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Harcban a májú 1-i mankafelajániásnk teljesítéséért 
Május l-re, a nemzetközi prole-

táriátus harcos ünnepére való ké-
szülődós a termelés területén új 
teltekre készteti dolgozóinkat. A 
munkafelajántások mind azt bizo-
nyítják. hogy a felszabadulás óta 
eltelt idők alatt a munkaverseny 

.húsukká, vérükké vált a dolgozók-
nak. Uj gondolatok születnek, 
számtalan javaslat hangzik el, 
Mindezek a maradéktalan tervtel-
jesítést biztosítják. A szegedi üze-
mek dolgozód között kevés akad 
olyan, aki május 1 tiszteleiére ne 
tett volna munkafelajánlást. De 
nemcsak papíron tették meg ígé-
reteiket, a gyakorlatban, a munka-
padok mellett, a felajánlások ma-
radéktalan teljesítésével tesznek 
bizonyságot, hogy a nemzetközi 
munkásmozgalom harcos katonái. 

A DÉMA Cipőgyárban 
újításokkal harcolnak 

a felajánlások teljesítéséért 
A DÉMA Cipőgyár dolgozói há-

rom hétlel ezelőtt minden lehető-
séget figyelembe véve készüllek a 
ttiunkafelajánlások megtételére. A 
dolgozók saját munkakörüket ala-
posan áttanulmányozva, a hibá-
kat figyelembe véve készítették el 
vállalásaikat. Frindt Lajos, a kar-
bantartó műhely dolgozója sokáig 
gondolkodott,' hogy május 1 tisz-
teletére jnilyen vállalást tehet. 
Munkaidejét legtöbbször a gépek 
között tölti el. hisz • gépek kar-
bantartása, az ő feladata. Merész 
ötlete támadt. 

Közel két éve annak, hogv a 
DÉMA Cipőgyár felsőbőr élező osz-
tályán kifogyott a gépekből „a 
munkahordó". Pótlást sehonnan sem 
kaptak, hisz ezt az árut külföldről 
hozatták be, s az imperialisták, 
mint mindenben, itt is gátolni akar-
ták a szocializmus építésünket az-
zal, hogy két év óta ilyen gép-
alkatrészt neim küldenek. Frindt 
Lajos elvtárs elhatározta, hogy üze-
men belül megteremti az utánpót-
lást. Május elsejének tiszteletére 
fogadta meg, hogy újítással meg-
szünteti a termelés területén mu-
tatkozó nehézségeket. Közel két 
hétig kísérletezett azon, hogy 
miből i 6 teremtsen ú j .^nunkahor-
dó"-t. A felsőbőrélezó gépen ai kést! 
egy harang-alakú köszörűkő élesíti. 
Azelőtt az elhasznált köszörűket 
eldobták. Frindt elvtárs megkísé-
relte és 6 ilyen köszörűkövet öszr 
szeragasztott. Addig dolgozott rajta, 
míg sikerült a ,,munkaihordó" má-
sát elkészíteni. Nagy izgalommal 
készült arra, hogy a gyakorlatban 
is kipróbálja az ú j műveletet. 
Frindt Lajos elvtársnak 6ikerütt 
ieljesiienie május elsejére tett 
munkafelajánlását. A hulladékból 
elkészített „munkahordó''-k nagy-
szerűen beváltak, 6 ezzel megszűnt 
az a veszély, hogy ai gépek leáll-
janak. Frindt elvtárs újítását a 
Szegedi Cipőgyár dolgozói is át-
veszik, s ezzel megszűnik a tehe-
tetlen várakozás, nem kell m4t attól 
félni, hogy külföldről nem Sípnak 
ilyen gépalkatrészt. 

Borsi Péter a talpbélés kártoló-
gépnél dolgozik. Alig négy héttel 
ezelőtt' napi tervét mindössze 89 
százalékra teljesítette. A felaján-
lások alkalmával megfogadta, hogy 
május elsejére 102 százalékra emeli 
tervteljesitési százalékát. Nem volt 
egyszerű munkafelajánlás. Borsi 
elvtársnak 13 százalékkal kellett 
emelnie napi százalékát, hogy az 
igéretét valóra váltsa. Komoly 
gondolkodásra késztette ez őt. Dol-
gozó társai gyakran, láthatták reg-
gelenként korábban bejönni. 

— Változtatni kell valamit a 
munkámon — egyre csak ezen töp-
rengett Borsi elvtárs. S amikor a 
parafatalpak készílését nézte, még 
egyre csak azon törte a fejét. A 
parafatalpakat egy sablon-minta 
segítségével szabták ki. Hosszas 
rajzolgatás után, került sor a ki-
szabására. Borsi Péter elvláTS azon 
gondolkodott: mi lenne, ha a csá-
kozó géphez egy új stanckést ké -
szítenének, amely sokkal gyorsab-
ban és a rajzolásokat megszün-
tetve végezné el ezt a műveletet. 
A gondolatát közölte az újítási bi-
zottsággal, ahol el is fogadták. Két 
héttel ezelőtt valósították meg 
Borsi elvtárs újítását, s ezzel na-
ponta 150 pár parafatalppal többet 
tudnak elkészíleni. azonkívül egy 
munkaerő felszabadul más mun-
kateru eíre. Borsi Péter elvlárs az 
újítás .bevezetésével nem 102 szá-
zalékra, — mint ahogy ígérte, — 
hanem 140 százalékra teljesíti na-
ponta tervelőirányzatát. 

Túlteljesítik vállalásaikat 
a Szegedi Textilkombinát 

dolgozói 

A Szegedi Textilkombinát dolgo-
zói május 1 tiszteleiére globálisan 
vállallák, hogy második negyedévi 
tervüket 443 ezer forinttal túltelje-
sítik, valamint minőségi munkáju-
kat 9 százalékkal tovább javítják. 

| Ez a munkafelajánlás minden dol-
! gozót mozgósít, hogy az eddiginél 
I jobban végezzék munkájukat, igére, 
j tűket teljesíteni tudják, 
i Alig három héttel ezefliöll nevezték 
el a Textilkombinát ,,A" műszakát 
BeLoiatinisz-müszaknak. A hős gö-
rög hazafinak nevét viselő műszak 
dolgozói megfogadták, hogy május 
elsejére április 4 liszteleiére elért 
eredményeiket jóval túlszárnyalják. 
Ez a gondolat foglalkoztatja Szap-
panos Júlia gyíirüsfonónőt is mun-
ka közben. Ujjai serényen kötözik 
az elszakadt szálakat s a gép tisz-
taságára is nagyobb gondot fordít, 
mint azelőtt. Egy pillanatra sem 
áll meg, ha jól megy a gépje —. 
minf eddig tette —, hisz nagy fel-
adatot kell megoldania. Eddig bár-
milyen ügyesen is dolgozott, 123 ki. 
logrammnál nem tudott többet ter-
melni naponta. Május 1 tiszteletére 
mégis bátran tetle meg felajánlását, 
hogy naponta 125 kilogrammra fo-
kozza teljesítményét. Szappanos Jú-
lia méltó akar maradni Beloiannisz 
elvtárs nevéhez. A bátor szabadság-
harcos példája, aki az életét áldozta 
a görög dolgozó népért, segítette 
ahhoz Szappanos Júliát, hogy a 
nemzetiközi munkásmozgalom ünne-
pére tett fogadalmát már 109 szá-
zalókra teljesítette. De a műszak 
többi dolgozói között is sokan van-
nak már olyanok, akik munkafel-
ajánlásaikat nemcsak teljesítették, 
hanem túl is teljesítették. Balogh 
Ferencné sztahánovista előfonó azt 
ígértie, hogy napi teljesítményéit 10 
kilométerről 10.60 kilométerre tel-
jesíti. Balogh Ferencné elvtársnő 
másfél héttel a határidő előtt 18 
százalékkal túlteljesítette vállalását. 
Felföldi Istvánné, a kártoló üzem-
rész egyik élenjáró dolgozója azt 
vállalta, hogy 750 kilogrammról 

752 kilogrammra fokozza napi lel 
jesíiményét. Három nappal ezelőtt 
104.5 százalékra teljesítette Felföl-
diné elvtársnő május 1 tiszteletéra 
tett fogadalmát. 

A Loy-mozgalom segíti 
a Ruhagyár dolgozóit 

A Szegedi Ruhagyár dolgozói áp-
rilis 4 tiszteletére elért eiredmé 
nyek után megfogadták, hogy a 
munkaversenyt tovább fokozzák. 
Május 1 tiszteletére a Loy-mozgal-
mon belül tették meg munkafelaján-
lásaikat. „Termelj ma többet, mint 
tegnap" mozgalomhoz híven vala-
mennyien megfogadták, hogy nap-
ról-napra fokozzák tervteljesítési 
százalékaikat. A 10-es terem dolgo-
zói a munkafelajánlások megtétele 
után máris kimagasló eredményeket 
értek el. Gémes György és Sántha 
Júlia gépmunkások egymás mellett 
dolgoznak. Április 4 tiszteletére 130 
százalékos eredményt értek ed'. Most 
mindketten megfogadták, hogy má-
jus elsejére 150 százalékra fokoz-
zák napi tervteljesítésüket. Gémes 
György és Sántha Júlia betartották 
szavukat. Április 15-én 131 száza-
lékot, 17-én, 18-án 149 százalékot 
és 19-én 168 százalékot értek el a 
tervteljesítés során. Lehel Antal ké-
zimiunkás a 10-es terem dolgozói 
között példát mutat a munkafegye-
lem terén. Egyetlen egyiszer nem 
késett még é s igazolatlanul aem ma-
radt távcl az üzemből. A munka-
idejének minden percét kihasználva 
készült arra , hogy május elsejének 
tiszteletére 132 százalékról 140 szá-
zalékra fokozza teljesítményét. Le-
hel Antal elvtárs is csatlakozott a 
Loy-mozgalom továbbfejlesztéséhez, 
5 nap alatt 51 százallékkal emelte 
teljesítményét. 

Gvorsítsu i msg a begyűjtési tervfeibontás munkáját 
A tanácsok mindenütt meg 

kezdték az 1952-cs évi begyüj. 
tési terv felbontását. Ettől a 
munkától nagyrészben függ, ml. 
lyen eredménnyel hajt ják végre 
a begyűjtési terv teljesítését. A 
tervfelbontás a begyűjtés sikeres 
megvalósításának az alapja. A 
tanács dolgozóinak, a végrehajtó 
bizottság elnökeinek nagy gond 
dal kell szerveznie ezt a munkát. 
A most végzeit j6 munka és el-
töltött idő bőségesen gyümölcsö-
zik majd a tcrménybegyiljtés so_ 
rán. Ha elhanyagolják ezt a fon-
tos munkát tanácsaink, az egész 
évi beadás eredménye sínyli meg. 

A jó tervfelbontás elősegít) öl-
éves tervünket, ellenben, ha fe . 
liiletesen végzik ezt a munkát a 
tanácsok, a dolgozó parasztok 
meghallgatása nélkül, akkor fel-
mérhetetlen kárt okoznak nép. 
gazdaságunknak. Szegeden, de a 
szegedi járásban vontatottan ha-
lad a begyűjtést tervfelbontás. 
A járás területén több helyen a 
nyilvántartók magukra vannak 
hagyva. Jó szervező munkával 
biztosítani kell. hogy a dolgozó 
parasztok pontosan megjelenje, 
nek Ó3 eleget /egyenek álíampol. 
gárl kötelezettségüknek. Velük be-
széljék meg minden esetben egyéni 
begyűjtési tervüket. A dolgozó 
parasztok jelenléte biztosítja 
hogy érvényesüljön a saját né-
zeteik a terv elkészítésénél. Meg-
mondhassák, miből tudják leg-
könnyebben teljesiteni begyűjtést 
kötelezettségüket. 

A végrehajtó bizottság elnöke, 

helyettese és a titkár, de a vég-
rehajtó bizottság tagjai is ellen-
őrizzék a nyilvántartók munká-
ját. segítsenek nekik. A tanáis 
kérje a helyi pártszervezet segít, 
eégét. támogatásé;. A népneve-
lök és jól teljesítő dolgozó pa-
rasztok végezzenek felvilágosító 
munkát „ faluban. Pusi'amérg;-. 
sen a végrehajtó bizottság elnöke 
állandóan foglalkozik a tervfrt-
boutássul. a pártszervezet viszont 
politikai munkával segíti. Így ér. 
hették el, hogy már 80 százalék-
bűn elvégezték a tervfelbontás!. 
Hasonló ió munkát végez a sán-
dorfalvl, forráskút!, szőregi és 
kübekházi tanácselnök és az ot-
tani pártszervezet Velük ellen-
tétben Csengéién még alig 10 
százalékra teljesítették a tervfel-
bontást. Tápén pedig a dolgozó 
parasztok meghallgatása nélkül 
„hivatalból'' bontják fel a tervet. 
A tápéi tanács már 17-én azl je. 
lenlctte. hogy 400 dolgozó pa-
raszt tervét készítették e|, való-
jában ez nem történt meg, mevt 
a dolgozó parasztok meghallga. 
íása nélkül bontották fel a ter-
vet. 

A tanácsok küszöböljék kl mun. 
kájukban mutatkozó hiányossá-
gokat. a pártszervezet támogatá-
sával végezzenek a faluban ió 
felvilágosító munkát, hogy a dol-
gozó parasztok már előre Ismer-
jék a tervfelhontásbói származó 
jogaikat, kötelességelliet hogy 
felkészülten menjenek el a ta-
nácsházára, saját tervük megbe. 
szélesére. 

Az iskolának és a családi otthonnak 
szorosan együtt kell működnie 
— állapította meg a szeged! nevelési értekezlet 

Az i f júság nevelése az egész 
társadatom feladata, amely elől 
nem zárkózhat el egyetlen dolgozó, 
egyetlen szülő sem. Ez a gondolat 
vezette a közoktatási minisztériu-
mot. valamint az MNDSZ Országos 
Központjának vezetőségét arra, 
hogy vasárnap délelőtt- Szegeden is 
megrendezze a szülők és a pedagó. 
gusok ankétját . 

A megbeszélés mintegy 200 sze-
gedi és szegedkörnyéki szülő jelen-
létében a Tanácsháza szépen feldí-
szített nagytermében Kádár János 
elvtársnak, a megyei tanács okta-
tási osztálya vezetőjének megnyitó 
szavaival kezdődött meg. A meg-
nyitó után a Dózsa György általá-
nos iskola úttörő zenekfentf mutatta 
be tudását a szülőknek, líiajd pedig 
a rókusi általános iskola úttörő 
énekkara vidám úttörő indulókkal 
szerepelt. A kultúrműsorban a ró. 
kusi általános iskola szülői mun-
kaközössége is tanúságot tett lelkes 
munkájáról: énekszámaikért sok 
tapsot kaptak az értekezlet résztve-
vőitől. 

A rövid, de változatos és színes 
kis kulturműsor után került sor 
Nyéki Ferenc elvtársnak, az alsó-
városi általános iskola igazgatójá-
nak előadására: „A család szerepe 
a szocialista nevelésben" címmel. 

— A nevelés olyan fontos tár-
sadalmi feladat — mondotta a többi 
között —, amely a szocialista jö-
vőnkért minden szívvel-lélekkel 
küzdő ember kötelessége. Ugyanígy 
iskolaügyünk is lényeges közügy, 
mert szocialista társadalmunk szá. 
mára biztosítja a szocialista ember 
nevelését. 

Beszélt a mult rendszer iskola-
politikájáról, amikor a dolgozók 
gyermekei számára szinte elérhe-
tetlen vágy volt még a középis-
kola is. Ezzel szemben mennyire 
megváltozott a helyzet a felsza. 
badulás után. Ma a dolgozók gyer-
mekeié az iskola és nyitva áll előt-
tük minden pálya, kedvük és képes-
ségük szerint. 

Különös figyelemmel hallgatták 
Nyéki elvtárs előadásának azt a 

részét a szülők, amikor a szülői te . 
kintélyről, valamint a gyermekek 
otthoni foglalkoztatásáról beszélt. 
Meghatározta az iskola feladatait 
is. mégpedig azokat, amelyek meg. 
oldásában a Szülői munkaközösség 
hatékony segítséget nyújthat. Ilyen 
feladatok elsősorban a tanulmányi 
színvonal emelése, a fegyelem meg . 
szilárdítása, a lemorzsolódás elleni 
küzdelem, valamin* a beiskolázás 
kérdése. Ahhoz azonban, hogy a 
szülői munkaközösség valóban ha-
tékony segítséget nyújthasson az 
iskolák nevelőtestületének, feltétle. 
nül szükséges, hogy a szülők is vi. 
lágosan lássák az iskola célkitűzé-
seit, problémái*. Az iskolának és a 
családi otthoninak szorosan együtt 
kell működnie. 

A Nyéki elvtárs előadása után 
elhangzó számos hozzászólással is 
bebizonyították a megjelent szü-
lők, hogy mennyire sa já t ügyüknek 
érzik az ú j szocialista nemzsdék 
nevelését. 

Komócsin Antalné elvtársnő pél-
dául a szocialista embertípusról és 
annak kialakításáról beszélt. El-
mondotta. mit kell temniök a szü-
lőknek ezen a téren, hogy ne ront-
sák le az iskola hatását. Legfonto-
sabb. hogy a szülök mindenben péi. 
dát mutassanak a gyermekieknek. 
Szabó Ferencné, az alsóvárosi is-
kola szülői munkaközösségének el-
nöke a szülői munkaközösségek még 
meglévő hiányosságait mondotta 
el. Elmondotta: a legnagyobb hiba, 
hogy sok munkaközösségből még 
most is hiányzik az aktivitás, nem 
veszik ki szívvel-lélekkel részüket 
az iskola munkájából. Egy szent-
mihályteleki dolgozó parasztasszony 
a gyermekek mozibajárásának és a 
gyermekek társaságának megvá-
logatásáról, egy szegedi üzemben 
dolgozó anya pedig a tanulószobai 
foglalkoztatásról beszélt. Felvetette, 
hogy a szülök kapcsolódjanak be a 
tanulószobai ellenőrzésbe. 

A közeljövőben a szegedi üze-
mekben rs megrendezik a dolgozó 
Szülők és a pedagógusok közös 
megbeszéléseit. 

Az ország legjobb állattenyésztői adják át 
munkamódszereiket az április végén megnyíló 

országos állattenyésztési kiállításon 
Az országos állattenyésztési kiál. 

liláson az ország mintegy 50 mun-
kaérdemércmmel és a munka ér-
demrend különbőz- fokozataival ki-
tüntetett állattenyésztési dolgozó 
mutat ja be munkamódszerét. 

A kitüntetett legkiválóbb terme-
lőszövetkezeti, állami gazdasági és 
egyénileg dolgozó paraszlok a leg-
szélesebb körben isimertetik a Szov-
jetunió fejlett állattenyésztési mód-
szereivel elért eredményeiket és ta-
pasztalataikat. 

Szemléltetően állítja elénk a nagy természettudós munkáját 

a szegedi Darwin-kiállítás 
Vasárnap délelőtt a szegedi Móra 

Ferenc múzeum kupolacsarnokában 
igen nagyszámú érdeklődő részvé-
tele mellett nyílt meg a Városi Ta-
nács, a Természettudományi Társu-
lat, valamint a Somogyi-könyvtár 
rendezésében a Darwin-kiállítás. A 
kiállítás megnyitásán Szőke Mihály 
elvtárs, a Somogyi-könyvtár igazga-
tójának bevezető szavai után Turi 
Géza elvtárs, a szegedi egyetemi 
pártbizottság titkára mondott be-
szédet. 

— Darwin módszere először volt 
igazán dialektikus módszer a termé-
szettudományban azután a mérhe-
tetlen sötétség után, amellyel a kö-
zépkor során, a klerikális reakció 
minden tudomány gátlójává váll — 
hangozlattá a többi között. — Ül-
dözték és börtönbe vetették azokat 
a haliadé módon gondolkodni meré-
szelő tudósokait, akik a klerikális re-
akció babonás, misztikus tanításait 
kritizálni és cáfolni merték. Ugyan-
akkor azonban, amikor Darwin út-
törrő munkásságáród szólunk, nem 
szabad elhallgatnunk, hogy bár 
Darwin dialektikája mellett materia-
lista is volt, mégis polgári szárma-
zása, neveltelése eredményeképpen 
távol, állott a marxizmustól. Éppen 
ezért politikai tisztánlátásának hiá-
nya miatt két értékes munkájában 
_ „A fajok eredete" és „Az ember 
származása" — gondolatmenete, kö-
vetkezetessége. ellen vétett azzal, 
hogy belefelejtette a mongani elmé-
let csiráit, téveszméit. 

— Napjaink eredményei mulat-
ják. hogy a darwinizmust épitő-
módon éppen abban az országban 
tudták kivirágoztatni, ahol a szocia-
lizmus győzött. A darwinizmus érté-
kes továbbfejlesztői a szovjet tudó-
sok, mint a termőföldek talajának 
világhírű kutatója, Viljamsz, vagy 
a növények életéről úttörő munká-
kat alkotó Tyimirjazov és a haladó 
biológia nagy alakjai, Micsurin és 
Liszenko. Munkájuk az alkotó dar-

winizmus terén útmutató számunkra 
is, hogy napjainkban hogyan küzd-
jünk a klerikális tudatlanság, a 
butt'tó babonáknak a Vatikántól fe-
lénk áramló áradata ellen. 

A nagy érdeklődéssel kísért beszéd 
után Csongor Győző, a Természet-
tudományos Társulat tagja tartott 
tártatvezetést a túlnyomórészt a 
Somogyi.könyvtár anyagából álló 
kiállításon. A kiállított falitáblák, 
nagyszámú könyvek — köztük a 
XVI. századból való nagyértékű 
munkák — részletesen megvilágíi. 
ják Darwin jelentőségét. Az első 
részben láthatjuk a darwinizmust 
megelőző téves elméleteket a világ 
teremtéséről és az ember keletke-
zéséről. Szemmel kísérhetjük a f e j -
lődéstörténet alakulását, majd a 
következő részben Darwin magyar 
nyelven kiadott művei láthatók. I t t 
szerepel a közelmúltban kiadott 
„Egy természettudós utazásai" 
című munka is, amely Darwin öl. 
éves utazásait örökítette meg. Kü-
lön rész mutat ja be az idegen nyel-
ven megjelent munkákat. Rendkí-
vül érdekes rész. amely a darwiniz-
mus magyarországi kultuszát és a 
darwinizmus magyarországi elter-
jedését mulat ja be. Ennek a rész-
nek szegedi vonatkozása is van. 
Lambreoht .,Az ősember" cimű mű. 
vében í r j a le Móra Ferenc úgyne. 
vezett „majompörét", amelyben 
darwinistia elvei miatt támadták. A 
kiállítás zárórésze napjaink Dar. 
win-követőinek állít emléket, élen 
a kiváló Szovjet tudósoknak. Külö-
nösen nagy érdeklődésre tarthat, 
nak számot azok az érdekes fali-
táblák, amelyek Pliszeczkij „Az 
ember származása" cimű művéből 
kerültek bemutatásra. A kiállítás 
10 napig teljesen díjtalanul tekint-
hető meg. 

L e v e l e z ő i n k h i r e i 
A Szegedi Kő- és Cementipari 

Vállalat dolgozói az év kezdetén 
lelkesen kezdtek hozzá első negyed-
évi tervük teljesítéséhez. Szorgai. 
mas munkájuknál; meg is lett az-
eredménye, mert negyedévi tervü-
ket 104 -százalékra teljesítették. 
Különösen Szép eredményt ért el 
Mtnyó János. Mell Péter, Terhes 
Anna. Horváth József, Tóth And-
rás. Fogas Ferenc és Papp Ele-
mérné elvtársak, akik az egész ne-, 
gyedévben átlagosan több mint 150 
százalékkal végezték munkájukat. 

Szalma Ferenc 

A Szegedi Paprlkafeldolgozóban 
is lelkesen készülnek a dolgozók 
május 1 méltó megünneplésére. Az 
üzem dolgozói közül 785.en tettek 
felajánlást és vállalták, hogy a mi. 
nőség emelésénél, az üzem lisztán-Á 

tartásánál, a munkafegyelem meg-
szilárdításában és a mennyiségi ter-
melés fokozásában a nyolcadik 
szabad május tiszteletére műiden 
eddigi eredményüket felülmúlják. 

Timár János 

A dorozsmai dolgozó parasztok 
is kövelik az üzemi dolgozók pél-
dájá t és értékes felajánlást tettek 
május 1 tiszteletére. Vállalták, 
hogy a paprikán kívül mindent el-
veinek a határidő előtt három nap-
pal- Vállalásuknak máris eredmé-
nyei mutatkoznak, mert Bálint Kál. 
mán mezőőr dűlőjében 82, Palócz 
János dűlőjében 86, Komáromi Ger-
gely dűlőjében 90, Szálai József 
mezőőr dűlőjében padig 80 száza-
lékban elvetették a burgonyát és a 
kukoricát. 

Nagy Ferenc 


