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Nem lesz árva a tanyák népe. . . 
A* MDP programja tanyaközpontok teremtésével fct*toettja 

a tanyai lakosság kényelmesebb, Jobb életét 

— Holnap korán befog-

Bk a lovat, mert egy smfts 

vatalos ügyet kell a vá-
róiban elintézni, — szólt 
ioda valahol a szegedi ta-
nyákon István gazda a fele-
ségének. Aztán másnap ko-
csira ült és behajtott Sze-
gedre, hogy mégszerezzen 
egy születési bizonyítványt, 
enntézze az adót vagy más 
egvéb hasonlót. 

Ez a zonl> in még a kisebb 
fáradságot leientette. Annál 
Jobban főhetett a feje annak 
a szegény parasztembernek, 
aki nem foghatta be a lo-
vát, — mert nem is volt ne-
ki — igyhát a klsvasnton 
kellett Jegyet váltania. Tgen 
|m, de odáig is jónéhány 
Idlöméter az ntt Akad az-
után olyan !s, akinek 10—15 
k!lómétert kell az apostolok 
lován megtennie. Sokszor 
az Ilyen szegény gyalogló-
nak pedig nem Is kell más 
Szegedről csak szegénységi 
bizonyítvány. Látják, tudják 
"fala "ugyan a tanyai tisztvi-
vlseíők is, hogy. szegény em 
ber, nincs semmije, megíl 
leti hát a bizonyítvány, de 
hiába minden, mert előbb a 
szegedi adóhivatalnak kell 
ezt Igazolnia. 

Ezen a nehéz helvzeten 
akart hát segíteni a Magyar 
Dolgozók "Partja, amikor a 
következőket vette fel pro-
gramnyilatkozatába : 

»A Magyar Dolgozók Párt-
ja sikraszátl az álbungé-
poTof teljes demokratizá-
lásáért. a közigazgatás 
o'y reform Iá ért, mely vég. 
leg megszünteti a feudá'ls 
maradványokat, tanyaköz-
pontok teremtésével be-
vonja a tanyai lakosságot 
az állami és kulturális 
éfe*h« 

Erről a kérdésről beszél-
gettünk dr. Toldi Ferenc 
főispáni titkárral, a város I. 
loku közigazgatási vezető-
jével, aki a polgármester 
megbízásából részletes ter-
vezetet készített a tanya-
központok szervezésére, a 
közigazgatás demokratizálá-
sára. 

Több* mfn t 5 0 t t e t 

emberről van r t ó . . . 
— Szegeden különösen 

fontos ez a kérdés, — mon-
dotta — hiszen a tanyai Iai-
Vosság a szegediek 43 szá-
zalékát teszi ki és Igy több. 
mint 50 ezer emberi érint 

Sz ügy. Kettős feladatot 
el! ennek érdekében elvé-

geznünk. Egv-észt 

• közigazgatást szerveze-
tileg kftze'ebb kel! vinni a 
lakossághoz, másrészt a 
Innva'ah na««vobb heV-
szó'ását keH biztosítanunk 
a kÖTf««azgalásba, hogv ők 
maguk Is szerves részelvé 
vá'Janab ennek. 

Jelenleg Szegeden őt köz-
igazgatási kirendeltség mű-

ködik: az alsók őzponti, fel-
sőközpontl, ruzsajárás!, ki-
rályhalmi és csengt'el. 

Négy «J tanyaközpont 
a hároméves tervben 
— Az MDP programnyi-

latkozata fontos lépést Je-
lentett ezen a téren és nagy 
ütemben Indult meg a rend-
szeres szervező munka, a 
hároméves terv keretében. 
A közigazgatási kirendeltsé-
gek szervezésénél, a sürgős-
ségi és fontossági szempon-
tokat vesszük alapul. 

Legközelebbi feladat a 
lengyelkápolnal kirendelt-
ség felállítása, amelynek 
Jóváhagyása már a bel-
firfymtnlsztérlumban van. 
UÍ£ :a egyszerre kerül sor 
a doinaszékl és röszbel 
megszervezésére, majd 
Szatymaz következik. 

Ezek teljes hatáskörű ki-
rendeltségek lesznek, bözsé-

fl? elöljárósággal, sőt járási 
őiegyzöi hatáskörrel. A ta-

nyai lakosság tehát helyben 
kaphat maja szegénységi bi-
zonyítványt, adőbizonyit-
vánvt, valamint közegész-
ségügyi, állategészségügyi, 
tflzrendészetl ügyekben sem 
kell a városba jönnie, sem 
pedig anyakönyvi, vagy köz-
ellátási ügyekben. 

^larmine körzeti iroda 

Szegeden 

— E?ek mellett két alju-
rendeltséget Is létesítünk,-— 
folytatta nyilatkozatát Toldi 
Ferenc. — Korlátozott hatás-
körrel a gátsaroki Iskolánál 
és Kissoron működnek majd 
ezek. Mindezeken túlmenő-
en Is, a közigazgatási kiren-
deltségeken belül úgyneve-
zett kézbesítő-nyomozói kör-
zeti irodákat szervezünk, 
amelyek a rövidutas hatósá-
gi igazolásokat adhatják ki, 
jegyzőkönyvet vehetnek fel, 
hatósági vagy egyéb bizo-
nyítványokhoz. Egyben ké-
réseket is továbbítanak a 
teljes Jogú tanyai közigazga-
táshoz összesen 

harminc ilyen bézbesftő-
nyomozó irodát állítunk 
fel és egyre körülbelül 309 
350 tanyaház Jutna. 

A hároméves terv végére 
meg ls akarjuk ezeket a ter-
veket valósítani, hogy a ta-
nyai lakosságnak ne kell-
jen drága Időt vesztegetnie 
hivatalos ügyeivel. 

FINOM SZESZ 
g y ü m ö c s e i t e v A s r e 

és minden egyéb célra 
aejrían 

csínyben 
kapható nagyban és kl-

Haracsi Mihály 
' szeuzkereskedő 

Vadász-u. és I.v chu<.r-iér sarok 

Tanyai közigazgatási 
•ezetö véleménye 

Mindez azonban csak 
egyik oldala a kérdésnek. 
Az MDP programja ugyan-
akkor a következőket is 
mondja: 

„..munkásokat ás parasz-
tokai miinél nagyobb 
számban kell bevonni a 
központ! és helyi közigaz-
gatásba...« 

Hegedűs József a csenge-
lei közigazgatás vezetője 
beszél nekünk erről. 

— Véleményem szerint, 
— mondja — amépnek csak 
akkor tudjuk kívánságait tö-
kéletesen teljesíteni, ügyeit 
jól intézni, ha ők magok 
tesznek javaslatokat a köz-
igazgatás számára mint-

egy közvetlenül ís belefoly-
nak a közigazgatás munká-
jába. örömmel fogadjuk az 
MDP programját, amely 

Syökeresen még akarja ol-
ant ezt a kérdést. 

A pártok és a demokrata 
kas szervezetek bevonásá-
ra! önálló testületet kel-
lene létesíteni. amelynek 
tafffac állandóan résziven-
nének a kötíöaz'iétás me-
netében, 

A különböző ügyekben véle-
ményt mondanának, javas-
latokat tennének, sőt kon-
krét munkákat ts feldolgoz-
nának. Tervszerű munkával 
kellene megindítanunk ezt a 
kezdeménvezést amellyel 
biztos erWményt lehetne el-
érni. 

Mt t t tk i oír* parast íok 

a fcü«t?atg2tásfcan 

Benn a városban munká-
sok és parasztok bevonása 
közigazgatásunkba, már 
megindult a megvalósulás 
utján. Beszámoltunk róla, 
hogy népi kollégisták dol-
goznak a városházán, de 
ezenkívül munkásokat ís fo-
kozatosan behívnak a köz-
igazgatás életébe. 

Csűri Mihály kőműves-
mester igy került a város-
hoz. Egyelőre még csak ta-
nul, tapasztatotokat gyűjt 
délelőttönként, a nap többi 
részében tovább végzi mun-
káját a MÉMOSz termelő 
szövetkezeténél. - • •-» •. . 

— Amikor egy-egy kis-
embernek hivatalos dolga 
akadt a városnál a múltban, 
— meséli —, szinte reszket-
ve lépett be a hivatalba. Sze-
retnénk, ha ezentúl látnák, 
hogy a hivatalban i« dol-
gozókkal, szellemi munká-
sokkal találkoznak, akik 
megértik és segíteni akar-
nak rajtuk. Ezáltal is kö-
zelebb kerül egymáshoz a 
dolgozó társadalom min-
den tagja. 

— Tanulmányaimat ma-
gánúton egészítem ki — 
folytatta Csűri Mihály. So-
kat akarok tanulni és gya-
korlati munkámmal is bele 
szeretnék illeszkedni a köz-
igazgatás életébe, hogy 
ezen a téren is a népi de-
mokráciát,* az MDP pro-
gramjának megvalósulásá-
val a dolgozó társadalmat 
szolgálhassam. I*. Z. 

Su lvos kafeset 

a Tiszftpálvaodvaron 

Csütörtökön éjszaka sú-
lyos baleset történt a sze-
gedi TjszapályaudVaron. Ke-
resztúri István MAV állomás 
felügyelő, Tabán-utca 26. 
szám alatti lakos a pályates-
ten Járkált és nem vetle ész-
re az egyik feléje közeledő 
mozdonyt A mozdonyvezető 
ís csak az utolsó pillanat-
ban vetle észre az állomás-
felügyelőt, aki igy a kere-
kek alá került, amelyek bal 
lábát térdben lemetszették. 
Keresztúrit a mentők azon-
nal beszAUitották a közkór-
házba. 

Péter-Pál naoján eagyszihr'su 
atatóvnr. jpély lesz Alsó* 
központon 

A MUNKÁS FELTALÁLÓ 
HAZÁNK r .P íTW. : 

Az Egységes Parasztifiu-
sáq Országos Szövetsége 
(EPOSz), a demokratikus 
pártok és népi szervek köz-
reműködésével Péter-Pálkor 
Szeged-Alsókőzponton ara-
tóünnepélyt rendez. Reggel 
lovas és kerékpáros bandé-
rium követi a bnzásszeke-
ret, a buraszentelés után pe-

dig a parkban dr. Zöld 
Sándor országgyűlési képvi-
selő, az MDl- nagyszöged! 
pártbizottságának titkára 
beszél. Ezt követi a legjobb 

Jaratómunkájok Jutalma-' 
jzása. Kőzebéd után déljján 
! futballmeccs lesz, este pe-
'dig aratóbál. 

A népi demokrácia gondoskodik 

a dolgozóit üdültetéséről 

#>t Károly elvtárs átvette 
az államosított GHyafeflőt 

Budapest, jun. 24. A Gaz-
dasági Főtanács rendelkezé-
se értelmében az állami tu-
lajdonba került gyógy- és 
üdü'őh elveket a népjóléti 
ra niszléíium velle kezelés-
be, igy többek közölt Galya-
tetőt is. Ebből ar. alkalom-
ból 35 élmunkás és Kossuth-
díjas érkezett Galyatetőre 
nyolc napos üdülésre. 

Szeptember l-töl állandó-
an 150 magyar dolgozó 
üdülhet Galyatetőn. 

A szobáknak csak 30 száza-
léka áll a fizető vendégek 
rendelkezésére. 

Kovács Károly pénzügyi 
államtitkár adta át a szállót 
ünnepélyes keretek között 

Olt Károly népjóléti minisz-
ternek, aki beszédében han-
goztatta, hogy a demokrát in 
első nagy eredményei a híd-
építő munkások és a szén-
bányászat hőseinek nevéhez 
fűződnek. 

•»A népi demokrácia subi-
dent megtesz azért, liogy 
az éhiiunkásont é'c'szin-
vona'uk emelésével, niuu-

' keverjük megőrzésében 
segítse. 

Ezldén mái" többezer az él-
munkások száma, s a kor-
mányzat lehetővé teszi, hogy 
a dolgozók üdültetése tni-

I nél nagyobb ai*ánvok»an 
'történjék. 

H a n g y a Szöi&ikszp! összes f iókárudáibaa 

és a Termefölt beitfában olcsón beszerezhető; 
natúr l«sé 1 kg. 3 forint, íflritftt paradicsom 1 kg. 7 forint 

savanya sós ptradteom I kg. 80 fillér 
kg.-on felü'i vételnél külön 10 százalék árengedmény 10 

570 ház épül a tiszai árvíztől 
elpusztított 538 ház helyébe 

As első 18 hásst vasárnap adja át Tildy /olton 

Vasárnap adja át Tildy 
Zoltán köztársasági elnök a 
tulajdonosoknak Tiszakoro-
don az árvíz által elpusztí-
tott házaik helyébe épített 
és már elkészült 15 házat. 
Az árviz sújtotta területen 

538 ház pusztult el és ezek 
helyébe 570 házat építenek. 
A munkálatokat' október 
15-ig befejezik. Az építkezé-
sek 16 községben folynak 
mindenütt egy-két szobás 
ttpusházakat építenek, 

Uíabb 60 vasion exportszafönnát afcar 
gyártatnia szegeiliküzvágóbirlon aMESz 

Csütörtökön délben Szisz 
Mátyás, a MÉSz vezetője lá-
togatást tett Dénes Leo pol-
gármester hivatalában. Elő-
adta, hogy az angol érde-
keltség rendkivüT meg volt 
elégedve azzal a húsos sza-
lonnával (bacon), amelyet a 
MÉSz dunántuM sertésekből 
a szegedi közvágóhídon gyúl-
hatott és a mngynr—angol 
árucsereforgalmi megálla-
podás keretében exportált. 
Ebben a megelégedésben 

az érdem elsősorban 9 
közváqóhidl dolgozóké, 
ak'k ezt rendkívül ké-
nyes gyári ás! munkát a 
legnagyobb hozzáérték. 1 
és szorgalommal leljeattet-
ték. 

Éppen ezért a MESz további 
15.000 darab dunántúli ser-
tést kíván itt ismét feldol-
goztatni, ami kereken 66 
vagon expprt$zaionnát je-
lent, A gyártás több. mint 

9 hónapig tart és költséged-
ből egyedül 

a munkabérek-
re kereken félmillió forint 
esik. A sertések be'sőségei 
— csakúgy, mint eddig t— 
Szegeden kerülnek olcsó 
áron piacra. 

A polgármester ugy ha-
tározott, hogy mielőtt Sze-
ged ezt az üzletet megkötné, 
Róna Béla és Somogyi Imre 
tanácsnokok pontos költ-
ségvetést készítenek, Bár-
mennyire is fontoSj hogy, a 
vágóhíd ezt a munkát még. 
kapja és a dolgozók tisztes* 
séf^s keresethez jvssangk, 
számolni kell a város kia-Já 
saival is. Ezek közölt a leg-
nagyobb az üzem által el-
fogyasztott szén ára. Remél-
hető, hogy a város pénz 
ügvi érdekei egyeztethetők 
a MÉSz áltid előirányozható 
ki adások kai és a bacon-
gyártás továbbra is erőji* 
leni fogja , Szeged gazda-
sági életéi. 


