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A gépállom ási szem lék tapasztalaim
G épállom ásaink életében 

m indig nagyjelentőségűek vol
ta k  a téli nagy gépjavítás u tá
n i gépállomási szemlék. Ebben 
az évben különösen fontos ese 
m ény volt a gépállomási szem
le, hiszen a  gépállomások 
dolgozói előtt álló feladatok is 
nagyobbak, term észetüknél 
fogva fontosabbak, m int az el
m últ évek bárm elyikében vol
tak. Különös jelentőséget adott 
az idei gépszemléknek az a 
tény is, hogy

ezen a télen sokkal jobb 
körülm ények között vé
gezhették a gépek jav ítá 
sá t a  gépállom ások dol
gozói, több jól képzett 
szakem ber á llt a  gépállo
m ás rendelkezésére és 
megfelelő segítséget kap
tak  a  patronáló üzemektől 

is.
A szem léket végző bizottsá

gok tagjai m indenütt a  lehető 
legnagyobb figyelemmel és 
alapossággal vizsgálták a k ija 
v íto tt gépeket. Egyetlen gép
állomáson sem fordult elő,

• hogy a bizottság bárm elyik 
tag ja  elnéző le tt volna a  leg
kisebb, legjelentéktelenebb h i
bával szemben is. Éppen ezért 
értékes a  szemlebizottságok 
általános m egállapítása: a gép
állomások dolgozói általában 
minőségileg jó m unkát végez
tek, kirívó komolyabb m űsza
k i h iba csupán a  ta rján i és a 
kömlődi gépálomásokon for
dult elő. Nemcsak minőségileg 
végeztek azonban jó m unkát, 
a  gépállomások dolgozói, ha
nem  mennyiségileg is teljesí
tették, illetve tú lteljesítették  a 
téli nagyjavítás tervét. M in
den beütem ezett gép jav ítását 
elvégezték.

A gépállomás! szemlét vég
ző bizottságok term észetesen 
nem csak azt vizsgálták, hogy 
mennyiségileg teljesítette-e ja 
v ítási tervét a gépállomás, 
hogy minőségileg milyen m un
k á t végzett, hanem  megnézték 
a  tavaszi m unkára való felké
szülés szinte valam ennyi fel
tételét. M egvizsgálták többek 
között

a  gépállomási dolgozók, 
elsősorban a traktorosok 
szakm ai felkészültségét, a 
brigádok kialakítását, a 

term előszövetkezetekkel 
való kapcsolatot, az egyé
ni gazdákkal kötött szer
ződéseket, a  gépállomás 
rendjét, a  tűzvédelm i ké

szültséget
és érdeklődtek arró l is, hogy 
milyen a kapcsolat az egyes 
gépállomások között, hogyan 
készítették elő a brigádszállá
sokat, gondoskodlak-e a dol
gozók megfelelő elhelyezésé
ről, ellátásáról.

A szemlék Szigorúságára 
jellemző, hogy m inden gépál
lomáson szétszedettek 2—3 
erőgépet. A legkisebb hibára 
is azonnal felhívták a gépál
lomás vezetőinek figyelmét és 
kötelezték őket a  hibák azon
nali kijavítására. Á ltalában 
m inden gépállomáson m egala
k íto tták  m ár a brigádokat. A 
nagyigmándi, szőnyi és ácsi 
gépállomásokon jegyzőkönyvi
leg átvették  a  brigádvezetők a 
gépeket, eszközöket is és 

m inden brigád, sőt vala
m ennyi traktoros tud ja  
m ár, hogy m elyik term e
lőszövetkezetben, vagy 
községben, m elyik te rü le
ten dolgozik ebben az év

ben.
Az elm últ évek tapasztala

taihoz viszonyítva örvendetes 
jelenség volt a m ostani gépál
lomási szemléken, hogy a te r 
melőszövetkezetek elnökei is 
több gondot fordítottak a  gép
állomási szemlékre, m in t ed 
dig bárm elyik évben.

A gépállomási szemlék ta 
pasztalatai teh á t elsősorban 
azt m utatják , hogy term elő- 
szövetkezeteink tag jai és az 
egyénileg dolgozó parasztok 
bizalommal nézhetnek a gép
állomások m unkája elé. A lel
kiism eretes felkészülés egész
éin jó  m unkának az alapja.

H ibát követünk azonban el, 
ha most, a  szemlék befejezése 
után, a m érlegnek csak azt a 
serpenyőjét töltenénk meg 
adatokkal, tényekkel, melyben 
a jó m unka eredm ényeit gyűjt
jük. A gépállomási szem lék  
fe ltárták a hibákat is. Ha ezek 
a hibák nem  is olyan súlyo

sa k , nem is olyan nagy jelen
tőségűek, m in t az elm últ 
években voltak, mégis beszélni 
kell azokról, m ert kijavításuk

moly zavarokat okozhatna ké
sőbb.

A gépállomások vezetői ál
talában lelkiism eretesen vizs
gálták és szigorúan ellenőriz
ték a jav ítást végző dolgozók 
m unkáját, de közben elfeled
keztek arról, hogy gondoskod
janak  a dolgozók későbbi jó 
m unkafeltételeiről is.

A kisbéri és a b a jm i gép
állomás kivételével egyet
len gépállomáson sem 
vizsgálták felül a brigád- 
szállásokat, nem  jav íto t
ták  ki a  hálókocsikat, 
semmit sem te ttek  annak 
érdekében, hogy a tavaszi 
m unkák m egindulása
u tán  kényelmes. tiszta 
szállásokon töltsék sza
badidejüket a  traktorosok.
A szemlebizottságok vala

m ennyi gépállomáson meg
vizsgálták a traktorosok szak
mai felkészültségét is. Ezen a 
téren legalább olyan nagyok 
a hiányosságok, m int a brigád- 
szállások rendbehozásában. 
Ácson és K isbéren m ég csak 
megfeleltek nagyjából a feltett 
kérdésekre a traktorosok, de a 
többi gépállomáson azt bizo
nyíto tta a szemle, hogy az ok
tatás vagy csak formális volt 
a tél folyam án , vagy pedig — 
m int Nagyigmándon  — egyál
talán nem  is törődtek a trak
torosok szakm ai képzésével.

F eltá rták  a gépállomási 
szemlék az egyénileg gazdál
kodó dolgozó parasztokkal való 
szerződéskötés h ibáit is.

Az ácsiak kivételével m in
den gépállomáson még 
most is a szerződéskötési 
nyom tatványokat várják .

50—60 holdra valam ennyi gép
állomás kötött m ár szerződést, 
de ez a gépállomások egész
évi m unkájának még 10 szá- ----

ra  még van idő és a legkisebb I zalékát sem biztosítja. A ta- I között végezzék 
hiba elnézése, elkendőzése ko- I vaszi m unkák megkezdéséig | traktorosaink.

még rendelkezésre álló időt 
ezen a téren  is sokkal körül
tekintőbben kell kihasznál
nunk. Az ácsi gépállomás ve
zetői nagyon helyesen felosz
to tták  a  gépállomás dolgozói 
között a terü letet, így szinte 
m inden parasztgazdaságnak 
megvan a gépállomás részéről 
megbízott felelőse. Igv bizto
sítják. hogy a m unkák meg
kezdése előtt m inden egyéni
leg dolgozó paraszttal beszél
jenek, ne legyen olyan, aki 
esetleg tájékozatlanság m iatt 
ne venné igénybe a gépállo
más segítségét.

A legutóbbi évek gyakorla
tával szemben általában rend, 
tisztaság van a gépállomáso
kon. Közelről sem  mondható  
ez el a tűzrendészen fe lké
szültségről. T atán  például nem 
szerezték be a kézi tűzoltóké
szülékeket a meglévőket sem 
tö ltö tték  meg. Hasonló h iá
nyosság a többi gépállomáso
kon is előfordul.

B ár súlyosabb h ibát csupán 
3 erőgépnél tapasztalt a  bizott
ság. tennivaló még m inden 
gépállomáson van. Dinamók 
helytelen beállítása, egy-egy 
törött kerékabroncs vagy küllő, 
olaj, vagy üzem anyag szivár
gás, repedt gázolajcső, lazán 
felszerelt kapaszkodó, az eke
vasak rossz beállítása, egy-egy 
eltömődött zsírozó, sok bosszú
ságot okozhat. A szemlejegy
zőkönyvek m indenütt ponto
san m eghatározták ezeket a 
hibákat. A hátralévő napok
ban éppen ezért a jegyzőkönyv 
legyen a gépállomás vezetői
nek egyik legfontosabb útm u
tatója. A hibák pár nap a la tt 
kijavíthatok és így m inden fel
tétele meglesz annak, hogy ol
vadás u tán  jó, jav íto tt gépek
kel. megfelelő körülm ények 

m unkájukat

UTOLSÓKBÓL AZ ELSŐK KÖZÖTT
A z  elm últ években  — ha a 

begyűjtés került szóba — m in
denütt úgy em lékeztek meg 
Dad- községről, m int az.utnlsák,
a begyűjtésben elmaradottak 
egyikéről. A  m últ év gyökeres 
változást hozott, m ert a köz
ség dolgozó parasztjainak tú l
nyomó része teljesítette az ál
lammal szem beni beadási kö
telezettségét. A z  1954. évi be
gyűjtési versenyben megyei 
viszonylatban a 30. helyen 
végzett a község. A  kezdeti 
jó  eredm ények ebben az év
ben még nagyobb pontosságra 
serken tették a község dolgozó 
parasztjait.

Hogy az utolsók közül a jók  
közé tudta magát fe lküzdeni a

község, az elsősorban a be
gyűjtési apparátus jó  m unká
jának köszönhető. Jó kapcsolat
ajal'.ult k i a községi. V B . és^a , egyénileg gazdálkodó dolgozó 
begyűjtési dolgozók k i t ö l t  \ paraszt, aki m ar' eddig téljesí-
Rendszeresen m egbeszélik 
előttük álló feladatokat.

A  község begyűjtési m egbí
zottja, iM ki Lászlóné sokat 
foglalkozik a term előkkel, tü 
relmesen megmagyarázza a 
rendeleteket és nem csak akkor 
keresi fe l a gazdákat, ha a 
törvényes szankciókat kell al
kalmazni az elmaradókkal 
szemben, hanem  elbeszélget a 
jól teljesítőkkel is.

A  tanács és a begyűjtési dol
gozók közös m unkája m ellett 
helyesen tám aszkodnak a be

t f i a J o t o i G i  i z h á c n z c / é

Az őszi vetések tavaszi ápolása

csületes, begyűjtési tervüket 
jól teljesítő dolgozó parasztok
ra is. Pőcze M ihály 10 holdas

tette egész évi sertés- és vágó
marhabeadási kötelezettségét, 
beadta az I. negyedévi tojást 
és a fé lév i baromfit, a begyűj
tési dolgozókkal együtt fe lke
resi gazdatársait, beszélget ve
lük, elmondja, hogy ő m iért 
te ljesíti m indig rendszeresen 
és határidő előtt beadási köte
lezettségét.

Vannak még a községben 
most is olyanok, akik  elmarad
tak beadási kötelezettségük  
teljesítésével. Ezek neveit 
nem csak  a tanácsházán, hanem  
az átvevőhelyen is fe lírják a 
táblára, hogy az egész község
ben m egism erjék azokat, akik  
nem  te ljesítik  az állammal 
szem beni kötelezettségüket. 
Ennek a m ódszernek már több 
esetben is voltak eredményei. 
Csipák Pál és B eke József 
gazdák, m iután m eglátták ne
vü ke t a lemaradók között, 
azonnal beadták hátralékukat 
és kérték, hogy töröljék őket 
a rosszak névsorából.

P ártunk  Központi Vezetősé
ge és a M inisztertanács 1953. 
decem beri határozata a mező- 
gazdaság dolgozói elő tt álló 
egyik legfontosabb feladat
kén t a  kenyérgabona term és- 
eredm ényeinek növelését h a 
tározta meg. Több kenyérga
bonát term észetesen nemcsak 
úgy term elhetünk, ha növel
jü k  a vetésterületeket, hanem  
úgy is, hogy a ta laj táperejé
nek  növelésével, új, fejlett el
járások alkalm azásával emel
jük  a terméshozamot. A te r
méshozam em elésének egyik 
legdöntőbb feltétele az ősszel 
vetett kalászosok tavaszi ápo
lása.

A KALÁSZOSOK TAVA
SZI ÁPOLÁSA több m unká
ból tevődik össze. Hogy ho
gyan végezzük a kalászosok 
ápolását, az a vetés fejlettsé
gétől, a  ta la j kötöttségétől, a 
felfagyástól "'s term észetesen 
a  vetés fajtájá tó l is függ. Ál
ta lában  m űtrágyával fej trá 
gyázzuk, m ajd felfagyás ese
tén  hen gerezzük, vagy pedig 
*— ha felfagyás nincs — foga- 
soljuk az őszi vetéseket. A 
hengerezés és a fogasolás ré
gebben bevált és alkalm azott 
módszer m ár. A fejtrágyázást,

illetve felültrágyázást azonban 
nagyobb területeken csak az 
elm últ évben alkalm azták me
gyénkben. A m últ évi eredm é
nyek azt m uta tják , hogy ezen 
a tavaszon m ár őszi vetéseink 
nagyrészén el fogják végezni 
a term elők a kalászosok fej- 
trágyázását. A grébicspusztai 
Uj É let Termelőszövetkezet 
tagjainak felszabadulási ver
senyfelhívására válaszolva va
lam ennyi termelőszövetkezel 
tagjai vállalták, hogy n itro 
géntartalm ú m űtrágyával fej
trágyázzák az őszi vetéseket. 
A grébicspusztai Üj Életben 
két részletben 50 kg pétisói 
szórnak ki holdanként. Az el
ső részletet m ár feb ruár ele
jén  rászórták a vetésekre.

Az elm últ évben a mocsai 
dolgozó parasztok közül, so
kan tagadták  a fejtrágyázas 
nagy jelentőségét. Gutái Ist
ván  mezőgazdasági előadó az 
egyik gazda búzavetésére ta
vasszal m űtrágyával írta  rá  a 
gazda nevét. P á r hét m úlva a 
term elő nevét ki lehetett ol
vasni. m ivel a  m űtrágyával 
megszórt terü leten  erősebben 
fejlődött a vetés.

A FEJLETT TRÁGYÁZÁS 
jelentősége többek között ao- 
ban jelentkezik, hogy a  vetés

a  koratavaszi hetekben erős 
fejlődésnek indul, jobban ki
használja a  talaj nedvességét 
és így a  júniusvégi, vagy jú- 
liuseleji aszály beköszöntése 
előtt m ár kifejlődik a szem, 
kisebb a szemzsugorodás ve
szélye. Éppen ezért fontos az 
ősziek tavaszi fejtrágyázása. A 
fejtrágyaadagot a szükséglet
nek megfelelően — mindig a 
vetések erőssége és fejlettsége 
alapján, — táblánként, vagy 
parcellánként, sőt a növény 
zet erősségétől, fejtrágya ;gé- 
nyétől függően, a táb lák  és 
parcellák különböző részein is 
eltérően állapítjuk  meg. Kö
tött talajokon m árcius első 
napjaiban m ár fagyos földre 
is ki lehet szórni a m űtrágyát. 
Lazább, homokos ta lajon  vi
szont később, a növényzet ?°-i- 
lődésének m egindulásakor fe.i- 
trágyázzunk. így elkerülhet
jük a  m űtrágya táplálóanyag
tartalm ának  kimosódásábói 
származó veszteséget. Nagyon 
fontos, hogy a m űtrágyát 
egyenletesen szórjuk, ne kelet
kezzenek vetésünkön buja fol
tok.

Varga Antal,
a Szőnyi Gépállomár

főagronómusa

A község begyűjtési aktívái 
is jó l dolgoznak. Rendszeres 
időközökben közösen megbe
szélik a feladatokat a helyi 
felvásárló szervekkel, a te jke
zelővel és a baromfibegyűjtő
vel. Egy-egy ilyen  megbeszé
lés u tán felkeresik  a lemaradó
kat, az eredm ény soha sem  
marad el.

Dad község is elsők között 
csatlakozott a banaiak ver
senyfelhívásához. A  verseny 
népszerűségét és élő voltát bi
zonyítja, hogy eddig már 40 
dolgozó paraszt te tt felaján
lást a begyűjtési terv határ
idő előtti teljesítésére és a ta
vaszi mezőgazdasági m unkák  
gyors elvégzésére. A  tanács és 
a begyűjtési dolgozók nyilván
tartást vezetnek a gazdák fe l
ajánlásairól és teljesítéséről. 
A versenyt és az eredm ényeket 
állandóan ellenőrzik, népszerű
sítik  az élenjáró gazdákat, A  
dadi begyűjtési dolgozók a 
község egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztjaival egyetért
ve megfogadták, hogy nem  
maradnak el a községek közöt
ti felszabadulási versenyben  
és ebben az évben még jobb 
helyezést érnek m ajd el a 
községek m egyei rangsorán.

Gépállomási tanácsülésen beszélték meg 
feladataikat a Szőnyi Gépállomás körzetéhez tartozó tsz-ek

Megyénk gépállomásai ha
táridő előtt befejezték téli 
gépjavítási tervüket. A fel
szabadulási versenynek ebben 
a szakaszában a Szőnyi Gép
állomás traktorosai és szere
lői a harm adik helyezést ér
ték  el. Minőségi m unkájukat 
a jól sikerü lt szemle is bizo
nyítja.

A felszabadulási verseny 
azonban mégnem ért véget. 
Nagy feladatok állnak a Sző
nyi Gépállomás dolgozói előtt, 
hiszen a  gépállomás körzeté
hez tartozó négy termelőszö
vetkezet tagsága és a gépál
lomással szerződést kötött 
egyénileg gazdálkodó dolgozó 
parasztok gyors és jó m unkát 
várnak  tavasszal. Ezt nem 
tudnák m egtenni tervszerű, 
alapos felkészülés nélkül. A  
terüké szítésben és a gépek 
elosztásában nem  maradtak 
egyedül a Szőnyi Gépállomás 
vezetői. Seg ítettek ebben a 
gépállomási tanács tagjai, a 
term előszövetkezetek elnökei, 
agronómusai. Sokat segített 
a február 28-án m egtartott 
gépállomasi tanácsülés is, 
am elyen alaposan m eghány
ták  vetették  az előttük álló 
feladatokat, megmondták, 
m elyik term előszövetkezetben 
milyen gép és melyik trak to
ros dolgozik m ajd.

Szinte valam ennyien hozzá
szóltak a  beszámolóhoz, el
m ondták azokat a hibákat, 
am elyeket a gépállomás ré 
széről tapasztaltak  a m últ 
évben. Felvetették a burgo
nyavető- és szedőgépek, a 
négyzetesen vető gépek, a 
lennyűvők hiányát és a rra  
kérték  a  gépállomás vezetőit, 
hogy m ár m ost intézkedje
nek, hogy a hiányzó gépeket 
mielőbb m egkapják.

Sok szó esett a  m últévi 
szerződésekről is. A koppány- 
monsotoriak például elm on
dották, hogy 200 hold gabona 
aratására kötöttek szerződést 
a gépállomással, ennek elle
nére mindössze 50 holdat 
arattak csak le. Hogy ez eb
ben az évben elő ne fordul
hasson, m ár m ost fel kell 
m érni az aratógépek és a 
kom bájnok kapacitását s 
azokat a  területeket, ahol úgy 
dolgozhatnak velük, hogy ne 
legyen sok a  szemveszteség, 
vagy ne fejeződjék be később 
az aratás.

Örömmel üdvözölték a ta 
nácsülés részvevői a  gépállo
más igazgatójának azt a be
jelentését, hogy Komáromban  
és Nagyherbályon brigádszál
lásokat létesít a gépállomás. 
A  brigádszállásokon dolgozó 
traktorosok ham arabb megis
m erik m ajd  a hozzájuk ta rto 
zó földeket, zökkenőmentesen 
dolgozhatnak két m űszakban 
is, kevesebb lesz az ü resjá ra
tokkal elherdált üzemanyag- 
fogyasztás.

A  gépáUomási tanácsülés 
hibája volt, hogy nem  beszél
ték  meg a szerződéseket. A  
gépállomás vezetői a rra  hi
vatkoztak, hogy nem érkeztek 
meg a nyomtatványok. 
N yom tatványok nélkül is

meg lehetett volna vita tn i az 
egyes term előszövetkezetek
ben végzendő m u n ká k  idejét 
és módját, hiszen a gépállo
m ásra m ár valam ennyi te r
melőszövetkezet beküldte a  
terveket, hogy m ennyi földet 
akar m egm űveltetni tavasztól 
késő őszág.

Ennek ellenére értékes volt 
a gépáUomási tanácsülés, az 
ott hozott határozatok jók és 
fontosak.

A tanácsülés részvevői el
határozták, hogy március 31-ig 
kihordják a trágyát és 
m indenütt bevezetik a szaka
szos trágyakezelést. A  gép
állomás vezetői vállalták, 
hogy segítenek a körzethez 
tartozó term előszövetkezetek
nek és az egyénileg dolgozó 
parasztoknak a vetőm ag m i
előbbi kitisztításában és csá- 
vázásában, a vetőm agok be
szerzésében. A  term előszövet
kezetek elnökei és agronómu
sai arró l hoztak határozatot, 
hogy a tavasziak 60 százalé
kát keresztsorosan, a napra
forgó és a kukorica 50 száza
lékát pedig négyzetesen vetik. 
Segítenek a Nagyherkályon 
és Komáromban létesítendő 
brigádszállások felszerelésé
ben is. öröm m el fogadták a 
gépállom ásnak azt a javasla
tát, hogy az őszi kalászosok 
ápolását teljes egészében a 
gépállomás végezze. A  négy 
termelőszövetkezet elnöke 
kérte a gépállomás vezetőit, 
hogy olyan traktorosokat 
küldjenek ki hozzájuk, akik 
m ár eddig is bebizonyították, 
hogy jó m unkát végeznek. 
Azt is határozatba foglalták, 
hogy az a traktoros végezze 
az aratást és a különböző nö
vényápolási m unkákat, aki a 
fö ldek előkészítésében és a  
vetésben is résztvett.

A  határozati javaslatok kö
zött szerepel az is, hogy a 
kukorica 50 százalékát és a 
napraforgó 100 százalékát 
m ind a négy termelőszövet
kezetben pót beporozzák. Ügy 
döntöttek, hogy az agronó- 
m usok m inden esetben legye
nek jelen  a vetés m egkezdé
sénél, a vetőgép beállításánál, 
hogy ezzel is biztosítsák a 
m agvak helyes szétosztását; 
A term előszövetkezetek elnö
kei kérték, hogy a gépállo
m ás vezetősége a gazdasági 
terven kívül politikai tervet 
is dolgozzon ki a termelőszö
vetkezetek segítésére a jó 
politikai m unka m egterem té
sében.

Elhatározták, hogy a h a tá 
rozatok végrehajtását rend
szeresen ellenőrzik és felelős
ségre vonják azokat, akik 
azokat nem h a jtják  végre.

M ár csak a szerződéskötés 
van hárta . Ha ez m egtörté
nik, alaposan felkészülve, jól 
összehangolt tervek alapján  
indulhatnak harcba a Sző
nyi Gépállomás traktorosai, a 
koppány monostori Dózsa, a 
nagyherkályi Előre, a szőnyi 
Szabadság és a  komárom i 
Szántó Béla Termelőszövetke
zetek tagjai, a felszabadulási 
verseny sikeres befejezéséért;

B ecsü le tte l te lje s ítik  vá lla lá su ka t 
a  k isb ér-p u la p u sz ta ia k

A  Kisbér-pulapusztai Dózsa Term előszövetkezet, a gré- 
bicspusztaiak versenyfelhívását elfogadva, értékes vállaláso
kat te tt. A  tsz tagjai megfogadták, hogy m egállják helyüket a 
versenyben. Hogy fogadalm ukat teljesítik  is, azt február 28-ig 
elért eredm ényeik bizonyítják.

Vállalták, hogy mezőgazdasági gépeiket február 20-ig k i
javítják. Ezt a vállalásukat tú lteljesítették a pulapusztaiak. 
Talajm űvelő eszközeiket február 3-ra, vetőgépeiket pedig feb
ruár 6-ra kijavították. A  tavaszi vetőm agokat február 8-ig k i
tisztították. A z t is vállalták, hogy a tejhozamot 13 százalékkal 
növelik. Azóta bevezették a napi háromszori fe jest és az eddigi 
eredm ények alapján megállapították, hogy 20—25 százalékkal 
em elkedett a napi tejhozam. Felajánlásukban többek között 
az is szerepel, hogy a kötelező sertésbeadást február 5-ig tel
jesítik. Február 1-én már 110 százalékra te ljesíte tték sertés
beadási kötelezettségüket. Adófizetési kötelezettségük tú ltelje
sítésére is te ttek  vállalást. Elhatározták, hogy augusztus 1-ig 
egész évi adójukat kifize tik . Február 28-ig már 31 százalékát 
befizették az 1955. évi adójuknak.


