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Az űi begyűjtési rendszer 
Csongrád megye termelőszövetkezeteinek tagsága és az egyé-

nileg gazdálkodó dolgozó parasztság nagy örömmel fogadta pár-
tunk Központi Vezetőségének határozatát az új begyűjtési rend-
szerről. Ez a fontos határozat, amelyben a párt Központi Veze-
tősége javasolja a minisztertanácsnak, illetve ennek útján a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1954 január 1-től szá-
mítva a mezőgazdasági termékek új begyűjtési rendszerének be-
vezetését és a beadás mértékének csökkentését, — újabb nagy-
jelentőségű ténye a kormányprogramm valóraválásának. 

Az új begyűjtési rendszer tovább javítja a dolgozó paraszt-
ság s a termelőszövetkezeti tagság gazdasági helyzetét. Azáltal, 
hogy a mezőgazdasági termelők beadási kötelezettsége több évre 
előre, változatlan mértékben lesz megszabva, elősegíti, hogy a 
falu dolgozói még tervszerűbben, biztonságosan gazdálkodjanak, 
s előre tervezhessék munkájukat. Ugyanakkor jelentősen csök-
ken az egy-egy holdra jutó beadási kötelezettség. A termelőszö-
vetkezeteknél és III. típusú tszcs-knél például mintegy 25 száza-
lékkal csökken majd a terménybeadás, az I. és II. típusú tszcs-
knél mintegy 15 százalékkal, az egyéni termelőknél pedig mint-
egy tíz százalékkal. Az élőállat beadásnál és az állati termékek 
beadásánál a termelőszövetkezetek és III . típusú tszcs-k kötele-
zettsége 30 százalékkal, az I. és II. típusú csoportoké 20, az 
egyénileg gazdálkodó termelőké pedig 15 százalékkal csökken. 
Mérséklik a borbeadást, és a termelők jórészénél a tejbeadás kö-
telezettségét is. Ugyanakkor a termelőszövetkezeti tagok háztáji 
gazdasága után a tejbeadás teljes mértékben megszűnik. Kertész 
János, a hódmezővásárhelyi Marx termelőszövetkezet tagja a 
jövő évben már például 540 liter tejjel többet tud szabadon érté-
kesíteni, minek következtében a jövedelme 1246 forinttal emel-
kedik. 

A határozat javasolja azt is, hogy a minisztertanács teljesen 
szüntesse meg á szőlő és gyümölcsös, kert, valamint a legelő 
után a termény, élőállat és állati termékek beadását. Kiss Illés 
16 holdas mindszenti dolgozó parasztnak például szántóterülete 
12 katasztrális hold, a többi legelő. Tehát az új begyűjtési rend-
szer folytán az ő beadási kötelezettsége ezen a réven is lénye-
gesen kevesebb lesz. 

Több más, a parasztság egy-egy rétegét érintő kedvezményen 
kívül az is csökkenti a parasztság beadási kötelezettségét, hogy 
az úgynevezett birtokcsoportba sorozásnál a legelőt, a szőlőt, a 
gyümölcsöst, a kertet, az erdőt és a nádast nem veszik figye-
lembe. Megszűnik az is, hogy a szőlő területét ötszörösen, a gyü-
mölcsösét. illetve a kertét négyszeresen számítják. Ezek a ked-
vezmények különösen nagy összeggel növelik a szegedi járás 
egy-egy termelőszövetkezetének, vagy egyénileg dolgozó paraszt-
jának bevételét. 

Az új begyűjtési rendszer nagy kedvezményeket nyújt a tar-
tRlékföldek haszonbérlőinek. A tartalékföldek után a termény-
beadás mintegy 30 százalékos, az állatbeadás mintegy 50 szá-
zalékos csökkentése, a tartalékföldekre kivetett tejbeadás teljes 
eltörlése és még több hasonló intézkedés az eddiginél sokkal 
kedvezőbb feltételeket teremt a tartalék földek hasznosítására, 
arra, hogy minél több egyénileg dolgozó paraszt tartalékfölddel 
növelje területét, erősítse gazdaságát. Borda István csanyteleki, 
Pusztaszeri-út 13. szám alalti dolgozó paraszt el is határozta ennek 
nyomán, hogy tartalékföldet bérel ki a baksi határban. 

Az új begyűjtési rendszer a kiszombori Petőfi III-as típusú 
tszcs-nek például 226 mázsa búzával, 52 mázsa árpával, 97 mázsa 
kukoricával, 34 mázsa napraforgóval, 12 mázsa sertéssel, öt mázsa 
marhával, négy mázsa baromfival, 5935 liter tejjel csökkenti be-
adási kötelezettségét. Ugyanakkor a kiszombori egyénileg terme-
lőknek 702 mázsa búzával, 196 mázsa árpával, 425 mázsa kuko-
ricával, 186 mázsa napraforgóval, 104 mázsa élősertéssel, 14 má-
zsa marhával, 26 mázsa baromfival, 26 mázsa tojással, 27.926 liter 
tejjel több jut szabad értékesítésre. 

A párt Központi Vezetőségének határozata gondoskodik arról 
is, hogy a begyűjtési rendszer áttekinthető és érthető legyen. Ki-
mondja, hogy a kataszteri tiszta jövedelem és a földterület alap-
ján három évre megállapított és a beadási könyvbe vezetett kö-
telezettséget felemelni tilos. A határozat egyben messzemenően 
gondoskodik a kötelezettségek igazságos elosztásáról. Ezt szolgálja 
például az, hogy az öt holdnál kevesebb szántó és rétterületen 
gazdálkodó, három gyermekes dolgozó parasztok húsbeadási kö-
telezettségét felére csökkentik, illetve a négy, vagy többgyerme-
kes családoknál megszüntetik. 

A jobb munka, a nagyobb igyekezet, a többtermelés jutal-
mazását szolgálja számos más intézkedés mellett az is, hogy az 
egyéni gazdaságoknál a második tehén és a további tehenek 
után járó tejbeadást meg kell szüntetni. Ugyanakkor az új be-
gyűjtési rendszer tovább szilárdítja, erősíti termelőszövetkeze-
teinket. Amikor az egyéni parasztoknak igen nagy segítséget ad, 
még nagyobb támogatást nyújt az új begyűjtési rendszer termelő-
szövetkezeteinknek. Mindez ismételten kifejezi pártunknak azt 
a szilárd meggyőződését, hogy a termelőszövetkezet a paraszti 
felemelkedésnek, a mezőgazdasági termelés gyors és szakadatlan 
növelésének egyetlen helyes útja. Termelőszövetkezeteink tagjai-
nak és vezetőinek jórésze néhány évvel ezelőtt még egyénileg 
gazdálkodott, és csak most tanulja a szövetkezeti gazdálkodást s 
az áttérés a megszokott és jólismert kisüzemi gazdálkodásról a. 
szocialista nagyüzemi gazdálkodásra természetesen eleinte nem 
megy zökkenő nélkül. A mezőgazdasági termelés új, magasabb-
rendű rendszerének megteremtéséhez az állam azzal ls hozzá-
járul, hogy fokozott beadási kedvezménnyel könnyíti a kezdet 
nehézségeivel küzködő termelőszövetkezeteket a gazdálkodásban. 

A Központi Vezetőség határozatának egészét a mezőgazdasági 
lakosság életszínvonalának emelése mellett elsősorban az jellemzi, 
hogy minden pontja növeli a dolgozó parasztok termelési kedvét, 
anyagi érdekeltségét a termelés fokozásában. A növekvő mező-
gazdasági termelés ugyanakkor több élelmet, textilipari és bőr-
ipari használati cikket jelent, amelynek alapanyagát a mező-
gazdaság szolgáltatja. Az új begyűjtési rendszer tehát — bár köz-
vetlenül n dolgozó parasztság anyagi helyzetét javítja — nagy-
fontosságú intézkedés az egész nép, a munkásosztály, az értel-
miség, a dolgozó kisemberek életszínvonalának növelése érde-
kében ls. Általa erősödik a falu és a város, a munkásosztály 
és a parasztság közötti összefogás gazdasági alapja, s ezzel együtt 
erősödik, szilárdul népi demokráciánk talpköve, minden eddigi 
sikerünk kiindulópontja, a szocializmus építésének elengedhetet-
len feltétele — a munkásosztály és a dolgozó parasztság testvéri 
szövetsége. 

SZTAHANOVISTÁK! 
A termelés fokozásával, a gyengébben dolgozók segítésével előre 

a harmadik negyedévi terv túlteljesítéséért! 
A SZTAHÁNOVISTÁK 
PÉLDAMUTATÁSA 
NYOMÁN EMELKEDETT 
A TERMELÉS 

Több, mint egy hét telt el a 
minisztertanács rendeletének 
megjelenése óta. A DÉMA Cipő-
gyárban a termelés frontján ez-
alatt igen komoly eredményt ér-
tünk el. Különösen a sztaháno-
vistákra várt sok tennivaló. Az 
ő munkájukon múlik az, hogy 
munkamódszerük átadásával ho-
gyan tudjuk csökkenteni a nor-
mán alul teljesítők számát. 

Üzemünket kitüntetés érte. 
Augusztus havi jó minőségű 
munkánk eredményeként elnyer-
tük a Cipőipari Igazgatóság és a 
Bőripari Szakszervezet vándor-
serlegét. Abonyi József kétjelvé-
nyes sztahánovista dolgozónk 
vette át a kitüntetést s a követ-
kezőket mondotta: »• Azzal a tu-
dattal veszem át a DÉMA Cipő-
gyár dolgozói nevében, hogy 
nemcsak egy hónapig, hanem 
hosszú Időn keresztül birtokunk-
ban marad a vándorserleg*. 

Sztahénovistáink jó munkája 
megmutatkozik az árleszállítás 
óta a termelésben. Példamutatá-
sukkal tudtuk augusztus havi 
97.96 százalékos l-es minőségi 
munkánkat szeptember első de-
kádjában 98.03 százalékra emel-
ni, tervünket pedig az árleszállí-
tás előtt való 102.4 százalékról 
106.99-re növelni. 

a DÉMA Cipőgyár sztaháno-
vistái tudják, hogy még több éí 
Jobb minőségű áru készítésével, 
szorgalmas munkájukkal segítik 
a kormányprogramm megvalósí-
tásét. 

Maróthy László 

A GYENGÉBBEN DOLGOZÓK 
SEGÍTÉSE 

KI Erőmű sztahánovis'ái «z 
árleszállítás után még fokozot-
tabban kiveszik ré züko.t a termo_ 
les emeléséért vívott harcból. 
Seimeczi Mihály sztahanovista a 
barbar/artó műhely vezetője az 
üzemrész lakatesai között a fel-
világosító munkán kívül munka-
módszere átadásával segíti a 
gyengébben dolgozókat- Az ered-
mény már eddig is megmutatko-
zott. Szitkai Péter ifjúmunkás, 
aki mér az elmúlt héten 106 szá. 
zalékot tudott elérni, Seimeczi 

Az életszínvonal emeléséért 
folyó harcban, amely egyre 
jobban bontakozik ki Szeged 
üzemeiben is, a sztahánovis-
ták járnak az élen. Most, ami-
kor az árleszállítás nyomán 
növekszik dolgozó népünk 
életszínvonala, sztahénovistá-
ink azzal válaszolnak pártunk 
és kormányunk nagyszerű ha-
tározatára, hogy tovább fo-
kozzák teljesítményeiket, még-
inkább segítik a gyengébben 
dolgozókat, hogy emelkedjen 
keresetük, több ruhát, cipőt, 
élelmiszert tudjanak vásárolni. 
A harmadik negyedévi terv 
teljesítése, a közszükségleti 
cikkek fokozódó termelése ér-
dekében üzemeink élenjáró 
dolgozói tegyenek meg min-
dent eredményeink növelésé-
ért. fokozzák tovább teljesít-
ményeiket, segítsék ebben dol-
gozótársaikat és több, jobb-
minőségű cikk gyártásával Já-
ruljanak hozzá az életszínvo-
nal további emeléséhez. 

Mihály munkamódszerének al-
k'ilma/ásával 111 százalékra nö. 
velte termelését. Périly Erasé. 
be1 is 103 szára léik helyeit már 
106 százalékot ér el. 

Filák Ignác sztahanovista mel-
lett Lorch Ferenc segédmunkás 
dolgozik, ö csupán 3—4 százalék-
kal termel kevesebbet, mint Fi-
lák Ignác. A kiváló sztahanovista 
állandóan tanítja beosztottját és 
ezzel elérte, hogy nz árleszállí-
tást kövelő . napokban azonos 
eredményük volt mindkettőjük-
nek. A fűtőházban Kalapis Meny-
hért sz'ahánovistn is segíti a 
hozzá beosttoti fiatal fűtő szak-
munkásokat, hogy a szén.megtaka_ 
rításnál minél nagyobb ered-
ményt érjenek cl. 

Misán György^ 

A SZEGEDI GŐZFÜRÉSZ 
SZTAHÁNOVISTÁINAK 
UJ MUNKAS IKERE I 

(Tudósítónktál). Az üzem dol-
gozói megbeszélték a kormánypro-
gramm megvalósításának ered,mé_ 
nyét, az árleszállítást- Az üzem 
dolgozói érzik és tudják, hogy a 

keresetük vásárló ereje megnöve-
kedett és ez a tudat még jobban 

ösztönözte a dolgozókat maga-
sabb munkateljesítmények e1-
éré ére. Erdei István sztaháno-
vista körfűrészes csütörtökön 
150 százalékos teljesítményével 
42 forintot keresett. — Ez ma 
nekem 50 forintnak számít az 
árleszállítással. — mondotta. 

Az árleszállítás felett érzett, 
öröm és az akarat, hogy most 
még jobbat és többet kell termel_ 
ni a dolgozóknak, újabb mun-
ka sikereket hozott a Szegedi 
Gözfürészben. A körfűréízesek 
közül Mészáros István sztaháno-
vista ifjúmunkás DISZ-tag 149 
szízaljkos eredményével válaszolt 
az árleszállításra. Remzső Nán-
dorné sztahanovista, aki a házi. 
assz ny szemével nézi az árleszá1. 
lítást, sok férfi körfűrésze? t meg. 
előzve, 141 százalékos teljesítményt 
éri el. Körmöezi Ferenc «zaháno_ 
vista 187, Hódi I I . Fcrenc szlahi" 
novis'a 127 százalékos teljeeitmény-
nyel jár élen a körfűrészesek kö-
zött. A kcretfüréízeseknél Lebák 
Lajos kétszeres sztahánovisla ve-
zet 142.3 százalékkal, Oravetz 
István előtt, aki 142.2 százalékot 
teljesített- Molnár Ferenc sem 
sokkal maradt le: mögöttük 137 
százalékos teljesítményével. A 
javítóműhelyben is lelkesen fo-
lyik a munka. Egy-két nap mul. 
va adják át a» üzem dolgosóinak 
a javítóműhely munkásai által ké_ 
szírét darut, amellyel nz egyik 
1/gnehez J>b munkát, a talpfa va-
gohbatiakúeál fogják — most már 
gépierővel elvégezni. 

Az augusztusi tervét nz üzem 
109.7 százalékra teljesítette. 
Szeptember első árkádjának jó 
munkája nyomán megállapítha-
tó, hogy a Szegedi Gőzfűrész 
dolgozói pártunknak és kormány-
zatunknak tett felajánlásukat 
túlteljesítették és a harmadik ne_ 
gyedévi tervet az előző negyed-
évinél még nagyobi) százalékkal 
fogják túlteljesíteni. 

A Szegedi GözfűrésZ dolgozói 
vagonszámra küldik az új la-
kásépítkezésekhez és tarozá-
sokhoz a pallókat. gerendákat 
és egyéb építkezési anyagokat. 
Az üzem dolgozói különösen a 
sztahánovisták 
tesznek, hogy 

gramm minél 
minél nagyobb 
valósulhasson. 

mindent mog-
a kormánypro-
gyorsnbban és 
mértékben meg. 

Kétszáz új lakás épül Szegeden 
Ma megkezdik as építőanyagok szállítását az első új lakóház építéséhes 

(Tudósítónktól) A Magyar Dol-
gazók Pártja Központi Vezetősége 
határozata nyomán létrejött kor-
mányprogramm hatalmas összeget 
irányzott elő új lakások, építésére 
és tatarozására. 

A kormány lakásépítésre vonat-

kozó határozatának végrehajtásá-

hoz Szegeden is azonnal nagy erő-

vel hozzákezdtek. Már beszámol-

tunk arról, hogy a városi tanács 

építési osztályán, a Szegedi Ter-

vező Irodában lelkesen dolgozlak 

azon, hogy a felépítendő házak 

tervei minél előbb kész legyenek. 

A jól megszervezett munka ered-

ménye az, hogy a mai napon már 

megkezdik az első épülethez az 

építőanyagok szállítását. Az első 

tervektől eltérően először a Jósika-, 

Hajnóczi- és a Gutenberg-utca ál-

tal határolt telken építik fel az 

első új lakóházat. Itt egy három-

emeletes ház épül, 62 kétszobás, 

fürdőszobás lakással. Ebbe az épü-

letbe már 1954 májusában boldo-

gafi költözhetnek be a lakók. Ez-

zel az építkezéssel párhuzamosan 

épül a Hajnóczi-utca, Marx-tér és 

Attila-utca szögletében egy 80 la-

kásos ház, mely már 1954 augusz-

tusában szintén beköltözhető lesz. 

zik még a Párizsi-kőrút és Mórey-1 még ebben az évben 34 szegedi 
utca sarkán lévő üres telken fel-1 épület lakói boldogan gondolnak 
építendő ház, melyben 64 szintén pártunkra és kormányzatunkra, 
kétszobás, minden igényt kielégítő mely programmját ilyen gyorsan 
lakás lesz. Így a kormánypro- valósítja meg. De a Közületi In-
gramm 1954 évben 200 kétszobás gatlankezelő Vállalat is állandóan 
modern lakást ad át Szeged dolgo- tataroztatja a gondjaira bízott há-
zóinak. zakat. Sok szegedi házban nem 

Ezzel nem fejeződik be Szeged volt a házfelügyelőknek megfelelő 
város lakásépítési programmja. A lakásuk. Most a KIK nagyrészt 
város lakásépítési tervében a kö- gondoskodott arról hogy a házfel-
vetkező évre is megvan már a vá- ügyelők jobb lakáshoz jussanak. 

rosi tanács építési osztályán az el-

gondolás. A Mérey-utca és Török-

utca sarkán lévő vízelőtti ház he-

lyére is háromemeletes, 65 lakásos 

bérházat és a vele szemben lévő 

telekre is 44 lakásos épületet ter-

veznek. Ugyanúgy egy lakóház ke-

rül a Kossuth Lajos-sugárút és 

Török-utca sarkára is. Megválto-

zik teljesen ennek a résznek képe, 

mert még tervbe van véve a Mé-

rey-utcának a Rákóczi-tér és 

Marx-tér közötti részének teljes 

beépítése. Pártunk és kormányza-

tunk programmja nyomán megvál-

tozik e városrésznek arculata és 

hirdeti majd munkásosztályunk fel-

emelkedését. 

A tatarozási munkálatok is tel-
Az 1954. évi programmhoz tartó- ies erővel folynak Szegeden és 

De kijavíttatja a KIK a háborús 

károkat is. Ugyancsak igyekezett a 

KIK, hogy a lakáshiányon n maga 

vonalán is enyhítsen. Sok üzletet, 

és raktárhelyiséget alakíttatott át 

a városban egészséges lakássá. Kor-

mányzatunk 3 millió forintot for-

dított ebben az esztendőben a kor-

mányprogramm alapján tatarozás-

ra, de ugyanennyire tehető az az 

összeg, amit a KIK ebben az esz-

tendőben tatarozásra és átalakí-

tásra fordított városunkban. 

Szeged város dolgozói világosan 

láthatják, hogy pártunk és kor-

mányzatunk mindent elkövet az-

ért, hogy a mult bűneit és hibáit 

kijavítva, a dolgozókat szebb, 

egészségesebb és tisztább lakások-

hoz juttassa. 


