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N evezz be
az ifjúsági cséplőbrigádok 

országos versenyébe
A Dolgozó Ifjúság Szövet

sége Központi Vezetősége 
több fiatal kérésére országos 
versenyt indított az ifjúsági 
cséplőbrigádok között. Az aláb
biakban kivonatosan közöljük 
a DISZ Központi Vezetőségé
nek felhívását.

Traktorosok! Cséplőmunká
sok! Fiatalok! Diszisták! Dol
gozó népünk jövőesztendeji 
bőséges ' kenyere most a ti 
munkátokon múlik — mondja 
a felhívás. Ezért számos ifjú
sági cséplőmunkacsapat kéré
se nyomán a DISZ Központi 
Vezetősége elhatározta, hogy 
a földművelésügyi miniszté
riummal és a MEDOSZ elnök
ségével együtt meghirdeti az 
ifjúsági cséplőmunkacsapatok 
1954. évi országos versenyét. 
A verseny célja, hogy a csép- 
lést gyorsan és legkevesebb 
szemveszteséggel végezzük el-

A versenyben résztvehetnek: 
mindazok a cséplőmunkacsapa
tok. amelyek tagjainak leg
alább 70 százaléka a 28. élet
évét még nem haladta túl. A 
munkacsapat tagjainak leg
alább 90 százaléka a cséplési 
idény alatt nem változhat. A 
feltételek egyaránt vonatkoz
nak az ÁMG vagy ÁG gépé
vel dolgozó munkacsapatokra, 
kivéve a Bredjuk-féle cséplés- 
re átállított gépeket.

A versenyben való részvétel 
külön nevezés alapján törté
nik. Az erre a célra kiadott 
űrlapot kitöltve, s a munka
csapat valamennyi tagjának 
aláírásával a gépállomás, illet
ve állami gazdaság helyi 
igazgatóságánál kell átadni.

Benevezési határidő: augusz
tus 1.

A verseny feltételei:
1. A cséplőgépekre a dobmé

ret alapján megadott idény
terv túlteljesítése. 2. A meg
adott szemveszteség és megkö
vetelt tisztasági százalék meg
tartása és csökkentése. 3. A 
kazlak szokásos formábara- 
kása, betetőzése. 4. A tűzbiz
tonsági és balesetvédelmi 
rendszabályok maradéktalan 
betartása és a szérűk gondos 
rendbetétele.

Az országos verseny ered
ményeit az FM, a DISZ KV 
és a MEDOSZ elnöksége kö
zösen bírálják eh _

Az országos versenyben 
legjobb eredményt elért 10 
munkacsapat központi jutal
mat kap. A jutalmak között 
Fobeda-karóra, néprádió, „Uti- 
társ“ márkájú fényképező
gép szerepel. Az első helyezést 
elért munkacsapat tagjait be
jegyzik a DISZ KV Dicsőség 
könyvébe.

Szedik a heterózis kukorica 
anyasorainak címerét Grébicspusztán

Majdnem embermagassá
gúra nőtt a grébicspusztai Uj 
Élet termelőszövetkezet széles 
csapása melletti 6-os, 7-es táb
lán a koratavasszal ültetett 26 
hold heterózis kukorica, A tsz 
vezetősége az aratás kellős kö
zepén sem feledkezett meg a 
következő év vetőmagjáról, a 
heterózis kukoricáról.

Mivel a tsz munkacsapatai 
legnagyobb részt az aratásban 
vesznek részt, így a kertészet 
női munkacsapata végzi a he
terózis kukoricatábla anyaso
rainak címerezését. Segítenék 
a címerezésben á  tsz családta
gok, 13—14 éves iskolásfiúk és 
lányok is.

Július 16-án, kora reggel je
lentek meg a kukoricásban 
Huttinger Jánosné, Csupor Ist- 
vánné, Gubó Józsefné, Horváth 
Gyuláné és 8—10 fiú és lány. 
A munka gyorsan haladt. Még 
aznap végeztek 14 holdon a cí
merek leszedésével. A gyere
keknek különösen felhívták fi
gyelmüket, nehogy az apaso
rok címerét szedjék le. Ez nem 
ment nehezen, hiszen az apa
sorok megjelölését még a ve
tésnél elvégezték, amikor köz- 
be-közbe egy-egy napraforgó- 
magot isvetettek.

A kukoricatábla címerezését 
július 17-én estére befejezték 
a termelőszövetkezet tagjai.

Amerikai burgonyabogarat találtak 
megyénk különböző területein

Megyénkben több községből 
jelentették az amerikai burgo
nyabogár megjelenését. A hely
zet elég komoly, de koránt sem 
súlyos, hiszen a kellő időben 
történő védekezéssel megtud
juk akadályozni a bogár elter
jedését. Ez természetesen csak 
akkor lehetséges, akkor lesz 
eredményes, ha a burgonyabo
gárkereső szolgálatot jól meg
szervezzük és a szolgálatba be
osztott dolgozó parasztok ide
jében jelentik az illetékes szer
veknek a burgonyabogár jelen
létét. Éppen ezért a helyi taná
csok, a termelőszövetkezetek és 
állami gazdaságok vezetői fo
kozzák a keresőszolgálat kiszé
lesítését.

Lássák el a borgonyabogár- 
kereső szolgálatba beosztott 
dolgozókat petróleumos kan
nákkal, hogy a talált bogarat 
azonnal megsemmisíthessék. 
A szolgálatot teljesítő figyelők 
tüzetesen vizsgáljanak át min-

gy«nnekliaíha}té

M I R  A S H B Y !

denegyes burgonyabokrot. Ne 
feledkezzenek meg arról, hogy 
egy burgonyabogár lerakott pe
téjéből kikelt lárvák képesek 
csaknem egyholdnyi területről 
kipusztítani a termést.

A megtalált bogarat semmi
sítsék meg, karóval jelöljék 
meg a helyét, és azonnal jelent
sék a tanácsnak, vagy a tsz, 
állami gazdaság vezetőségé
nek. Mindenkinek, megyénk 
minden dolgozójának érdeke, 
hogy jelentse, ha ilyen boga
rat talál. A növényvédelmi szer
vek díjmentesen végzik el a 
területek oltását.

A helyi tanácsok azonnal je
lentsék a járási, majd a me
gyei tanácsnak, hogy időben 
tudják értesíteni a Fehérvári 
Növényvédelmi Gépállomást, 
ahonnan kiszállnak a szakem
berek és DDT-porral hintik vé
gig a burgonyabogár által 
szennyezett területet.

MEGJELENT

a  pár te p Ités

LEGÚJABB SZÁMA,
mely közli:

Cservenka Ferencnél Sokoldalúan, 
széles körben Ismertessük a kon
gresszus útmutatásait.

Dózsa Tihamér: A termelés párt- 
ellenőrzéséről.

Török László: A gabona gyors be
gyűjtése a cséplőgépeknél folyó poli
tikai munkától is rügg.

Lehcczky Alfréd: Színes, érdekes 
életet a DISZ-szervezetekben!

Lö'fler József: Tervszerűség az in
struktor! munkában.

Nagy Sándor: A földművelésügyi 
minisztérium pártbizottsága tanul a 
kongresszuson kapott bírálatból!

E cikkek mellet», még számos fon
tos cikket közöl az MDP KV folyó
irat*.

A Z  A R A T Á S - C S É P L E S

Kedden délig 2 8 0  holdat aratott le 
Szabó Géza a jegespusztai állami gazdaság 

aratógépvszetéje
Legutóbbi számunkban kö

zöltük, hogy Szabó Géza, az 
ország első aratógépvezetője 
a jegcspusztai állami gazdaság
ban 237 holdat aratott le 
„Knotek“-aratógépével, s ez
zel továbbra is első az állami 
gazdaságok amtógépvezetőinek 
versenyében.

Ezen a héten a kiváló arató

gépvezető a környei Felsza
badulás állami gazdaság ta- 
gyospusztai üzemegységében 
versenyez az új kenyér „csa- 
tnmezején", s továbbra is övé 
az elsőség. Kedden délig 
újabb 43 holddal növelte elő
nyét, s ezzel együtt összesen 
280 kataszteri holdat aratott 
le a kiváló aratógépvezető,

Az aratógépvezetők versenyében Földvári Sándor 
a komfaájnosok versenyében Flórian Imre jár az élen
Gépállomásaink traktorosai 

most az aratás dandárjában 
egyre kimagaslóbb eredménye
ket érnek el. Úgy az aratógé
pesek, mint a kombájnosok 
egymással versenyezve vég
zik az aratás nehéz munkáját. 
Az aratás első napjaiban Pin
tér Béla, a Tatai Gépállomás 
aratógépkezelője vezetett, a 
kombájnosok versenyében pe
dig szintén a Tatai Gépállo
más kombájnosa, Hadnagy Bé
la járt az élen.

Most azonban, a július 20-i 
értékelések szerint a két ta
tai traktorost megelőzték. Az 
aratógépesek versenyében első 
Földvári Sándor, az Ácsi Gép
állomás traktorosa 169 hold

dal. Második szintén az Ácsi 
Gépállomáson dolgozó Kiss 
Lajos traktoros, 152 holddal. 
Harmadik Pintér Béla 124 
holddal, negyedik Kovács La
jos Bajnáról 120 holddal.

A kombájnosok versenyében 
Flórián Imre, a Bajnai Gépál
lomás traktorosa jár az élen 
130 holdas teljesítményével. 
Nem sokkal halad mögötte 
Hadnagy Béla 127 holddal. A 
versenyben harmadik Vörös 
Pál, a Szőnyi Gépállomásról, 
negyedik Kapa István, Nagy- 
igmándról.

A gépállomások közötti ver
senyben az Ácsi Gépállomás 
vezet. Második a Bajnai Gép
állomás, harmadik helyen pe
dig a Tatai Gépállomás halad.

Az aratás és
BEFEJEZTÉK A GABO

NAFÉLÉK ARATÁSÁT a 
kisbéri Virágzó termelőszö
vetkezetben. Az aratás után 
Pápai József és Horváth Fe
renc traktorosok felszántot
ták a termelőszövetkezet va
lamennyi tarlóját. Július 
20-án már felbúgott a csép
lőgép motorja is a Virágzó 
tsz udvarán.

MEGKEZDTÉK AZ ŐSZI
ÁRPA KÖZŐS SZÉRŰN 
VALÓ CSÉPÉLÉSÉT az eteí 
dolgozó parasztoknál. Delcsik 
Ferenc és Horváth Gábor 
traktorosok július 19-én, 
majdnem 100 mázsát csépel
tek ki.

BEFEJEZTÉK AZ ARA
TÁST a hakonyszombathelyi 
Ifjú Brigád termelőszövetke
zetben. A learatott, betakarí
tott tarlóból 85 holdat szán
tottak fel.

ÉCSI ISTVÁN ÉS ÉCSI 
LÁSZLÓ aratógépkezelő test
vérpár 102 katasztrális hold 
gabonát vágott le a battyán- 
pusztai, a pulapusztai és a 
i'érteskéthelyi termelőszövet
kezetek földjén.

JÚLIUS 21-én fejezték be 
az aratást a dadi dolgozó 
parasztok. Horváth Bálint 13, 
Horváth Péter 12, Biró Péter 
6, Vigh Balázs 12 holdas dol
gozó parasztok az elsők kö
zött kezdték meg a betaka
rítást. Szerdán, a délutáni 
órákban megkezdte a csép- 
lést a kömlődi gépállomás 
cséplőgépe Horváth Bálint 
szérűjén.

FELEMELTÉK A SZABAD 
GABONA ÁRAT — közli a 
megyei begyűjtési hivatal. A 
búza szabadfelvásárlási ára 
245 forint, a rozsé 200, takar
mányrépáé 240 és a zab fel
vásárlás! ára 240 forint má
zsánként. A begyűjtési árak 
változatlanok: búza 60, rozs
54, sörárpa 60, takarmányárpa 
50, zab 50 forint.

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK 
A  BEADÁSI PRÉMIUM KI
FIZETÉSÉNEK HATÁRIDE
JÉT. Az a termelőszövetkezet, 
vagy egyénileg dolgozó pa
raszt, aki gabonabeadási köte
lezettségét megyénkben július 
31-ig teljesíti, mázsánként 5 
forint gyorsbeadási prémiumot 
kap. Augusztus 7-ig mázsán
ként három forint gyors
beadási prémiumot fizet ki a 
terményátvevő.

KEDDEN REGGEL MEGKEZD
TÉK A CSEPLÉST KOMAROMBAN. 
A csépié* a mentési munkálatok el
lenére Is gyors ütemben halad. A 
cséplőmtinkások, a mentésben részt
vevők munkáját is magukra vállal
ták.

A BÁBOLNAI ÁLLAMI 
GAZDASÁG aratógépkezelői 
vek versenyében élen járnak: 
Burján Ferenc és Burján Gé
za, akik eddig 219 holdat arat
tak le. A verseny második he
lyezettjei: Tóth K. István is

cséplés hírei
Tóth K. Imre 209 holddal, har
madikok Kiss János és Szed- 
lacsek Sándor 204 holddal.

A SOMODORPUSZTAI ál
lami gazdaság kézikaszásai is 
kiváló eredményeket érnek el. 
Károlyi Gábor egy héten át 
500 százalékra teljesítette elő
irányzatát. Kilenc nap alatt 
1440 forintot keresett.

MÁSFÉL HETE, HOGY 
MEGKEZDŐDÖTT A CSÉP
LÉS a mocsai dolgozó parasz
tok szérűjein. A községben két 
cséplőgép egymással verseny
szerződést kötött, melyben vál
lalták a závartálan üzemelte
tést és a szemveszleség nél
küli cséplést.

Mészáros János gépje szem
veszteség nélkül végzi a csép
lést, a cséplőmunkások egy 
percet sem állnak. Ezzel szem
ben versenytársa Kakcsics Ist
ván traktoros gépje munka
közben többször leáll üzem- 
hiba miatt és nagyobb a szem
veszteség is, hiszen gondatla
nul, nemtörődöm módon felej
tettek el a gép alá ponyvát 
tenni. Igaz, hogy mindkét 
cséplőgéptől azonnal teljesítik 
a gaibonabeadási kötelezettsé
get, de Kakcsics elvtárs ha
nyagsága következtében sok 
gabona hull a földre.

A KISBÉR-BATTTÁN- 
PUSZTAI VIRÁGZÓ TER

MELŐSZÖVETKEZETBŐL 
JELENTETTÉK, hogy július 
20-án, a délelőtti órákban ele
get tettek egész évi kenyérga
bona és takarmánybeadási kö
telezettségüknek.

Szánd községben Somogyi Lajos 
18 holdas. Somogyi István 8 holdas. 
Vermes Gáspár 3 holdas. Szabó An
tal 8 holdas, Kiss József 15 holdas 
dolgozó parasztok elsőként tet
tek eleget egész évi árpabeadási kö
telezettségüknek. Ifjú Katona János 
dolgozó paraszt 20 mázsa, Kiss Jó
zsef dolgozó paraszt 29 mázsa őszi
árpát csépeltek ki és a géptől azon
nal teljesítették beadási kötelezett
ségüket. A községben most az a ra 
tás ideje alatt sem szünetel az állat- 
begyűjtés. Az elmúlt héten 9 darab 
sertést, 3 drb. vágómarhát szállítot
tak el a községből. A napokban újabb 
két darab sertéssel emelték a sertés
beadási kötelezettség teljesítését. Ezen 
a téren Maráczi Lajos, Szabó Antal, 
idős Mészáros Géza, Lidi László 
jártak  az élen. A barom fibegyüjtés- 
nél is emelkedés mutatkozik, hiszen 
az elmúlt heti 44 kiló baromfibegyüj- 
tésset szemben ezen a héten 104 kiló 
sovány és 18 kiló kövérbaromfit ad
tak be.

A TATAI JÁRÁS 13 TERMELŐSZÖ
VETKEZETE ÉS 13 KÖZSÉGE FE
JEZTE BE A MEGYÉBEN ELSŐ
KÉNT A GABONAFÉLÉK ARATASÁT. 
Ezek között találjuk a környei há
rom termelőszövetkezetet, a kömlődi 
Búzakalász, a baji Vörös Brigádot, 
az agostyáni Vörös Októbert és még 
egy sor tcrme’.őszövetkeze'et, A köz
ségek közül Baj, Szomód, Kömye, 
Kecskéd, Vértessomlú, Várgesztes, 
Héreg, és több más községben fejez
ték be az aratást.

A Bábolnai Állami Gazdaság életéből

A Bábolnai Állami Gazdaság farkaskuti üzemegységében 
dolgozik a szovjet mintájú Kultz kultivátor. A kultivátort lánc
buldoggal vontatják, így 25 holdat tudnak egy nap megkapálni. 
A gazdaság résztvesz a 200 mázsás cukorrépa termelési ver
senyben. Körülbelül 240 mázsa holdanként! termést várnak. 
A nagyszerű termést az agrotchnikai eljárások pontos betartá
sával érik el. Már négyszer kapálták és egyelték, de még két
szeri kapálást kap a cukorrépa. A többszöri kapálással a gyom
növényeket a cukorrépatábláról kiirtották és így a talaj táp
erejét teljesen a cukorrépa használja fel. A szovjet mintájú 
kultivátor vezetője: Kiss János, a gép kezelője pedig: Szed-

lacsek Sándor.

Gondosan munkálják a Bábolnai Állami Gazdaság csemerházi 
üzemegységének munkacsapatai a dohányföldeket. A gondosan 
kapált dohánytövek nagy levelei jó termést ígérnek. Weller 
Lajos, a dohányos munkacsapat vezetője és csapata a hat 

kataszteri dohányföldet négyszer kapálta.

Nemcsak országosan, de világviszonylatban is híres a Bábolna1 
Állami Gazdaság lótenyészete. Nagyszerű lipicai, arabs, spanyol 
és angol telivérek stb. állnak az istállókban egymás mellett 
és futtatják őket naponta a gazdaság lovászai. A képen 

a gazdaság csikóállománya látható a legelőn.

A Bábolnai Állami Gazdaság Komárom megye törzsállat
tenyésztő gazdasága is. Nagy baromfitelepe, kendermagos tyúk- 
és kakasállományával ellátja az ország többi tenyésztő gazda
ságát is fajbaromfival. A képen a négyhónapos kendermagos 

baromfiállomány látható Bálint Piroska gondozóval.
(fényképezte: M agjai' Foto — Vigovszky)


