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Örül az ember szive, ha be
járja a mocsai határt. Ember- 
magasságú rozs, háragöszÖid 
kövér búzavetés, szépen fejlődő 
kukorica, cukorrépa, burgonya és 
sárgarépa vetések ígérnek jó 
termést, a parasztoknak gazdag 
jövedelmet. Ha elbeszélget az 
ember Gutái Istvánnal, a köz
ségi tanács mezőgazdasági elő
adójával és megkérdezi tőle, 
hogy mi a növények ilyen szép, 
gyors fejlődésének titka, első 
szava az, hogy a dolgozó pa
rasztok nagyszerűi munkakedve, 
így igaz ez, hiszen régóta dol
goztak már olyan kedvvel, lelkes 
lendülettel a mocsaiak,' mint 
ezen á tavaszon. Öt évben sem 
szórtak ki annyi pétisót fejtrá
gyaként az őszivetésekre, mint 
az idén. Szinte minden talpa
latnyi' kalászos ' vetést fogasol- 
tak, hengereztek, a kapásokat ko
rán vetették, gyorsan ápolják, 
szóval megy a munka úgy mint 

. még soha.

m
Hiba lenne azonban azt gon

dolni, hogy a . dogozó parasztok 
megnövekedett' munkakedve, len 
dülete csak úgy született magá
tól, együtt a tavasszal. Hiszen 
megyénk minden községében be
csületes, munkaszerető parasztok 
élnek, mégsem mondhatjuk el 
minden község határáról, hogy 

1 szép. gondosan művelt, a jó 
gazda jó munkáját dicséri, egy
szóval olyan, mint a mocsai ha
tár. Mocsán azonban jó motorja 
van a munkának, napról napra 
serkenti új, nagyszerű sikerek 

.elérésére ösztönzi a dolgozó pa
rasztokat a termelési bizottság.

Azt gondolná az ember, hogy 
ilyen Szorgos munkák idején a 
parasztembernek ■ nincS ideje 
egyébbel foglalkozni, mint a sa
ját. dolgával. A mocsai termelési 
bizottság tagjai azonban bebi

zonyítják, hogy mindenre, a kö
zös ügyre is jut idő, ha akarja 
az. ember. A kongresszus után 
Bán János 10 holdas, jó gazda 
összehívta a termelési bizottság 
tagjait.. Ott voltak Bállá Károly, 
Balja Kálmán 8 holdas, Bondor 
András, 11. Lukács Tivadar 10. 
farkas Lőrincz 14, Pók Ferenc 
9, Berkes András 12, Akócs An
tal 13, Flaskál József 12 holdas 
dolgozó parasztok, Kovács 
László a termelési bizottság 
íömörpusztai tagja és. megbe
szélték a következő feladatokat.

s
A növényápolással jól áll a 

község. A termelési bizottság 
tagjai nemcsak, példát mutattak 
— bálr az is nagyon fontos —• 
hanem biztattak, figyelmeztették 
is a lemaradókat. Ezért fe
jezték be a határban korán a 
cukorrépa egyelését, első ka
pálását. 240 hőid sárgarépa 
gyomtalanítását. a kukorica, 
burgonya ég. naprafprgó első, 
sőt nagyrészt már a máso
dik, kapálását is. Az, a tény. 
hogv Bondor Lajos 9 holdas ter
melő példája nyomán többen el
végezték már a rozs pótbeporzál- 
sát is, hogy Berkes András és 
több termelő a kukoricát négyze
tesen vetette, azt is mutatja, 
hogy a termelési bizottság az új 
termelési eljárásokat is eredmé
nyesen népszerűsíti. A legfonto
sabb feladat azonban most, amit 
legutóbb megbeszéltek a terme
lési bizottság tagjai, az aratásra- 
cséplésfe való felkészülés.

Felmérték a község határát, 
tudják már, hány hold rozsot, 
búzáit, őszi és tavaszi álrpát, za
bot kell learatni. Minden becsü
letes dolgozó paraszt igyekszik,

hogy a lehető legkisebb szem
veszteséggel takarítsa be gabo
náját. Ezt a munkát azonban 
szervezni, irányítani kell. Ez a 
termelési bizottság feladata.

A termelők egyrésze még ma 
is úgy van vele-, hogy „a biz
tonság okáért” csak akkor arat
ja a gabonát, amikor az teljesen 
megérett. Ilyenkor aztán nagy a 
szemveszteség. A termelési bi
zottság tagjai hozzáértő, jól
gazdálkodó parasztok, felosztot
ták, hát egymás között a határt 
és így a saját dűlőjébe mind
egyikőjük figyeli majd. hogy' mi
kor érett aratásra egy-egy tábla 
gabona. Ilyenkor aztán felhívják 
a gazda figyelmét, hogy kezdje 
meg az aratást. Az is gyakran 
előfordult, hogy a termelők he
tekig kint hagyják a határban 
a kereszteket, kepéket, mivel 
vagy. összetorlódott a munka, 
vagy gyenge a gazda igaereje. 
Érre is gondolt a mocsai terme
lési bizottság. Megállapították, 
hogy hány igaerő van a község
ben. ki. kinek tud segíteni majd 
a behordásban. A szőnyi gépálllo- 
máison is jártak már. megbeszél
ték. hogy hánv cséplőgépet ad 
a géoállomás és a napokban el
készítik a cséplőgépek menet- 
tervét is, közösen a gépállomás 
agronómusával.

s
Közben egy napra sem hagy: 

ják félbe a növényápolásra való 
serkentést, hiszen tudják a ter
melési bizottság tagjai, hogy 
csak az arat nyugodtan, akit nem 
idegesíti, hogy a kukoricája, bur
gonyája, vagy cukorrépája ga
zos. Szóval ki mint veti ágyát 
illetve ki mint végezte a tava
szi növényápolást, olyan nyugod
tan jó kedvvel arat majd, „az 
ágy jó megvetésében” azonban 
segít a mocsai gazdáknak a ter
melési bizottság.

Másod vetéssel növeli vagyonát> 
gazdagítja tagjait a táti Vörös Csillag tsz
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Még lábgn-.áll bújj- tört tarlóba került
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, p zab, az arpa a tau, ,Vj 
rös Csillag termelőszövetkezet 
földjein, még jő pár hét vá
laszt él bennünket az aratás 
megkezdésétől, de a Vörös 
Csillag tsz vezetősége, m áj 
nemcsak az aratásra gondol; 
nemcsak' annak a tervét ké
szíti.

Az elmúlt évben nagyot fej
lődött a szövetkezet állatállo
mánya. , Harmincöt darab 
szarvasmarha.' 22 ló, több mint 
100 sertés téli takarmányát 
kell biztosítani. Szálastakar
mányt bőven vetett a szövet
kezet vezetősége. A lucerna, 
baltacím és rétiszéna első ka
szálását bé is gyűjtötték. Há
rom kaszálás után' legalább 
200 mázsát ad a lucerna. Bal
tacímből 250, rétiszénából köz
zel 300 mázsát takarítottak 
már be. Az elrrrult évek ta
pasztalatai azonban megtaní
tották a szövetkezet vezetősé
gét. hogy inkább bőviben le
gyen a takarmány, minthogy 
egy hétig Is szűkölködni kell
jen vele. '

Kapásnövényt valamivel ke
vesebbet vetettek ebben az év
ben mint tavaly, meg tavaly
előtt. A megfelelő mennyiségű 
.szálastakarmány mellé pedig 
biztosítani kell a kukoricát, 
burgonyát is. A tagok fogyasz
tására is gondolni , kell, jó ha 
zárszámadáskor bőven jut 
minden tagnak burgonya és 
kukorica.

E két termény hozamának 
növelése kétféle módon 
érhető most el. Gondosan 
kell ápolni, minél több
ször kapálni az eddig ve
tett burgonyát és kukori
cát és a kalászosok leara- 
tása után azonnal be kell 
vetni a tarlókat, minél 
nagyobb területen kell al
kalmazni a másod vetést.
Az elmúlt években is vetet

tek már tarlóba' csalamádét, 
kölest, 100 napos kukoricát, 
burgonyát a szövetkezet tag
jai, de az nem mindig sikerült. 
Szinte valamennyi évben a 
szárazság akadályozta meg' a 
növények fejlődését, magas 
terméshozamát. Mégis nem- 
annyira, az időjárás volt itt a 
hibás, hanem a szövetkezet 
vezetősége és tagsága. Aratás 
után vártak, halogatták a 
tarlóhántást és így mire a fel

száradt a földnek még a leiké 
is. Ebben az évben okulva á 
tapasztalatokböi, másként csi
nálják.

Legelőször a másodveté
sű növények vetőmagját 
biztosítottá a szövetkezet.

Bőven van burgonyájuk, kuko
rica, köles és marhakáposzta- 
mag. Alig egy hete, hogy le
kaszáltak három hold takar
mánykeveréket.

A tarlót azonnal felszán
tották és bevetették bur

gonyával.
PaUagi Jenő, a növényter
mesztési brigád vezetője szin
te napról napra ellenőrzi a 
másodvetésű növények vető
magját. ö t  holdon mohart vet
nék. Négv holdba csalamádé 
kerül. A rozsföld egy részébe 
marhakáposztát vetnek.

Az sem mindegy, hogy mi
lyen növény után, milyen má
sodvetésű növény kerül a föld

be, Legelőbb sp ásziárpát arat-* 
ják lé 60 holdról. Ebbe a föld
be tehát a hosszabb tenyész- 
időt kívánó növényeket vetik, 
ö t  holdba kölest, három hold
ba pedig 100 napos kukoricát. 
Ha a köles nem érik be, az 
sem tragédia, mert betakarít
ják és szálastakarmányként] 
feletetik az állatokkal. Ebből 
a célból vetnek öt hold mo
hart is.

A párt és a kormány mult- 
év decemberi határozata a me
zőgazdaság fejlesztéséről meg
állapította, hogy a szántóterü
let növelésére nálunk kevés 
lehetőség van. A mezőgazda
ság hozamának növelését más
módon, a földek helyes meg
művelésével okos kihaszná
lásával kell tehát elérnünk. 
Ezt teszi a táti Vörös Csillag 
termelőszövetkezet tagsága, 
amikor nagy területen vet má
sodvetésű növényt, egy évben 
két termést takarít be ugyan

arról a földterületről anélkül, 
hogy a beadási kötelezettsége 
emelkedne.

A földművelésügyi minisztérium felhívása 
az országos tejtermelési versenyre

A földművelésügyi minisztérium 
dolgozó nép életszínvonalának érde
kében. versenyt indít, a teítermelés 
fokozására. A versenyben rész;vesz- 
nek az állami gazdaságok, termelő- 
szövetkezetek . tehenészetei, fejősei. 
Kiterjed a verseny az állami gazda
ságok. termelőszövetkezetek és egyé
nileg, dolgozó parasztok teheneire.

Az ország legjobb tehenészete cím 
elnyeréséért az alábbi feltételek mel
lett lehet rész*tvenni. Kisebb állami
gazdaságoknál évi átlagos aOOO liter 
tei és 80 százalékós boriúsznnortilat. 
Nagy gazdaságokban évi 5500 ’iter 
tef és 80 százalékos borjúszaporulat. 
Kisebb termelőszövetkezehzkbcn évi 
3000 liter - te?. 80 százalékos bprj.ú- 
szaporiilát. Nagyobb tsz-ekb.en 2700 
liter tef és ugyancsak 80 százalékos 
borjúszanörulat. •

A fefők versenyében az alábbi 
szinteket kell elérni. Állami gazda
ságok fejőgulvásainak 5000 ‘ liter te
let. 80 százalékos borlúszapomlatot, 
.termelőszövetkezeti, fejőknek 3500 li
ter tefet. 80 százalékos boriúszapo- 
rul?tot.
. Azokat a teheneseket. fejőket és 
egyénileg dolgozó pa-asztokát, akik 
a verseny során kiváló eredményt 
érnek el. a földművelésügyi miniszter 
az alábbiak szerint Jutalmazza:

A .legjobb eredménvt elért, állami 
'gazdaságokat és t&z-eket 10.000 ío- 
rJnt ‘ nénzibtálömb-an es elismerő ok
levéllel iutalinozza. A második leg
jobb tehenészet. 6000 forint, pénzfutal- 
mat és elisrriérő oklevelet kap. A 
harmadik legiobb tehenészet 3000 fo
rint pénzjutalmát és elismerő okle
velet kap. A további hét tehenészet

Géppel mnüvelt föld: magasabb termés hasam
• •
Ünnepségeken tüntették ki a legjobb traktorosokat

K a t t d n g  1s t  r á  n  a  m e g g e  l e g j a b b  t r a k t o r o s a
A traktorosokat ünnepelte 

az ország, megyénk dolgozó 
népe vasárnap, az első trakto
rosnapon. Az ünnepségekre 
meghívták a gépállomásokhoz 
tartozó termelőszövetkezete
ket, egyénileg dolgozó parasz
tokat. Az ünnepségeken kiosz
tották a jutalmakat a kiváló 
munkát végzett traktorosok
nak és a gépállomások élenjá
ró dolgozóinak.

I ÁCSON I a cukor£yár I A(-bUN I kara kísérte
zene-

_ _ _ _ _ _  a fel
vonuló traktoristákat, az ácsi 
kísérleti tangazdaság kertjé
ben. A meghívottak között 
több egyénileg dolgozó paraszt, 
termelőszövetkezeti tag, vala
mint a jegespusztai állami gaz
daság traktorosai is résztvet- 
tek. Az ünnepi beszéd után 
megjutalmazták a kiváló trak
toristákat, a közös ebéd után 
pedig az ácsi kultúrcsoport és 
a jegespusztai színjátszók szó
rakoztatták az egybegyűlteket.

I n , , , .  , to I délelőtt 10 órá-1 b a jn a k  is  j ra gyűgyűltek ösz- 
sze a gépállomás traktorosai, és 
a meghívottak. A dorogi járási 
pártbizottság munkatársa tar
totta mag ünnepi beszédét, 
majd átadta a megyei pártbi
zottság díszoklevelét a bajnai 
gépállomásnak a kongresszusi 
héten elért kiváló munkáju

k é rt Ugyanakkor adták át Pol
gár Gyulának, a gépállomás ki
váló traktorosának a sztahano
vista-oklevelet. Az ünnepi be
szédet és a jutalomkiosztást kö
zös ebéd, majd sportrendezvé
nyek követték.

Ü S ís b é r e n _ ,  ; ^ abaáy t í
tanács elnökhelyettese tartott 
ünnepi beszedet, melyben üd
vözölte a gépállomás kiváló 
traktorosait. Az ünnepi ebéd 
után a kisbéri méntelep köz
reműködésével lovasbemuta
tót tartottak. A délutáni órák
ban sportbemutatókon vettek 
részt a gépállomás dolgozói. 
Komlódon a zenés ébresztő 
után, amit a gépállomás zene
kara adott, összegyűltek a gép
állomás kultúrtermében a 
traktorosok. Az ünnepi beszé
det Balázs Károly, a gépállo
mási igazgatóság főagronómu- 
sa tartotta meg. Ugyanakkor 
adta át a gépállomásnak a 
3000 forintos pénzjutalmat, 
amit a kongresszusi verseny
ben első helyet elért ered
ményért kaptak. Kottány Ist
ván, a megye legjobb traktoro
sa 1000 forint jutalmat és szta
hanovista-oklevelet kapott. Az 
ünnepség és a jutalomkiosztás 
után közös ebéd, majd sport
műsor következett. A környei 
állami gazdaság virágtanyai

| NAGYTGMÄNDÖN

üzemegységének röplabdacsa
patával mérkőztek.

Bálik 
János,

a járási mezőgazdasági osz
tály vezetője tartott ünnepi 
beszédet és átadta Szabó Ká
roly brigádvezetőnek az 1100 
forintos pénzjutalmat. A ju
talomkiosztás után ünnepi 
ebéd, majd sportműsor követ
kezett.

TATÁN Öllé Gábor elv
társ, a városi ta

nács elnöke üdvözölte a gép
állomás valamennyi dolgozóját. 
Átadta Kossun György elvtárs
nak, a gépállomás kiváló trak
toristájának a sztahanovista
oklevelet. A traktoristák közül 
többen pénz- és könyvjutalom
ban részesültek. Az ünnepi 
ebéd után az egy begy üli*.': K i- 
vonultak a sportpályára, ahol 
megnézték az Oroszlány—Tata 
városok közötti futballmérkő
zést és a tatai úttörők sport
bemutatóját.

1 TARJÁNBAN 1  Lengyel
Miklós

elvtárs, a járási pártbizottság 
munkatársa beszélt. A beszéd 
és a jutalomkiosztás után kö
zös ebéd, majd a délutáni órák
ban pedig sportrendezvények 
voltak. Hasonlóan ünnepeltek 
Szönyben és Rédén is.

„ Ahol tavaly pótbeporoztam a rozsát, 
két mázsával több termett, hát most is elvégzem

Beszélgetés ifjú Gruber János szomédi középparaszttal

/ /

Csak körül kell nézni ifjú 
Gruber János szomódi közép
paraszt háztáján, mindjárt lát
ja az ember, hogy jó gazdája 
•van a háznak, a gazdaságnak. 
Az udvaron a legnagyobb rend, 
a. istállóban a friss almon jól
tartott, jóerőben lévő állatok 
pihenik ki a napi munka fára
dalmait. A disznóólban anya
koca, süldők, malacok, az ud-

pedig elismerő oklevelet kar. Az or
szág legiobb állami gazdasági és 
termelőszövetkezeti .tehenészete Iá.000 
forint pénzjutalomban részesüt. Má
sodik legjobb tehenészet 10.000 fo
rint, harmadik pediv 5000 forint 
pénzjutalomban részesül. A pénz
jutalom 2d. százaléka a brigádveze- 
tőt iiieti meg.

A fejők versenyében ngv állami 
gazdaságoknál, mint- termelőszövet
kezeteknél az ország legjobb fejőse 
5000 forintot, az ország második leg
jobb fejőse 3009 forintot és kiváló ál
lattenyésztő jelvényt kap. Az ország 
harmadik legjobb fejőse 2000 forin
tot é s . kiváló állattenyésztő jelvényt 
kap. A további hét legjobb fejős el
ismerő oklevelet és kiváló állát' 
tenyésztő ielvénvt kap.

A megye legiobb tejtermelő t>'he 
nőnek gondozója, vagy egyénileg 
dolgozó paraszt elismerő oklevelet és 
lOsiO ío-int pénzjutalmat, valamint' ki
váló állattenyésztő jelvényt kap. Az 
ország Ipgjobb tejtermelő tehenének 
gondozója, vagy tulajdonosa elisme
rő oklevelet és 5000 forint pénzjutal
mát kap. Jutalom ban részesülnek 
még a második legjobb tehénln-tók 
és a harmadik helvet elért tehér.tar- 
tók is. akik 3000—2000 forint lutal- 
mat kapnak.

A versenv időtartama 1 év. 1954 
ii'tíius 1-től 1955 június 30-ig. je len t
kezni lehet az állami gazdaságok 
igazgatóságánál. termelőszövetkeze
tek és egyénileg dolgozó parasztok 
pedig a járási állattenyésztő állo
másoknál. A Jelentkezést szóban 
vagy írásban lehet közölni.

ságát.
Mint minden jó gazda, Gru

ber elvtárs is mindig fontol
gatja, hogyan, miképpen lehet
séges a gazdaság felvirágozta
tása, a termésátlag emelése. 
Állandóan tanul, szívesen hall- 
gatia meg a szakelőadásokat 
és a szakemberek véleményét. 
Tudását, nagy gyakorlati ta
pasztalatát nem rejti véka alá, 
szívesen beszél róla.

Arra a kérdésre, hogyan 
emeli a gabonafélék termésát
lagát, szívesen ad választ, hi
szen valóságos mestere ennek.

— Oft kezdem  — mondja 
Gruber elvtárs — hogy a leg
fontosabb a gabonafélék korai 
vetése és tavaszi fejtrágyázása. 
*■ mind idejében elvégeztem, 
sőt még a birkáimat is ráhaj
tottam a tavasszal a vetésre. 
..z  eredmény nagyszerű, utána 
rohamosan fejlődött a gabona. 
Ezt a módszert már többen al
kalmazták az idén a község
ben. Emellett azonban nem  
szabad lebecsülni a rozs pőt- 
beporzó, ínak  . - jelentőségét. 
Nem nagy munka, hiszen az 
ember amúgy is kimegy meg
nézni, gyönyörködni a hullám
zó, erősödő vetésekben. Nem 
is többletmunka ez, ha másod
magával megy ki vagy öt reg
gelen s egy kötéllel végigsi
mítja a rozstáblát,

A pótbenopzás eredményéről 
szinte már büszkén beszél.

— Tavaly egy hold rozson 
végeztem el a pótbeporzást. Az 
eredmény jobb volt, mint vár
tam Két mázsával több ter
mést takarítottam be, mint a 
szomszédom. Egy holdat szán
dékosan hagytam ki, hogy 
m e"'”'ösődjek az eredményről 
Amint ez a példa is bizomjítja 
a kis e.ővel járó munka nagy 
jelentőséggel bír.

A község dolgozó parasztjai 
nak nagyobb része ' idervnLe- 
dett éttől az újtól az elmúlt 
évben. Az aratás után azon
ban figyelemmel kísérték a 
termésátlag emelkedését. Az 
idén már esyre többen végzik 
el ezt a műveletet. Geiling Já 
nos 8 holdas dolgozó paraszt 
után többen csatlakoztak Gru
ber János példájához.

— így volt ez — mondja

a 200 mázsás cukorrépaterme
lési mozgalomhoz való csatla
kozással is. Először mi ketten, 
a Geiling komával csatlakoz
tunk, utána még 8 dolgozó pa
raszt irta alá a csatlakozást. 
Magától értetődik ez, hiszen 
valamennyien azon vagyunk.

hogy többet termeljünk, köny- 
nyebben teljesíthessük kötele
zettségeinket, és több jusson 
magunknak is. Az a kis több
letmunka többszörösen vissza
térül a betakarításkor — teszi 
még hozzá az elmondottakhoz 
Gruber elvtárs.

Tóth József gazda^
tavalyi k u k o r  Icából teljesíti 

beadási kötelezettségét
Komáromban a kongresszusi 

versenyben igen jól bevált az 
a módszer, hogy a begyűjtési 
állandó bizottság tagjai az 
egyénileg dolgozó parasztokkal 
hetenként egyszer-kétszer meg
beszélést tartottak a városi 
tanács helyiségében. így a vá
ros dolgozó parasztjai min
dig tudták, hogy városuk há
nyadik helyen áll a verseny
ben, ki mivel tartozik még az 
államnak. Ez azt eredményez
te, hogy

az egyénileg dolgozó pa
rasztoknak már egész sora 
teljesítette egészévi be

adási kötelezettségét.
A város 900 termelője — a 

tsz-tagokkal együtt — a kon
gresszusi versenyben, január 
1-től május 31-ig a tervezett 
56 mázsa sertés helyett 120 
mázsát adott be, vagyis

210 százalékra teljesítette 
öthavi sertésbeadási köte

lezettségét.

Vágómarhából 480 mázsát ad
tak be a komáromi termelők, 
így kötelezettségüket ebből 
is 450 százalékra teljesítették. 
De

magasan túlszárnyalták 
tej-, tojás- és baromfibe
adási kötelezettségüket is.
Komáromban a kongresszu

si verseny befejezése után sem 
szűnt meg a beadási kötele
zettség határidő előtti teljesí
téséért folyó harc. A kon
gresszusi versenyben szerzett 
jó tapasztalatokat most is al
kalmazzák: hetenként meg
tartják a gazdagyűléseket, 
hangoshíradón keresztül köz
ük az egyénileg dolgozók 
párosversenyeinek eredmé
nyeit. A pár nappal ezelőtt 
megtartott gazdagyűlésen az 
egyénileg dolgozók és a tsz- 
tagok elhatározták, hogy az 
augusztus hónapra előírt hi- 
zottsertésbeadást egy hónap
pal előbb teljesítik. Juhász An
tal egyénileg dolgozó paraszt 
máris hozzájárult a foga

dalom valóraváltásához. A 
héten 163 kiló sertést vitt a 
be gyűjtőhelyre;

Csütörtökön délelőtt a ha
tárba és a piacra igyekvő dol
gozók érdeklődve hallgatták 
a hangoshíradóból a begyűj
tési minisztérium legújabb 
közleményét:

„Önkéntes elhatározás alap
ján már most lehet beadni 
kukoricát és gabonaféléket 
a tavalyi terményekből.“

Komárom egyénileg dolgozó 
parasztjai közül már többen 
határoztak: tovább növelik a 
begyűjtésben elért eredménye
ket, megkezdik a kukorica és 
a gabona beadását. Tóth Jó
zsef már be is jelentette a vá
rosi tanácsnál, hogy az 1954. 
évre előírt 5 mázsa kukprica- 
beadási kötelezettségét még 
ebben a hónapban teljesíti 
multévi termésből.

reggel \  pohár 
t e r m é s z e t e s

KESERÜVIZ


