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E L S Ő  A  H A Z A !
K ^egyénk nagy részében
1 '  m ár befejezték az őszi 

árpa aratását. Termelőszö
vetkezeteink, állam i gazda
ságaink és az egyénileg 
gazdálkodó dolgozó parasz
tok több helyen hozzákezd
tek  m ár a búza és a rozs 
aratásához. Ezekben a na
pokban m egindulnak a csép
lőgépek is, hogy a gabona 
m ielőbb biztos helyen, a 
m agtárakban  lehessen.

Dolgozó népünk egész évi 
kenyérellá tásának  alapfel
tétele, hogy a gabona a leg
rövidebb időn belül a be
gyűjtőhelyre kerüljön. A 
gyors aratással, behordással 
és a csépléssel azonban még 
nem  te ttü n k  meg m indent. 
Fontos, hogy m inden term e
lőszövetkezet és m inden 
egyénileg gazdálkodó dol
gozó paraszt m egértse: első 
a haza! m

á m últ évben m egyénk 
országosan első le tt  a 

gabonabegyűjtésben. Nagy 
dicsőség ez, am ely m ögött 
k ita rtó  m unka van. Több 
községünkben joggal büsz
kélkednek még m indig ezzel 
tanácsaink. De az m ár hely
telen, ha a rra  az álláspontra 
helyezkednek, hogy tavaly  
sem volt hiba a begyűjtéssel 
és a cséplőgéptől való be
adással,. az idén is megy 
m ajd m inden, m in t a karika- 
csapás.

Persze, jó, hogyha tan á 
csaink szám ítanak a dolgo
zó parasztok becsületére és 
kötelességtudatára, mégsem 
szabad elbizakodni. Meg nem  
szűnő, k ita rtó  agitációra 
van szükség ebben az évben 
is. Meg kell m agyarázni, 
m iért kell a cséplőgéptől be
vinni a gabonát, tízszer, ha 
kell százszor is el kell ismé
telni: elsősorban a paraszt
ság érdeke, hiszen csak ak
kor kap h a t elegendő és jó- 
m inőségű áru t, szerszámo
kat,. kisgépeket, ruházati 
cikkeket és sok-sok egyéb 
ipari cikket a várostól, ha 
azt e llá tja  kenyérrel, élelem
mel.

Nem m indegy az, hogy 
el tud juk -e  lá tn i az egész 
országot, vagy m egint kü l
földről kell behoznunk ke
nyérgabonát. Behozatalunk 
jórészét ebben az évben a 
gabonaimport teszi ki. Mit 
je len t ez? Nem ju t m ás, fon
tos, az életszínvonal emelé
sét elősegítő cikk behozata
lára . E zért van szükség a r
ra, hogy m inél gyorsabban, 
s m inél több gabonát ad ja
nak le a dolgozó parasztok. 
Hogy ezt meg tud juk  tenni, 
annak  egyik előfeltétele: 
gyorsan, minden erőt az ara
tás befejezéséért! Most, a 
gyakori esőzések m iatt, még 
nagyobb feladat és felelős
ség háru l dolgozó paraszt
ja inkra- Szinte egyik óráról 
a m ásikra beérik  a gabona, 
és egy percet sem szabad 
várni, nem  szabad nyugod
tan  m aradni, m íg egyetlen 
ölön is lábon áll. Nemcsak 
a kombájnoknak és az ara
tógépeknek. hanem  a  kézi 
kaszásoknak is a szokottnál 
megfeszítettebb m unkát kell 
végezniök, ha gyorsan és a 
legm inim álisabb szemvesz
teséggel akarjuk  b e takaríta
ni ez évi kenyerünket.

^"sépen , Szőnyben és 
még néhány  község

ben a M inisztertanács leg
utóbbi határozatát félrem a
gyarázzák, félreértelm ezik. 
Azt m ondják, hogy minden

szem gabonát le kell adni a 
term előknek. Ez nem  igaz, 
nem  így van. A határozat 
világosan kim ondja, hogy a 
term elők a beadási kötele
zettségük teljesítésén  kívül 
— szám ukra kedvező felté
telek m ellett — gabonafeles
legük egy részét kötelesek 
átadni az állam nak. Ez azt 
jelenti, hogy a beadási köte
lezettség, a fejadag és a ve
tőmag biztosítása után fenn
maradó kenyérgabona bizo
nyos százalékát kell átadni 
az államnak.

A m últ évben m egyénk
ben  általában  220—230 fo
r in t volt eleinte a búza sza
badpiaci ára. A rozsot 190— 
200 fo rin té rt ad ták  el. Most 
többet fizet az állam  a 
m últ évi szabadpiaci árnál.

C sztergom ban és kör-
*" nyékén olyan h írek  is 

szállingóznak, hogy a ta 
karm ánygabona feleslege
ke t is á t kell adni az ál
lam nak. Ez éppenúgy nem  
igaz, m in t a csépi, vagy a 
szőnyi álhírek.

Dolgozó parasztságunk ál
dozatos m unkája, állam unk 
sokoldalú segítsége biztosí
to tta , hogy az idén bősége
sebb term ést takarítha tunk  
be. Nem lehet azonban sen
ki elő tt közömbös, hogy ho
vá kerü l az é le te t adó mag. 
O dakerül-e, ahová való, a 
dolgozó nép asztalára, vagy 
elfolyik a feketepiac sötét 
csatornáiba.

Az is’ előfordult m egyénk
ben, — még az idei gaboná
ból is  —, hogy az állatokkal 
e te tik  fel a drága magot. A 
legfontosabb nyári m unkák 
idején já rju n k  n y ito tt szem
mel, ne felejtsük el egy pil
lan a tra  sem, hogy az ellen
ség m ost sem alszik, o tt árt, 
o tt károsítja  m eg állam un
kat, ahol tudja, ahol elfe
lejtkeznek az éberségről. A 
kulákok és a fa lu  egyéb el
lenséges elemei m indent el
követnek, hogy mellémagya- 
rázzanak, és beszéljenek a 
gyors beadás, a cséplőgéptől 
való teljesítés ellen. Kemé
nyen vissza kell verni a kö
zös érdeket károsítani aka
rók támadását. A cséplőgép 
vezetője, ellenőre és a csép
lőbrigád m inden egyes tag
ja  sokat tehe t azért, hogy a 
m ag a begyűjtőhelyre ke
rü ljön , s ne fordulhasson 
elő spekuláció, üzérkedés 
népünk kenyerével.

étszer ad, aki gyorsan 
ad! Ezt a jelszót ta r 

to tták  szem elő tt a kom áro
m i já rá s  term előszövetkeze
tei és dolgozó parasztjai, 
ak ik  huszonhat mázsa ó-ga
bonát szállítottak be a be
gyűjtőhelyre, ezt követték 
a ta ta i já rási dolgozó pa
rasztok, akik huszonöt és a 
ta tabányai gazdák, ak ik  S 
mázsa kenyérgabonát adtak 
be. Állami gazdaságaink 
ugyancsak m egm utatták, 
hogy élenjárnak, ha teljesí
ten i kell az ország kérését. 
Jegesousztán 140, Perjésen 
és Bábolnán egyarán t 70 
m ázsa kenyérgabonát adtak 
be.

A kenyérgabona begyűj
tése fontos közérdek, de a 
dolgozó parasztság becsü
letbeli ügve is. Tehát sok 
függ a dolgozó parasztság 
hazaszeretetétől, de emellett, 
sok függ pártszervezeteink
től. a népnevelőktől, a ta 
nács- és a begyűjtési ap*-" 
rá tu s  dolgozóitól. Most ra j
tuk  van  az ország szeme.
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A gyors aratás m ellett gyors tarlóhántást 
és m ásodvetést

A nagy nyári mezőgazdasági 
m unkákban, az aratásban, a 
tarlóhántásban és a  másodve
tésben ism ét versenyre kelvek 
termelőszövetkezeteink. Az 
árpaaratási versenyben a ko
máromi járás vezet, ahol 434 
katasztrális holdat arattak le, 
második a tatai járás 312 hold
dal és harm adik a dorogi járás 
235 holddal.

Megyénk termelőszövetkeze
tei és termelőszövetkezeti cso
portjai nemcsak az aratásban, 
hanem  a tarlóhántásban és a 
másodvetésben is összemérik 
erejüket, akaratukat. A tarló-

hántási te rv  teljesítésében a 
tatai járás vezet 34,3 százalék
kal, ezt követi a komáromi já
rás 31,9 százalékkal, harm adik 
a dorogi járás 19,3 százalékkal. 
Másodvetésben a tatai járás 
vezet 64,5 százalékkal, második 
a dorogi járás 11,1, és harm a
dik . a komáromi járás, ahol 
még nem vetettek másodvetést.

Az ősziárpából megyénkben 
eddig összesen 1257 holdat 
arattak le, amelyből 421 ka
tasztrális holdon végezték el a 
tarlóhántást. A másodvetés 
mindössze 125 holdon történt 
meg.

Ezek a számok azt bizonyít
ják, hogy még rengeteg a ten
nivaló. Ügy kell, termelőszövet
kezeteinkben és termelőszövet
kezeti csoportjainkban meg
szervezni a m unkát, hogy az 
aratógépet vagy kom bájnt 
azonnal kövessék a tarlóhántó 
ekék, hogy időben földbe ke
rülhessen a másodvetés magja. 
A tarlóhántásra és a másodve
tésre m ár régen volt ilyen al
kalmas az idő. A jó gazda ki
használja ezt és egyetlen órát 
sem vár, azonnal hozzákezd a 
learato tt gabona tarlójának 
feltöréséhez.

Vég Gábor héregi magtáros felkészült 
a gabona átvételére

A Gerecse lábánál elterülő Héreg határá
ban minden esztendőben néhány nappal ké
sőbben érik a gabona, mint máshol. Az 
ősziárpát most aratják, rozstáblájuk is érett, 
de búzájuk még legnagyobbrészt zöldes
sárga. A falu magtára már ennek ellenére 
teljesen rendben, kimeszelve, fertőtlenítve 
várja a bekerülő gabonát. Vég Gábor mag
táros levonta a tanulságokat az előző évek
ben elkövetett hibákból, s most különös 
gonddal készült fel a gabona átvételére.

A magtárnak eddig nem voltak szellőző- 
nyílásai, ezért a gabona többheii tárolás után 
könnyen átforrósodott. Ilyenkor sietve át kel
lett forgatni a gabonát. Az idén társadalmi 
munkával építettek szellőzőnyílásokat, s hogy 
a madarak se tegyenek kárt a magtárban 
lévő gabonában, minden nyílást azonnal rács
osai látták el. A gabonát emellett az idén is 
állandóan mérik és forgatják majd. Ha sok 
gyűlik össze, minden négyzetméterre bele- 
szúrják e  fúrőcsapoi, megnézd:, nem nyir
kos-e, nem dohos-e, nincs-e valami szaga., 
vagy nem forrósodik. S amint észrevesznek 
valahol valami hibát, azonnal forgatni kez
dik. szétteregetik az összegyűlt gabona tete
jét.

Amikor majd a magtár udvara reggeltől 
estig zsuffolva lesz szekérrel, akkor a mag
tárosnak különös gonddal, eréllyel és lelki
ismeretességgel kell dolgoznia. Előfordult 
már, hogy nyirkos-szemetes vagy zsizsikes 
gabonát szállítottak a magtárba. Ezért kell 
minden zsák tartalmát külön megvizsgálni. A 
nedves vagy zsizsikes gabonát természetesen 
nem veszi át, a szemetesét pedig műszerek 
segítségével megvizsgálja, megméri, mennyi 
szemét van a fúrócsappal kivett mennyiség
ben.

Akadt már olyan eset is, hogy az átvétel
nél a magtáros háromféle gabonát talált a 
zsákban: felül rendes, tiszta szemet, a köze
pén szemetesei, az alján pedig már ocsut. 
Ezt egy különleges, magaszerkesztette fúró
csap segítségével állapította meg, amely — 
ha a zsákban lévő gabonába szúrta — három 
különböző helyen telt meg szemmel. így az
után nem történhetett nála olyan, hogy csak 
a kiöntés után vegye észre, hogy a gabona 
szemetes.

Most már az a legfontosabb, hogy az el
szállításkor majd időben elegendő gépkocsit 
kapjanak. Az idén ugyanis az előírt beadási 
kötelezettségen kívül — melyből 20 vagon 
búza és 15 vagon árpa kerül a magtárba — 
még az állam által felvásárlandó gabona- 
mennyiségre is számítani kell. így kétszere
sen fontos, hogy a munka zavartalan lefo
lyása érdekében időben elszállítsák a gabo
nát.

Pőcze Mihály példamutatása
A mezőgazdasági és a term elési bizottság 

tag jai Dadon még az ara tás előtt értekezle
ten  beszélték meg az előttük álló feladato
kat. Négy részre, kerületre osztották a dadi 
határt. Dűlőfelelősöket választottak maguk 
közül, akiknek az a feladatuk, hogy ahol 
kasza a lá  é re tt a gabona, azonnal jelentsék 
a tanácsnak és felh ív ják  az illető gazda figyel
m ét: holnap megkezdheti az aratást, ö k  
figyelmeztetik a község gazdáit a rra  is, hogy 
időben, zökkenőmentesen történ jen  a gabona 
összehordása.

A term elési és mezőgazdasági állandó bi
zottsággal szorosan együttm űködik a  begyűj
tési állandó bizottság is. Ha megkezdődik a 
községben a cséplés, együtt m ennek m ajd a 
cséplőgépekhez, hogy m egmagyarázzák a 
gazdáknak, m iért kell, m iért fontos és m iért 
érdemes a cséplőgéptől azonnal a begyűjtő- 
helyre szállítani a gabonát.

E tervek megvalósítására, persze, csak ké
sőbb kerül sor. a begyűjtési állandó bizottság 
és ,a begyűjtési hivatal dolgozói mégsem pi
hennek. Nem várnak  csodára, tudják, hogy a 
begyűjtésről még a  legégetőbb m unkák ide
jén sem feledkezhetnek el. Sertésből és barom 
fiból 100 százalékra teljesítették félévi be
gyűjtési tervüket, azonban tojásból és vágó
m arhából 5—5 százalékkal elm aradtak. Be
gyűjtési hetet ta rto ttak  hát a községben. Az 
eredm ény: 100 százalékos le tt a  szarvasm ar
habeadási te rv  teljesítése is.

Ism ét a példam utatás bizonyult a  legerő
sebb fegyvernek. Pőcze Mihály, a  begyűjtési 
állandó bizottság elnöke m ár teljesítette egész 
évi sertés-, vágóm arha- és soványbaromfi- 
beadási kötelezettségét. Példáját sokan kö
vették a faluban.

Az elm últ napokban ismét nagy próbatétel 
elé 'került a begyűjtési állandó bizottság. 
Még lábon áll az új gabona, de az ország 
gabonát kér: búzát, rozsot, kenyérnek valót. 
A tanács és a begyűjtési állandó bizottság 
tagjai ismét megbeszélést tarto ttak .

Pőcze Mihály a megbeszélés u tán  két ó rá
val 3 m ázsa rozsot szállított a begyűjtő
helyre — a m últ éviből. Felkereste szomszéd
ját. F. Szabó Istvánt, m eglátogatta Murcsik 
Gyulát is. F. Szabó István 2 mázsa rozsot, 
Murcsik Gyula 150 kiló búzát adott be a m últ 
éviből.

Az ő példájukat azután niások is követték. 
Fél nap a latt 10 mázsa ógabona kerü lt a 
dadi begyűjtőhelyre. Úgy tervezik, hogy jú
lius 20-ig még 50 mázsa kenyérgabonát ad be 
a község. Ha ógabonából nem  futja, újból. A 
learato tt rozsot és búzát közös erővel, össze
segítve hordják a közös szérűre, hogy a csép
lőgép azonnal m unkához láthasson.

Megyénk lett az első az orsza'gos adófizetési versenyben
Megyénk dolgozó 

parasztjainak és min
den adófizetőjének 
köszönhető elsősor
ban, hogy adófizetési 
tervünket teljesíthet
tük. Nemes versengés 
alakult ki megyénk 
három járása, közsé
gei és városai között.

Az első félévi terv 
teljesítésében a tatai 
járás 113 százalékkal 
biztosította az első 
helyet. A dorogi já
rás mindössze 3 tized 
százalékkal maradt a 
tatai járás mögött.

A nagyvárosok

versenyében Tata lett 
az első 128,4 százalé
kos eredménnyel. Má
sodik Tatabánya 116,9 
cs harmadik Eszter
gom 105.7 százalék
kal. Tata, Tatabánya 
és Esztergom adóügyi 
megbízottai tehát jó 
munkát végeztek.

Az adóügyi megbí
zottak versenyében a 
kisvárosok között 
Oroszlány lett az el
ső. Adófizetési tervét 
126,5 százalékra tel
jesítette.

A kiváló eredményt 
elért adóügyi meg

bízottak jutalmat, 
prémiumot kapnak. 
A nagy körzetek kö
zött Kocs község sze
rezte meg az elsősé
get, amelynek szoro
san nyomában van 
Nagyigmánd és Ete. 
Az úgynevezett kö
zépközségek verse
nyében Szőny lett az 
első. A második hely
re Bakonyszombat- 
hely, a harmadikra 
pedig Környe került.

A kisközségek ver
senyében Dunaszent- 
miklós tört az élre. 
Nem sokkal szorul

tak a dunaszentmik- 
lósiak mögé Agostyán 
és Aka adófizetői.

Az adó és bizto
sítási díj bevételi 
eredménye az 1955 
második negyedévé
ben a nagyvárosok 
közül Tatabányán 
107,3, Esztergomban 
102,3 és Tatán 128,4 
százalék.

A kisvárosok közül 
Komárom 115, Orosz
lány 131, a járások 
versenyében pedig a 
komáromi járás 127,7, 
a dorogi 116,7 és a 
tatai 123 százalékot 
ért el.

Magyar és csehszlovák 
fiatalok találkozója 

Komarnóban
Elhagyta Magyarországot 

a VIT-stafét»
V asárnap K om ám énál el

hagyta M agyarcrszág terüle
té t a világ ifjúságának nagy
szerű. seregszemléjére, a var
sói VIT-re indított nemzetkö
zi ifjúsági staféta. A váltó, 
amely a bolgár és a rom án if
júság üdvözletét hozta hazánk
ba, 720 km-es u ta t te tt meg, 
egy hétig fu to tt M agyarország 
földjén.

Pontosan délelőtt fél 11 óra
kor érkezett a váltó  Komá
romba. I tt a Törekvés férfi és 
a Lenfonógyár női sportolói 
vették á t a váltóbotokat, m ajd 
a DISZ járási bizottsága szék
haza d ó  három  lovassportoló 
vitte az üdvözleteket vivő s ta 
fétabotokat. M integy 500 ér
deklődő előtt Czinder Károly, 
a DISZ járási bizottság első 
titkára  m ondott rövid üdvözlő 
beszédet. Ezt ünnepi műsor 
követte, m elynek befejezése 
u tán  a váltó elindult a Közúti- 
hídon a Csehszlovák Köztár
saság területére.

A m agyar fiatalok képvise
letében 80 tagú ifjúsági kül
döttség látogatott el a  váltó e l-' 
ső csehszlovákiai állom ására, 
Komam óba.

Komarnóban a város főteré
hez vezető útvonal mentén 
sokezer főnyi tömeg sorakozott 
fel és nagy tapssal, lelkes él
jenzéssel fogadta a dalolva ér
kező m agyar fiatalokat.

Jan  Vyparyna, a  Csehszovák 
Ifjúsági Szövetség terü leti bi
zottságának titkára  üdvözölte 
a m agyar ifjakat. Ezután Tur- 
gonyi Júlia, a DISZ KV titkára  
m ondott beszédet.

Az ünnepség u tán  a  VIT- 
stafé ta  tovább indult Csehszlo
vákián keresztül Varsó felé; 
(MTI)

KALASZGYŰJTŐ
VERSENY

A nyár szám talan élményt 
nyújt az úttörők számára. A 
sok élmény m ellett azonban 
m arad idő m ás feladatok el
végzésére is. Sok úttörőcsa
pat tűzte nyári program jába a 
kalászgyűjtést. A kalászgyűj
tés nem csak nemzetgazdasági 
szempontból jelentős, hanem 
anyagi hasznot is biztosít az 
úttörőknek. Az esztergom tá- 
bori úttörők a következő fel
hívással fordultak a megye ú t
törőihez:

„Az esztergomtábori Vasvári 
Pál Úttörőcsapat azzal a felhí
vással fordul Komárom megye 
valamennyi úttörő csapatához, 
hogy vegyen részt a kalász
gyűjtő versenyben.

Mi, esztergomtábori úttörők 
vállaljuk, hogy az állami gaz
daság, a termelőszövetkezet és 
az egyéni dolgozók mintegy 80 
holdnyi gabonával bevetett te
rületén az aratógépék után ősz- 
szegyűjtjülk az elszórt, a föld
sarkokban elmaradt!kalászokat.

Hazánknak, dolgozó népünk
nek minden marék gabonára 
szüksége van. Csapatunk min
den tagja mindent el fog kö
vetni, hogy egy kalász se men
jen kárba.
A kalászgyűjtő verseny a 

meghirdetés napjától augusz
tus 15-ig tart. A verseny ér
tékelése augusztus 20-án lesz.

Előre, a kalászgyűjtő verseny 
sikeréért!

Csapattanács”


