o49 72,2 2,1 2,3  
Orosháza 16887 : 5,1 40 3,7  

Alitimmistpt ezt az egy mező azdasdgi delgosóra jutó öesnes 

és ezánt6terület nagysága. Nagykopáncs esetiben messze ximagas-

16 a jéráa többi közeégeinek adatai közül. Gádoroson, Tótkom-

láson és üroah ázán esik egy  mezőgazdasági dala,ozóra a legkeve-

sebb földterület. _yarázata nem annyira az intenziv gazdasággal 

hanem a földnélküliek és a törpebirtokosok nagy számmal van 

összefüggésben. 

A birtokviszonyokra legjobban  a kereső mezi"gazdasági né-

pesség birtoknagyság, a f ldnéli.ü.liek esetében az alkalmazásai 

min"sög, szerinti megoszlás mutat rái. Csorváson a mez gazdalat gi 

keresők 58,2%-a f; 	 owelid és napoz: oe. ag Csan.,Sda- 

peleán is 3o% fölötti az arány, ahol ler'kedvez ,.jbbek a viszonyok. 

A földnálktili munkások d. ntő többsége napszámos, mezőgazdasági 

murvás, tehát a tisztán kapitalista tipusu munkaerőt képviseli 

/18. táblázat. /. 

A birtokosok, ill. bérlik aaőy része 1-5 holdas. Ha  ezt 

a törpebirtokosa ré tr.; et as előzőhöz hozzászámit juk, akkor meg- 

döt,bentő képet kapunk. Gadoros on 89,6%, Csorváson 77,3% szegény- 



18. Tábl .é.sat.  
~  

1  mez° _Ta.ad~~ keresí~per~ et~g cnegass1á.sa  19'3o-ban  

IQi ze6g  1 kh. 1-5 5-10 lo-2o 2o-loo loo kh- bass: ' Egyéb 5st. Gasd. 	Gazd. Gazd.murk. Egyéb  Meal* Oeszesen:  
alatt 	kh. 	kh. 	kh. 	kh. 	felüli 	0n4116 	tiszty. cseléd. napszámos rzazd. fog/.  

Birtokos  4515  bér15 	 boss:  

7: 409 175 loR R9 1 83R  ; 18 7 	j  ,  284 314 R23 1454  

93 389 241 173 17R 2 lo7i ' 42 1 81 37o 494 15a8  

9P 4o1 1 00  1 55 144 5 90 7 .  25 7 358 lool 1391 2358  

97 7P3 9r 42 3 - 1o31 '3  - 12 53o 545 157: 

49 1P0 1 . ^ ;3 153 95 1 587 12 - tag  158 2o9 77R  

4 17 54 48 55 - 178 21 - 2R 25 72 25o  

97 814 3oo 211 118 2 1542 23 R 243 57: 848 2390  

97 425 14o 119 112 7 goo 34 2 1R8 245 449 1349  

394R  

7A7  19R4 7oo 784 F:2 33 4910 181 10 5:3 1923 2A77 7587  

Békéssámson 

Csané.daplca 

Ceorv4  s 

Gádoros 

Gerend4 s 

Nagykopéincs 

Nag,yszAnás 

Pusztaföldvár 

Tótkomlós 

Oro ~4 za  
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paraszt. A töbti községekben is csak valamivel jobb a helyzet. 

A teríUetea kevés isgazán na yvblrtok *WU ki.  Csak há-

rom 2000 hold kdrüli birtokot találunk. $késs+iosonon kivül 

Crosházén, iueztafcldváron és fagyszénáson van l000 holdon fe-

lüli gazdagé;g. Sokkal nagyobb sz'am és jelentősebb a loo-2oo 

hold  körült kulákbirtok. A járás kitűnő talajait és a szegény-

paraszti réteg narzyeágát tekintve ezek már ion nac,y birtok-

testeknek tUntek. 

A  kapitalista  pazddlkodtáesal e ,yiltt jár a gépek elterje-

dése. A 30-as tövekre a gzgépek víeszahuzddnak, eltűnnek. A 

járásban 1935-ben 351 drb. motoros cséplőgépet, 8o drb. traktort 

és lo3 j4z'gé.nyt találunk. A legtöbb erőgépet természetesen a 

két legnagyobb falu üroshána és Tótkomlós hat Ariban alkalmazik. 

A gípollomőny távolról sem fedezte a sziigletet /figye-

lenibe kell venni a'g hogy az ismertetett gépeknek csak egy rd-

oze dolgozott a mezőgazdaságban/. Difntő Szerepe van továbbra 

is az ,illati erőnek '  Erre mutat az s tény, hogy 1895-hoz viszo-

nyitva emelkedett  a fogatok szórna. asszetéte..lében asonba.n minő-

ségi változások állottak be. Az öki rfogatok száma csaknem jelen-

téktelenre csökkent. A legeltető marhahizlalás visszaszorulásá-

nak egyik kc3vetkev ,ténye ez. A kettős ökörfogatolt száma ezen 

csökkenésen be1L 1 'WU mint 3 szorosára emelkedett. A 4-es dki3r-

fogatoké viszont hetedére csökkent. A lófogatoknál is kevesebb 

a aagyes, de ez már 1895-ben  is jelentéktelen volt. Figyelemre- 

• f6 ez e - yes 14foatok 224-ről 754-re való eizaporodása, amely 

,t kisüzemek létsz'si*ek a>vekedésável van szoros aszefüggésben. 

3462 kettős láfegat vari a járásban /1895-ben 2243/. Ezeket a 

kis ás na=_;yiizem e r.yar+nt alkalmazza. 
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A gépek és az igaerő ilyen arányu alkalmazása mAr ebben  

as  időberi is elmaradottságra utal• lbkozza ezt  az, hogy a fal-  

amobedulá©kor a kis ás kUzápagemekbEn a co4iée kivételével a  

gápaeitée tertilet6r; ci : akyaern $tami halad 4.e nem tt;rté nt.  

At acrotechnika fedettségére enged következtetni a trá-

gyázott ter:i.': _ etek nagyságának a vizsgálata. Az előző állapotok-

hoz viozonyitva  nary a fejlődés. Az 1935-ös viszonyokat figye-  

lembeváve asonban igen kie kiterjedésü a trágyázott tertilaet.  

Az nras2eg szánták alig több mint wqhegyede trágyázott  asais. 

Ezek nagyrésze is a naE;ybiz-tok tcrületáre esik. 	pe-  

dig a szIntáknak csupár, 4-5%-a kapott. GAWroscn p1. egyálta-

lán nem haszn' 1t ak fel rrittrágyát.  

Jelentéktelen területen folytatnak a j4rr:$ban CÍ'tC:zÉlses  

/bulgár/ kertgardálkodáet. Az egész já.r:sb.an mintegy 26 kh.  

Ennek  mintegy  fele CAdoroson, 3-5 kh* pedig "agyszánás, Oros-

háza és Tőtkom<lée tertastia. Nagyriszt tieott, majd furt kutak-

ból öntbzték.a felszini vizfolyáe hiányában. Orosháza környá-

kén ez a raüvelési áig mindig jelentősebbé válik később. A város  

jelentős felvevőpiacot biztosit  az drunak. 	k{izségek terü- 

letén i$ nő az ar 4nya, de igazi tradioidja nem lesz az öntdzás-  

nck.  

A  kft04.014 •iiveléei ágak szerinti megaszláeát az 1936-42-es  

évek 	bemutató 19. táblázat arról tesz tanubizonyeágot,  

ho?,y a Orelhető földek termelLsbev6tele erre az id6szakra be-  

fejeződt3tt. Az arányok a aili, biaabn.liokAal csaknem teljes euószé-  

ben msgegyeznek, te ait a felszabadulás után  sem ttirtánt ezen a  

terilleten léri,yehea vAl  to1<18.  

A fJldterdle t 8o-9o!rAt szántők foglalják el. Ott a leg-  

rasga®ai:b, ahca a szaitÜf61di növénytermelésre alkalmatlan,  va; ~y 
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kevésbé alkalwas talajon fekvő rétek, leze1ők kiesíny kiterje-

déeüek. Az utóbbiak Nagykopáncsa de  Nagyaz4nás esetében a legje-

lentősebbek. Tótkomlós, Békáf:sá:rison és Orosháza határában sem  

elhanyagolható mind százalékos arányait, mind abszolut értékét  

Tekintve.  

::mer emlitettük az 1895-ös időkeresztmetszetnél, hagy a sző-
15k pusztulnak, visazahuződnak. :i foly& .at .ég előrehaladr ttabb  
állapotban van a jelen szakaszban. A kzicgek nagy C5bbségében  
nincs szőlő, vagy na van is ncm éri el a kass63 területének  

1%,-6t sea. Csak Groshéz án ás Ceorváson telilunk kisebb szőlőss.- 

k- rteket. A regresszió oka a ©z :`lő betegaigek peusztitáeában,  

a szakképzettség hiányában és a szőlőskertek betelepülésében  

keresendő. A szőlőkben állandó lakóépületeket emeltek és koráb-

bi jellegüket elvesztették.  

A kertgazdálkodás f'leg a na yobb k. zcégek 	alsku1t  

ki. Gr doros esetében a na . y százalékos ar'ny a k zee'g kis  terü-

letével magyarázhat, másr azt nem Isist pouLosan tudni &ilyen  

fogalmat Laka.'. Ilyen ar.ányu kei tgazdál=:odáss vélem:; .yem szerint  

nem vá lősz inü.  

Ebben az idüben a járés rendkívül azegány erdőben.  Egyedül  

Na .ysszénásson éri el az összterület l%..fit. A nádas még  jelenték-

telenebb. Orosháza, T'ótkomlój ds Békés Sámson határában találha-

tók kisebb foltok.  

A vetess' erJlet legnagyobb részét gabonafélék foglalják  

el 1936-42 között. Aránya minden k;>zságben Bog felett van.  

Tótkomlóson pedig 94,1%-kal részesednek a vetáeterLiletből.  

I endkiviil alacsony a tar rm yrnövények /5-8.Í, ipari és egyéb  

növények t rme sl:t4,.~ nek területe. Ebből következik, hogy a me- 



2o. Táblásat.

A vetésterület *~os megoszlása 193^~194o~es évek átlagéban
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1. ftszl busa 38,5 45,1 38,8 43,8 48,8 47,3 45,7 41,5 47,5 41,8

2. Tavaszi búza 0,2 w 0,0 1,5 - 0,3 - 0,0

3. Kosa í 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
a

4. Kenyérgabona /1+2+3/ 38,8 45,3 38,9 45,6 4ff,9 47,4 48,1 41,5 47,5 41,8

5. „őszi árpa 3,8 0,5 1,0 1,0 0,8 2,0 0,8 0,2 0,3 0,ff

ff. Tavaszi árpa ff,2 5,7 8,2 3,1 5,4 2,4 ff.3 9,4 5,ff ff,8

7. Zab 2,ff 1,1 3,7 1,8 1.2 0,9 0,3 2,3 0,7 l,ff

8. Kukorica 3o,5 34,5 29,2 39,7 38,1 39,8 3o,3 3o,5 <0,0 37,o

9. Gabona Össz: /1-8/ 8o,7 87,1 81,0 91,o 92,4 92,3 83,8 83,9 94,1 84,8

lo. Burgonya o,5 l.o o,8 o,7 o,8 o,2 o,2 o,2 o,3 1,1

11. Cukorrépa 2,9 o,4 2,8 1,0 0,0 o,5 4,8 1,8 0,0 o,ff

12. Takarmányrépa 2,4 2,4 13 1,5 2,1 1,5 1,1 2,1 1.3 3,1

13. Egyéb gumós és gyökér 
növények 0,2 0,0 o,2 ■» - o,5 w 0,0

* 4 ■
o,2

14.Gyök és gum.növ. 5 esz: ff,o 3,8 5,2 3,2 2,7 2,2 ff,ff 4,1 5,o

15. Hüvelyesek 1.3 o,2 1,9 2,9 0,0 o.l 0,0 o,7 0,0 o,9

Iff. Olajos növények 1,1 o,3 o,3 1.3 0,1 0,1 0,3 o,5 0,1 o,9

Szálas takarmányok 8,3 5,3 11,2 11,1 4,9 1,2 5,4 8,o 2,4 5,8

18. Rostnövények 1,7 o.l *,1 o,ff 0,0 0,1 2,3 o>7 •»3 •3
19. Zöldség és fűszer növ. 1,9 1,3 o,9 0,8 0,8 1.7 o,7 o,7 o,3 1,1
2o. Egyéb szántóföldi növ. 2.1 o,8 1.1 2,4 0,1 o,4 l.ff 1,3 o,7 o,9

21. Ugar o,9 4.1 0,1 - <•» 3,4 o,7 1,9 o,8 o,9
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iógazdaségban dántő a növénytermesztés, ezen belűi s  kevésbé 

munkaigényes kalászosok termesztése. A n ̀v4nytermesztéere ex-

tensiv jelleg nyomja ré bélyegét. 

A kenyérgaboe t kbzül az őszi-b<«.a a lei, j e 1e nt ` 7 sebb. Ennek 

felelnek  meg  #legjobban a talajviszonyok, az éghajlat és ez ad-

ja a legmagasabb, legjobb minnégU termést. Tavaszi bu' át csak 

a rosez időjár, au években vetnek ez iS• . pótlására. VetásterUle-

te igen alacsony, a k;:zségek 5o%-ában egyitltalán nem is vetet-

tek ezekben az években. A rozs minés40 it l l el, alatt iiiis 

tén jelentéktelen. 

Ebben az időben főleg a B nkuti 12o1-es buzafajtát vetet-

ték. Termásétlaga 10,3 q/kat.h. volt. Ez igen szép eredm-_ny. A 

tcrsdidtlan,okat itt  is  mint ad• ntivényeknél a nagybirtokok 

eaelték aeg. As 1951.577 a évek átlagiban egyetlen kti zségben 

sem  értek el ilyen eredi: nyt a nagyrészt kisüzemi keretek közdtt. 

1962-ben már 16 ny egesen tu 1_ asárnyalták nagyUzerneink ezt az ered-

ményt. 

A le ;jelentősebb takar'n6nygabon 'nk a kukorica a vetésteríi-

let 3o-4o%-át fO;1alje al. Kenyérgabonaként sohasem haszna4lták 

tel a j4ráeban. Elterjiiiee a  sertéstenyée tés elterjedésének 

nagy arányaival van  szoros  Qea$ 	'eben. Megfelelő csapadék 

esetében kitűnő termést ad. 11,7 q/kh, tormiedtlegait már a fel-

szabadulás után sike.r:lt jelentősen tulszárnyalni. /N T.y ko phnes  

kivételével./ Ebben nagy szerepe van a nagyobb tervésshozamu 

fajták  r  eghonoeitás nak, $110. elterjedésének. 

A kukorica ut< n a takar&nygabonRák közel a tavaszi ,r£'át 

termesztik a Wna:Jobb terLileten. A tavaszi 4rpa kevés sztza-

lékát haszn á lják fel takarni nyor. ási cél.re. 	sörir; m t ér. té- 
keeitik. Ara jobb az őszi árpáénál, terméeétlagai viszont nem 



eokkal maradnak el tn. /+lá#ts#, árpa 11,8, t.avaazi árpa lo,7/.  

P13aye cné, a tavaszinak, hog, MaLoí,j akítunő takarm 4  ny még  

az Őszi n+sa a1ka.I.4ae erre. BI 6A  mig a tavaszi árpa 5-6%—At fog••  

latja  el a vstésterü3.etn, addái as  Őszi  a K zségek felében as  

15'-ot sem 6 ri el.  

A  zab vetese a idteryésztéasel mutat szu.r©sabb kareltiaiát.  

Ahol a líteryésLtéts jelentős, Ott 2% körli értékkel részesedik  

a zab a *bevetett tQrtiletbSl.  

A yárdE tert►letén legjelentősebb ipari nvény a cukorrépa.  

A  iegtt3bb cukorrépát BrlussAriis lőazWz kialakult kitíincs mezősé-

61 vélyoeta2ajai tereueilki► Ugyancsak je3.entőa Bólicis•iseon, Csor—  

v.de és F:extafdldv  ár határában is. 4edve$en hat termeszre a  

vas r.tve►mlak kliseladge. A nagyjából hasonlö talajtani,  éb;ha jla—

ti, kftlekedésí ős munkaerőviszonyokkal re ndelkező e,4n,4ah:;z  

kF3zelfek.vlS Békés2&.f+on és iótkolUB euet .: ten egészen eltérő a  

cukorrépa vctster"slete. Amig Böicíssissonon 2,8% /a járdsban a  

eésgclik legmagasabb/, addig Tétkomlóe4n /ahol bit/otroa fokig ked-  

veryőrbek is 3 természeti vlelRJnyok/ az egytized sadzalékot sem  

éri el. A pArszisalékua eltérésben ddntő szerepe birtokviszo-

nyoknak van. Aék.éQsdnisonban a na;.. :ytirtok, 3őtkom7.dsnn a tcrpe  

ée ktizépbirtok e na:xyotb jeI.ntőaég;í.  

A cukorrépa terméaétlaga 3.936—+E2 k.i3aött 157,8 q/kh. volt.  

Ennél az itlagnál még 1951-57 között is ooa.k 2 községben Puszta—  

fr;ldvron ős TótkomiűeSson /1/ értek el jottat.  

A takfareinyxép$  kedvelt és általz!nosan elterjedt takarmény—  

ndvény a jáxáabsn• A burgotsyi de a iaö.vel;;eoei: mág a sajüt  szzk—  

ságletét seen el4eitik: ki ro .~ezebb terjnésb éveköea.  
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A naryoubb terUleten termelik a szélae ta.karm'r.yokat. Ott a  

lefwclentőwebb ter.»el6eiik ahol kiterje(:t rét  és legelő nem ráll  

rendelkezésre. Ceorvá®, Oédoroe haitérááa.n 11,1 fslEAt részesed-

nek a vetésteriiletból• Napykopánceon ée 1'bticoml6aon csak 1,2 -  

2,4~y  Nagyrésze luer rna de  Gsala:w1ri6. T:,bb holdnyi az jszi takar-  

m;3nykever'sk és a  zabosbiikköny ie.  

Az iet ;. 11dz6 állattart4s előtérbeker.;:téeével párhuzamosan  

növekedett a tr,• arWnytermesztés és k::z:,tts.lic is e1s(,eorban a  

szálas tak3rm`n'Jok terr?je3zt69e.  

A rostn6vén,yek k EUl csak a  kender az enfl,ttésreméltö.  

Ltgjelentr3eebb Na47yez6aráaon de Békéesám$on terttletén. A kender  

ternesztéee tFr ;jedt el a  leggyorsabban  a II. vbtr előtt és a fel-  

a^abadulée után.  

A z{ildség és fiinzernt3vÉny ~.;k egyilA.tesen eai fig11t1nait e ►1  

csak 1q kör;El.i értr5ket. urosh:zán a lskaelAg ellAtísiara nagyobb  

területeket vetnek be ezefk:el a növényekkel. Az epées  jArásban  

e,;yetlen kiemelkedő adattal t$lálkozunkt :3éloissAaisonban 116  kh.  

vártfshwaadt vetnek évi étlagban. A makói hagynoiSveset el.v .: ző-  

dése tehlit air  ebLen az  időszaktan sem éles.  Orosháza,  

Csarv4e és ;J- áoros szántúin  7o-90 kh. dinnyét termelnek  

évente. A x.dldség,ntivények közül ennek a vcté®terUlgte a legkiter.  

jedtebb.  

A g8zdálkodés elmaradott voltéra utal, hogy f+agykoAnceon  

még ezekben a II, vh. előtti t'vekben is 398 kh. ugar, de a  többi  

',:i:'zsénekben is loo kb. körül mozog.  

Az 1895-de ídöiceresztmet:3zet óta az  állattenyésztősben  

jelentős strukt.ir.slis v5ltozások mentek végbe 1935-re. A lakos-

ság 14,1% -os  emelkedése elsősorban a sertéstenyésztés PejlSdéeé•  

a tej  termelés fokozását vonta maga után.  
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A játáaban 1935-ben 25o79 ez4mos4Z latot irtak össze.  

loo kh. szántéra 368 ezFxmoe állat jut. ?', lcbt']tb állatot uros-  

háza kbrnyékn tartják. A  juhok kivóte2ével valamennyi  állat-  

ból a lestöbbet itt teny4sztik. :1aa,y szón.Lson a j htenyénztés  

e::uali a g2jmoe5 ? lato4 számát a máQOdik helyre a jafrate közeágei  

kOsQt  t.  

A szarvasmarhák száma 1395-től 21%-kal Csnk '.• Qnt. Európa  

r:ibor~i+: 

 

olcsó si.e.rikai huecal draoztották el.  A marhateny s::-  

t:4e á jár 'e tc;z°iiletín  azonban 	nr a oo`:16at változott.  

1935-ben is Orosháza, Bftlissámoe.n, CraQrvdn, Tótkomlós  torus  

a szarvasmarhák naiv  részét. fajtabeli megoszlás azonban a  

Me:iyée4t6ss jellegének a r.zegváltozáadvai együtt módosult. Az  

előbbi időszakban rllin°cá  

o - • kk t 	y : 	te 	a ru te  •  5  -t er •~r'rt 	]  

-1sr:t8 	88'if-ra  erne2 ktidteki  :.ze:z az intenzivebb fej-  

trzk íet,állózáQt igónyelnek, az i; ;ázáct kevGetó birtéik mint az  

drdilyi-atedyar. Az is$tlld:  ó állatta.t"téf dxta►lénGSSé válásával  
tehét rtssgváltozott a fAitabeli oa,9zet4tel, a oél.aak jobban meg-  
felelő fajták  ker:.i  1  tek előtérbe. Az állatokat a nyári időszak-

ban  móg lebeltetik. Amint  erealitett volt  itt  a  adl air  nem  az  

egyolc'_ttlu husn,yeré!-1. A  tu3wjdoavia.:on,yokbél köve;:i:ezően  döntő  

a kís;rzca:i tartás.  

f lo7a:k száma nem csökkent, n;.rt a l r ueldk a$ükülésát a  
c7Zántók ilat;enzivebb mmcg+aüvo? ásét nom  Ativatt;e megfoleió arány-  

ben e gépek elterjedése még a nevYytlasemekben nem, nem  is beszél-  

ve a párholdas 	óU a ttszépbirtokosckrál. 1935-ben a von.ó-  

eró legjelentősebb róezét tehát az állati vonterő adja, amelyek  

közifl a ló dominl. A lótenyésztés nagyeága ebből kifolyólag a  
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hatir nws éz;áva1 egye_leser, ar•:' nY,rog.  

A lovak  46,-a non:il:s és kt. 	a aneo1. fú.1 Jór. Csak  8 ~ 19b- 

a hidegvérü. A kisebb testa f;a.r  : ébt moz,>ésu ii0záera kitünBen  

alkalmas melegvérii lovak  Jo tan alkaltnazhatők a aokrétü mezágaz•  

danfig  i munkék.né1.  

A lókereskedelem központja Gro,shnza. Je1.srutőe "1ákupee"  rrá» 

tag  alakul ki. K.11önösen Gá&)ros kupecei voltak mre , szeföl.ciön  

.:h.irhedtek.  

A eLrtéeek száma 65,1%mkal rna;x.a,aabb, mint l!?95-ben. A eer-  

téshus szerepe megnőtt a laicosoá.g husla:i va16 ellátéeában,r or-  

száce piaca  is b::v:llt. A kukaricaterme3.ép megfelelő liaharmAe,,y«.  

b6zisul azolg41t.  

70%-ban tenyésztik a r sirecrtéeeket. Kiec.~bb a huasertések  

lesznek a jale atőse i bek. A lta1.•'flos tendencia a mangalica serté-

sek kiszosul€sa, a tenyés.ztésba. Ez a folyamat 1945 utén még  

lrőNbb.  

A sertéetanyés7tás kisixzemi volt.=ra mutat, ho:-y 5o,'V-6t  

a hizott zsertéssekntk hAzi.la; vf#atAk le sat fogyasztásra. Tót-  

koml6e környékén még jobban eltolódik az arőny f  4o47 hizctt ser-  

tésből 3323-at hézilmg v+ifInak le.  5zentetorrvén, i!}:késs.:msont;an  

ép Qxoshé:  én az áruterlMllés nag;obb :r:éreteiset ölt, amely a t3-  

n:;is gazdélko z"xssal hozható .3aszefil.i-Aésbe.  

A legna :;obb csökenés a juhéllUmányba következett be. Az  

1935-be á 11Qm: ny c s4:L 3o  r  1%-a az 1895-becs ;_: sszelrt juhok szá má-

nak.  Már régen meg;sz.:nt a gyapjukon.jun.kturs, a  1ee23k szi:külnek.  

Legelő n6 1 Ir .1 j uhdezet r. ,  rcc. A le4Ljobban Nagyaséagsan tartotta  

mag6t. A jéréeban ekkor t31.é.lbatcS 6429 juht61 4132 -t itt tartják.  

Jelentős nagysigu legelők vannak a ktizeég határában és nagy tra-  

4iciój a van a nagybirtokon a J._=.?.aezatnak.  
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A baromfitenyésztés szha,a. er.::leb emelkedett. A  tanyákon  

tUnő minősőgit baromfit nevelnek a terr:.ószetsze.rt: Allattartásból  

kifolyóla.. A vérosiaeod6 Gronhxíza lakosséga és feldolgozó üze-

mei j6 piacot biztositanakk. 1934..°c'n  alakul az )rostviza do Vi-

da. Huetenyésztést Lrtékeeitő Egyesülete s  140 1936-tdl a G raz-  

dák Beezerz6 4e Kiviteli Szövetkezete t3roehési Csoportja és 1939-  

től a Magyar ilrsligazdér Allatérttkesit5 RT. Baromfihizlaló de  

kiviteli KFT, valamint a I)dnee-l✓islor ::lelrniszer Kereskedelmi ős  
.f3ehozatlli 	kezdte meg miikádését. S zek mindegyike foglal- 

kozott a baromfi tllvéieérl.iQévnl, egyril2z k pecii? feldolgozásé-

val is.  

Az &<©zeirt baromfiak  nagy  Agee /83,W tyukf6l€ Ana  

jóval kevesebb létszénu liba, kacsa és pulyka következik.  

Kisrazdí.Irra«1 a baromfi rendszerint az utivarcn, pajtaszinek-  

ben, fAk:on, stb. telel. A lzaromfijérvny4k egyik napról a glisik-  

ra nagy elhullé.:akat okoznak az A:l.Io.r1". Aybau, r  A vt~ d6oltés ismeret-

len. A kor®zerUtlen tartás mésik jellersdjee  boa  a mower parr  

lmgi f_Yjta mellett  mimes ads #'ajtát is moos  tudunk kUlöntztet-  

Mi e$inte elképzelhetetlen í3aszetételokren, kereoztezőrlE,eekben.  

A  baromfi minősőge nem egyó.ntetü.  

A növekvő gyyUmülcsfoa,yaaztást mutatja a gytimdlcefék több  

mint ir6tezeresére valő ndvekedése az előző időkeresztmetszetből.  

Nar?,yezénéa, Sztntetoxnya és 46tkom,lóe he.tArébat2 irték össze a  

legtöbb gytimöl.aefát. Pejtá.já.ra nézve a szilva a gyUmölosfk dön-

tő httnyada. A ezéluban ut:;na következő megEy csak a felét  teszi  

ki. A szedés kivételével nem tul munk,aigén,vesek ezek a L,;r:m;:lceiik,  

A löszön kialakult vél.yog áe ir.;moktalajokon a mésztartalom ked-  

vezően befolyéeozja a csozthélyasok termelérsét. A szilvék nagy-  

sr,ért6kben haBznr'kltrSl<; fel pálinkafc:zósre.  
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A II. vilá<_,.-~ihoru előtti gazdasági kon, unktura 42-43-ra  gag  

daetági nehézségbe ment xt. A mezőaazdaagban 194o-ben k c~telező  

beszol ál .atdsokat vezettek be és több termdkre ál.Iami felváedr-  

lási m nopóliumot. A rekviril.iaok a kiaparaBztot if;avanő  állatd- 

tól fosztották meg. 1942-től ;, e9ci-7dó tömeLeE ber.ivdeoknak sulyos  

nunkaer3adey lett a köv4tkezm "nye. A hdboru f,,I.eg a kisparasz-

ti gazdaeigok.at eujtotta. A nagybirtokos és a ku1ék szAmos e-  

lőnyt igyekezett magának biztositani.  

A II. vildghdboruban a fard azta koreeiny Altai elozenvedett  

verevég uttin as antifaeie<.ta, fíiggttlias6gl és demokratikus nép-

frontba tömi9rü3t  haladó erők végrehajtották a földreformot. A  

bOo/1945 M.  ez. fcldreforxrrr61 szf 1b rendelet uj orezak kezde-

tét jelentette a járás rrresőgazdaa4g4ban is.  

Zsazefoglaléan a XVIII. szd. -tdI az 1345-da t'tildrefor.ti3.g  

tartc3 időszak a feudalizmus felbomlásának és u k.apitalizmuo tel-  

jes kitontakozdeámak korszaka, mely ut,;btiban még ookdig tovább  
É inek a feudális maradványok. Amez5gszdaság kapitalista fejlő-  

rióae lassu nolt. A fewiilről trté:zt jobbái ;;yfeíszabaditds dtmen-  

tette a feudális npgybirtokot u jd:^~ a uc;ri,elc:tón ía a kapitaliz-

mus vie uonyai 104é.  

A parasztagg f: ldt  " 1 wad  megfoGztáea a.tíz• p ~~.Ac. szd. ele-

jén is előrehaladott volt,  amely egészen I945-ig fokozódott. Az  

1850-7o-ea is az 1921-es l925-de birtokezex'zíai leáit3t seegek nem  

sokat javítottak e helyzeten. : felszabaduláskor a széles Md- 

nélk±Ili bé'munk'st.:top urLs fJ1d1 ,nriyel jelentkezett.  

Ajz sp roteehnika rend.;ivűil fejletlen. Megjelennek uc;yan a  

gépek, de a cséplés tivételítsl dltaldnoe az illaterő alkalma-

zása, aminek egyik legfontosabb oka a kieparaezti gazdaság.  X, 



A trágyázás de rrtr{a,r;yázde is elma:ra3ott. 

A rétek és legelők területe áltandáan csökkent. A azántók 

aránya niiv®ka3ett. 1935-36-ra a gazdaságosan  m;#velhető rétek és 

legel;:k szántdföldekltd elakultek. 

4 nbvéryter,nee«etiaben uralkodő a tyaza én a kukorica terme-

lése. Ezek vetdsterUl.eti és te*m > serAdm,'nyek szerinti ;üegosztá- 

w`ban a Pavia területén n'.noesnek nar,yobb különbségek. A busa  
és kukorica tt,rrne .: óAe r:yae,asa.bb pr.° ' nyt.1 as ors xáy,osnál. 

Az Mattenyéast6eben tn eeeirvMeeewrhdlc ős a juhok dllandő 

CEicS?4iLenéBE: , a sertés iia ifeuirQa€itenOezt4s t`ellődéa4 s jelleees4 

Legjeier:tőseb'L a kt.ettize:sá, dllatt+anyésztáe. 



2./ _  zocia .ista ter*ncléei viszonyok  ki~nlfjkul 

Az 1945-ös földreformmal teal jeeiilt a parssztsr  g  évez zados  

váya, földet kapott. A feudalizmustól rit:nentett Ssail$e eket  

felsaéaöltaSk. A járás területén is két dllami gatdaadi kivételd-  

vel a meaőgazdaságban uralkodíivá lett a kisparaszti gazdasdg,  

a kisárutermelés. Ez a kapitalizmus viszonyai között az amerikai  

utas fe;;1'c:iée perepektivd ját jelentette volna. "... A kisttzem  

szntelenül., minden nap  minden `r 	ay;átdl 'la  tömegmére- 

tekben szüli a kapitalizmust éo a bur2aoázlgW 	Miután azon-  

ban 1948-ra a hatalom kérdése a Nrolc:tiri ítue javdra dölt el,  

a földreform utAni dilapotoknak 	v`'lt a szocialista  

uton való fejlődése.  

A parasztság nagy enerF,iávsl, de sadaitalan problém4val kiiz-  
kddve kezdte el müvel.ni a f6icljét. Az egydbkónt is kevés  
jelentős része elpuas tult a vild6kz4t,orubarz. Az első cyvekben  atR• 
denütt igaeráhiény mutatkozott. Hiány volt munásaQróLe:n. is. Sok  

produktir koru férfi elesett, vagy fogs4gb•an volt. Ennek elle-

nére a,raszőgazdAaság fMjlóddtt, a terrnéseredm ,:nyek évről-vre  
nőttek.  

Megindult a mezd;azdaeii szocialista ótalakulóea is. 1948-  
ban megalakul  az orölidzi Wass MT3ra, majd 1949-ben  az oroehd-  

zi Petőfi, Uj Wit  Vörös tlsiilag, a gádoroei Pet5fi és a pusz-  

tafáldvóri. PetSfs MOM, 1950-ben ujabb tsz-ek alakultak. NagY-  

kopánceon a Zója ós Ravdoekuton a Kossuth. A tsz-ek tagságuk  

l3eszetételét tekintve főleg kisparasztokból de agrárproletárok- 

bél ó.11ottak.  

A pért és állami vezetésben elkövetett "baloldali" és jobb-

oldali hibák hatisdra a fejlődés két ízben is törést szenvedett.  
+/ Lenins 4Balolcfaiia m̀g" - a kom7.4uni us gyermekbetegsége.  szikra 1949. VFn. Il, 	681. old. 
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Az 61? ami t '.mo 'at6e nem kellő mértéke miatt a tsz-ek 61t alé-

ban gyengék maradtak, nem váltak vonzáv6 a pa ,  aozteig számára. 

A belépéseknél az önkóntesség megsértésével ős az előbbi ok-

b61 következően a tsz-ekben romlott a munkafegyelem. Iéh6ny 

ekkor alakult tsz-ben mint p1. a gddoroei kett,fiben napjaink-

ig őre hetó volt en' ek a hib' e gazdasági politiktSnak kóros ha-

tésa. 1953-55 között a jobboldali elhsjldsból fakadó helyte-

len intézkedések okoztak károkat a tsz-eknek. 

Az egyéni gazdae f gokra is k1rooan hatott a tulteszitett 

beezalltatáei rendszer. A k zépparaeztokra alkalmazott gaz-

dasági- politikai nyomás pedig a felu központi figur'3ímak 

termelési kedvét csökkentette. 195'-ben és 1956 elején a jobb 

és "baloldali" isibók egf Mezének a kijavitéséval kezdett kilr-

bolni a mezőgazdaawg a nehheégekbál• A tsz-ek erósdatek, sok 

tcrmelőezövetkezeti csoport alakult. 1956-ben /as ellenforrada-

lom előtt/ természetesen még döntő az egyéni gazdaság. A  föld-

terület 65,4%-a egyénileg gazdál 4 odók kezében van. 

Az egyéniek lenayobb szózalókót a 3-8 holdas gazdaságok 

adjék. Számuk 4ltal4ban 3o-4o%-e az összes gazdaságok sz .mának. 

Kezükben a megmüvelt f ld kb. 40%-a. Létszámuk a lejma;asabb 

Cerend oson /37,9/, ahol as Összes terület 46,5%.6t mJvelik. 

Uroohóz4n ős (ádOroson azonban csak 10,4 ill. 11,4-a tarto-

zik ehhez a birtokcsoporthoz az Összes birtokosoknak, Ezt  a 

réte et duzzasztotta legjottan a földosztás. Ahol arányuk ki-

se tt , ott va 'y a kisebb kiosztható f.. . ldterület, vap,y egyéb 

/lósd később/ okok jótszottak közre. 

Igen magas  a 0 - 0,5 ki . bir tokkate f6rirk gazdas . ' xainak 

szar "nya. Crorh íz n, Vcior; son, Csorváoon és tótkomlóson 40%  
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felett részesednek arc deszes birtokok számából. Orosházán 

54,3%, esik ésbe a birtokkategóriába. Nagyrészük kert, ami  a 

falu bels+5e4g't aF.otjs, csak  egy  kisebb része szántó. Igy 

abezolut AZdalak feggenesen avinyosak a település nays gával, 

pontoeebben a falusi teleklábas rendben települt részek nagy- 

9'$jval. Természetesen egy-két kivételt °1 eltekintve ezek a bir-

tokosok nem ebből a tulajdonból élnek. A járásban az akkori mii-

velési módokat figyelembevéve egy  család eltartós hoz minimum 

3 kh. földre volt szükség. Ezért a nagy lét széau 1-3 holdas 

gazdák /8-15%/ döntő többsége mos mezógazdaszSia.i üzemben, vagy az 

iparban vá21el munkát. 

Létszáiauukat tekintve nem, de a megativelt ter:'let szerint 

jelentős a lo-15 kh-as birtokcsoport. A járástan ezek alkot-

ják a középparaszti rőteget. A 15-2o és a 20-25 kh. közötti 

birtokosok nem ,jelentősek. 25-3o kh. között csak  11, 30 kh. 

felett pedi ; . 15 egyéni gazdaság van az egész járásban a 24003 

birtok 

.Ra z ,yóni gazdaságok átla os birtoknav4yeága 4,1 kh. 

Az  állami gazdaságok a járás területének 5,8%611t foglaltík 

el 1956-ban. A Szőlősi 4G. /3503 kh. /, a Csorvási AG. /2882 kh/ 

és az Orosházi Tangazdaoág /1500 kh./ tartozik gmk teljes egé-

szégen a járéshoz. Kit• rjedésére nézve kicsik ezek az állami 

,azdaa' ok, nem specializ:'ltak, növény és állattenyésztéssel 

egyarínt foglalkoznak. 

Az íllami tartalékon, a tan.csok rendelkezésére boceétott 

f .ldet, a külJnb z3 v: halatok f kijei, stb. a járás 3,8%-át 

teszik ki. 

As  egyéni gazdae4gok után a harmadik tipusu termelászövet- 



kezetek /artel tipueu/ ter.Aete a le jelentnaebb /21,1`/. 1956-

ban már minden faluban van tsz. A legelőrehaladottabb Tótkom-

lóson a ma3asabb tipueu tsz-ek alakulása, itt a k zség hatirá-

nek 25,7%-át m'lvelik. Pusztaföldváron, Ceorv6son és Kardoskuton 

a legalacsonyabb részeeedéeUk a határból. 

Kiugróan new jelentőeégilek Gédomson az alacsonyabb tipu-

su telaselőszövetkezeti csoportok. A falu határának 3o,8%»-án a-

lakultak. Itt a talajmunk'k, a vetés közösen folyt, a táblák 

ta.loeitva voltak, cenk a n )vényápolá s  és a betakaritás történt 

a bevitt fdldterUilet aránymában. Az eloszt's az átlagos termás-

eredmény szerint  történt.  A kiilönb z ti föld járadék tehát a ka-

lász000knál nem érvényesült. A jövedelem pár százalékát közös 

alapra fizették be. A fejlettebb fokra vala éttérésnél nagy se-

r-,itséget jelentett ez a k: z : s alap. tleterősségUket mutatja, 

hogy az ellenforradalokn okozta károkat a lei .hámarabi: számolták 

fel és tAzist jelentettek a na;̂ .yarányu átalakulásnak. Más köz-

ségekben Nar ykopánce kivételével nem voltak jelentősek. Járási 

viszonylatban a f;_ldteriiletnek 3,4! át alkották. 

Az 1956-os októberi ellenforradalmi eseainyek ismét tö-

rést okoztak a s.>ocialista átalakuláson. A törést azonban már 

1957 őszén fe'lendülée váltotta fel. 

Az MSzI?P és a korm ny a lenini szövetkezeti elvek figyelem-

bevételével fogalmazta me g és hajtotta végre a mezőgazdaság szo-

cialista étszervezésének programját. kz a politika mentes volt 

mindenféle jobb és "baloldali" elhajlástól. Az diSzUP járási bi- 

zottsj'pa és ébren őrk Jött az önkéntesség szic?oru betartása 

fölött. Le kellett kUzdeni azokat a hibás nézeteket, amLlyek 

as egyes Jobban működő oz::vetkezi. tek vezetősége ás tagsága rá- 
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ezéről nyilvánult meg« `sem azivesen fogadták az ujonnan belépő 

tagokat. A azocialiata átalakulásban na_y szerepet játszott az 

orosházi munkásság, amely aitáoicval, műszaki munkával nyuj-

tott eegiteéget a parasztságnak. A 3oo4-ee kor&nyrendelet ér-

telmében 7 elnök, 8 agronómus 69 5 k' nyvelő kérte kihelyezését 

a taz-ekbe. Többségük jelentős szerepet játszott a tsz-ek meg-

erősödésében én néhányan ma is ott végzik munkájukat. 

1959-re ajá ráz területinek 60%•-án tsz-ek működnek. Számuk 

22 /OrosMza kiv'telévelf. 1960-ra ujabb 11 tsz. alakul és 4 

alacsonyabb ti usu szivetkez t Nagyszénáson. Ezzel befejeződött  

a tulaj Jonvinzonvokb an a szocialista átalakulás. Kialakult a 

ma is jellemző  kép. . 

A szövetkev.teknek az állam n*arányu seglt'et nyj-

Lott igy viszonylag gyorsan megszilárdultak Razdasigilag• El-

sősorban olyan beruházásokat eszközltek, amelyek  az átszerve-

zést segitetták és a termelési szint fenntartását voltak hivat-

va biztoaitani. Hosezu lejdratu állami hiteleket kaptak a tsz-

ek épitke4ésre, gépek beszerzésére, stb. 

Az átszervezés ut =;n minden tsz-ben aagalakalli • pártszer-

veszet. Ah.sl nem, va,y kevés párttag volt, ott soron kivid vet-

tak fel elvV reak-»t as MzMp-be. Coorv: son ég az ep„yik tsz. 

pártszervezetének a titkára is i,y lett párttag. Ez azóta az 

egyik legjobban mitk Jdő pártszervez t. A pértazervezetek általá-

ban beti$ltötték hivat'o k*t és kávetkezetesen árvinyesitették 

a párt politikáját eajft *ertiletitkcn, hos sáj #rultak a paraszt-

elg tudatának formálás'bos, a gazdasági konszolidálódáshoz. 

Ahol si?terUlt megteremteni a r e ;°.fele 3ő sszhangot a pártszerve-

set ás a tez. vezetőé ;ek között ott a gazdasági eredmt'nyek 

sem maradtak el. 
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1962—ben a fölciteriilet t:ilajdonvissaonymit tekintve a  

ktSvetke!ké,.rsy omlott  mg:  

Állatni gazdas4/ 	.. s . 	12384 	kh,►  

Állami. erdőgasad .... ............ 	81  
A11.  4,4  11. is inttissiaysk 	 2719  

~tizeégi keszeléetl.....*,'.  4380 3. 1arni sáoktor Us-1  en. .....  19w67 
•úá~ kos fi ***...,..*10..96521    

MTsm h:tgt-í;ji 	 ..............17897  
R';3z c so  port 	 45oo  
T:37 üee een ................. 118918 
IIi~~~dek 	... 378  
0,25 kh. alatti eazdaség ..... ,. 641  
0,25 — 1 kh gazdas4g....... ► „,,• 511 .0  

eeoitó • assdsasis tis ze ° 41.1.,r„+ 6129  

Z;sezefá teriilet ► ....•.... ► .. +. ►,151293 kh.....1o0,..%•  

A 0sorr401 AG4 aegssunt, tertfletit iTelelcorendéai AG—

hoz elyatolt4.k, o jé.r6sban moetaafir cmak. a Sellirl .Á+1 óe az  

Orosházi Tangasiasda müködik. Á:liami szektor  az  tosses ter. ii—  

le t 12 a.11ao t  j a.  

A  ttfld 9511,6%,-a a ez.ocirzl.i sta tasktancoz tartozik de asa:t  

4,451-.a az egydxii gamaasdgokh ~.z. A m4g, rar.glóvá egrixii gaesdaerí-  

gck beszcrvazóse tea !ut9>amtti. feladat. Slaar ~reAdil feladat a  

tsz—ett er~ n:lt6F.  

Az Eitozervezés folyamin 4 	alakult Eagysz6n6aon.  

1963 Swuén meOre3d'7c1i.k amok áteservesieéxtek is a mc3gkia6r14ee.  

3í na Ugyanis tervi:ésníti,erf kt,telezEtt /de nem tervkitelezett t/  

ezoleialiet  a  villalat. A tervek a JAr4ei Talkies tiez " gaatdatidgi  

t3aztglyénak jóvéhagytis3a nélkill árvinytelenek. A szbvetkezeti  

csoportok nem kiitelesaettek tervkéoaitésre ée igy neh6Q a terv—  

faagyelmct betartb.ni. Avel rziegkapjr'k az 6uaz6s terményt, na—  

gyobb méretü spekuléoicSra ad alkalmat, amit a magasabb tipuau  

tsz—ek ta  ;a4ga jogosan kifogrieol a k >saégben. 1956—ban mint  

ez ee ..144611  
000.........i 6782  



lríttuk m6g haladó volt az alacsonyabb tipus ,.: tsz-ek forléja,  

r.,ostmér Otolja a fe ~ .i&gisst.  

1962-bon 4o tce;. miIité,dOt i a iérésban /2.5. tfiblázat. /s  

33 a kt zt•3égekben és 7 tlroshézat hatLI rdban. 3 tsz az oroehézi  

Dézsa, a nat:zrkep ' ncci Roaautt?, és a tátk.nmldei. Yiherearvk 5000  

kheon 	VldterUleten gHzdélkod.ik. Ez a tírtokragység a  

teirael:Erők jelenleRi f?ejletteége mellett a szuh4ektiv ténye-  

zőket figieieubováve korszeriiext :eegm'.;velhet{ , sőt ezek kctiz6tt  

van a jérde ki* leActl:ban mlfktid3 sz}Svptkfixcte. r1 TSz-ek útla-  

gon nagyeég.a aqarbasn 2127,5 kh. Na.gyréaz:;.k két-három ezer kh.  

kdrUli gauzdeaég. ,'a 	pi) . an.attan ezek megfeleló bil tok:nary-  

seigok. Talé2un3s l000 kh-on aluli t sz-t is. Ezek .mér egyAltalé.n  

nem mondhatók optirndlienakr TerUleti.ik tü2 kieeiny, sok rlAl.zéx-  

ladgm l. iti[llskt3dnek• A tagok kirdelére l9.6344ats 	kis tux  seeg-  

aafint, ergiSeebb tsz-ekhez aeettle,kozott. áaguk a  tagok kérték as  

o a gi=s, I.6ot a cpenedapgcai_ Ar,azsy..kaléer 6s a tótktt»,lési Uj flet  

gT3z-eki;en. A jérdsi szerveknek helyesen az a vél.eményLtke  hogy  

a fvzi r5 ~ at a wig seeg106 hdron; kis tot. esetében nem kell  siet-

tetni, me7 kell vé6rni s szubjektiv feltételek megdrlelódéeét,  

mert eFa alhamarkodctt egyeeités nem a munka meg;;avitniét e.red-  

m:n,ygi3zri.é, hanem trj a bt problérftkot  ezit~,fM. 

1962--ben a Jr 40 tsz-éből 16 0, 19 krI ?e =,ee és G «.,yeuge-

gazciIaOi esred.n!6nyt mutatott tel. A gyenge tsz-ekben Ceaknem  

a;índeniitt szervezsi, vezet4si prot•lémAkb61 ad6dn3k a rossz g,az-  

aaa gi ere iN<,, nyek •  ern A  szocialista seagazdaség iriki itésé-  

nak igen nokoldnlu be felfokozott igényt ke21 icielég3tenie, e a  

gazdé.lkodis ereeLaényeasige diintAen az Uzemvezetée szinvonaláA  
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WS"  I*/  x  etedidds mellett a tsz-ekben as  emberlltkel való  

1iaimméta tgyéni magatartJs;, etb., sok ~ e]. tokozatt9bls aért ~ k--  

bers •ltilt latba,  mint az ec.jéb szocialista Eizear,ben. A gyenge szö- 

vetkezetek megerUaitéeánek dönt . feltétele megfelelő alnő::, Lizem-  

gazc?.isz báztoextóea.  

A jérée ®ztívstke4 :.:. teti *Judea ivlen or;"egánek. Agazriasaógi  

etateillsieló a  tagok jövedelaibl is tUkr eődik„ As  egy fura  

eső átlagjövedelem 3 évben a k:ivetko35en alakul a járda kUseá•  

geinek tsz-elLena 	
+~ 

~.~~o♦ ...i «A. M «... ..i l1F~o Pi 
2`'~~'~1~ .... «« ~ .«.,► ... .~ 275Z n  
19620•*..0.•••••,«.s~13004 r; .+/  

Az or oeh'zl Szaba.dmig é® Uj let MTSz-ben 15000 : i-on  

lf volt az egy  tanra  erő jövedelem 1962-ten. 1lSa 	gle Lbe:l  

33 h-ot fizettek eav munkaegységre. /1961 -ben még csak 23 Flo*Ot#/  

4 tar.ecésAtlagnk a Viz-ekben magaeatbak mint a tozcs-t;en,  

va y az egyéni gazdasAgokban. Buaeibi.l, 2-2 9 5 9-val, néhol 4r,.-vsl  

{.s. A  terei 	az ~tszervetzóe bevezetése után uer4 csöi ,:.::ent, ha-  

nem 	emelkedett. A jr:fies ban is sí:ke:.ru3,t  tehát  a kt3ttüe  

felarlatot megoldani.  

A :C4F,2@sedé39 fő for=-v`ja a tsz-exben a munkaegység. A McSt-  

komldsi Viharsarokban 4e a negyeazinfiei Leninben havonta fiz3t-  

tok kézpénzzel. 4 kézpénzfizetés kiiléinösen a fie,talejg szAxaára  

vonrd. Az őtt-Gsr6s erre a kétségtelenül fejlettebb formára gnz-  

daeflEi cstabilitént, jó ezervexást követelt a tsz-tC:i. 	feitLta-  

lek ooak néhány tsz-ben adottak.  

+/ Erdei Ferenc: A termc: lőscövetkost;wti 6azdesigok i , s arni ir. ónyi-  
tóea. fiG::zg. Sze ,,lle 1962. 422. old.  

++/ Az 11.52M, Prési ve, et ~ ,ldgének közlése alapján.  
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1963-ban a  ;cc$ségek 22 taz-ében össztermelésből prPmizél-  

tak. ..i.i.nc3er1 termt5sy /a :tal4a;,oeok icivj  „eljval/ lo ... -g a "terUzei  

tete` megmiiv+exd tag6 a munkaegydrágen felül. ggzes tsz-ekben még  

a terven taial is premizálnak. A terven felUl termelt érték  

30-4o. -4t. Az anyagi érdekeltség fokozc;tte;b ana3mez:i3fi_*.3'fi  

eredmainykru szzsp pvlda a gddorosi Wzaa ATar. :1;3sozl6  

kéa~$ités 

 

ás xdc :~~ 	 a mei.i. .:;t t a munkaigdqiee cukorrépa 1961-ben  

7o q/kh-as iltlago  t adott, a,mig a praaisálLa de u "t or?iletekre"  

való kiadás után 14o zi%uh -as =.ítilagteraéOt drtEi; c ?. Vem  

gee,  hogy a kOzsgazdaaFg, u tax-tagoAgs  de az aéaz nérf>.azd®sdg  

haszna naEyobb igy.  

A tez-®k tegs/gának összetétele jelenti aen megvóltozott.  

As 1956  előtt müktfdó tez-ekten zismr,el  

de kiepa,,,a,astok dolgoztak. wel ,,,tileg a tagie#g jelentékeny ~ .rósse  

kdzépparaa4t. 14agatobb termelési  tapaw;:.ta3atrk révén ezek nagy  

szerepet  jétezhatn..ak a tsz. Xozetéaében te. Ált4lébkus. nines  el-  

kiilöaüilis, e:.lanl,ét a volt edtegénprparn®ztn?c éLi kiizépperaertok  

küzött a tow-uh 	Előfordult azoi;brIn 1963-bnn s  hagy egY  

xvzóapar:rszt briga /1/ ki akart lépni a negykopánosi Kossuth  

tez-n61. i;ábeía adutó szerepet  P tszott a vezetőség hib4ja.  K3 ► 

sebb aurlSaléaoK Montt is  elófordnitak, ame3,yokt a p:xrt ,ozerve-  

zetek eeitarol sikertat Itikleznö Lni. ,1z envo47,ea parsozti  

osztály kialakulása jó uton halad,  

A tsz. v6.1asztott szerveinek mUktdé€>>fvcl t^rnépzeíeeren még  

sok  baj van. A vezet=:Alág rendszeresen E:lésezi.k ugyan, de a ha-  

tározatok rtiegi-.o :~. atalábar: sok helyEStt még az elnUknelte q agro-

nómusnak van r,eghatáru:c6 szava. A hatfrozatok vógreaajtioá.t nem  

ellenőrzik. Lér,yegee j  3vu1 e tapasztalható  azonban az elmult  

évekhez vie?.nn,yitva, a vezetőség kezd felnőni a feladatokhoz.  

a volt  aWrproletárok  
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A jártisi veza:t5szervek időnként tanfolyamokat szerveznek az 

ellen.3rző és  fegyelmi bizottságok tagjainak. Ezek összetételé- 

nek gyskori váltakozása miatt azonban  nem tul nagy eredménnyel. 

A tsz-ek terr,eléc3i viszonyainak további tökéletesití:sében 

a ICciztis alapokat fokozottabban kell fejlea3zL•enis ujabb gazdasá-

gi épU2etek, öntJzósi bo:eiideúéaek, gépek, st*e. Erre mixadera le- 

hetőeég asgven. A házti,ji garsissigoic jelentősige nem enökken 

Mg a köceljövőben. Vagyobti tr+mogatAeb+an kell réazesiteni ♦ 1362- 

ter_ ceök:,.ent pl. a járásban az él.lataíl.l.om  ny. A tsz-ck állatál- 

YományAnaak nj;veked:see nem tudott iépiat tartlli a  h:á:., ti ji gas- 

dasé.gok 	 t3ekkenóasével. 5eg! teni kell n h.á$- 

táji úll.omáuyyt, ha lehetséges takamix3yjutta3táasoKkal is, ameny- 

nviben ez nem megy a közbe gazdaság rovásira. A ha?ztájinak ki-

adott töldterUleten által ;ban osak kukoricát  termelnek a j:'rás- 

ban. Ez tehát  nem voniA el a munkaerőt a tex-tCl! 

Tökéletesitení kell a szocialista nagJ.; zemt•e jellemző ter- 

me].ésezervesfsi, irán,yiidei. #'orrr!'k:at. 

A pénzdij jsaáasra veld .-5ttérés a juv 5 perapc:ktivá.ja. item 

szabad azonban megfeledkezni arról, hog y  ez mindig a termelőerők 

fejlettségétől ée sok  helyi t.'ayez5t41 Pitgg. Az anyagi érdekelt- 

séd biztositása , ltalben 16 a tsz-ekben, a prer.:izIlkisi rendsze- 

rek a je1enlepi fejlettségi foknak megfelelőek. 
Támogatni kell a tsz-ek közre teruh;,z's .ait. Igy pl. feltét- 

len támogat st érclej.xi a nasyszén=4 ei lenin és a gádorasi Fetőfi 

MTSz-ek közös halae-t6 14tesitei terve. /Természetesen alapos 

plate ős gazdaeigi felmerés után/. 

A pártszervezetek szerepe növekszik a következő időben. 

A gazdaság irrinyit-i.'hnn egyre nagyobb szerepet játszanak, ép- 
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ugy taint sparRs:ta4g szocialista  tudatnak  kid1akí.ttle4btut.  

A j .rA sban 	mt$16vn eg,y drii o$daR Z gok ga^ d aoe5gi euYVa  

jelentéktelen. !ks állami tirxogat4i: e:l.len6re hosesabb id6szakot  

tekintve MMm birj<4k a versenyt a szocialista nagaiisomeXkel. ön-  

magnk k1za3lLmtinyolgeának :a%ozáddsrival sea,  

Oeszefoplal3an meg=áilapithatjtxk, hogy a Virile  lrasógaadaati-  

gAban uralkodó a  szocialista ezektoro  amelynek l.tgf'cntosabb  t~lsriM 
fvrmAja az ::rtel tipueu tcz. Ez as  átalskulde soha nem  látott  

lehet5eéget nyit wog a mezc;euLdas4bun a termei5erők fejl8d4®4-  

oak,  



- 124 -  

3./ A 
 r

t
~

e
~~(

r
yY

r
~

~
p

e~óe
t
rók  '•elen2ea~.1 fe:#lette ~~~ i $7inv na2 ~s  a  

Í%~. ái l'rG ~  Q~~ 
 +wwr..~~r.rrr~wr 	+rr.r-+r.r rrrrrr r~r~.~~~ 

Aw:nt ac 1. fejez(t bizonyitja a aező^.azdaeágban a fol-  

ezabr3duaaa előtt a hat  ali et ,•t fe  j l 6déts ellenére a termelc►ervx  
alacrloty szirevonalon pillott3:k. Fej.Cdieüket ekaútí3yorata a kapi-

talizmus belső e11.f:ntmondáaeir.ak kicileződése óe a aó6 Qeglóvő  

feudális jell+tsti emee4Mfnyok, A mdpi deM ►ksetiaue fvrTac3alom  

termelőerők te,jládőeéncak hatalmas tfivlattait mutatta tut;g a mez3-  

gazdasgban is, Esek a lehetősábek a raezjgazaaea44 ezocial.it;ta  

attalainaléea 	aaatgnt,vekedtek.  

A legt0ntossabt termelőerő maga  az ember. A termelőerők  

jel .emlegi te3letta60 szinvon+slr'imtk riseviletekas eleóren$U  

fcrntoaeáge tehát a? !sprirnipeseíat  a :wes ~_~assdld a~„a3  

IllitottQio vin7on;ya3nak elEtASAme.  

A járáie lekoae inériak latszáma az 1b69-es ndpuámláldetál  

az 193o-as n4pezdm6141.;aig emelkedett. 193o-tol napjainkig Cai;k.  

kert s lakoeoáo.. 1549-től 3J60-ig 2434 fővel osUkkent a Zakooeig•  

A pirás k%zn6geiben a tany3egas fog3rá.ra -6,014) Orosh6za xaroey ►  

e4 ',;(a viszont  e1M1kMAit  t +2,11Aokelo  

A grim ig aa gtti e i 60 gM+iseig  i kb z}ro n t j R t3ro el"ids,a. Itt  61  

a  Pirtle  14koeaágáxlait 4o,5%-a. LekmeaAg az.'m"t  tekintve küzel eem  

jár hozE4 e,a,yet?en k:;ze ~~ serr. i  tiiroel i'wnku:i.6ja kUzk1 a karegke-  

deism,  4s a ktizleltedéra mag jobban id,ewelkedik mint a at  egye  

t~bt ~i vl m:tAban. 1z ipari tevákelp;/sllg,bere a lbgujabb időkig az  

Alt::imiszer gyirtria cicminAlt• ftakcicíját'cak ez a jel .legzcteseáge  

abból adódik, hepr egy rrezőgazdaeEígi ttiij kL$pontja. A vuout és  

a mtiut vonalai ide  futnak be. A esállitésak vti,gQc; va-,;; első Eíl-  

lorr,á,e8 UroOldza n6h. , ny Liv6teiC1 t:iteskintve. Jó k.ftlekeciwei  
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viozonyaib61 és lélekQ$éaeébQl kito1i61as kereskedelmi /Maims*  

A  127 külterületi lakott helyen és tanyrkon él a népeeség 

24,6%-a. A kiilteríilet.`~i~ nÉipfáw64g cedkkan áB a tanyák fel.ozdmo-  

].4aAval, tanyasdgpontok i6trellozAn4vaZ tovébb fog cstlkkenni.  

A tany4k felezdsolázIt gazdsi és ku2turól.is-szocifilie okok  

eyar~nt l.ndotsalják• :tiülifn'r3aen azok a tanyék akaddlyozt53: a  

e.ILif;Iinta nagyflsemi paúdAi.rcodfáet, amel.yek a dul.óuttdl beljebb  

teíE}.illtek# /b. 1. fejezet./  

A tany4kon tövül a acl.k 	teleptll.éa a m,3jcr.  

: :sek a fal.azabadulis •lőtt a nagybirtok iizemí, igaaegatSei kdz-  

::ont j ai voltak. Itt lakott a földoeur ál'. wn.dá caeládrigs, eerA- 
 

leg irt3e$akonkint, vagy 4l1and6e.n mv{;a a f;.'_ctesur is. A maj o- .,  

rbk nagy  részét a tss-ek Jzemeg,yaó@MzpontokirA alakitottdk M.  

Lakóhelyi funkoiójét F y rciszük elveszti, tn?sr ssttk taluaeiai  

jil3.egt! tanyaközpont tagját kát,ezhetl., mivel exalt hektitóuttal  

dl.fisliban ellátottak.  

A  jérde lakaer ►é;énalc same  falvakban 41« A faluk mezőazda-  

Aági jgZlegile3c iae a. ml. ipari, Irorenkadelaü tevékenység van, az  

mind ezt a fő fvn A.aiót zzolflá.l,1 a. TtStkomlóeon sl.akul t ca•:k ki  

i;ómi vérosiae fe;11 5cir4®. Relative ez tudta  legjobban füuetlh-  

nit©rti magit OroeY.lzótál. A kt;zeégek a jövőben is mesőgazdasd-  

,gi jQ21e► trtiek saaaa:►ad.na.4. (Jroeh{sa Uteri  tlnríiaert,ynége sz.::to0010-  

knit; 1.eoz, sz 4lelmiaazeripaz°t nehézipari ágak szoritjft hátrébb.  

Az 196o-as népez  ~ alf lrtar adatai  alapján aj![rás 73.749 la-  

kaeből 46158 mez6gazdaadgban él /5P.6%/. Tezm6szeteseri lénye-

ges kült3nheég van a járás k.,zeégsí ős Orosháza város közütt.  

Aj:iig az el3bbin:cbca  n 7o,2%-a, addig üroeházain  Csak  41,7%-a 41  
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a lak©qadg,mak atsQltesdasi.gból. 47 ipari  nepA >aég a kdzadF;ek--  

ben (3,4 Osoeházttn 2o,3116 	-16,14t tOkintve is kifAjer,etl;en  

mez: raxotaa4gi 	vxaékr41 van ezri. Békésmegye valamennvi  

j.;rAnA 4e v$roai kiSeii7 ii:t a legmagasabb a meztignzriaE3ág aránya.  

A Jr'. e legkieebb fetlYJliban, g~,yr kcpáncaor a lakoeegig  

91;~--a  61 mesdgszdaaAgbdl . . A  nagyobr, k?izeégek több ipari, köz-  

szcl.v_á1ati, ktltricezuetási, stb. furkciFt vonzottak magukhoz,  

igy ott ergnyosun tceveeebb arez8.7e .zdoe pi népe t ség,. T3tkom1óay,  

t;uorv+_Ke, Qádcros pé1d,lja blzonyitotta 62ta.lé.no9 tendencia aló1  

comic  Nagyssinés kivétel.  

F1 4"61=4as6" 

 

xi6nwa6d~mr!~.al.  d `  11.2ryoi,~, ut 1cq zdMialta"  
Isl ,t  1549  6 t~,a, ~ ,~, rla k~ d ib 	r~int ~ra h,s z~}n  

1)6o-ban a kereaő lakoae4gnaat gig 51,n-a t.nillö és csak  

21,9% -a  tsz-tag. Qerendágon 9, Csnnidapádárt, ku.sztAtöldváron 7,  

Orosházán 4-nzerer3s az egyénileg gazddlocodd sax5gazdaségi kere-  

acik s~zJ,me a tsz--tzazokénak. 1961-re állottak be a forradalmi v41-  

to$ésok ezer, a terLletem„ Asálisabb kepet kapunk tenÉít na az  

1962--Ea statilizál.Saott 41lapotolcat vizsgáljuk a sr.unkae►rci menf-  

n,yiséi, min5s4gi összetéteí4t i11.et8en.  

A aLLtild.bFbY`Ú víz'.8ailratárl+ál a te3rme3.5e$tivetkezeteic viszonyai-

nak az elegsásire svar itkosom, mive?, ez a központi probléma  R 

j4r44 aclsl%asdasigában. Csak ec„y állami gazdaeg rtdiködik e tM  

rUle ten, timely közepes  to  navreSgrPndii de kUza: gen.ként 2-4 e-

gyéni gazd;;l ►:odő, ivy e f ek elhar.ye,; .ollsatb jel`ntós4r:lek.  

A  jt;.rrlu 40 ,aezcgazdsaségl. termel8svövetkezetárzek 1962-ben  

1616o tagja volt. A tagsig a tiíldter :let nagraiga szerl.nt osz-

lik meg. Wag tendencia, bogy a  j61 maktld8 tes-ek vonzott lk  

az átazervezéenél a parasztca:ig,ot, i_;; ezek arn,ylag több tag- 
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gel rendelkezne' - . A  fj''.terl F .Ni:ex vaxzi . ,.tTS.tva a nayko; Anoqi  

Kossuth-nak  van e legkeveeeb ►: tagj a.  loo kh. sezter°aletre 5, 9  

tag jut. E_IyHiti a r>awl:aercfessstiltséget az, hogy területének  

nagy része nem  muni.aigiqyes, legelő és r4t. Altalában loo kh.  

essctezlletre 14,2 tag esik. hem  minden t ad 700 : róazt amunké.  

Lan,  i :y a he l:, z :, t 	amit a sg F iV5 c a a2i d t-a Q;  ae a =t1tg-  

Yaneálliatnak.  

A kvz<Ss munlcibaxa a tagok 69,1$-a vett •réaz't. Ls  •ra4ozabb,  

mint az 196o...as oresigos átl.&g /85%/. iizek a mes'gatdand.gi mun,«.  

ka szczondli.n ingadosaáauinak meElelelődn nem  eeész évben  

ddan voltak munkéban. A vegetdeiéa idreralc rsunkaoeuceaiban a  

content  munkaképen,:Cgilek, vagy  az eg;,• stk miatt  egász évben  

bksyitkánt nem  dolgoek te bc-ise,ptasolá3t :k a muukáLa. A ,Ii:unkdYAfAn  

v ai.F részvétel Ott a legnagyobb  mértéku, ahol a reais7eree el("..  

1egy,tizet tst, ill. a pónzbexl riszesec +~ et meg tudta4k oldani.  

Ezek a jobb tnsz-ek kdsd tartoznak. A tsz-ei: gazdamigi megazildr"-  

dulAeAbó1 és a tearmelósi viszonyok konssoli.dél4ribál következő..  

en  as  egéas jdrAs területin ne x volt kiildneset-b probléma a ta-  

g,Qd murtkAba llldsetve1 19 62-ban. A loo tagra jute  áolgoze osRléd-  

tag a JAriebaa kb. 7,1. A kbseég,ckben jdval magasabb ez az arány  

ami  arra mut ,kt, hogy a kOstSs uttnf<%a 2aavoxahatcS ce*31díaf:ol: esd,.  

ma  t+agQaabb. /Népesebl.ek: is a coalddod/  

A 1616o taE,bÜl Cr:ak 4442 /27,4JV aiv. a. n4ft 	mdi2, icen  

bvi;at bevuniahtn:.;l: a muaiiba, jelentűs xrst;nkaerc, tartr.ldkot jelen-

tenek.  i  va'iosi tsz-e `. Len magasabb a  n3k arinya. Ez azzal ma-  

eyerizható, ho,,yr v4roabeu tab  Yéri'i dLlgcrtl.k r,zes 5gazdaeágon  

kivúll népgazdaségi ~:gakban, akinek kisebb fUldteri,ílete volt  

is a felenége lépett  be a taz-beaa.lun  sly  tred:Loi.Úi vaanak  



/éppen a  tt3ldndlktlllek felszaba3dulia •lvttl magi's szArtb61 ki-  

folydlogl n fcaeacég hAztartsi As gyerneesrnaaveléaei,t ~~:.~.~t cleó-  
scrban ne.rra terrraeléeti munkikka:l való fog.l.alkoacdagnaaak. Conk idó-  
azsk.csnant aeegitettek lirjitkn.aek a .1Aun  .= bmn. ! !ő rs+i,anker!110I6  
a PE.rfi. 	A aöi •manoipdci.őja ezen a teri=léten_ f.r elmaradot- 

tabb, mint a v4zosi lakoasdgndl. A nők munkiba ►illitds,énaatk ton--  

ta3 fclt ~.=teio a mesagaz,daaég in#exasivebbé wtl.dsa le. A ael.ens.  

iegl példdi biaeonyi t j4k, hogy táleg a kertészet, at 411'drtte-  

nydagtrtós foglalkoztatja  as  államd3 	munkdeok  323r;; részx±. 
,1 tez. tagedg bizonyos foku *Ióre;edéaaat" mutat. 136?-ben  

es r.c:: ;éAa:k tuz-el tai, sdginak 3i,21.-a, as oroshAz.3 tsz-ek ta3-  

a3dgd.nak pedig 3996g-$ Go  éven i"elúl.f►,r  As 136o-e.s népsz4m1g16e-  

k3r az iiaazaa:ae »aípUeedgnek ugyanezen terllleten teak  i4,8, ill.  

1II,1%-a volt 6o évnél idősebb. At oroehézi Wks, a  gddara;.+aei.  

Wssa, as croehizi tlj tlet és a kardomkuti Koseuth Iff3a►-ekbaes  

taege6gnaie Mbb mint 40%-a Eo 6relk t'elttli. ; r--yedi;l as oxeooh5s1  
Terekva!ae iffles-ben egyezik mee; aerdrgr.cic ar tiefes2nk:oss:Kr eriryai-  
v;ű. AS "aelőraaR maedés" kg.roe és hitrilt:,tja a teraaFl.hezdvetkezet  

; azdat>aigi.  fej 16déa✓ét„  

A fc1°3s:abeáuű.éstól taa•t6 ipari fejlŐdie ei.ef'sorbú.n a leg••  

prW duútivaatbb néiaréteEe4: azivtaa< tel. A további elvdndQrl4aendl  

e,zin. t6n esiaaa<ol.runk kel.l ezzel. A tsz-»ek g,azdaeegi !e kultaxrdft  

lis -aza~ciaii3,s3 

 

fejlődése iztin jaalvi.t ~`itGt, de  ki nem kVszmbt;li..  

: kcvetk.e"6ő ivekben oz ü irobldaaa1t m€ a enlyoeabt 	mert  as  

"elÜroseddrg" aoreatib Allyamat, mint  a tiroduktiv korból e` -  

zUr mmtnk6had110 ée as  iparból vi,upraattórZk létaezde.nak nc.ve-  

ke44®ag.  



Az 1e?`sebt tsz tsgok arfinya a nőknél roeirsabb. 3197 n61.  

tag kiizfil l.o?o 66 6vnt1 ideseb . Viszonylag sagas  a 2o &ves  és  

ennél fiatalabb kororastdly létszáma, mint a férf#.aknAl. A női  

mun.kaerZ 9Cetvéebé mozekony, Faint a férfi  a falu viros  

v':ntiarlasban.  

Re.ndki,vűl kevés a 2o 6, v 6s az ersz:'l fiatalabb tsz.  ta~ :  

Egy  taz-ben 61talában. 12.13 #'iata1 van. Még e► ltgttit ~.t fiatalt  

foglalkoztat6 g.édorooi Was*  MT;iz-ben is  seek  Allo fiatal dn1sA..  

zik. A 2o-27 év kt3atittiek ezdma kb• ksátemar tdbb, de még ez is  

&z dimes  keroazt61yok ktiziil a ltg,alec Qnyabt. A fiezt^3.ok ala-  

osotak airinyuZ4m6hoz hozzájárul az  is, hogy jelentékcny hArilraw  

ciuk katonai azolgillatot te2jeeit. /1:.z a réteg tömegét tekintve  

val.észinti lényegesen nem vSl tozikg igy ouzel a  tányaevel a to•  

vébbiekbaa a mu.n.kaeróforxiv v  iz$g,éilatánál nem  ez6raol.unk. /  

ffisaevé7j uti F,co;A meg, hogyan alakul 197o-re a ú  é rd nm ,  rj; ,
- 

 

gasdasrivinek munk:;a,er6forráea, munkaerőellLtottedga•  

1962-be, ra a járéshan Gasze3e*: 16.16o tea-tag van, obb51  

11718  férfi, 4.442 	197Q-re 1siiire a aecik, seghai ♦/ 5828 /35,9%)  
tag. A n5kn ' l a fentebb M1e3.itctt okok  miatt nagyobb arnyu n kf••  

tzyoaedés /511/ taint a  fáetff:a4n1,43o.691/. 1970-ig a  tszeekb:l,  

kl3.6p, altEívozik #41  133a f5 és balig 134+►► " 4/  • Az  4._.yerlen  

-472  . 

Az 0160 Ismertetett oz.lc::itis alapj4n 197o-J7 	mezőqazcia-  

tuépsss6gbil miábakégoe korba 16b 55o3 fórfi ée 5354 nó,  

O./ A fér'f,axasíl 7o, a nőknél 65-nél id5eebb tagok 197o-ben.  
eel 1962-es  átla};okkal ez~ía~ lva. A Kilépettek ~s a: ujonnan  

44nkibné118kn¢1 szis,itéisba 	sItéstil6k fedezi az  ipar  
asxsxkaerős$iékeégle*.ét , igy  ~sgi tovább nem  számolunk.  

444/  A jelenleg munkaképes  ia  peetlLgbfi1.  



w  • 

6oristeasn 10357  fő. Ebb31 kóséFiarketlal tanu16, t014t tenuelE;e-  

baex. részt szem  vevő 16,7%. Ipari  '  tanulai ős valősz:tnü mna.áls népgaz-  
daa?gi dgakban suakAba4114  volt  ieenritausnló 15%. F40kolá8 4s  

s:u~as rapgtasdaaaAgi 4gaaia:baw slha3ytsk+edő tőierkoltit vdg,tett, vala-

mint  iráza:pUdatr 16,7%p MUnkakipteiea, ) vagy tabbgyarnaae:átiee OEM-  

14daryaa l.ot`w A mu.,*akulapwtrs korba 160 t:tes6g,ezdaataaégi tlépa . eögnek  

tehát 58,44m4 .mete veeaaru riszt a tso26,gaa.d.aaaea!tai tereeléeben,  

csak  4516 fiatal ill elősstir ;uunkdtaa 197o48.  

197o-ben ezek at:l.epj t'n a nzeavgaasdaatdgi munkaerős 98do 	4516  

go  14376 fő a  vos.ekbeta. As egyazerUatég ksdvé6art ugy 1►es,r+estik,  

hogy  mind  tes-bea ltelyieetk+sci.ik el es kmveaaebb, tűlat  as 1962 évi  

tagok taaAma. Jelen esetben azonban  a döntő as,  hogy  ez  aa aszLisa  

3172-vel n.agsaeabt,, mint as 1462.-ben köytias munkiben 24eztvettek  

~ie~,asgit ~ -ar e^, n munkaaa+er5 at 1970-ben jelentkező nun ?~..aerő-  

a;saUkaógletet?  

197o-re  a  i5eiv í~6RNiT 	ka3.g őny e s nF7vény ek t  erme l 4 se s ee kken-  

ni tog  ős rrövekastasik 'aa taunkaaaienr,;,reu ncivétttyek termelése. A  nvőny-  

termalótriaen as egyik oldalon Wait  ,eó a seanlKreerőssitkeróglet. A  

mien  oldalon viseeont a  g,ápeeités e2órehaZ.edt4vnl munkaerő ma-  

baa33íi. fel. 1969-re a kit t+olysarraastt #cb. klegyaanl.it  i e gym6  at. 9/  

197o-re kevesebb  murkaaerdxe 1e!!Iaz aeacxkeig a pv4n.yteraneeztáaaben,  

:rµ:►,.ut 1962-ben.  4irrSeggi.l.eaF, 	l.őnyeTes v4lto7 sc+knn fo7 citmenni  

a  wa:.rikaarú. lidast'41, kitszer annyi me  z.zekmrnkéern, ill. betani -  

t+ott *:unkőers less eetkaeőg a  al:ek ős bervrdezdreic kezel6sáhez,  

j atv:.  -v: _,AbC s rzi.t:t jiíenl.eg.  

•a~% Fekete -  Tirvárt A mers8gasdasAgi munkakipatrat n6pet.  _ ~ - 6 fc ?.aiis.os  
`~ +^tt:-,i~,a a~, m 3eodik 5 éve;~ terv időa~zaakéba~.n. Rezgazda-  VrVr  
eági Szemle 1961.  516. old.  
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Az állattenyésztés munkaerőezükeégslete az igatartás ki-

vételével 65-ig nbvekezik. A gépesitée hatására a munkaerő-

ezUkeéglet novekedéae azonban megáll, ill. csÖkkeni fog. 197o-

re valóezind a jelenlegi s :inten mozog. 

1962-ben loo kh. k Ueen cüvelt fvldterdletre 11,6 munká-

ban  résztvett tsz-tag jutott. 197o-re a jelenlegi területtel 

számolva /a f:ázt ji előreláthatólag megmarad/ loo ] . 14,8 

munkaerő esik majd. A loo kh-ra jutó munkaerő tehát emelkedik. 

Ezzel párhlaeaosan viszont csU ir ken a munkaerőszUke'glet. Az 

1 dolgozó tsars jutó 8,6 kh /1962/ kórUlbelül 10 kh-ra emelke-

dik, igy 197o-ben 9694 munkaerőre lesz szukség. A  járásban te-

hát 197o-re 4682 fő munkaerőfelesle t  jelentkezik.  

Az ilveMdr de kisebb rizemek felszivfs't már előbb figye-

lembe vettam A több mint négy is  fél ezres tömeg vavy az ebben 

az időben 9o4-  loo.000-rel duzzadó Szegeden, vagy egyéb ípauroso-

dá helyen lesz kénytelen munkát vállalni. Az inga-vándormozga-

lom és az elvándorlás az eddigieknél sokkal nagyobb méreteket 

fog Ölteni. Munkaerő szempontjából feltétlen inuokolt lenne a 

kisvetkező lo évben tÖbb imnkaeröigényee ipari dizem lótesitóse 

a járás területén. 

Az eyea aifvelési inak murtkaeróezUlasdalete eltérő, A já- 

rás ezen a területen speciális helyet foglal el az országban. 

A ezá.,itásokat Összefoglaló 24. táblázat szerint a kevésbé 

mu-kaigényes szánté tuleulya miatt as 1 kh-ra forditott 16,2 

munkanap szükséglet az országos átlagnál alacsonyabb. Kisebb 

az 1 kh-ra jutó munkaampszlks4 let az 1952-es megyei által finál 

is. +/ Az ország Összee met_éiben magasabb a sz4ím Győr-Sopron 

+/ Mészárost A mezőgazdasági termelés munkaerőozükeéglete. 
Statisztikai Szemle 1952. 292. old. 
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megyét kivéve. A szőlő és kertgasdálicodéet legnagyobb mérték-

ben folytató hevez-mer y%ben 27,7% eunkanap az átlag. 

A munkaerő t*5mege mellett mAsik l#ayeges szempont a minő-

sége, szakképzettsége. KUltfnbsen fontos ezek vizsg-+lata a ve-

zető káderek esetében. A tsz-ek fiazd 1l odásnak eredm4nyeos€ge 

n, ^yban függ vezetői szakképzettségétől. "Lehetővé éc szüksé-

gese6 vált, hogy a VIII. kongresszus után, a következő években a 

szocialista nagyüzemi sesdálkodás követel*ényeivel öauhan'ban 
towibb fej leHzi[k: a mez4ezdaaedgi taeril't trinyitris't, terve-

zési rendszerét, vez*tini módszereit." 4/ 

A $z'éeban ezen a terUleten a'g 3eleatőe te °nivalók lesz-

nek a kibvetkse6kbea. A tsz elnöktik $e  inak 1962-ben nem volt 

mező azdae4gi képesit4ie, e.. tanfolvelet nem végzett. Egy két 

éves caezőgazdae41 akadémiát vintt tsz elnök van az egész 

jarásban. A 39 t lndkből 14-en rögesték el sz elnökképző tanfo-

lyamot. Két elnökhelyettes ktiziil sz egyik főiskolát, a mc . oik 

kösipiakolát végzett. Az elnök?5k nagy része kis- vagy középüze-

mi tapasztalatok k al rendelkező volt középparaszt. Továbbképai - 

s.kre állandó gondot kell forditani. NéhCny helyen sem a ta-

pasztalatuk, sem vezetőm MdáazerUk nem felelt a;nneg a követelmé-

nyeknek, igy a tagság leváltotta őket. 

Sokkal jobb a helyzet a tsz-ek mezőpazdr5szait tekintve. 

Valamennyi tsz-ben van a növénytermesztésben mezőgazdász. Az 

állattenyé eztécben kevés a szakképzett mezőgazdászok ozéma. 

7o mc;zőgazdósz ktz .l csak 4-nek nincs semmi kópesitc;se. A szak- 

+/ A :Iagyar Szocialista Aun ?„á spa rt VIII. .k ngreaszusa. 
Kossuth, 1962. 122. old. 
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képeaiténsel rendelkezők 50%-a középkáder. Növelni kell as  

egyetemet, fóiakolét végzettek ezám.4t és  t :bi- 44*4 azdészt 

kell alkal.r:azni az  állattenyésztésben. 

A szakemberhiény a brig'dvezetők képesitését v*se ;alva 

a  legkiugr6tb. 65,6% uk esakképesités nilkil.ii •  Eddjg a szakem-

bereket mezágazdészkánt alkalmazták. Mivel itt a belyzet már 

nagyrészt kielé itő, egyetemet vagy főiokol't vézettekkel 

kell fokozatosan kieserilmi a középfoku képeeit } osel rendelke-

zőket. BrigAdvezetőkaak padig, akik többsz€z hold munkaszerve-

zését, ir$nyitását v4zik középiskolai vajy egyéb szaAképesi-

téseel rendelke' ket kell alkalrr,azni .• 

Annak ellenére, hogy a k.nyvelák 20,4%..a nem rendelkezett 

képeeitéssel, mé,is itt a legjobb a helyzet. 1962 óta ujabb 

változások is következtek be, igy 1963 juliuéában rn4r vala-

mennyi tsz-ben kettőskönyvelés vezetésére alkalmas könyvelő-

ket alhalartznak. 

A termelőerők jelenlegi fejlettségének mii sik döntő fok-

mérője  a  mezdFazdaesigasépes lItéeéreiliLIL  A gépesitée a 

kapitalista fejlődés velejárüja. A  kis-  és közé; paraozti üzenek 

azonban meg voltak fosztva tők<.hiény mia' l: a gépeeités lehetá- 

faé től, A felezabadulgse a szocialista forradalom ut. n 

1%l.*1.g a járr sban, cint országosan is, dönt ,,,  a kisUzern. Az 

állam gópéllomssok felállitáedval igyekezik aegiteni. Farrom 

gépállo&e mUködik a járásban az oroshézi, a tátkornlóai és a 

nagyszánéei. A megalakult tsz-eknek kezdetben nem, vagy igen 

kevés gépjak volt. 

196o-ig a fiatal és gazdaságilag még nem  elég erős tsz-

eket az állam agy is ege:-i tette, hogy a E .ápállomi'oi összegek- 
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nek 1958-ban p1. 49, 1959-ben 44,75-át kellett csak a tsz-ek-

nek kifizetni  a végzett gépi rriunkáért. Ez az akkor szikségee 

íntézAdés a kols8bbiek  során feleelegesa:' v'1t, mert a tsz-ek 

ráfizettek a saját gépesit:`ere. +/ 196o-tál az állam ICzvct- 

lenül a gépállomásoknak juttatja a timo t ►,atást, igy a tsz-i 

saját gépesités alacsonyabb önkGlt36Fe (:s a FApállomds magasabb 

önköltsége kcisr6tt ktilönbeég,et a  tsz fizeti meg. Csökkentek  te-

hát az éllara terhei„ astsrészt a saját d4eeit4ere ösztönözte 

a termelőezövetkaaetaiG/t. A gidorosl Dózsa MTSz pl. 1960-ban 

kb. 1,5 rnillid !t gíipálloasási dijat fizetett Ki, tehát 17 uni- 

versaa  traktor vásárlási drát. 

A tez-gk saját  ,-épe0lt,:e t indofio;,ja a Yisebb apparátus 

ős IOU gipkihasanálás miatti alacs: c czyabb t3nkö1tede, A®a,jft 

gépeeité9sel ters4sseteeen csökken :i fog  az ieslovak saána. 

1:z azárt jelentős, mert e gy ig.`sls eltartásához 2,2 ltb, tag ar- 

m : 'rs,ytermő teraet ezo .kséges, ami 0,7 drb. 3000 lit ,  .r tejet adó 

tehenet láthat el tsskarmánr:yal. 

Általános g,azdaeLi türekvéaUnk a gépállomások szovjet 

mintára történő felaz1rr,olása, gép j avitd központok.k8 alakitása 

és agépek átadása a tsz-enek. A járásban a jövőben felszámol-

ják a tcstkomláai és aagyszéná®i gépálloru.3sokat, amelyek miisza- 

ki felkészültsép.e asatgy is gyenge ős az orosházi gr'pállomáe 

alakul át közi::ontí j avítáteleppi. Ezt a kiválasztást egépál-

lomás mtzszaki felLészd?taége, központi fekvése, a közuthálld- 

zat centr4lis volta indokolja. 
A gépdllornisolc gépeinck tadása,  már  1962-ben megkezdődött 

+/ Csizmadia Ernőné t A termelőszövetkezeti saját mépesitée 
közgazdasági jelentőe<`ge. Ki3zt: . azdasá .gi Szemle 196o. 7.ez. 
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és folytatódott 1963-ban. 1962-ben ) teljerel*  sépetaitett  +/ 

tsz-t talélunk a járásban. 1963-ban lo ujabb termelőszövetkezet  

gépoa3.téeét végezték el, nagyrészt a gépd.11omiaoktól vásárolt  

gépekkel. Eddig étlse 6s5--7 norrelhold 	munkát kapott 1 kh.  

a fejlődést figyelembc:véve a gépesitéet 8 norallholdra terves-  

t A.  

A  gépesités első lelőszakdban i tes- ►ek ha►jl.amoetak voltak  

mEgfeledkezni a munkagépekről do so  epdepek vdsás ►ldsára  Yeía~ 

tettek n.ugyobb sulyt. A  mostani gépesit'e az M9*ii járdsi  bi« 

zottságának haVrozata értelmében munkagépekkel együtt törté.  

nik. A vásárlásoknál is ezek szerint  Omsk el.  

A gépesitett termelőszövetkezetek kt3dul két gyenge tsz  

iee volt. Megfelelően ki tudták hasx.nólni a gépeket ás éppen  

ennek seg#.te68ével e,.,el.kedtek a jobbak közé. A gyenge teraMW  
szöveykeeteekben is rr►e8értek tehéiit a szubjektiv feltételek  i 

járásban a gépesit` are.  

1962-ben a járda traktorállománya a le:vetkez&képpen osz-

lott meg:  

4llami gazdaság tulajdonában ••••..*.,rn... 64 drb.  

Gépállomások 	 et  
Termelőszövetkezetek  tudlajdonában.. ..... .235 "  

A járás ő*este traktoré lom'ga .e.....,.564 drb.  

A fentv4es t ellepot már a gépéllosAsok hi ttérbeszoru1'e« t jel-

zi. A tsz-ek iilomúnya jelentősen amel kedett 196o óta, amikor  

mindössze 7o drb, traktorral rendelkeztek.  

A tsz-ek gépáiloaAnyát mutatja be a 26. táblázat. 1962-ben  

csak két tsz-nek nem volt oaját erőgépet a békéssárasoni Hunyadi  

és a  csaMdapácai Aranykelé®z MTSz-nek. Egy-két traktort talá-  

+/ A kalriazosok aratása, cséplése /kombájn/ kivételével nem szo-
rul a tsz a gépállomdera erő de  munkagépért.  
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lunk a tótkomlóei t; j Élet, a ger. ndaisi Vncsics, a canádapaicsai  

Uj :Jet és a bókó®$ámeoni Arany EalLae. xTSz-ben. Kicsiny terUle-  

tü, `3.ta].Sben gyengébben gaatiil°_o3d t FFz-ek. A j-"rás legnagyobb  

tsz-eiben ikiagró a maga®  *Olt  trektoriűomnys tótkomlósi Vi-  

hara;arok pl. 23,  ansay®zén::íae3 Lenin 12, az orosházi Dózsa 16,  

dareb traktorral rendelkezik. A Or+%# teitbi tsz-ében eg, E. nlete-  

sen oszlanak el a gépek.  

lgielovak száma nem a tsz. ewjl!,t Eépesitéaaét61 fire  

hanem n tls03#t nagyaigét61 a tsz. falust ktiz ;znttbl való tá-  

voladgátől. A legtdbb lovat az 593, hA.das nagykopáncsi Kosouth  

és a 6837 holdas oroaházi Dózsa MT:3z-hen ta.. tják. loo ieh -ra  

2,6 - 2,2 ló jut.  

1962-ben 48 uj traktort vásároltak a  tsz-ek. 38-at a kdz-  

a/g,ar tsz-ei és lo-et az or4,ah+dzi tsz-ek. Gyrtmány szerint es  

wok:  RS - 09 	. . . . . 	 13  drb.  
Zetor 3o11 és 3o12.1.###041.4#,t 	 8 "  
MTZ - 5..... 	l? "  

DT 
	Zetor ~G#.: ~► ~ s##• ~ +► .# ~ s.. ~ . 2 "  

i~i~ +~► 413.0.40040t0,4.410140.4),00$4.***  ~ 	!i  
DT + 54,  ~ ~ ~ 5 	3 "  

100.4•••••##41,+0.••40## 	 2 it  

A v 4eáralt gépek koreseriU, Wilma  dyártiv nyok. Döntő sulya  

van  deszetát€lóben az univc rvá1traktoroknak, mert ezeket a  tsz-

ek joba- : an, sokoldalubtaan ki tudják használni. Alkalmasak a ta-

lajmunkí%ra és vontatásra egyaránt. A na: yereji# szá.ntótraketlw  

rokból kevesebbet vásároltak. Ahol nincs t•l,jes g4é: :esit6s. Ott  

a gépgllosiis erőgépei végzik a tallnunkákat# Nagyszánás, Nagy ,..  

kolivinea nehZ3ebb talajain az univerailOpekbal is azok a típu-

sok a mOgeOlelőek, amelyek mozgékonyadguk mellett is nagy  ere- 

j űek. 



~ MnilrrsAl traktorok #ea-ekbed Toló amile®ebb alkal-

mamba  bis6oyit  j  a a 2,-. 1éb1éze*. Nincihéxom epá.11owlson j6-  

2f. t4blósat.  

A traktorok meposziAss 1962eGemter 31. , 

I.  

Géptulajdonos szónt6  univerzál  

trektoregyeég  
oz38  

Oroahá.zi Gá. 103,2  65:6  168,8  
VtkAmló,si Gi. 55,7  29,5  85,2  
Nagyazón4si GA. 4o,5  30,4  70,9  
TITSz-ok 97,5  193,9  291,4  

Oro ehdsi járés  
üssznsen: 296,9  319,4  616,3  

r►a41 aagwsatbb a azintótraktorok azá  a, mint az univer2il trek.  

toroké. 	Oslltettük a gépaloaáaok v4gzik a talajmunkák  

aasy r.éesit. Na a  gépállolazis traktorait 6.t9dja a tsz-e?rnek, ak•  
kor főlej nap,yerejü szAnt6tra'c4orokkal gyarapodnak etsx-e3nki  

Sajnos  esek jelent6s része elavult  tipus. , ::ok m4,g a G 35-'<is a  

00310adeoken, A jdrit tsz-eiben viszont kétezer magasabb  

O as3dera latrossal 1ir1úcitorak aránya a Ozdnt6trekt;.rak4n41.  

As előbbiekbil Itive-tkez&en alakul a traktorok száminat  

asgoszlée* as aser►elisbex► eltUitiStt idő glapjin /2S. tfblázet/,  

28. tábldzat.  

1-1Wtorck mtaszids  1 '62 decemba  

II.  

G<k  tulajdonos 1 2 	3-4 	5•-6 	7-1a 
rivet üzemelt traktorlkcszáma  

lo-en felül  

Meal Gazd. 7 4 12 8 2o 13  
Gép$llomáe 21 13 b0 17 132 32  
Termelő szbv. 48 92 47 12 22 24  
Oro házi j:iráe  

önszesens 76 1o9 109 37 174 69  
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A tsz-ek gépparkja a legfiatalabb. A gépéllom'ny 79,94-a 4 év 

nél kevesebbet ;szemelt. A legtdbb ezek kÜzi.il is csak 1-2 éves. 

Az idősebb g{pek nagy rétizét a gépálloseeektrl vették 4t. Ezek 

nek a gépeknek az Étvételével sem járnak rosszul, mert deska-

vas áron veszik át  tis igy  még mindég kifizetődő. A jdvőben 

fokozódni fog az idősebb aipek aránya a taz-ekben. A ts :y e-ek 

megerőe ld .esivel atentan ezeket ki kell iolsjterni. Sok 1zemza-

vaz adódik elő az elhaazn it, amu y son tuls'gorcn só konűtruk-

ciö ju gépekn 1. Sok zavart okozott m4r 1963 év eisn feléten 

is a nyári munkacsucsnál, Wy egyes tez-ekten néha a gépek 

fele géphiba .miatt élit. A mezőgasda,ar;g . i a+.vénytermesztésnek 

pedig  az a sajtoelaága, hogy ha időben nem végzik el a munkát, 

akkor a tczw e egy  réazs me aserwnisU1het. 

A gépállon ='sok gépparkj:Snak kb. bio!-a 7 évnél idősebb, 

tehát mir nem teljes órtékü, elavult. :ezekre a gápekle nem le-

het  bizton•; ̀  osari azAmolni, ,gyakoriak az ilzemzavarok. HaaonlS 

a helyzet az ll.ami gazdaságokban is. 1962-ben az egy traktor-

egységre jutó szántőterület a tan'cei szektorban 235 kh. volt.  

Ez ma .asabt mint ,az 1961-es / orszá .os /2o4 kh/tr./ és megyei 

átlag /199 kh/te/. Csak Pest, Szabolcs-szatmir és Bács- skun-

r ec.ye adatai magasabbak valamivel. 

Fokozódik u ti,éper: kihaszr_-'lhsa azzal, hogy a tsz-ek 

monya emelkedik. Az orosházi tsz-ekben 1961-ben egy traktor- 

e3ységre 1215 normául hold vé gzett murka esett. 1962-ben 1222 

normAlholdra emelkedett fel ez a szám. A járd• tdbbi tsz-ében 

ál5o norm'lheld volt az Atlagy, 1962-ben. Előreláthatólag 12oo 

flU aIlkedik 1963-ban. 

+►/ 10162-ről a'8 dinem adat. 
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A gépellom,isok 1962-ten intli;; tnr munkAt v~ ..;cztek a tsz-ek-  

ben, mint a aalit  ~Á►~~.k. 

gépállorráe pópe3ve1 eajét géppel  

talajmunka  252.748 124,92o  
e;Fyáb 131.853 183.879  

:ss::tAa 334.601 3o8.799  

Az  oroshr4zi tseliskirea 44,9%-dt a $drds községeinek tsz-ekben  

pedi 3 44.711-4t végezték al a munlriknak ei$dt $éppel.  Közel  

azonoa tehit a  tes-ek gépesitetteógi azinvonala•  

Az orwzlsoe 6tlagnnak megfelelően saját .. `priIicaménnyal  

tsz-ek nem talajs;.unká.kAt ►í,gesnek eleősorben. A talajmunkák  

tvo,7 az e :.:. y6,1; l37ux1iidk 59,3>'-Fit teszik ki az meszes  munkáknak.  

A  . .óp411omlisok é1ta1 a tsz-eKnek végzett munka  nagyrésze pe-  

dig talajmunka /66,5%/ ér e®ak kisebb i:AnyadAt teszi ki az  

egyai 	igénybevételek. A t.3z.-ck. E ~.ryp tl.lor.►=iny ának tias$e-  

tátexlón 	a talajmu.n.kAk nagyobb dijtételkedvezményével  

mmg3► eré iGt161t ók.  

A  saegt traktorral  végzett fóbb munkák a következőképpen  

audgmaiik 1962■ben#  

  
ao k ar a é ms trak to r 

 v

f n tatde u ké ve k 
 ö 

 C a ara-
t ppoL. 	 •••••••••••••••••••0...........5.838 k1. 
Tar3$h.intél...... ........•.. ......•.... ..... .....32.710 

 
 "  

ebből  iz.élyaxintés......... •.......•.•...••....10,245 "  

Traktorvo nx ut Wu. vr=t 56éppel vetés 	...25.9/4    "  
Gépi Icap,lliB•. 	 •..... 	 •••• •••••••• 19 .835 " 

ebből kukoricalimpílás.... ...........•......... Z7.241 "  
Gépi knszáláe......• 	 .•. 	•......... 7.185 «  

ebből ®zántófY3ldi növények. ....•.•............. 5.544 "  
h,endsodr4 S  ................•... .....•......•...... 3.499 "  
Kukoricasz tr riigÁe.....,,... • ..  .............41.40.4•40 97 "  
Répa  kit'.23elR!e ................•...........•00,010+401$ 945 "  
Burgonya kie:.elá$.. •. ~ .. •.•. .......... ........4,.. 10 "  

n  JárvasilózÁs.. .....•. es •..41.•0t.4r........••.a.4 ►.•• 525 



Bér as adatok a gépállomás etltal  végzett  awairtt mom tartalmaz- 

mégis megállapith8tó, bogy legjobban a eatintás, a vateis  

de a ka3.éezoso k  aratása eipasitstt• A  ssdnt  e és vetis lo06-ig.  

Az  aratda a tervek szeht 1963-ban  3291.04g gépi rrővel tprté-  

nik. Az egyéb murtktlk egy rgeze /sgyelie, burgonyafelszedés,  

stb. / megfelelő konstrukeióu gépek hiányában, aisrészs /kapá-  

láe, j4rvasi.l6sds/ gipilt hifts miatt  nem kell6 móstikben, vagy  

egygltalgn nem g4pesitett•  

A  tala,jslivelés gipesl.tésiban nagy  lehetőségeket nyujt  

a szocialista áttsze*'vcziB.  Csak igy hasattálható ki gazdaségsa-.  

sari a talaj:a;lveló, de az  egyéb gépek le.  A tsz-ek áa gipélle>-  

misok gép6lloMleinya elegendő ahhoz, hogy a vieseRnylag  rövid op-  

timálie idő alatt elvégezzék az E;eti mélyazántLst. A z  extréea  

időjér{ai eseteket  kivéve időben befejezhetik a szánt:áet.  

Az aratás gépeQitieéhez rer.dkiv:.i1 ke;dvez6 a kevés kiv6-  

te3.le1 csikIIia asztal simastxgu terep. Amint az előző #ajeaet-  

ben léttuk junivae-juliueban az  északi és déli terifletek  kif-  

Z ~tti, aalugy is mirá.nglie hdséreékl ati, hűi3eszegbell s  stb.  

éghajlati kü.lt:nbaégek kieg,yenlitFdnek, igy kb. egyszerre érik  

be a gabona. Nincs tehát mód a gépek járáson belőli áteeopor-  

tositására. Egyes esetekben nyilvánvalóan sz.i.kségeesé válik  

a kev^oté :,épc:itett tész-eknek ge. :'itaEég n,3"ujtiea. A járásban  

nincsa a kombija  6e az ar$tdgépek irAmt i.dagsukadéa. 1963-ba..~  

p10 a f,;It:5#:1en  kézi kassAl#seal betak.eritható kisebb terF.ila-  

tetkrűl sagas precaisálá.a sallctt is nehezen vállalkoztak a ta-

gok aratiai munkára.  

aA advésyipolámci mu.nk4k kttz{#1 elsősorban a kapálás gépe-  

sitbitá. Nagy  tsrdl+eten végzik a kukorica kapálását fs.éppel a  



j árA s ban. Az univ erz. ~ l traktorok esestntinak tttSveke déa4tel még-

inkább biztositott lesz :g kapd>c.s elvégzése. Araig 1961 —ben  

a kntrá.ldshoz "társadalmi munkAsokat" kc•.: ett igénybevenrii,  

addig I962—ben Qgépi kaprá1áE3 és a kAzi kapsállie össerzetia.ng,c--  

1ásával, megfelelő munkaszervezéssel ecys3tls3n hold aem maradt  

kapálatlanul és mind sajdt eróforrr4sabó1. 1963—bari kitogáeta—  

l+sn d1.la.  ot bsn voltak a ntfvényápolrásai munkák.  

A  rétek, legelők kasz,:Iltásaa viszonylag kis tcrjadelmütc  

miatt  nem okoz ksllbno®ebb gondot, megfelelő gépi ve, y kézi  

ezrót  tudnak ezekre a ►nun ~ Eíkra moegósitani.  

Az mami betakr3ritlle gyor:-ae,iiOtó1 nagymértékben film  a ta-

lajmunkák időbeni elviazése. E1óg nehéz azonban essslk gépesi—  

tósének a reegoldea. Mindosze pór holdon végeztek gépi  beta—  

Icarité►et 1962—ben. Kiilónb sen a cukorrépa felszedése okoz nagy  

owlet.  Az 1962—es rend.lclriíli id3járáe miatt /I:orán be6116  

tau  óe hó/ a cukorrópé,nak egy jelentékeny része L fildtan ma-

radt és tönkrement. Ez ott is í;v volt, ahol mszintaszerü volt  

a lssrur.::sgsszervessiés. Sok irézi erőt ii7án„rel és en.ellctt, r.agycn la0-  

s9u a kukorica ♦t3rése, ozisvAides, Kéele2tetl. az Sazi cnaydzám-  

tást.  

Az éghajlati viszonyok elemzéséből rrilkosan kiderül,  

hogy tc;rdlE t;1nkOrz a riöv inyter;rsea7.téN e3redAlétyeutstigt3 1egjo:sban  

a csapadéktól függ• g •ssapadéx kevés, QzeoZélyec  elOsvs~ ts~ sai~ , 

azért elaőaendó tontosssssségu az 3nttiss6411.  problissN4440sit a af01ld1-  

sa. Ho<?.y trrennyire 	u tcrvc;s a ceapaciékt31, anima  hidagrébalt  

az ntözést  :l, i1.1. enAek idejétől la, arra szép piláa az oros-  

hási Uj f_1Qt =Ss. 1962—ben egymástól kis távolságtan volt a  

tsz silbkukoricsdja és a rendes állomány. A kukorica juliusabss.s?  
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későn kapott esőt. Az alacsonyabb fejlattsig.i fokon livi  ~,•• 
lc4kukoricéneis éppen a k:•itikus idejében. A eileinak vetett kt:•  

koricat6! lár6l ennek következtében 36 ,`/kb. á.tlagtrn,érat tjr-  

tek le, avsdig a rendes titk:lisál enak 28 q/kh. 4t1a;;ot.  

7'ntifzt5s93e1 a mesRlidasdaasaági termelés gyors növekedését  

1gehat elérni áa éppen a  legfontosabb  cikkekből Wvet?.hetjU:: a  

jövedelmet. A beruhmzáeok igen gyorsan megtérülnek. Az e gy kh-  

ra jut8 tiszta jövedelmet lo58 - 678? ilwtal núvelhetjkik. Apg  

kell azonban  jeg3rexni, bogy "az  öntöaéet is ráfisetásessé te-  

he tik, áa megfontolatlanul alkalmazz k és  a kniteigAk meghe-  

ladjk a bevételeket". +/ Pontos tudományos elemzést követel  

aikaimaratea. Amint egy idős viziigyi ezekembcr mondottat "Az  

Ontcizés nemceak tu.ioulé.ay e  hanm mitvíeset le."  

Milyen lehetóeigeink vannak az dntnzésre a járásban?  

::z; mot$ev3 fe.laz,3.n.í vizfolyás nines a terlleten. Csak  a Tiszá-  

bél ée a K6ri3scSkbé►l kaphat vizet cratJrnákon keresztal. Bs  

tSi'it~ Bi 

 

állami btruhtzlieokat igényel, s igy hosszabb 2+a jératu  

é]lar~i, terveket dolgortak  ki. Kb. 15 év mulva lesz kfezen a  

:_czax;urai viz1.‘ pcsíi után a Csongrádi vizlépCsá. Lem valóesi-  

nU azonban, hogy Orouhásad3.g el tudja létni az öntözőrendszere-

ket. Neu  u,;ya.nis a viz salukis a lösztáblán. A már megépiilt  

í?ntcSlt8rel's<dezerek tanueitják, x►ogy aEetilozcr, vagy még több,  

vizet kell a c;>tia;arsr±ba nyomni, mint  INd, aasUktetéges lenne,  

hogy tudjáit as Uzemi ezintet tartani. Csatornákat  burkolni  kel• 
lene. Ez rendkivUl shP444  

A is3r• :iai entasdrendeeerbál elórarléthatálag a járása  északi  

réoas4e /N8gyt3z6nriee  Woroa/ fog vizet kapni. iía éven belől  

+J Lovas :,;:11- ton: A csőkutaa öntözés gttzdas. 1.7i jelentőségéről.  
Közgazdasági Szemle. 1961. 1. szám.  



azonban erre ee rr, ez6molhotunk.  

A ázáraeár vize jelenlet nem alkalmas Unt ~z6sre. a'.b-  

sóbbiek sordn a i.aro$b61 1t : hetne vizet nyerni a SxAraz éren  

3bereezti:l, ehhez ar.c+r:batt! a Rom4n NApkds4tArsaság- :a1 A1lamkdai  

mngríllapoáásoLa•e van sstikség, tehát ez sem va.ldezintt, h^Ly a  

W:ze I ji:v ót>en realizálddiiz.  

Fel.táteleaen tehát a gr•"sr.ak  kisebb :°dsze felszina fQlyd-  

vizekből öntdschetó lesz•  

hAroaan befolráeolja a csatornákból val6 onttSSdst & dom.  

Larzat. A homokvonulatokat tdbb helyen it kell Vf.rni 4a a  

caatornókat burkolni, vagy szivattyukkal felemelni  a viset a  

ltieatAblára. A hozokvonulat k.;nt' xése sinttlsd h .ajvkkal Lima* a  

ieg,cé lszeriibb.  

A i,ar.oz:Cut pusztaközppnti reh4r.46 egydbkést macas Na  

tartalcr.0  vizétől  a szikes lege/ők 6atöshet6k. iJgyar!esek önt©-  

zéare felhaszn`ihatd a Gyupárosi t6 vize. A kórnyez{ homokos  

talaj nagyobb srienr.yi`t4gti at tartll •~azd vizet bir e l , mint  

a vályogtalajok. Uarsataak helyi j E.11e;ii ::ntözéare alkalaa-  

nak avalAddrök, stb. vise!.  Az orashAai Bőke r"T9z 1952-ban  

a tWagribi e„grsgedörból önttizive kukoricat:iblAján 4o g/icn-  

as teraséserscia4nyt Art el.  

A i'elezini foly6 As 4l16vizekb$l kip ter-iiletek de  oeiak  

hos zabL idő ,.u1.va vnt::zhetók, ezért tesz kiilüaUteta ita:4 je3En-  

tőeégre szert a rátegvizekböl tdrtAad os,fikutas 000s4s.  

A cs:;kutae bntdzés s1+óap, ♦/, nosy berwh ízá;ii igénye több-

szar hlMvesebb, mint az tintdzáreüvoké. A;iISH adatai alap,j in 1;sh-  

ra eala beruházAs 8.ouo.- dntiS2dmiivek léteeitáse esetén.  
1 	 

+1 Lawn*  idrton  s A Hákutae öntzéc gazd :sági jelentőségéről C.  
oikke dlapj4it fiiiignzdas6gi Szemle 1961. 1. szám./.  
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Bécsomegyében a osőkutas öntözés esetében c-nk 2.5oo.-Ft az 

egy kat. holdra eeó beruh,zás. tovább csökkenthető a beruhá- 

z'o, ha acélcsövek helyett műanyagcsöveket alkalmaznak, A cső-

kutas berendezés hamarabb is készül el mint az t3ntgs6mU és a 

beruhdiz4e mér az első évben megtérül. A harmadik nagy előnye, 

hogy a csőkutas önt:zés beruházásainak zömét a tsz-ek saját 

erőből elvégezhetik, nerc, ig `nyel nagyobb összeget Fis államtól. 

Végül nem elhanyagolhatő az a szempont sem„ hogy ez öntözőcsa-

tornák kb. lo%.»kal csökkentik a termő teriiletet. Ez a csőkutas 

öntözésnél nem 411 fenn. A vizrajzi viszonyok elemzésénél utal-

tank  a', hogy a jérds terület:n felhat ználható rétegvizek egy 

ráess  magas  oldott áevrtyi anyag és Na tartalma miatt alkalmat-

lan öntbzéare# vagy javitéssal /keveréssel/ alkalmas. RenAkivül 

kov4esz4mu viagg'latbdl állapitottuk est m és szükséges bő-

vebb felmérés. önészt az egyes talajfileadgekre gyakorolt 

hatás ről nincs elég kisórleti, gyakorlati eredmény ill. tapasz-

talat. Egyes gyakorlati szakemberek véle .,iénye szerint a járás 

lösabn kialakult vályogtalajaira "átfut" az Na és as  altalaj ,. 

ban halmos6dik lel, tehát esik eedést nem okoz. A Csorv4ei Á1- 

lami Gazdasép, tapasztalata vissont az, hogy a huzamosabb ideje 

ntbzött területein szikes foltok j elemek ,reg, ahol ezelőtt 

nem jelentkezteks l OW  területekről nem rendelkezünk adatokkal. 

A csőkutas datellissel kapcsolatba* tehót még bizonytalan-

ség uralkodik. 	lenne eélszerútlen MagozdasAgi jeleatüeé- 
ét tekintve, ennek a tém:inak a kidolgoa'séval egy  komplex 

kutatócsoportot megbizni, amely modern a6dszerekkel a helyi 

saj="tossd pok figyelembevételével rendkies felealtős haszonnal 

járó javaelattkat tehetne a osőkutas bntb*iove vonatkozóan. 
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Ahol már folyik az öntözés és a vize,?°"latok magas  ol- 

dott ásványi anyagtartalmat mutattak ki, Ott fokozott szerves- 

trágyázást kell alkalmazni ős különös gondot forditaní a talaj  
kezetére. 161,4aSről minél kevesebb vi el a lehető leg-

amstalel8bb id ben bntbsai. Az időszakos < nt4-;zés ig  megfe14018  

terméstöbbletet eredményi* ..  

Jelenleg csaknem valagyennyi tsz-ben van 20-5o hold körü-

li bnt zésre berendezett teriilet. Itt csaknem kizárólag zöld-

ségfélék ts melime folyik• Termíssetsssrilleg az öntözéses zöld-

ségtermelésnek megvannak a maga határai. Mér most előfordul,  

hogy a kereskedelmi szervek nem  képesek átveri a tsz-ek min-

den áruját. Fokozóttabb martékben kell tehát a szántóföldi  n S-

vényeket bevonni az öntöadebe• :ezen a tcr.fleten a termősered-

mények fokozáednak ée mennyiségének határai gylkorlratilag nin-

csenek és p6t1b1a oe beruházásokat sem igényel.  

Általában hiba a  járásban, hogy a kutak tul vannak eről-

tetve. Egy korozerii diesel-motorhoz 3 drb. 13 cm  .átmérőjű eső-

re van szizkség. asz s legkevesebb helyen van meg, igy a kutak  

eltömődnek, ide jekorát ti#*klemennek.  

A jt3vőben a  barázdás öntözés helyett a korszerűbb cntözé-

si módok fognak előtérbe nyomulni. Ma mér a 250 1/perc telje-

situtcnyii hordozható Diesel-rotoros es4Istető gégék is elavult-

nak tekinthetők. Ajánlatos azért a  nasyobb beruházást igénylő  

f l dal at t i nyomóc +süve e b t_ rend e záOelait 14tre ho zni. Amig az  
előbtinx71 1-1,5 Ft  e,r.,y kőbahé' via tf*ilteége, addig az ut6b-

bi . csupán 5O.6o fillér."  
emewommomm 	 ....~.r.... 

~ ~li~ Mdrtons i.;n. alapjAkio  
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As i3ntözée kiterjesztésének akaC!ya a szakember és 

ezskmunkd.shiény is. A jövőre való tekintettel sokkal nagyobb 

gondot  kellene farditanf a r1z:.ígyi ée tint zési szaknanip[+MDIt 

képzésére. Az öntdzésre berc ridezett tcr:ileteken csaknem  MA- 

dEnUtt nagyrészt szakképzetlen munkaerő dolgozik. 

Az e,Arote4hni/ka  fejlettségét muttja, hogy 1962-ben 

15664 kh-on hibridkukorica v..tőmagct vetettek. A tsz-ek dentő 

többsérében csak hibrid ma -  került a földbe, Mg a h;ázt.éji- 

ba is. En.aek köszönhető, hogy a kedvezőtlen idéljrrrsu évek 

ellenére a termésátlagok er-olkedtek. 

Ugyancsak minőségi vstóma,fpal sikerült ellátni a kalá-

szosok vetését. Sok intenziv buzafaj tát próbáltak ki, a el- 

terjedéetlk ma már Altalános. A psis busavetésének 66,7 

foglalják  el. A terrr4seredmnyek t;izonyit j ák, hogy beváltak. 

As intenzív buzafajtk vetésterületének alakulását mutatja be 

a 27. táblázat.  

27. tdbldzat. 

Az intenziv buzafalttik ve.t4sterü3<ete kh -ban  

8uz afa j t a 1961 1962 

Bezosztá ja 95o2 13292 
6z k oxup > ;: e1ka 1416 867 
San .Fastore 15o9 1811 
Autonomic 1249 1113 
Egyéb kiilf61di -- 19 

Öeezeeent 13676 171o2 

Két év tapasztalatából megállapithatJ*k, hogy a bezoaztája 

termel(se a legelterjedtebb. Nagy telséseredrr, nye mellett 

kitűnő minőségű lisztet ezolgáltat. Minden fontosabb inten-

ziv fajta terméseredménye magasabb volt 1962-ben a  magyar  



Magyar faj t a 9,5  q/kh. 
2lezoszté j a 11,4 
San Pastore ,  9,7 
Aut onomi.a 13,-  

Orosháza 	községek  

9,2 q/kh.  

~f 
141,w► 
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fajt4énált  

A legmagasabb az autonómia termíeitliga.   

Sok panasz hangzik el arra  vonatkozóan  hogy nincs elég  

01a11kíja a külf'ndi buz4nak. Mt-gfelelő talajerő esetében azon-

ben  ha nem is an..lyit .cint a ma,4ar taj ták, de elegendő ,aennyi-►  

eégü szalmát ad. 	 , 

Az 1962-63-as korai ősz és keaAmy t41 swim  magviselte  
az i  n 4 easiv te, j .táluat. A magyar tsj tA.ic j o bt an birtAk a telet  

és valószinik 1963«►ban nem lesz rr:agaeabb a külföldiek terwieit-  

1 aga.  

A vegyszeres 6yQmirt óe is elterjedclLer van. 1962-ben a kö-

vetkező teriileten végeztek vegyszeres p,.yomirtd$t t  

kukorica 	2569 kh.  
kalászosok 	3310 kh.  
összesen: 	5879 kh.  

Ennek ellenére kisérleti jeliegü és alkalmazva nem  minden tsz-

re terjed ki. egyes tsz-eknól azonban igen jelentős volt. igy  

az  orosházi Dózsa MTSL655 holdas kukoricatábl4jéb3l 450 holdon  

vegyszerrel irtották a gyomot.  

A  j-rácban nagyobb teraleten veig.( ztek mütrgy zrrst 1962-ben,  

mint szervestrágyéz est. Az 5462o kh. miltrógy4zott terjlet pár  

hold /194/ kivételével szánt(;. Az  egy kh-ra eső afitró Fya fel-

haezns 14e 123 kg/kh. Ez az 19E1-es orz :' ,os it l /103,3/  

magasabb és csak Fehér, valamint Kom ~trosl miben hasznitak  
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fel több 111tl+iasit 	kh-414 Mipobb probléaiiit a eferves- 

tr4gy is+éesii. Vannak. A t ern etMek c aak 12%-4ra jutott sze r- 

veetrtí:Ift %yes tez-ek esetében pedi2 caak 7-8 f-ra. A 

tsz-ek a hi.ztájiban te7Rpelt tr•.;gya folhasznUéefval igyekez- 

nek ae:_iter.i ezen a ateiaitadgen. 
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