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Emeld meg a. kalapod. 
ha parasztemberrel találkozol 
Szivattyú, kocsi, ló öt hold iuitafott földből. — A jó 
gazdát méq a faoy sem ejti kétségbe 

öt hold földet kapott a' 
földoszlás során Simon Já-
nos ujgazda. Nem valami jó 
föld — mondogatja néha,— 
Üe azért, lia az ember na-
gyon akarja, tud rajta ter-
melni. öt hold földből a jó 
gazda nemcsak a családját 
tudja eltartani, hanem még 
gyarapodni is tud. 
"Az öltözékén és a gyereke 

arcán meglátszik, hogy nem 
megy rosszul n> sorsa. Amint 
elmondta, négy éve még 
csak egyszerű bérlő volt, mi-
kor megkapta a földjét csak 
Egynélnínv szerszámja volt. 
Ezek a szerszámok, amint 
kérdésünkre elmondia;nem 
állottak másból, csak ásó-
ból, kapából, gereblyéből 
és talicskából. Kivezet ben-
nünket a kertbe, örömmel 
mutatja n szép palántákat. 
Konyíiakcrtészellel foglal-
kozik. Nem képzelt ker-
tész. magától jött rá, hogy 
a belterjes gazdálkodás kifi-
zetöbb. Korai zöldségfélé-
ket termet, ez a kifizető. 

— Szépek a kilátások, 
azt hiszem kifizeti magát, 
mondja mosolygó arccal . 

A fészerben "levő szivaty-
tyu motorhoz vezet, öröm-
mel újságolja, hogy azt a 
Tóid használatából vetle. 
Tovább megyünk az istálló 
felé Az istállóban egy ló 
eszik. 

— Ez is a föld haszna a 
kocsival együtt — mulatja s 
vezet tovább ki a földbe. 
Mintaszerűen megmunkált 
földön állunk meg. 

— Ez az én földem — 
puutat körül s közben kisza-
kít egy felfedett gazt a föld-
1 öl Alig bujt még ki a 
földből a gaz] dc máris el-
|i tisztítja. 

Két nappai később 
újból felkeressük Simon 
Jánost Újszegeden. Az éj-
szaka fagyok voltak. Amint 
kifelé megyünk az utmel-
Iclli fákon az erősödő niíp-
siitésbon a lefagyott leve-
lek egymásután hervadnak 
le. Félünk Simon Jánossal 
találkozni. A'ig nyitunk be 
kis háza ajtaján, már jön is 
felénk 

— Na nézzék meg, mit 
lett az átkozott fagy az éjt-
gzaka. 

A palántás ágyakhoz érve 
megdöbbenünk. A palánták 

Iélen'ős részo elfagyott Ta-
álunk azonban két-három 

ágyban haragos zöld fagy-
mentes palántákat is. 

— Ezek is a föld haszna 
— mutat a palántákra. Ha 
nem vettem volna üveget és gékénvt. fizek is megfagy-

k volna. 
Kivezet uiból a földbe s 

megmutatja a két nappal 
előbb még az életerő'ől duz-
zadó burgonvákat. Megfeke-
tedve a földön fekszenek a 
bimgcnva szárai 

Rádió, csillár, 
háztartási cikkek legolcsóbb 
^©szerzési forrása 

Talpainál 
Aradi-utca 7. Villanyszere-
lés és rádiójavitás. 

— Mi lesz ezekkel? — 
kérdezzük önkéntelenül. 

— A fele termést adják, 
— feleli. 

Erre számítani kell 
— mondja, miközben hala-
dunk ismét háza felé. 

Nemcsak a főiddel küz-
denek, hanem az idővel is 
dacolni kell nekik. Nem 
mond egy zokszót sem. Még 
az Istent se szidja, csak 
látszik rajta, hogy bántja 
nagyon. Igaza van. Az anyát 
is bán ti a, ha meghal cse-
csemő fia. 

Jóval elmúlt dél, mikor 
beérünk újra a lakásra. 
Kérdezősködünk vájjon mi 
lesz a földdel? Vetetlenül 
marad? Felvilágosit, vagy 
inkább rendro utasit ben-
nünket. 

— Biz az nem marad ve-
tetlenül. mert az csak az 
én szégyenem lenne! 

Elmondja, hogy újból 
Deveti, s igyekszik minél 
több üveget és gyékényta-
karót venni. 

—- Jövőre majd kevesebb 
kárt csinál a fagy — mond-
ja s örömmel csókolja meg 
az iskolából hazajött fiát. 

Elbucsuzunk és kijövünk 
csendesen a kiskapun. Ban-
dukolunk bc a városba. 
Emberek s asszonvok mel-
lett haladunk el. Nem szól-
nak egy szót se a fagyról. 
Másr<V beszélgetnek. Egyik 
ámulatból a másikba esünk 
3 végű! rájövünk a közmon-
dás igazára: Emeld meg a 
kalapod ha parasztember-
rel találkozol. 

Förg teg Szilveszter 

Itf a mezőgazdasági termelési 
verseny pontos szabályzata 
A szegedi gazdasági fel-

ügyelőséghez megérkezett az 
országos mezőgazdasági 
versenyiroda részteles tájé-
koztatója a mezőgazdasági 
versenyek feltételeiről. A 
versenyek alapvető célkitű-
zése aföldmüvesszővctkeze-
tek fejlesztése, továbbá a 
mennyiségi és minőségi ter-
melés fokozása, a belterjes-
ség növelése és a munka 
megkönnyítése. Az idén a 
verseny csak a lavaszi mun-
kálatokra vonatkozik a be-
takarításig, dc ezentúl októ-
ber elsejétől a következő 
őszig rendeznek majd ilyen 
versenyeket. 

A mezőgazdasági termelé-
si verseny elbírálása ponto-
zás alapján történik. A köz-
ségek versenyében szerepel 
versenypontonként »z őszi 
mélyszántás területe, továb-
bá az a körülmény, hogy a 
gazdák hány százaléka vesz 
részt az egyéni versenyben, 
ezenkívül a termésátlag, az 
állalállomány helyzete, asi-
lózás, a trágyázott területek 
száma, a müveit területek 
száma s azt is, hogy miként 
fizetik a köztartozásokat, 
adókat, hogyan teljesitik be-
szolgá'tatűsi kötelezettségü-
ket, milyen mértékben vesz-
nek részt a határjárások-
ban. Az egyéni, szabad ver-
seny keretében Iosz szántó-
földi verseny, amelyben 
részt lehet venni búzával, 
rozzsal, árpával, zabbal, 
kukoricával, borsóval, len-
csével, babbal, repcével, 
n aura forgóval, kenderrel, 
lennel, burgonyával, do-
hánnyal, cukorrépával, lu-
cernával, lóherével, bük-
könnyel. sárga- ós görög-
dinnyével. A zöhbégf lék 
versenyéhe számi! a papri-
ka*. paradicsom, uborka, vö-
rös- é s fokhagyma, sárgaré-
pa, petrezselyem, mák. ká-
poszta. saláta termelése. A 
gyömül-versenybe almával, 
szilvával, körtével, sárga-és 
kajszibarackkal lehet bene-
vezni, ezenkívül külön ren-
deznek szőlő- és borver-

senyt. Az á'lallenycszlés te-
rén a ló, szarvasmarha, ser-
tés. juh. lyuk. kacsa, liba, 
selyemhernyó és a méh jön 
Számításba. 

lWnden községben, ahol 
bármilyen kisszámú jelent-
kező Is van. meg kc'I alakí-
tani a községi versenybizott-
ágot, amelynek 
'EKOSz, a F ö 

az UFOSz, 
Földmüvesszö-

vetkezet, az MNDSz. a ter-
melési bizottság egy-egy ki-
küldöttje a tagja, valamint 
a gazdajegyző, néhány de-
mokratikus gazda és a köz-
ségi jegyző. E felett áll a 
megyei versenybíróság, 
amelybe az előbbieken kí-
vül belelarlozik a gazdasági 
felügyelőség vezetője és a 
polgármester. A legfelsőbb 
versenyhatóság az országos 
mezőgazda«ági termelési 
iroda a íö'dwüvelésügyi mi-
nisztériumban. 

A községek és szövetkeze-
tek kőzött pontozás szerint 
folyó versenyben az ót leg-
jobb megye kap dijat. Az 
első megyei dij 130 ezer fo-
rint, a második 115 ezer, a 
harmadik pedig 100 ezer fo-
rint. Ezeket az összegeket 
természetesen szétosztják, 
mégpedig a megye négy leg-
jobt> szövetkezete, illetve a 
n-gy legjobb község tiz leg-
kiválóbb gazdája kőzött. 

A szegcdi versenybizott-
ság legutóbbi ülésén 
egyébként elhatározta, hogy 
a mezőgazdasági verseny ke-
retében szeptember elején 
tenyészállalvásárt és mező-
gazdasági kiáttitást rendez 
Ezen résztvesznek az egyéni 
versenvzők. valamint Cson-
grád, Csanád és Bácsmegye 
legjobb gazdái. 

A gazdasági felügyelőség 
terve szerint a tenyészállat-
vásárt és mezőgazdasági ki-
állítást az iparivásárral egy-
időben tartanák meg Szege-
den a volt huszárlaktanya 
épületében. 

D U G A S Z 

II fanyavüágban mérsékelt a iaiylcár 
A hétfő éjjeli fagy a sze-

gedi gyümölcsösökben álta-
lában komoly károkat oko-
zott. Egyes helyeken majd-
nem 100 százalékos, más he-
lyeken viszont alig van 
fagykár. 

Újszegeden a Marostőben 
és Álsótiszaparlon a kajszi-
barack. cseresznye, dió és 
őszibaracknál 10Ö százalé-
kos. alma és körténél 80— 
90 százalékos, meggynél 80 
százalékos, szilvánál 40—50 
százalékos, köszméténél 80 
—90 százalékos a fagykár. 

Ezzel szemben a tanya-
világban már jóval kisebb 
a fagykár, p\ Szalyma-
zon alma, kört*, szttva, 
mrggy es köszniét'né* 
egyá'lfdán nincsen fagy-
kár, dc a kajsz-'bara'k 
109 százalékban, az őszi-
barack 80 száza'ékban. a 

rsrresznye 30 százaickbaM 
elfagyott. 
A tanyavilág többi részéfi 

egyes helyeken a fagykár 
hasonló a marostőihez é» 
alsótiszapnrlihoz, más he-
lyeken viszont hasonló fi 
szatymazihoz. 

A kerti terményeknél 4 
fagykár nagyon ingadozom 
Sok helyen a bab, a tök, ni 
uborka teljesen elfagyott) 
más helyeken viszont teljes 
épségben megmaradt. 

A Fc'ügyel őség felhívja » 
gyümölcstermelőket, hogyil 
ahol fagvkár volt a várha-i 
tó termés elmaradása ellc-' 
nére a fáikat továbbra is( 
gondozzák, mert ezzel a jö* 
vő évi termésüket biztosit* 
ják, ahol pedig a kerti ter* 
menyek elfagytak, ujvetd* 
sekkel legsü:gőscbbcu prójf 
lo'ják. 

Sürgősen v'rsgálta e'iil a kn!'usr-
miniszter az tllliildi Tudnmánps intézel 

működését 
A szegcdi egyelem Alföldi 

Tudományos Intézőiének 
igen fontos szerepe lenne 
nemcsak az egyetemen, dc 
általában az Alföld tudo-
mányos életének kiméiyilé-
se, a néprajzi, szociográ-
fiai. de egyéb területű ku-
tatások megindítása szem-
pontjából is. Ezzel szemben 
ez az intézet a felszabadu-
lás óta semmi komoly mun-
kát nem végez és többnyire 
mereven elzárkózott minden 
segítőszándék elől is. 

Néhány fiatal szegedi tu-
dós ezért a Kálmány La-
jos Kör tagjaival és a 
MEFESz szegedi csoportjá-
nak (az eddigi SzEISz)meg-
bízottjával megtárgyalta 
azokat a lehetőségeket, 
amelyek ennek a hn'odö 
intézetnek a felélesztésére 
adódnak. A megbeszélés 

eredményeként feliratot iit| 
téztek Ortulay Gyula kuli 
luszminisztorhoz és ebbej| 
megállapítják, liogy 

az, a'fiildí Tiutamányoí 
Intézel nem lö'lö'lc h» 
b 'v t á f á t és v 7C őjc ní«« 
képns m'irlazo'at a let* 
adalo' at ingoMan' , amorf 
lyekct a magyar dcino* 
krá "ia liiftoniánvpo'TrúJ 
ja. ni ni táji kutató köz* 
ponttól elvár. 

Kérik a minisztert, hog j 
vizsgálja fc'ül az intézel 
működését és fiatal tudo« 
mányos személyzet bekapi 
csokisával az alföldi tudo* 
mányos éleinek a társada> 
lom széles rétegeit megmoz* 
gató központjává I ogyej 
Erre vonatkozóan cgv t l a l 
részietes tervet is csatollaji 
a felterjesztéshez. 

Az EPOSz-han tömörül a falusi 
és tanyai ifiuság 

Március 16-án a paraszt-
ifjúság országos kongresz-
szusán egyesi tették az ed-
digi parasztifjusági szerve-
zeteket és megalakították az 
Egységes Paraszlifjuság Or-
szágos Szövetséget. az 
EPOSz-t. 

Ez az uj, országos szer-
vezel hivatva van a paraszt-
if'uság kulturá'is és sport-
igényeinek kie'égilésérc. fej-
lesztésére és politikai látó-
körük bővilésérc. A meg-
alaku'ás óta az EPOSz 
nagyszegedi titkársága jó 
munkát végzett. Szeged kör-
nyékén, több mint 30 helyen 
működnek már az ifjúsági 
szervezetek, majdnem min-
den helyi csoportnak me-
zítlábas csapata van. Ezek 
jrnuis 6-án résztvesznek az 
EPOSz mezítlábas bajnok-

ságában. 
Az EPOSz csoportok lej} 

nagyobb feladata a mezöJ 

gazdasági műnk averscnyelJ 
megszervezése ifjúsági vo* 
nalon. Ez a munka is nagy* 
jában már folyik. A fiatatólí 
már előre kiliivták egymás! 
az ásatási, betakarítási egyél 
ni versenyekre, a lánvolfl 
pedig pünkösdkor kalács* 
sü'éri versenyt rendezrtckj 
melynek első" öt hclyozetM 
je jutalomban részesül. Ai 
versenyen kiállított k.-dáJ 
csokat" majd a falu Tegsze* 
génvebb g ermekei kö-őtl 
osztják szét. Az EPO^zI 
szervezetek tehát szép ésf 
szoriá'is munkát végeneki 
s nngvhan hozzáiáru'naÜ 
maid a hároméves terv mej 
zőgazdasági programjának! 
gyorsabb megvalósításához! 

SzIT. rólkuf! s ervezefo 
a Kultúrházban az egyetemi kattargórda 
közreműködésével vasárnap d. m. 6 órakor 

műsoros délutánt tart 
Utána rodióónchca lelléplével I á a el 


