
JANUAR: Elkészült, s átadták a forgalomnak a Császár és Dad 
közötti új makadámútat. A környék dolgozó parasztjai brigá
dokba tömörülve segítették az útépítést.

Megkezdték a széntermelést az oroszlányi I-es lejt-aknában.
A kömlődi gépállomás Karsai-brigádját Középmagyarország 

legjobb traktorosa címmel tüntették ki és 2000 forinttal jutalmaz-

A tatabányai Xl-es akna szállításának biztonságosabbá téte
lére építették a- rakodót. 1 millió 200 ezer forintot fordítottak erre 
a célra.

FEBRUÁR: Két holdra kötött zöldségtermelési szerződést Huj-
ber József mocsal egyénileg dogozó paraszt. Előző évben 11000 
forint jövedelmet hozott a 2000 négyszögölön termelt sárgarépa.

Az MNDSZ a megyei tanács népművelési osztályával közö
sen gazdasszonyköröket szervezett, ahol szabni, varrni tanulnak 
az asszonyok. Nyergesújfalun 70 asszony vett részt a tanfolyamon.

üj 10 négyzetméteres üvegolvasztó kemence építését kezdték 
meg a Tokodi Üveggyárban. Az új kemencében közszükségleti 
cikkek gyártásához eivasszák az üveget

ADATOK, TÉNYEK...
— 980 kisiparos váltotta ki 

a múlt esztendőben iparenge
délyét

*
— Esztergomban megnyílt a 

Komárom megyei Mosoda Vál
lalat.

*
—  1954-ben 347 dolgozó pa

raszt lépett be a Komárom me
gyei termelőszövetkezetekbe. 
156 katasztrális hold földet 
vittek be.

★
— ötven vagon vetőburgo

nyát kap ott megyénk burgo
nyanemesítésre.

★
— 6416 hold földön végez

tünk gépesített növényápolást.
★

— Negyvenhárom ú) bolt 
nyílt meg. Kilenc cukrászda, 
hat italbolt és egy zenés szó
rakozóhely.

★

MÁRCIUS: 201 kultúrcsoport vesz részt a járási művészeti ver
senyek körzeti bemutatóin.

Március 15-e helyett már 1-én megindult a tégla- és a cse- 
fépgyártás a Baji-úti téglagyárban.

Rendkívüli tanácsülésen tárgyalta a megyei tanács megyénk
1954. évi költségvetését.

A Tatabányai Szénbányászati Tröszt elnyerte a Miniszterta
nács és a SZOT vándorzászlaját, első helyen áll <a> kongresszusi 
zászlóért folyó versenyben.

Á P R IL IS : '  A kongresszusi versenyben 9000 kiló papírt gyártot
tak álprilis 4-én tervükön felül a Lábatlani Papírgyár dolgozói.

A bakonybánki Előre TSZ-ben határidő előtt befejezték a tava
szi kalászosok vetését

— A tanyai lakosság jobb 
áruellátását úgy biztosította a 
kereskedelmi osztály, hogy 10 
tanyán 11 üzlethelyiséget nyi
tott. Bikolpusztán, Somodor- 
pusztán, Basaharcon, Puszta- 
maróton, Sikvölgyön, Kiscsé- 
ven, Parnakpusztán, Surcsa- 
tárpusztán, Majkpusztán, Nagy- 
herkályon.

★
— Hét új kultúrotthon épült 

a múlt évben. Alsógallán, Baj- 
nán, Bajon, Csatkán, Szomo
rún, Nyergesújfalun.

Kerekeken gördülő hálókocsit készítenek a traktorosoknak a
Sportárugyár dolgozói.

Megkezdte a hálószobabútorok gyártását a N.yergesújfalui
Épületkarbantartó. KTSZ.

M Á JUS: Több, mint kétszeresére teljesítették a tatabányai bá
nyászok május 1 tiszteletére tett vállalásukat.

Putz Keresztély csolnoki Il-es aknai frontbrigádja 1850 csille 
szenet termelt tervén felül a kongresszusi versenyben.

A Belkereskedelmi Minisztérium legjobb gazdasága a körtvé- 
lyespusztai állami gazdaság.

Békeőrséget tartottak a komáromi híd építői Csehszlovákia 
felszabadulásának 9. évfordulóján.

#
JUHOS • Átadták a kongresszusi zászlót Tatabánya dolgozóinak. 

Együtt készültek az első traktorosnapra a ragyigmándi trak
torosok és dolgozó parasztok.

üj pártmegbízatást kapott a tatabányai városi pártbizottság
tól a tatabányai DISZ ifjúság a második bányászifjúsági talál
kozón.

Harmadik országos kőrútjára indult a csolnoki német nemze
tiségű művészegyüttes.

JULilft: Jő termést aratnak a termelőszövetkezetekben a sző-
nyi gépállomás traktorosai.

Több, mint 4000 forinttal növeli a 9 hold másodvetés egy tag 
jövedelmét a naszályi Rákosi TSZ-ben.

A bányásznapi versenyt kezdeményező tatabányai Vlll-as 
akna bányászai vezetnek a versenyben.

Huszonnégy családiház építését kezdték meg Tatán. 800 tata
bányai bányászgyerek üdül a Balaton partján.

AUGUSZTUS: Egy éves a tatabányai balett-iskoía.
Hatodikén adták át a Viscosagyár üzemi bölcsődéjét.
Komáromban új zöldség és gyümölcsáru boltot nyitottak.
A tatabányai Cementgyár dolgozói már 41 000 mázsa cemen

tet gyártottak terven felül.
Komárom .megyei családok üdülnek a Mecsekben.
Augusztus 20-ra elkészült a kisbéri kórház.
Az Országos Mezőgazdasági Kiállításra készülnek a környei 

Felszabadulás Állami Gazdaság dolgozói.

SZEPTEMBER: A negyedik bányásznapon ünnepi nagygyűlést 
tartottak Tatabányán, Oroszlányon, Dorogon. A tatabányai VI-os 
akna dolgozói 1592 tonna szenet adtak tervükön felül a bányász
napi versenyben.

A széntakarékossági mozgalom kiszélesítésére újításokat 
vezettek be a dorogi erőműben.

Múzeum lett a> tatai öregvátr.
Megalakultak a népfrontelőkészítő bizottságok. Aratják a rizst 

a tatabányai Alkotmány TSZ-ben.

OKTOBER: 40 000 forint értékű mezőgazdasági kisgépet osztot
tak ki a begyűjtésben élenjáró dolgozó parasztok között.

33 darab iparigazolványt adott ki a harmadik negyedévben 
a Tatai Járási Tanács.

A MAVAG felhívásához, a negyedik negyedéves terv túltelje
sítésére nagy lelkesedéssel csatlakoztak megyénk üzemeinek dol
gozói.

A csolnoki IT-es akna bányászai teljesítették november 7. tisz
teletére tett 3000 tonnás felajánlásukat.

Megyeszerte megkezdőditek a tanácstagjelölő gyűlések.

★
— Az iskolák is szaporodtak 

megyénkben. Tokod-AItárón, 
Bokodon, Neszmélyen épültek 
és bővültek az iskolák, Köm- 
lődön pedig megnyílt a Gyógy
pedagógiai Intézet.

★
— Két új napköziotthon 

nyílt, Tatán és Oroszlányon.
★

— Nyolcvan labdarúgócsapat 
vett részt 1954-ben a megyei, 
járási, városi bajnoki mérkő
zéseken.

★
— Huszonöt sportvezetőt 

képzett ki az idén a megyei 
TSB.

*
— Több, mint 40.000-re emel

kedett a minősített sportolók 
száma.

★
— Hatszáz embert küldött a 

tatabányai rendelőintézet gyó
gyulni az ország szanatóriu
maiba.

*
— 474.883 beteget gyógyítot

tak meg Tatabányán és kör
zetében.

★
— 2100 szülőanya hagyta el 

egészséges gyermekével a 
Tatabányai Megyei Kórház 
szülészeti osztályát.

Fejlődött a helyi ipar
1954-ben megyénkben a he

lyi ipar egyre jobban megfe
lelt a követelményeknek: több 
és olcsóbb árut készített a la
kosságnak, mint az előző év
ben. A megyei tanács ipari osz
tályához tartozó vállalatok 
például ebben az évben több 
mint 4 millió forinttal több 
árut készítettek, mint 1953- 
ban. A tatai faszeggyár an
nak ellenére, hogy 1954-ben 
három hónapig nem termelt 
és nyersanyaghiánnyal küz
dött, csaknem 1400 mázsa fa
szeget készített, tehát 2 má
zsával többet az 1953. évinél.

NOVEMBER: A forradalmi héten 4000 tonna szenet adtak terven 
felül a tatai medence bányászai.

Élözem lett a Tatabánya—Felső vasútállomás.
Többmillió forintos költséggel megkezdték Tatabányán az 

Utak javítását.
Megalakult Tatabányán a Hazafias Népfront megyei inedája.
Dj kultúrotthont avattak a jegespusztji állami gazdaság dol

gozói.

DECEMBER: Megyeszerte megalakultak a tanácsok,
Elkészült két darab kétemeletes lakóház Tatán.
Megalakult a megyei tanács.
Pontosan teljesíti exportkötelezettségét a Tatabányai Cement- 

gyár.
Évi tervén felül 2920 pár cipőt készített a Tatai Cipőgyár.
Átadták a forgalomnak a komáromt Barátság hidat.

Az Esztergomi Fatömegcikk
ipari Vállalat 1954-ben nem
csak több, de olcsóbb sílécet, 
sétabotot és szipkákat gyár
tott a lakosságnak.

Az állami gazdaságok, ter
melőszövetkezeti tagok és egyé. 
ntleg gazdálkodó dolgozó pa
rasztok kívánságára a megyei 
helyi ipar jelentősen emelte 
1954-ben a szervestrágya ter
melését is. Csupán tőzegtrágyá
ból 425 százalékos volt az emel
kedés 1953-hoz viszonyítva,

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK
EGY ÉVE

Egy évvel ezelőtt, 1954 január 4-én ülték 
össze Tatán, a megye legkiválóbb mezőgazda
sági szakemberei, hogy a párt Központi Veze
tőségének és a Minisztertanácsnak 1953 decem
ber 23-án megjelent határozata alapján kidol
gozzák Komárom megye mezőgazdasága fej
lesztésének hároméves tervét. A nagyjelentő
ségű határozat megjelenése és a megyei terv 
elkészítése óta egy esztendő telt el. Minden év
ben fontos, hogy felmérjük a megtett utat, 
mérlegre tegyük az elért eredményeket, mu
lasztásokat, de most, 1954 végén, egy új év 
küszöbén különösen szükséges a mezőgazdaság

ban elért tikerek számbavétele. Éppen ezért 
ültek össze pár nappal ezelőtt azok a szőkém* 
berek, alkk a tervet készítették, hogy megbe- 
széljék: skerült-e maradéktalanul végrehajt 
tani mindet, ami értékessé teszi a tervet, 
alapját képzi mezőgazdasági termelésünk éli 
maradottsáia felszámolásának.

A növénytermesztésben, állattenyésztésben, 
gyümölcs- és zöldsépkertészetékben dolgozó 
szakemberk értékes beszámolói alapján 
alakult ki i megye mezőgazdasági termeléséről 
az a kép, nely az 1954-es év számadása, de 
ugyanakko iránytű is a következő évrí,

A n égy  le g fo n to sa b b  f ia d a t
A decemberi párt- és kor

mányhatározat alapján ké
szült megyei terv, az első év 
legfontosabb feladatait négy 
pontban foglalta össze. Az 
istállótrágya kezelésének 
megjavításával, a műtrágya 
használatának fokozásával és 
a zöldtrágyázás minél széle
sebb körben való alkalmazá
sával fokozni kell a talaj tér. 
mőerejét. A növénytermelés
ben a burgonya, a takar

mánynövények terméseri- 
ményeinek fokozása, a zci- 
ség-, szőlő- és gyümöis- 
kertészetek területének eme
lése volt a legsürgetőbb 11- 
adat. Az állattenyésztésin 
az állatlétszám emelésére a 
silózási tervek teljesítésén a 
rétek és legelők gondos ál
lására serkentett elsősorln 
a terv 1954-es része. Negyek 
fontos feladatként határoa 
meg a gépállomások múm

iának megjavítását, a gépi 
munka kiterjesztését a mező- 
gazdaság valamennyi ágában. 
Ezeknek a szempontoknak az 
alapján tették mérlegre az 
eredményeket és a hibákat a 
legjobb szakemberek és közö
sen állapították meg: ha nem 
is sikerült a terv maradékta
lan valóraváltása, az eredmé
nyek serpenyője dolgozó pa
rasztságunk és egész népünk 
javára billenti a mérleget

H ely es  trá g y a k e z e lé s  — t« b  te r m és
A növénytermesztésben, kü

lönösen a kalászosok termés- 
eredményeiben nemcsak, 
hogy nem sikerült elérnünk a 
tervezett mennyiségeket, ha
nem egyes növényféleségek
nél elmaradtunk a tavalyi 
eredményektől is. Ennek oka 
elsősorban abban keresendő, 
hogy a kalászosok nagy ré
szét az 1953-as év őszén még 
hiányosan előkészített talajba 
vetettük, sok helyen került a 
földbe gabona után gabona. 
A kormányprogram megjele
nése után, az őszi vetések 
megkezdéséig nem sikerült

olyan mértékben pótol 
majdnem egy évtized n- 
lasztásait — elsősorban t- 
gyázásban — hogy ez nr 
éreztethette volna hátát. 
Megyénk talajának zöme I- 
lönben is rossz állapotla 
van A talaj rossz szerkéz«, 
tömődött, tápanyagokban s- 
gény. A laza talajú terült
ken a fasorok kiirtása mit, 
tovább gyengül a föld ter>- 
képessége. A legsúlyosb 
hiba mégis az istállótráa 
kezelésének elhanyagola. 
Elsősorban emiatt gyen*, 
tápanyagokban szegérk 
szántóföldjeink, rétjeinke-

gelőink egyaránt. Az istálló- 
trágya felhasználása terén 
összehasonlíthatatlanul job
bak az eredmények, mint az 
elmúlt években voltak, de he
lyes trágyakezeléssel még 
csak itt-ott, elsősorban állami 
gazdaságainkban találkozunk* 
Nemhogy az egyéni gazdasá
gokban, de legjobb termelő- 
szövetkezeteinkben sem vég
zik a foszfátos trágyakezelést* 
Helyesen tette a szentgyörgy- 
pusztai Dózsa TSZ tagsága, 
hogy egy embert előbb tanfo
lyamra küldött, majd rábízta 
a szövetkezet trágyatenmelé- 
sének kezelését,

H o ld a n k é n t t íz  m á zsá v a l tbb b u rg o n y a
Mezőgazdasági termelésünk 

fejlesztésének másik sarkala
tos pontja megyénkben a bur
gonyatermesztés színvonaláé
nak emelése, a gyümölcs-, 
szőlő- és zöldségkertészetek 
területének emelése. A bur
gonya terméseredményének 
emelése elsősorban azért fon
tos, mert a burgonya nagy
tömegű szállítása költséges és 
megfelelő mennyiségű friss 
termés csak akkor kerülhet a 
fogyasztók asztalára, ha azt 
helyben termeljük és megfe
lelően tároljuk. Eddig évente

kb. 1000 vagon burgoáí 
hoztunk az ország különző 
területeiről. A burgonya:, 
melés színvonalának éré
séért hosszú évek pangását 
hanyatlása után tettünk> 
ben az évben néhány hab
zott előrelépést. Behoztk 
50 vagon egészséges, fajtia, 
jó termőképességű Vetőgot 
a megye burgonyatermés
sé ne k megjavítására. A- 
szerveztük a nyári vei 
burgonya termesztéséi, a v_ 
gumónyerés céljából 90 - 
dón vetettünk nyári buv 
nyát, ami nagy előrehala<-

nak számit az előző évek 
eredménytelenségéhez képest. 
Termelőszövetkezeteink és az 
egyéni gazdaságaink nagyré
szében is elvégezték a bur
gonya tőszelekcióját, így bát
ran remélhetjük, hogy 1955 
tavaszán már nagyrészt faj
tiszta, jó termőképességű bur
gonyát vetünk a megye terü
letének nagyrészén. Az eddig 
elért egyik legnagyobb ered
ményünk, hogy a gépi nö
vényápolás kiszélesítésével az 
elmúlt évivel szemben több 
mint 10 mázsával emeltük a 
holdankénti átlagtermést,

Z ö ld ség -, s z ő lő -  é s  g y a n iö lv sts iie sz té sü n k  
e re d m én y e i é s  bili

Bár a zöldségtermesztés te
rén is vannak számottevő 
eredmények, mégsem sikerült 
megvalósítani mindazt, amit 
1954-ben terveztünk. Annak
idején megállapitottuk: tart
hatatlan helyzet, hogy a me
gyénkben fogyasztásra kerü
lő zöldségfélék 70 százalékát 
más megyékből hozzuk be. E* 
nagymértékű költségemelke
dést jelent, s ugyanakkor le
hetetlenné teszi azt is, hogy 
friss zöldség kerüljön a fo
gyasztókhoz. Éppen ezért 
mondta ki a terv, hogy emel
ni kell a meglévő zöldségker
tészetek terméshozamát és 
növelni kell a kertészetek te
rületét is.

Termelőszövetkezetekben, 
állami és egyéni gazdaságok
ban egyaránt megjavult a 
kertészetekben a munka. 
1954-ben már nem találtunk 
olyan gondozatlan, ápolatlan 
zöldségkertészeteket, mint 
amilyenek még az előző évben 
is jellemezték a megye zöld

ségtermesztését. Különösen 
termelőszövetkezetekben fct 
eredményes munka zt, 
hogy a kertészetek földjdi- 
ta, gyommentes, ennek r- 
ményeként a terméseren- 
nyek magasak legyenek. Iv 
óta nem termeltek annys- 
garépát Mocsa, Kocs egé- 
leg dolgozó parasztjai éan 
vittek piacra annyi külöiíő 
zöldségfélét a kerékld 
gazdák, mint 1954-ben.

A másik feladatból, aöl- 
ségkertészetek terűtek 
emeléséből viszont annfe- 
vesebbet valósítottunkng, 
bár itt is értünk el ném'd- 
ményt. Az öntözésre jtslt 
területek közül megép a 
tatai folyó mentén a té 
maköri szakasznál eg 27 
holdas, öntözéses kelet. 
Bővültek a termelősztie- 
zetek kertészetei is. äz- 
tergomi Micsurin, aiis- 
maróti Lenin útja, a t7ö- 
rös csillag, a süttői na-

völgye, a tatai Augusztus 20, 
a tatabányai Alkotmány és a 
naszályi Új élet termelőszö
vetkezetek tagjai együttesen, 
mintegy 65 százalékkal növel
ték öntözéses kertészetük te
rületét.

A szőlő- és gyümölcster
mesztés terén elért eredmé
nyek természetüknél fogva, 
szinte azonosak a zöldségker
tészetekben tapasztaltakkal. 
A növények ápolása, gondo
zása összehasonlíthatatlanul 
lelkiismeretesebb volt, mint 
az előző években, de a terü
letük gyarapításában mini
málisak az eredmények. Ez 
elsősorban abból adódik, hogy 
áthidalhatatlan nehézségekbe 
ütközött gyümölcsfacsemeték 
és szőlőoltványok beszerzése. 
Éppen ezért határozta el a 
megyei tanács végrehajtó bi
zottsága a megye területén 
egy gyümölcsfaiskola és szö- 
lőoltvány-nevelő telep létesí
tését.

A* á lla t te n y é sz té sb e n  a  h o za m  íe lé se  a  fő  fe la d a t
Az állattenyésztésben kitű- 
itt célokat általában meg- 
ilósítottuk. Az állatlétszám 
rvezett nagyságát elértük, a 
ivetkező évben a minőség 
vitása és a hozamúk eme- 
se a legfontosabb , feladat, 
agymértékben javult a te- 
fésztői kedv. Beszédes bizo

nyítéka ennek az, hornig 
1953-ban 80 százalék sem 
teljesítette a megye zási 
tervét, 1954-ben, közeízá- 
zalékkal túl is teljesíti.

Az 1954-es év tapaatai 
alapján tehát az új indő 
legfontosabb feladatame- 
zőgazdaságban: az illó- 
trágya kezelésének ésasz-

nálásának megjavításával nö
velni a talaj termőerejét, bő 
víteni a gyümölcs-, szőlő- '' 
zöldségkertészetek terület 
és mindent megtenni állatt« 
nyésztésünk minőségéne 
megjavításáért, az állatte 
nyésztés hozamának emel« 
séért,

/

t


