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A Z  Ö R Ö K  BAR ATS A G J E G Y É B E N
(Folytatás az 1. oldalról.) 

tő  bátorsággal oltó szovjet 
katonák.

A hazatérők szeme sem 
m arad  “száraz. Velem szem
ben egy szőke fiatal kis kato
na igyekszik férfiasán el
nyelni érzelmeit, m ikor a 
harcban elesett hősöktől bú
csúzik a dörrenő sortűz. Ko
szorú, koszorú u tán  kerül a 
barátság em lékm űvének ta 
lapzatára. A tom pán zengő 
gyászinduló az emlékezésből 
a jövő felé hangzik. Nem fe

lejtünk el benneteket. Ügy 
neveljük gyermekeinket, hogy 
ők is szivükbe zárjanak 
m indnyájatokat. így gon
doljatok ti is ránk és gyerme
keinkre, akik éppen most 
tűzik meleg szeretettel m in
den m egjelent szovjet har
cos szíve fölé országunk cí
merét. Őrizzetek meg ben
nünket em lékeitekben. Mi 
sem felejtünk el benneteket, 
s rátok gondolva harcolunk 
tovább a szocializmusért. a 
békéért.

Búcsúznak a dorogi járás dolgozói
Mintegy hétezer dolgozó 

gyűlt ősze a dorogi járásból 
Dorog legszebb terén, a m ű
velődési ház előtt, hogy a 
hála és barátság virágait, s 
a sok m ás ajándékot átadják  
a szovjet harcosoknak, tiszt- 
helyetteseknek és tisztek
nek. Az ünnepségen megje
len t Rónai Sándor elvtárs, az 
országgyűlés elnöke, az 
MSZMP Politikai Bizottsá
gának tagja, Aczél György 
és Sándor József elvtársak, 
az MSZMP Központi Bizott
ságának tagjai, Tutarinov 
elv társ altábornagy vezeté
sével több m agasrangú szov
je t tiszt. Ugrai Ferenc vezér
őrnagy elvtárs, a  honvédelmi 
m iniszter helyettese, a  ve
zérkar főnöke, Nem eslaki 
Tivadar elvtárs, az MSZMP 
Komárom megyei bizottságá
nak  titkára, valam int a me
gye és a járás vezető sze
mélyiségei,

Kroszner László elvtárs 
ünnepséget megnyitó szavai 
u tán  a megye dolgozói nevé
ben Nem eslaki Tivadar elv
tá rs  szólt a búcsúzó szovjet 
harcosokhoz. M indnyájunk 
szeretetét tolmácsolta, am i
kor többek között azt han
goztatta: „ . . .  Nehéz a búcsú 
és elválás, hiszen ez a másfél 
év, am ely a testvéri együtt
m űködés, a barátkozás szel
lemében telt el, összeková
csolt bennünket. Sokan van
nak itt  ezen az ünnepségen  
olyanok, akike t személyes 
barátság, jóviszony, kellemes 
ismeretség fű z  sok szovjet 
harcoshoz és tiszthez. Me
gyénk lakossága nemcsak az 
ellenforradalom leverésében 
nyú jto tt segítségért hálás és 
szerette meg önöket, szovjet 
harcosokat, hanem  az itt-tar- 
tózkodásuk alatt tapasztalt 
emberségükért, szerény egy
szerűségükért és azért a köz
vetlen  támogatásért, am elyet 
a normális élet helyreállítása 
érdekében nekünk nyú jto t
ta k ”

Beszéde befejező részében 
kérte  a szovjet harcosokat: 
* . . .  vigyék el m egyénk  
egész lakosságának őszinte, 
szívből jövő üdvözletét a 
szovjet em bereknek, hozzá
tartozóiknak. M ondják el 
odahaza, hogy m egyénk la
kossága és az egész magyar 
nép nagyon hálás a nagy 
szovjet nép segítségéért és 
támogatásáért.’’

A dorogi já rás dolgozói 
nevében lelkes éljenzés köz
ben Knyazovics András bú
csúzott el a szovjet alakulat
tól, ígéretet téve, hogy 
, , . . .  követni fog juk a szov
je t népet lenini útján, lenini 
magatartásában, tapasztala
ta ik  felhasználásával felépít
jü k  hazánkban is a szocia
lista társadalmat.” Ezután 
Ugrai Ferenc vezérőrnagy 
elv társ m ondott rövid beszé
det a katonákhoz.

Rónai Sándor elvtárs, az 
országgyűlés elnöke a m a
gyar nép szívből jövő, forró 
üdvözletét tolm ácsolta a 
szovjet hadsereg harcosainak. 
Ezekben a napokban — 
m ondotta — több helyen 
búcsúznak a m agyar dolgo
zók a szovjet harcosoktól. 
Azt a hálát és szeretetet, 
am elyet népünk érez igaz 
barátai, a szovjet em berek 
irán t, nehéz szavakba önteni, 
nehéz erre  méltó kifejezést 
találni. Em lékeztetett Rónai 
elvtárs, hogy az évek során 
a szovjet em berek segítségé
kel és népünk áldozatos har
cával Magyarország az elnyo
m ottak és kizsákm ányoltak 
országából a nép hazájává 
bált. s ezt a néphatalm at 
fekarta m egdönteni 1956-ban 
az ellenforadalom.

A fasiszták azonban ez
útta l is elszám ították magu
kat. A belső árulás ugyan

átm enetileg m egzavarta a 
m agyar nép sorait, de a for
radalm i m unkás-paraszt kor
m ánynak a varsói egyezmé
nyen alapuló kérésére a 
szovjet korm ány segítséget 
nyújtott. — A z önök áldoza
tos harca hozzásegített ben
nünket az ellenforradalom  
fegyveres erőinek leveréséhez 
— m ondotta a többi között 
Rónai elvtárs.

A búcsúzó szovjet harco
sokat a rra  kérte, adják át a 
m agyar nép testvéri üdvöz

le tét népüknek és m ondják el, 
hogy mi, magyarok tudatában 
vagyunk annak, hogy a szocia
lizmus ügyének és a béke 
megőrzésének leghatalm asabb 
ereje a szocialista tábor egy
sége, s ezért további harcun
k a t ennek jegyében folytat
juk.

Rónai Sándor elv társ beszé
dét a szovjet harcosok három 
szoros hurrá  kiáltással fogad
ták. m ajd az üdvözlő beszé
dekre a  szovjet alakulatok ne
vében Tutarinov altábornagy 
elvtárs válaszolt:

— Drága barátainak! Ma 
önök harcosainkat búcsúztat
ják, akik  a szovjet kormány 
határozata alapján, a nvngyai 
kormány beleegyezésével ha
zájukba térnek vissza — kezd-

lista körök agressziós, háborús 
törekvéseiről beszélt. Elmon
dotta, hogy ezek a körök ma 
sem akarnak lemondani hideg- 
háborús politikájukról, elfojt
ják a gyarmati országok nem
zeti felszabadító mozgalmait, 
beavatkoznak a kisebb orszá
gok belügyeibe stb.

A Szovjetunió, amely birto
kában van a legkorszerűbb 
fegyvereknek, nem a támadás, 
hangm éppen a béke megőrzé
se érdekében tesz intézkedé
seket. A szovjet hadsereg har
cosai közül nagyon sokan ál
dozták m ár életüket az igaz 
ügy, a  béke megvédése érde
kében, Ezt tettek  M agyaror
szágon is internacionalista kö
telességüket teljesítve 1956- 
ban. — Visszatérve hazánkba 
— fejezte be beszédét — a 
szovjet harcosok nevében m e
leg köszönetét m ondok azért a 
sok. szerétéiért. am elyet eddig 
is kaptunk és a mostani szí
vélyes hangokért is. Kívánok 
a magyar népnek sok sikert 
és jó egészséget a szocializmus 
építésében. Éljen a magyar 
és szovjet nép örök barátsága! 
Éljen a szocializmus és a de
mokrácia nagy tábora!

A z  Internacionálé felemelő 
akkordjainak elhangzása után 
a szünetben m egható jelene
teknek voltunk tanúi. A nagy
gyűlésen m egjelent dolgozók 
és a  búcsúzó szovjet harco
sok személyes ismerősökként 
könnyes szem ekkel testvéri 
csókok közepette mondtak 
búcsút egymásnak, s csopor
tonként összeverődve beszél
gettek el a közös harcokról, 
élményekről. Címeket cserél
tek, s  sok helyen hangoztat
ták: nem  válunk el véglege
sen, én is felkereslek ottho
nodban, téged is meghívunk, 
látogass el hozzánk.

Az ünnepség befejező ak
tusaként a szovjet harco
sok egységenként díszlépés-

te beszédét. M ajd a szocialista * ben. egetverő taps kísére-
tábor és ezen belül a Szovjet
unió békepolitikáiáról. s az 
ezzel szemben álló im peria-

tében vonultak e l a könnyes 
szemmel búcsúzó dolgozók 
előtt.

Búcsúzás Tatán
Még egy kis igazítás a d ra

périán, s az emelvény készen 
várja  az ünneplőket. Fél hat. 
A Kristály-szálló előtti té r  
csakham ar em berekkel telik 
meg. A zenekar néha rázen
dít egy nótára, gyerekek fu t- 
károznak. ta rk a  ruhás asszo
nyok, lányok virágcsokrokat, 
levelezőlapokat szorongatnak 
a  kezükben. E pv  szovjet fő
hadnagy cukóx-kával kínálja a 
gyerekeket.

A Baji ú t felől harsány nóta 
hallatszik. Jönnek az ünne
peltek a  szovjet katonák. M ár 
itt is vannak. Felcsattan a 
taps. Az. alegységek szemben 
az em elvénnyel megállnak. — 
Szervusz Szása! — k iá lt egy 
fiatalem ber a tömegből. Köl
csönös integetések, rövid szó
váltások kezdődnek. De nem 
sokáig, m ert felhangzanak a 
himnuszok, megkezdődik az 
ünnepség. Forrón tűz a  nap. 
A hőség izzadságcseppeket 
csal a homlokokra. Ü jabb 
búcsúzkodók érkeznek. — Sza
bad egy kicsit leskelődni? — 
szól egy idős néni, m ajd a

m unkásőrök bátorító mosolyá
ra  közelebb nyomul a katonák 
sorfalához.

Meleghangú, üdvözlő beszé
dek hangzanak el. A párt és 
tanács vezetői ajándékokat 
nyújtanak  á t a távozó szov
jet parancsnokoknak. A Haza
térő egység parancsnoka „ k ö 
szönetét mond és sole sikert 
kíván m agyar barátainak a 
szocializmus építéséhez.

Még néhány perc, és fel
bomlanak a sorok. A virágok 
— egy-egy csók kíséretében — 
gazdát cserélnek. K attannak 
a fényképezőgépek. Itt-ott 
címeket cserélnek. Szól a  zene. 
Milyen meleg van! Most m ar 
belül is. Elmennek, de ha 
kell visszajönnek. Ha bajban 
vagyunk, soha nem  hagynak 
m aepnkra minket. Ezt ígérte 
a szovjet parancsnok. Akkor 
hát rendben van. Megalakul 
a díszmenet. A közönség üte
mesen tapsol. Elvonulnak az 
alegységek. Minden jót elv- 
társak! És köszönet azért, 
am it te tte tek  értünk!

N N E N - O N 1 W Ä N
HAJÖCS AVAR NYLON

BÓL. Egy dán cég újabban 
nylon hajócsavarokat állít elő. 
Ezeket legfőképpen halász- 
hajók gyártásánál használják. 
Súlyuk jóval kisebb, m int a 
fémötvözetből készült hajó
csavaroké, azonkívül az az 
előnyük, hogy külső sérülések
kel szemben sokkal ellenállób
bak, nem  beszélve arról, hogy 
a nylont a tengeri folyondárok 
és kagylók messze elkerülik.

OLASZ ZENESZERZŐ K A PTA  AZ 
IDEI HONEGGER-DIJAT. G 'erolam o 
A rrig o  f ia ta l p a lerm ói zen esze rző  
n y e r te  a z  idei n em zetközi
,.H o n eg g er zen eszerző i d í ja t” . A 
d íjn y e r te s  m ű cím e; „ V a sá rn a p  a  
bo u lv ard o n ” . A H onegger-díj
150 e z e r  f r a n k  a n y a g i elisim erés- 
eei is já r .

UJ M OZART A  L Á T H A T Á 
RON? Peter E fler 13 éves bé
csi fiú  a napokban részt ve tt 
az általa szerzett A z  elvesztett 
nővér című operett ősbemutató
ján. Peter három év óta a 
bécsi zeneakadémia hallgatója. 
A  brüsszeli világkiállításon 
nem zetközi hallgatóság előtt 
nagy sikerrel játszotta el

Beethoven H l. zongoraverse
nyét. Operettjének sikeréről a 
sajtó egyelőre nem  nyilat- 
\kozik.

MEG AKARTAK V ÁSÁROLNI A 
P ISA I FERDETORNYOT. Bruc-e 
L am b ert a m e rik a i m illiá rd o s  
o la szo rszág i u ta z á sa  ide jén  a já n 
la to t te tt a  p isai v á ro s i h a tó sá 
g o k n ak . hog y  m egvásáro lja , a  h í
r e s  fe rd e to rn y o t. S a jn á la tá ra  
azo n b an  a  h a tó ság o k  k ije le n te t
ték. hog y  a  to ro n y  nem  eladó.

RAGYOGÓ KILÁTÁSOK. 
Fulgencio Batista kubai dik
tátor háromhónapi kéjutazásra 
készül Európába. U tjának elő
készítésére, előőrsként 15 éves 
Jorge nevű fiát küldte a Rivié
rára, hogy megtegye a szük
séges intézkedéseket és lefog
lalja a megfelelő szállodai lak
részt. A 15 éves ifjú olyan pa
zarló módon és arányban 
fogyasztja az italt, a hölgye
ket és egyéb földi jókat, hogy 
az érdekeltek m áris a leg
nagyobb várakozással tekinte
nek az apa érkezése elé. Ha 
ilyen a fiú, mj m indent lehet 
még várni egy felnőtt d ik tá
tortól?

SAJÁT ÉRDEKÜNKBEN
Csökken-e vagy növekszik a 

háborús veszély napjainkban? 
Az em berek szemében ott búj- 
kál a kérdés a  félelem. A kö
zelmúltban kétszer pusztították 
el az em berek ezreit. Kétszer 
ülte meg a halálfélelem, a 
gyász az országokat, városo
kat és házakat. Kétszer volt 
részünk borzalm akban, me
lyekből nem kérünk többet. 
Nem akarunk többé háborút. 
Nem akarunk gyereküket si
rató  anyákat és anyjukért síró 
gyerm ekeket látni.

Nem! De vajon elég ennyi? 
Hiszen tudjuk, hogy a tőkés 
országokban eszeveszetten ké
szülnek egy új, az eddigieknél 
borzalm asabb háború kirob
bantására. Mi a békéért küz
dünk, s ha ra jtunk  múlik, 
nem lesz háború. Emellett 
mégis fel kell készülnünk vá
rosaink, falvaink, az emberek 
életének megvédésére. Fel kell 
készülnünk, m ert az ellenség 
a gyenge országot ham arabb 
tám ad ja meg, m in t a jól felké
szült, ellenállásra képes or
szágokat.

Felkészültségünkkel nem 
csak m agunkat, hanem  a  bé
két is védjük.

Hazánk m inden városában 
vannak légoltalmi szervek, 
melyek azon munkálkodnak, 
hogy minél eredményesebb le
gyen hazánk erősödése, meg
védése. M unkájukhoz a lakos
ság tám ogatása is szükséges.

A második világháborúban 
Moszkvában ezer és ezer em
ber életét m entette meg az, 
hogy j ólképzett légoltalmis- 
ták m űködtek együtt a kato
nákkal és a kiképzésben ré
szesült lakossággal. A m i kö
telességünk is tám ogatni a 
légoltalmi szervek m unkáját, 
látogatni az általuk rendezett 
előadásokat és az ott tanu lta
kat hasznosítani.

Az egyik előadáson hangzott 
el azon kérdésre, hogy m iért 
van szükség a légoltalmi k i
képzésekre, a hallgatóság köré
ből egy felszólalás: idősebb 
férfi m ondotta el a  követke
zőket:

— Valahol a Dunántúlon, X. 
városban m ár hosszú ideje 
nem volt tűz. Ezt tudva az em
berek közül sokan m ár arról 
kezdtek beszélni, hogy nincs is 
szükség tűzoltókra. Az egyik 

I éjjel aztán gondatlanság kö-

Megünnepeltiik a nemzetközi 
szövetkezeti napot

T arján  község három  szö
vetkezete — a földműves-, 
term elő- és a kisipari szö
vetkezet együtt ta rto tta  a 
nemzetközi szövetkezeti na
pot. Vasárnap m ár korán 
reggel hozzáfogtak a sátor 
építéséhez és egyre azon iz
gultak, milyen idő lesz dél
után.

Ebéd után kezdődött az 
ünnepség. Az óvoda nevelői 
évzáró előadáshoz készültek 
a kultúrházban. Nagy volt a 
sürgés-forgás, jöttek a szü
lők, hozták gyermekeiket, a 
nap szereplőit, 3—6 éves 
kis kultúrgárda-tagokat,
karjukon pedig a gondosan 
kivasalt jelmezeket. Az ün
nepi könyvhét befejezése
kén t két kis úttörő á ru sí
totta a k h ltú rh á z* * élött ‘ a 
könyveket, a  szövetkezet 
dolgozói pedig a m ásik sá
tornál töltögették a kadarkát, 
csemegét és a frissen csapolt 
sört. Közben mi, szülők ősz- 
szegyűltünk a kultúrházban, 
hogy végignézzük a jövő 
nemzedék produkcióját. A 
telt ház azt bizonyította, 
hogy a ta rján iak  szeretik a 
gyermekeket. A kétórás m ű
sor u tán  egyöntetű volt a 
vélemény, hogy az előadás

szép volt, gyerm ekeink ér
telme feltűnően gyarapszik, 
csiszolódik a lelkiism eretes 
óvodai nevelés folytán.

Az előadás után a fiatalság 
táncra perdült. A táncm ulat
ságot a három szövetkezet ve
zetői szervezték és rendezték 
társadalm i m unkában s a jöve
delm et teljes egészében a 
Fóti Gyermekváros tégla
jegyeire fordították.

Segesdi József
a H azafias N ép fro n t fn rján i 

b izo ttság án ak  elnöke

vetkeztében kigyulladt egy 
ház, s az erős szélben a tűz 
pillanatok a la tt tovább te r
jedt. Az em berek az ijedség
től fel sem ocsúdtak, am ikor 
nagy szirénázással megjelen
tek a tűzoltóállomás autói. A 
tüzet rövid idő a la tt eloltották 
és ezzel meggátolták több ház 
leégését, m egm entették a vá
ros lakóit a nagyobb kártól.

Az előbb még hangoskodó 
erre csak ennyit m ondott: kö
szönöm. Azóta ennél a kikép
zési csoportnál az előadásokon 
m indenki részt vesz és előme
netelük kitűnő..

A M inisztertanács rende
leté alap ján  T atabánya város
ban is folyam atban van a la
kosság, légoltalmi tájékozta
tása. A tanfolyam okat első
sorban az üzemekbén indítot
ták  be. Az eddigi eredmények; 
igazolják a  dolgozók érdeklő
dését az ott ism ertetett új lé
gifegyverek és az azok elleni 
védekezés iránt.

Ott, ahol a pártszervezetnek 
és az igazgatónak is szívügye 
a légoltalmi oktatás, (például 
a Il-es sz. erőműben) ott a 
dolgozók 100 százalékosan 
m egjelennek az előadásokon. 
De ahol a légoltalmi törzs nem 
kapott a mozgósításhoz ele
gendő segítséget (például az 
építőelemgyárban), o tt bizony 
kétszer kellett megszervezni 
és beindítani a tanfolyamot. 
Az aiukohóban pedig még egy
általában be sem indult az ok
tatás.

A város lakóterületein 
szeptemberben kezdődik meg 
az általános tájékoztatás. A 
M inisztertanács rendelete ér
telm ében m inden 14 éven fe
lüli lakos felső korhatár nél
kül köteles részt venni az 
előadásokon, melyek időtarta
m a összesen 10 óra. Az elő
adásokat kétórás foglalkozta
tások keretében lakóterület 
szerinti elosztásban tartják .

\ szerkesztőség helyreigazító közleménye
• Értesítjük .Kedves, olvasóin
kat, hogy folyó hó 12-i szá
m unkban m egjelent „A tizen
ötliteres em berek” című szatí
ránkba sajnálatos hibák ke
rültek. A sajnos „tömegmoz
galom m á” terebélyesedett it
taság elleni mozgalmat kíván
va segíteni, egyik m unkatár
sunk Csévre látogatott el, s 
o tt tapasztalta, hogy többen 
m értéken felül fogyasztják a 
szeszesitalt. Csak ezeket az 
em bereket akarta  kipellengé

rezni, de sajnos, szatírája bi
zonyos m értékig az áTta'T&nosí- 
tás határa it súrolta, s ez mél
tán háborította fel a falu na
gyobb részét képező olyan 
dolgozókat, akik m értéklete
sen élnek. A cikkben szerep
lő összehasonlítások és a kö
rültekintést nélkülöző bizo
nyos általánosításokat ta rta l
mazó megállapítások m ia tt a  
cikk író já t felelősségre vontuk 
és figyelm eztettük a hasonló 
hibák jövőbeni elkerülésére.

Szerkesztő bizottság.

Vegyszeres gyomirtás Szomódon
Országszerte tapasztalható, 

hogy a gyomnövények közűi 
jónéhány „törzsvendég” lett 
legelőinken. Ez pedig elég 
sajnálatos dolog, ha számba- 
vesszük, hogy másfélmillió ka- 
tasztráLis hold területről ál
lataink szám ára nagyon cse
kély mennyiségű fűterm ést 
kapunk. Ilyen hatalm as te rü 
letről szántóföldi takarm ány
term esztés esetében horibilis 
m ennyiségű term ék jönne le.

Természetesen bőven van 
olyan legelőterület, ahol nem 
— vagy legalábbis egyelőre 
nem  — lehetne szántóföldi te r
mesztést folytatni. De nem is 
ez a cél legelőterületeinkkel, 
hanem  az, hogy a legeltetés 
időszaka alatt állataink részé
re jó minőségű és megfelelő 
mennyiségű fűterm ést biztosít
sunk. M egállapításaink szerint 
több más tényező m ellett — 
am elyre ebben a cikkünkben 
nem kívánunk kitérn i — ezt 
elsősorban a legelők gyomtala
nításával tudjuk elérni.

Országos szinten a korszerű 
legelőgazdálkodás most van 
kialakulóban. Eddig a gyomo
kat vagy kiszúrkáltatták a 
pásztorokkal, vagy magkötés 
előtt lekaszálták. Ahol ez 
megtörtént, o tt többé-kevésbé 
eredményhez vezetett a mun
ka. A legtöbb helyen azonban 
vagy pénz, vagy idő nincs e 
feladat elvégzésére. Tudvalevő 
dolog, hogy a legelők gyomjai
nak nagyrésze éppen az ara- 
tás-cséplési m unkák idején ér
kezik abba a fejlődési sza
kaszba, am ikor pusztítani kel

lene. Azonban az em berek el 
vannak foglalva, így a gyom
irtá s  elmarad. A többi növé
nyi kultúra gyom talanításával 
egyetemben is segítenek a ku
tatók, mezőgazdasági szakem
berek. Ma m ár világszerte, 
majdnem  minden fontos kul
túrnövény gyom talanítására 
van megfelelő vegyszer.

A szomódi legeltetési bi
zottság él ezzel a  lehetőséggel, 
elhatározta, hogy éves részle
tekben vegyszerrel gyomtala- 
n ítja  a legelőt. Az idén kb. 4 
kh-ra, ahol legjobban elszapo
rodott a tövises iglic, a bokóló 
bogáncs, és a mezei iringó, két
szeri permetezésre szerződést 
kötöttünk a Növényvédő Állo
mással.

A kései kitavaszodás m iatt 
azonban az esedékes első per
metezés elm aradt. Csak június 
23-án kerülhetett sor a mun
ka elvégzésére. Figyelembevé- 
ve. hogy a gyomok kifejlődött 
állapotban voltak és csak egy
szer került sor permetezésre, a 
Növényvédő Állomás küldötté
vel együtt úgy határoztunk, 
hogy eltérünk az „elm életi” 
vegyszeradagtól. A 4 kh-ra ki
perm eteztünk 10 kg Dicorni- 
tot és a tapadóképesség foko
zására 4 kg káliszappant ad
tunk az oldathoz. A perm ete
zést este végeztük, tehát nem 
ideális állapotban, m ert a le
gelőt csak m ásnap érte  nap
sütés. Ennek ellenére a hatás 
elsőrendű lett. Az összes tövi
ses iglicen egy hét múlva a 
deformálódás erős jelei m utat
koztak, két hét m úlva pedig

m ár féligszáradt állapotban 
voltak a gyomok. Az iglic 
u tán  sorrendben a bogáncsfé
lék pusztultak el, m ajd har
m adsorban a mezei iringó. 
Ugyanis ennek a gyomnövény
nek pergam entszerű levélzete 
m iatt igen erős a morfológiai 
ellenállóképessége. Ezért ta
nácsos, hogy ha arra  mód van, 
a permetezés előtt gyűrűshen
gerrel járassuk meg a legelőt. 
Ezzel a m űvelettel sebet ej
tünk  az iringó vaskos levél- 
zetén és szárán, s u ta t nyitunk 
a vegyszer számára.

Szomódon a vegyszeres 
gyomirtás „főpróbája” jól si
került. A kísérlet bevált, s ma 
m ár a község gazdái elismerik 
ennek a módszernek nagy 
hasznát és jelentőségét. Bizo
nyára a jövőben nem  okoz 
majd gondot a szomódiaknál a 
vegyszeres gyom irtás alkal
mazása.

A fenti tények figyelembe
vételével ajánljuk  a megye va
lamennyi legeltetési bizottsá
gának, hogy ne idegenkedje
nek a vegyszeres gyomirtástól. 
Az eljárás jó, legfeljebb o tt 
eredménytelen a munka, ahol 
azt rosszul, szakszerűtlenül 
végzik el.

Amikor a többi legeltetési 
bizottságok felé fordulunk, 
hogy kövessék példánkat, 
egyúttal megköszönjük a Nö
vényvédő Állomás lelkiismere
tes m unkáját, amellyel hozzá
járult legelőnk gyom talanítá
sához.

Szomód község legeltetési 
bizottsága


