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A sárisápi egységes pártszervezet helyesen irányítja 
a párt- és tömegszervezetek munkáját

Az elmúlt év őszéig, a pártvezető
ségek újjáválasztásáig Sárisáp köz
ségben egymástól külön dolgozott á 
termeiőcsoport, az állami gazdaság és 
a falusi alapszervezet. Munkájukat 
nem hangolták össze, nem dolgoztak 
összhangban. Előfordult, hogy éppen 
ellenkezőleg mozgósított a feladatok 
megoldására a termelőcsoport, mint a 
falusi pártvezetőség. A pártvezetösé- 
gek újjáválasztásával azonban létre
hozták a sárisápi egységes pártveze- 
töséget, amely összefogja az alapszer
vezeteket és irányítja a faluban dol
gozó tömegszervezeiek munkáját.

A pártvezetőségek újjáválasztásáig 
nem törődtek a tömegszervezetekkel
Az öt alapszervezet mellett négy 

tömegszervezet neveli a dolgozókat Sá
risápon. Az ifjúság szervezete a DISZ, 
az MNDSZ. az MSZT és az MSZHSZ. 
A pártvezetőségek újjáválasztásáig 
gyenge munkát végeztek, mert nem 
számoltatta be senki az alapszerveze
tekből végzett munkájukról. Különö
sen a DlSZ-t hanyagolták el. György 
Márton elvtárs, az egységes párt
vezetőség titkára is sokáig tanulmá
nyozta munkájukat, hogy a sokféle 
szervezet munkáját a párton keresz
tül irányítani tudja.

Kovács elvtárs a járási titkárok 
országos értekezletén különösen fel
hívta párttitkáraink figyelmét a DISZ 
munkájára. Nem egészséges jelenség 
az, hogy a pártnak több tagja van, 
mint a párt segédcsapatának, a 
DISZ-nek. György elvtárs annak elle
nére, hogy a DISZ munkáját azelőtt is 
figyelemmel kísérte, tanácsokkal látta 
el a vezetőségi tagokat, eljárt a DISZ 
politikai körökre is, mégsem szá
moltatta be Varga elvtársat — a 
DISZ-titkárt — végzett munkájukról.

Kovács István elvtárs beszámolója óta 
sokat foglalkoznak a Ü iS k z e l

A járási titkárok országos értekez
lete után azonban a párívezetőségi ta
gokkal közös megbeszélést tartottak a 
DISZ munkájáról és Varga elvtárs be
számolt nehézségeikről. Határozatba 
foglalták, hogy a DISZ tagságát nö
velni keli. A határozathozatal óta 15 
taggal növelték a DISZ taglétszámát. 
Belépett Viszkák Katalin, Kőhegyi 
Mariska, Horváth. Katalin. A szerve
zés azonban tovább folyik, mert a fia
talok nem elégednek meg eddigi ered
ményeikkel. Most célul tűzték ki* 
hogy az összes falusi fiatalokat, — 
akik nem dolgoznak üzemeknél —, 
bevonják a szervezetbe. Hogy a fia
talok esti szórakozása biztosítva le
gyen, az egységes pártvezetőség a 
DISZ-nek ajándékozta a párt rá
dióját.

Segítik az MHIDSZ-t is
Hasonló jó eredményeket ért el az 

MNDSZ is a tagság szervezése terü
letén. Baracska Lajosné, a titkárhe- 
lyettes minden problémájával György 
elvtárshoz fordul. legutóbb azért 
kereste fel, hogy tanácsot kérjen, ho
gyan irányítsa a csoportbizalmiak 
munkáját, mert egyedül nem győzi. 
György elvtárs megmagyarázta, hogy 
együtt beszélje meg a csoportbizalnn- 
akkal, adjon megbízatásokat, mert ha 
egyedül akar mindent elintézni, akkor 
„belefullad” a munkába és mégsem 
tud jó  munkát végezni. Azóta a cso- 
portbizaimiak aktivitása javult, de 
még mindig az a hiba, hogy az 
MNDSZ inkább fizető tagságra tö
rekszik és kevés az aktív tagja, akik 
dolgoznak is. Az egységes pártveze
tőségnek fel kell figyelni erre a hi
bára 's segíteni kell ennek a feladat
nak a megoldását.

Az MSZHSZ munkájában a pártvezeteségek 
tag jai is résztvesznek

Az MSZHSZ sárisápi szervezete me
gyénkben az elsők közé tartozik. A 
szakkörök mind nagy eredménnyel mű
kődnek. Munkájukba nemcsak a párt
vezetőség, hanem a DISZ-tagok is be
kapcsolódnak. Szegvári József, a XIV- 
es akna DISZ-titkára is állandóan ta
nítja a fiatalokat. Előfordult már az. 
— mivel 16 éven alul nem vesznek fel 
tagokat — 14—15 éves fiatalok mond
ták magukat 16 évesnek, hogy az 
MSZHSZ tagjai lehessenek.

A tömegszervezetek közül egyedül 
az MSZT nem végez kielégítő mun
kát. Az egységes pártvezetőség még 
nem találta meg a helyes utat mun
kája megjavításához. Ezen pedig sür
gősen változtatni keli. A M a g ya r- 
Szovjet Barátsági Hónap ideje alatt 
a szervezet tevékenysége mindössze 
arra irányult, hogy eladja a mozi
jegyeket. Ez pedig kevés. Az MSZT 
titkára nem’ fogadta el az egységes 
pártvezetőség bírálatát, amit munkája 
p le tt gyakorolt. Nem számolt be egy

szer sem munkájáról, annak ellenére, 
hogy már felszólították erre.

A tömegszervezetek kiváló tagjaiból 
a párttagság minőségi színvonalát is 

biztosítani kell
A tömegszervezetek helyes irányítá

sa nehéz és bonyolult feladat. Ezt a 
feladatot a sárisápi egységes párt
vezetőség szívós munkája eredménye
ként sikerrel oldja meg. De munkája

hiányossága még ugyanaz, mint a 
tömegszervezeteké, hogy csak a tag
ságmennyiségi növelésére törekedett a 
tőmegszervezetekriél és nem igyekezett 
helyes neveiőmunkán keresztül a m:- 
nőségi színvonalat is növelni. Ezen 
a hibán mind a DISZ-szervezetnél, 
mind az MNDSZ-nél az egységes párt
vezetőségnek változtatni kel!, mert 
csak akkor mondhatja el, hogy a tö
megszervezetek helyes irányításán ke
resztül is végrehajtotta pártunk má
sodik kongresszusának erre vonatkozó 
határozatát.

\ vállalás Kömlűdösi is csak akkor értékes, ha valóraváltják
Már alig található megyénkben 

olyan község, amely ne csatlakozott 
volna a szőnyi termelőszövetkezet és 
Nagyigmánd község versenyfelhívásá
hoz, a „Termelj idén többet, mint 
tavaly”  mozgalomhoz. Egyre több 
község termelőszövetkezete és termelő
szövetkezeti csoport dolgozó paraszt
jai vitatják meg termelési értekezle
ten, gazdagyűlésen e nemes cél jelen
tőségét és fontosságát, követve az 
ipari dolgozók példáját, versenyre 
hívják egymást és felajánlásokat tesz
nek a termés emelésére, a termelés 
fokozáséra.

Egyes községek dolgozó parasztjai 
azonban abba a hibába esnek, hogy 
elfogadják a versenyfelhívást papí
ron, de a többtermeiés érdekében 
semmi előfeltételt nem biztosiéanak.

Nem alkalmazzák a termelés nagyobb 
biztosítékát, a szovjet agrotechnikai 
módszereket, elhanyagolják a korai 
vetést.

Ebbe a hibába esett Kömlőd dolgozó 
parasztsága is. Csatlakoztak a sző
nyi és nagyigmánd! versenyfel

híváshoz, ugyanakkor versenyre 
hívták Kecskéd dolgozó paraszt
ságát, de semmi előfeltételük nincs 

a többtermeíés biztosi Sására.
Amellett, hogy eléggé elmaradtak a 

tavaszi vetéssel, egyetlen négyszögöl 
földet sem vetettek keresztsorban. 
Hiba, hogy a tanács semilyen fel- 
világosító munkát nem végez a sok 
helyen már kipróbált és jól bevált 
szovjet agrotechnikai módszerek akal- 
mazására.

Csak úgy tud Kömlőd dolgozó pa
rasztsága a nemes versenyből győz
tesként kikerülni, hä követik Szedla- 
csek János 6, Somogyi Károly 11, 
Szendrei József 14, Czuppon Kálmán 
17 holdas dolgozó parasztok példáját, 
akik már márciusban elvégezték a 
tavaszi vetést és a még hátralévő 
mezőgazdasági munkákban alkalmaz
zák a négyzetes vetést, fejtrágyázást, 
pótbeporzást és a többi nagyobb ter
mést biztosító módszereket. Ezeknek a 
munkáknak az elvégzésében nagy fel
adat vár a párt- és tanácstagok jó 
példamutató és felvilágosító munká
jára.

A szőnyi MASZ OLAJ dolgozói 
új, szép eredményekért induljanak harcba 

május 1 tiszteletére!
A szőnyi MASZOLAJ dolgozói nagy 

lelkesedéssel, fokozott munkával ün
nepelték felszabadulásunk 7. évfordu
lóját. Vállalásukat, amely 606.796 fo
rin t értékű többletáru termelés és 
34.076 forint anyagmegtakaríiás eléré
sét tartalmazta, 134.4 százalékra tel
jesítették.

Terven felül 797.313 forint értékű 
áruíöbb'etet és 64.273 forint értékű 

anyagmegtakarítást értek el.
A lakatosműhely dolgozói vállalták, 

hogy tervüket 118 százalékra teljesí
tik. Eredményük 119.7 százalék volt. 
Egyénileg jó eredményeket értek el 
Folcz Mihály, aki 135.1, Szabó Ferenc 
betanított munkás — rövid ideje dol
gozik lakatos munkán —. aki 131.2, 
Takács János, aki 130 százalékra tel
jesítette tervét.

Az aszfaüfejíők — 16 dolgozó — 
az e'ső negyedévben jó időbeosztás
sal és anyagmegtakarítással 20 276 
forint megtakarítást értek el és 55 
százalékos tervtúlteljesítéssel ünne

pelték április 4-ét.

A desztilláló dolgozói a minőség te
rén értek el szép eredményeket. 

Mindezek igazolják. hogy a

MASZOLAJ dolgozói tudják, hogy a 
jó munkavérseny milyen forntos része 
és feltétele az ötéves terv időelőtti be
fejezésének, a szocializmus, mihama
rább! felépítésének.

De ezeken az eredményeken még 
lehet javítani a verseny kampányjelle
gének eltüntetésével. Hazánk és né
pünk nagy ünnepei ne kampányverse- 
nyek Céljai legyenek, mélyek után le
pihenünk „habárainkra”  a következő 
ünnepig, hanem fokmérői, mérlegei és 
serkentői legyenek az évi, iletve ne
gyedévi tervteljesítésnek.

Közeleg május 1, a munka ünnepe. 
Reméljük, a MASZOLAJ dolgozói a 
világ dolgozóinak közös ünnepére már 
elvétve sem tesznek „monológszerű” 
felajánlást, hanem kiszámítják, mikor
ra tudják második negyedévi tervüket 
befejezni, mennyit tudnak május 1-ig 
belőle elvégezni és ehhez méretezik 
felajánlásukat.

Így lesznek ünnepeink a szocializ
mus felé vezető út mérföldkövei, 
amelyeknél egy pillanatig megállunk, 
lemérjük a megtett utat, hogy azután 
új erőt merítve, még jobban, még 
eredményesebb munkával törhessünk 
előre célunk, a szocializmus felé.

A* időben való vetés 
a jó termés alapvető feltétele

A  tavaszi munkák lendületét az 
utóbbi napokban a kedvezőtlen időjá
rás már csak helyenként akadályozza. 
Voltak egész csekély talajmenti fa
gyok, ezek azonban nem voltak tar
tósak és ahol a munkák jó l voltak 
szervezve, jól beindultak, ott nagyobb 
kiesést a fagy-k nem okoztak.

Ezt bebizonyították a dorogi járás 
termelőszövetkezetei és csoportjai, de 
az egyénileg dolgozó parasztság is. A 
járás területén a termelőszövetkezetek 
az árpa vetését már március 25-re be
fejezték, zabvetésterületi tervük telje
sítéséből is ’ ár csak pár hold hiány
zik. A dorogi járásban az egyénileg 
termelők vonalán is jól halad a mun
ka. A járás a napokban végez az 
árpa vetésével. A héten a zabot is tel
jes egészében elvetik. A községek 
egész sorát lehetne felsorolni, amelyek 
az árpa és a zab vetésével már vé
geztek. Epöl, Bajna, Mogyorósbánya, 
Nyergesújfalu, Pilismartót, Dömös 
községek vetési eredményei nemcsak a 
dorogi járás területén, hanem az egész 
megyében a legjobbak.

Méltán vethető fel a kérdés: ha 
a kötött talajjal rendelkező 

Epöl, Bajna, Bajót községek az árpa 
elvetése után már csaknem két héttel 
ezelőtt végeztek a zab vetésével is, a 
könnyebben megszikkadó és felmele
gedő, homokosabb jellegű határral ren
delkező Acs, CSép, vagy Oroszlány, 
Kecskéd stb. községek, miiért vannak 
annyira lemaradva? A magyarázat 
csak abban kereshető, hogy a dorogi 
járás községei betartották kormányza
tunk rendelkezéseit.

A fenntebb említett községekben a 
tanács a munkákat kézben tartja, jó 
szervező és tudatosító munkát végzett 
a vetések m ielújbi elvégzése érdekében. 
A kötelező termesztésű növények köz
ségi tervét időben felbontották egyéni 
termelőkre, akik már így a tavaszi 
munkák beindulása előtt tisztában vol
tak azzal, hogy egyes növényfélesé- 
gekbő; mekkora területen kapcsolódnak 
be ötéves népgazdasági tervünk célki
tűzéseinek teljesítésébe. Ezek a taná
csok a mezőgazdasági állandó bizott
ság bevonásával és segítségével a 
község igaerő tervét időben és jó l el
készítették. Ezáltal elérték azt, hogy a 
munkák beindulásakor akadály nem 
állott elő. Jó tudatosító munkával 
érték el azt, hogy a jó l megszervezett 
talajúi gyeiő szolgálat jelentéseinek 
alapján a talaj és vetési munkákat idő
ben megkezdhették azokon a határ
részeken, ahol a talaj' nedvesség! és hő- 
áilapóta ezt lehetővé tette. Nem vár
tak tehát ölhetett kézzel, mint sok 
község tette, arra, amíg a köz
ség egész határa vetésre alkalmas 
lesz, hanem a lazább talajú, déli fek
vésű lejtőterüieteken a munkákat idő
ben megkezdték.

A tavaszi munkák időben való 
megkezdéséhez nagyban hoz

zájárult a dorogi járás területén az 
is, hogy az élenjáró községekben a 
mezőgazdasági állandó bizottság jó 
munkát végzett. Az állandó mező
gazdasági bizottságok a tanácsok 
munkáját a mezőgazdasági tervfelada
tok végrehajtásának során nagyban 
alátámasztották és elősegítették. Bár 
a mezőgazdasági állandó bizottság 
Pilismarókul is csak öt tágból áll, na
gyon jó aktívahálózatot teremtett a 
dülőfelelősök és utcafelelősök meg
szervezésével és így a községet teljes 
mértékben átfogja. Mivel a községben 
jelentős zöldség- és gyümölcstermelés 
folyik, a bizottság egy tagját teljesen

Községeink, termelőszövetkezeteink, állami gazdaságaink vállalják:

„ Többet termelünk idén, mint tavaly“
DAD KÖZSÉG dolgozó paraszt

sága a múlt havi gazdagyűlésen csat
lakozott a „Termelj idén többet, mint 
tavaly”  mozgalomhoz. Ezen a gazda- 
gyűlésen határozták el, hogy kihívják 
páros verseny re Bököd község dolgozó 
parasztságát. Ebben a gazdasági évben 
többek között a következőket vállalták:

Április 8-ig a cukorrépát is elvetik. 
A tengeri vetését, a burgonya ülteté
sét pedig április 25 ig befejezik. A 
tengerit kikelés után fogasolják- és 
háromszor kapálják. ügy a vetett, 
mint a réti takarmányokat a virágzás 
kezdeti szakaszában kaszálják.

A második negyedévi baromfi- és 
tojásbegyüjtési tervüket június 25-ig 
teljesítik. A gabonánál, hogy a szem- 
ve&ztességet elkerüljék, viaszéréskor 
kezdik az aratást. A csépléshez az 
aratás után azonnal hozzákezdenek, 
hogy augusztus 20-ra befejezzék. Az 
aratás után a tarlóhántást nyolc nap 
alatt elvégzik. A takarmány biztosí
tása érdekében a learatott terület 25 
százalékán másodnövényt termelnek.

Augusztus 20-ig a gabonabeadási 
kötelezettségüknek 100 százalékban, a 
t ak a rm á n y be a d á s i köt e lez et fcs égü \ n e k
pedig 50 százalékban tesznek eleget.

Október 30-ig a burgonyái, a takar
mány és a kukorica beadásukat 100 
százalékig teljesítik. Az őszibúzát, 
rozsot, árpát pedig október 25-ig ve
tik el. December 21-ig befejezik az 
őszi mélyszántást és a negyedik ne
gyedévi tojás- és baromfibeadásuknak 
100 százalékig eleget tesznek.

A SATORKÖI ALLAMI GAZDASAG 
dolgozói a „Termelj idén többet, 
mint tavaly”  mozgalomhoz csatlakozva 
a következőket vállalják:

A búza termését 9.2-ről 10 mázsára, 
a rozs termését 9.8-ról 11 mázsára, a 
zabot 6-ról 7 mázsára, a tengerit
11- ről 13 mázsára, a burgonyát 65 ről 
70 mázsára, a tavaszi borsó termését 
7.5-ről 8 mázsáid, a zabos bükkönyt
12- rő! 14 mázsára, a lucernát 18-ról 
19 mázsára, a vörösherét 14-ről 15 
mázsára, a fejeskáposztát 123-ról 130 
mázsára, á paprika termését 50-ről 60 
mázsára, a zöldhagyma termését 40- 
ről 50 mázsára, a karfiolt 100-ról 115 
mázsára, a zöldborsó termését 20-ról 
25 mázsára emelik.

A tehenészetben a fejősök bekapcso. 
lódnak a 3000 literes mozgalomba. A 
daraértékesítésné! 18 százalék helyett 
19 százalékot takarítanak meg. A ba-

romfi keltetését 60 százalékról 63 szá
zalékra emelik.

A TARJANI „HALADÓ” TSZCS 
dolgozói a „Termelj idén többét, mint 
tavaly”  mozgalom keretében elfogad
ták a héregi Szabad Föld tszcs pá- 
roisverseny kihívását és ellentervüket 
az alábbi szempontok szerint készí
tették el:

A búza termését 11-ről 11.5 má 
zsára, a rozsét 13 máz'sárai, az őszi
árpa termését 14-ről 14.5 mázsára, a 
tavasziárpa termését 9.5-ről 10 má
zsára, a zab termését 7-ről 8.5 má
zsára, a kukorica termését 18-ról 20 
mázsára, a burgonya termését 65-rol 
67 mázsára, a napraforgót 6.5 mázsá
ra, a takarmányrépát 150 mázsára, az 
állattenyésztésnél a gyapjúhozamot 
4.5-ről 5 kilóra emelik. A sertés- 
tenyésztésben a fialási átlagot 9-ről 
10-re emelik.

A nyári időszakban ai rovarok elleni 
védekezést időbén alkalmazzák. A 
gabonabeadást a cséplőgéptől 110 szá
zalékra teljesítik. Az őszt betakarítást 
pedig hafáridő előtt elvégzik. Terven 
felül május 1-re 12 darab 200 férő
helyes baromfiólat építenek.

erre a vonalra állították rá, amiből 
látható, hogy a feladatokat súlypontoz
zák.

Példamutatóan dolgozik a szendi 
mezőgazdasági állandó bizottság is. 
Itt az utcafelelősök kisgyüiéseket tar
tottak, amelyeken a parasztsággal i&- 
mertették a tavaszi szántás-vetési mun
kaiatokkal kapcsolatban kiadott ren
delkezéseket és azok zökkenőmentes 
végrehajtását is gondosan megtárgyal
ták. A tarkanyi mezőgazdasági á.lan- 
dó bizottság március elején tartott 
gyűlésén a tavaszi munkák során 
végrehajtandó súlyponti feladatokat 
nyolc pontban dolgozta ki, amelyeket 
a dűlő és utcafeieiösök a dolgozó pa
rasztság körében propagáltak. Mocsa 
községben a mezőgazdasági állandó 
bizottság tagjai a vetőmagvak tisztí
tását és a gépek kijavítását gazdatár- 
saiknál állandóan szemmel tartották, 
de figyelmük a gyümölcsfák tisztoga
tási munkáinak az ellenőrzésére is ki
terjedt.

Ezekben a községekben a tanács 
és a mezőgazdasági állandó bi

zottság példamutatóan szervezett terv
szerű munkája meg is látszik az ed
dig elért eredményeken, mivel már 
az árpa és a zab vetésének a befejezésé 
előtt állnak, sőt jelentős területeket ve
tettek be már ezekben a községekben 
napraforgóval és cukorrépával is.

A tavaszi vetési munkaiatok ütemé
nek erőteljesebb meggyorsulása és be
fejezése terén külön ki kell emelni 
Bana község példamutató és minden 
községben feltétlenül követendő pél
dáját. Bana községben megszervezték 
a közös összesegítő munkát úgy, hogy 
a szomszédok és rokonok összefogtak 
egy-egy darab munkára alkalmas ta
lajú szántóterület gyors megszántá- 
sáca és bevetésére. így elérik’ azt, 
hogy a dombosabb, vagy lazább ta
lajú haiárészeken egy-egy gazdálkodó 
földjén több eke, vetögép dolgozik és 
mire ott a munkával végeznek, a mé
lyebb fekvésű kötött, nedves talajok 
is annyira megszikkadnak, hogy a ke- 
nődés veszélye nélkül rá lehet menni 
és a több fogat természetesen olt ifi 
gyorsan be tudja a munkát fejezni.

Ezzel a szervezéssel, jó  kollektív 
“  munkával elérhető, hogy az 

összetprlódott tavaszi szántás-vetési 
munkált még kedvezőtlen időjárás 
mellett is hamarabb befejeződnek, 
mintha minden egyes gazda csak kü
lön külön egyedül művelné a föld
jét. r '

Az á'lattenyésztés fejlesztése megkí
vánja, hogy állami gazdaságaink ter
melőszövetkezeteink és egyénileg dol
gozó parasztságunk is megfelelő meny- 
nyiségű fehérjedús, pillangós takar
mányai rendelkezzen. Ennek érdekében 
a iucerna, vöröshere és baitacin veté
sét feltétlenül meg kell gyorsítanunk 
és mindenkinek a reáeső tervterüietet 
el kell vetni, hogy a jövőben a takar
mányozás terén nehézségek ne fordul
janak elő.

A napraforgó, cukorrépa, takar
mányrépa, rost-, olajlen és a 

pillangósok vetésének végső határ 
ideje rohamosan közeledik. De több 
községben nem vetették még el a ta
vaszi búzát sem, pedig a vetőmag a 
helyi földművesszövetkezetekben ren
delkezésére áll dolgozó parasztságunk
nak. Ezért minden vetésre alkalmas 
időszakot jól ki kell használnunk, 
hogy egyetlen óra se maradjon kihasz
nálatlanul.

Termelőszövetkezeteinknél a gép
állomások kövessék a szőnyi gép
állomás munkáját. Megyénkben a leg
nagyobb szántóterülettel a 6zőnyi 
Szabadság tsz rendelkezik, mégis idő
ben elvégezte az árpa és a zab veté
sét azáltal, hogy a gépállomás kejtős 
műszakot szervezett. Az Összetorlódom 
tavaszi munkákat a kettős műszak be
vezetésével időben el tudjuk végezni.

|^4egyénk sok községében jelen- 
tős tartalékterületek vannak. 

Dolgozó parasztságunk használja ki 
azt a tehetőséget, hogy ezen tartalék- 
területekből kishaszonbérlet útján 
szántóterülethez juthat. A még hasz
nosításra nem került tartalékterületek 
felszántásra és bevetésére pedig a 
községi tanácsok a gépi munka elő
nyeit szem előtt tartva, kössenek szer
ződést a gépállomásokkal.

Azt mindnyájan nagyon jó! tudjuk 
gyakorlatból, hogy ha valamely nö
vény vetésével megkésünk, az kiha
tással van a növény fejlődésére, de 
természetszerűleg az érésre is. Emel
lett magától értetődően a növények 
ápolási munkái is megkésnek, illetve 
nagyon összetorlódnak. Ezeket a csak 
később mutatkozó hibákat, nehézsége
ket tehát csak úgy tudjuk elkerülni, 
megelőzni, ha minden jó időt tökélete
sen kihasználunk a 6zántás-vetésnél, a 
munkákat meggyorsítjuk és a vetések 
elvégzését a megadott határidőkön be
lül befejezzük.

Kottra Dezső
lőagronómus


