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Verseny a csemege-boltok dolgozói között 

Kormányunk programmjának 
megvalósítása nagyobb feladato-
kat ró a kereskedelmi dolgozókra 
is. Mi, a Csemege Kiskereskedelmi 
Vál la lat dolgozói igyekszünk nagy 
gondot fordítani arra, hogy a vá-
sárlók mindenkor bőségesen jómi-
nöségű áruval legyenek ellátva. 

A csemege-boltok dolgozói nagy 

lendülettel folytatják az egyre szé-

lesedé munkaversenyt, mert tud-

jak, hogy ezzel előbbre viszik a 

szocialista kereskedelem fejlődé-

sét. Arudáink között nemes vetél-
kedés folyik az elsőségért. Ál-
landó versenyben ál l a 143 as és a 
144-es árudánk. A legutóbbi két 
hónap alatt a 144-es áruda dolgo-
zói lettek az elsők a versenyben. 
Az ő lelkes munká juk eredményezi 
a bolt rendjét és tisztaságát. Nem-
régen a 144-es számú áruda dol-
gozói ígéretet tettek arra, hogy a 
I I I . pártkongresszus tiszteletére to-
vább folytatják a nemes versen-
gést. 

Drégely József né 

Hol van a vasutas kultúrcsoport? 

Pártunk és kormányunk komoly 

erőfeszítéseket tesz, hogy megerő-

södjenek a kultúra tömegek kö-

zötti elterjesztésére szolgáló in-

tézmények. A kultúrotthonoknak 

nagy szerepük van abban a mun-

kában, melyet népünk kulturális 

színvonalának emeléséért folyta-

tunk. 

A Vasutas Szakszervezet néhány 

hónappal ezelőtt a szép kultúrott-

hon mellett igen jó központi kul-

túrcsoporttal, ének- és zenekarral, 

valamint tánccsoporttal rendelke-

zett. Ezek országos viszonylatban 

szép eredményeket értek el, s min-

den vasutast egy kis büszkeség töl-

tött el, amikor például a M Á V 

énekkar a rádióban szerepelt. 

Ma a helyzet megváltozott A ve-
zetők úgy látszik elfeledkeztek ar-
ról, hogy a dolgozók kulturális 
igényeit is kielégítsék, s azonkívül, 
hogy népes értekezleteken vizsgál-
j ák az énekkar, a tánccsoport pro-
blémáit, a valóságban alig történik 
intézkedés a hiányok felszámolása 
terén. 

Hasonló a helyzet a zenekarnál 
is. Fejlődésről beszélni itt sem 
lehet. A szimfónikus zenekar pró-
bái néptelenek. A színjátszó cso-
port három hónapja készül egy 

operett előadására, amely sehogyan 

sem halad. 

A Vasutas Szakszervezet vezetői-

nek sürgősen változtatni kell ed-

digi álláspontjukon. A kultúrcso-

port még a kultúrversenyre sem 

nevezett be. Az üzemi bizottságok-

nak kötelességük elhárítani az aka-

dályokat, s kötelességük a szocia-

lista kultúra fejlesztéséért minden 

lehetőt elkövetni. Erre most min-

den lehetőség megvan, hisz sokkal 

nehezebb körülmények között 1948/ 

49-ben is hiűködött a kultúrcso-

port. A lehetőségeket pedig ki kell 

használni. 

Az énekkar feláll ításával egyidő-
ben a tánccsoportot is meg kell 
szervezni. A táncruhák, melyeknek 
értéke körülbelül 25 ezer forint, 
rendelkezésre áll. A régi táncosok 
is mind megvannak. 

Szép és nagyszerű feladat a szo-

cialista kul túrát eljuttatni a töme-

gekhez. A M Á V szakszervezeti ve-

zetőinek is határozott kézzel kell 

arra törekedni, hogy a nehézségek 

sürgős és végleges legyőzésével se-

gítsék elő a kormány kulturális 

programmjának megvalósítását. 

Gyólay János 
M Á V Igazgatóság 

A Szegedi Erömü segfli a deszki pépállomási 
A Szegedi Erőmű dolgozói pár-

tunk I I I . kongresszusának tisztele-

tére vállalták, hogy mezőgazdasá-

gunk megerősítése erdekében a 

gépjavítások mielőbbi befejezésé-

ért segítséget nyújtanak a deszki 

gépállomás dolgozóinak. Az Erő-

mű dolgozói Ígéretet tettek arra, 

hogy elkészítik, illetve megjavít-

j ák azokat az alkatrészeket, ame-

lyeket a gépállomás dolgozói anyag-

hiány, vagy hozzávaló szerszám 

hiánya miatt nem tudnak elkészí-

teni, megjavítani. A feladat vég-

rehajtására külön brigádok alakul-

tak, amelyeknek tagjai sztaháno-

visták, élenjáró dolgozók, mű-

szaki technikusok, k iváló szakem-

berek. A brigádok tagjai ígéretet 

tettek arra. hogy a deszki gépállo-

más dolgozóinak kiváló minőségű 

munkadarabokat gyártanak. A bri-

gádok élén Selmcczi Mihály, Pávó 

Lajos sztahanovista művezetők és 

Gerzanics József művezető főmér-

nök áll , akik magas szaktudásuk-

kal, j ó szervező munkájukkal biz-

tosítják az alkatrészek időbeni 

elkészítését. 

Misán György 

P Á R T É L E T • 

A kommunista bírálat és önbírálat szellemében 

új pártvezetőséget választottak a sándorfalvi gépállomás 

kommunistái 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Szlovák órák a Szegedi Tudományegyetemen 

Az 1952/53-as tan-
évben a Szegedi Tu-
dományegyetem Orosz 
Intéze'ének I I . éves 
szlovák és magyar 
hallgatói között me-
rült fel legelőször 
az a gondolat, hogy 
jó lenne szlovák 

' nyelvet is tanulni, 
az Oktatásügyi Mi-
nisztérium rövide-
sen lehetővé is tette 
a szlovák nyelv ok-
tatásit a Szegedi Tu-
dományegyetemen. 

Ugyanekkor meg-
kértük Béres János 
előadót arra, hogy 
részünkre tartsa meg 
a szlovák órákat. 

} Béres elvtárs nagy 
örömmel vállalta ezt. 

Már másfél éve 
folyik a szlovák 
nyelv oktatása egye-
temünkön, heti két 
órában. Ez a tan-
tárgy nem kötelező, 
hanem csak úgyne-
vezett szorgalmi tan-
tárgy. Mégis sokan 
látogatják az órákat. 

Az orosz-szakos 
ha'lgatók számára 
nagy jelentősége van 
ennek. Láthatjuk a 
lényeges és kevésbbé 
eltérő nyelvtani vagy 
szóbeli különbsége-
ket az orosz nyelv és 

S a szlovík nyelv kö-
S zött. Azok számára 

nagyon hasznos és 
érdekes e nyelv tanu-
lása, akik történeti 
vagy összehasonlító 
szláv nyelvészettel 
foglalkoznak. 

De különösen azok-
nak a szlovák anya-
nyelvű hallgatóknak 
hasznos és fontos ez, 
akiknek a múltban 
nem volt módjukban 
jól megtanulni anya-
nyelvüket. Sokan 
ra mak olyanok, akik 
ugyan jól, vagy ke-
vésbbé jól beszélnek 
szlovákul, de írni-
olvasni bizony nem 
tudnak, a nyelvtan-
ról meg nem is hal-
lottak. Ilyen például 
Mitykó János I I I . 
éves orosz szakos 
hallgatónk Békéscsa-
báról, Jancsik Fe-
renc IV. gyógysze-
részhallgató Pitva-
rosról, Valent Jut-
ka és Ruzsinszki Já-
nos IV. éves orosz-
szahos hallgatóink 
Szarvasról, ök most 
örömmel ragadják 
meg az alkalmat, 
hogy megtanuljanak 
helyesen szlovákul. 

Természetesen van-
nak itt magyarok is 
szép számmal. Fő-
leg az orosz-szakos 
hal'gatók közül, de 
itt van Krupa And-

rás I. éves magyar-
szakos, Polgárdi Mi-
hály IV. éves orosz-
szakos, vagy Dobler 
Katalin I I . éves jog-
hallgató is. Nem egy-
szer még Majoros Jó-
zsi bácsi, az Ady-téri 
Egyetem portása is 
benéz az órára, ha 
éppen nincs szolgá-
latban. Majoros bá-
csi gyermekkorában 
Csehszlovákiában élt, 
jól beszél szlovákul, 
de igyekszik még va-
lamit tanulni. Neki 
is „csemege" a szlo-
vák óra, hiszen a 
Szegedi Egyetemen 
szlovák óra még so-
ha sem volt. 

A másféléves mun-
kának szép eredmé-
nye van. Akik egy 
szót sem tudtak ez-
előtt szlovákul, ma 
szépen irnak-olvasnak 
és beszélnek is, A 
hazánkban élő szlo-
vákok, akik a múlt-
ban csak otthon mer-
tek szlovákul be-
szélni, érzik, hogy ők 
is egyenrangú és 
megbecsült tagjai az 
országnak. És ezt ér-
zik azok a szlovákok 
is, akik a Szegedi 
Egyetemen tanulnak. 

Horváth Sándor 
111. éves 

orosz-szakos hallgató 

J ó szervező és politikai munka 

előzte meg a sándorfalvi gépállo-
más kommunistáinak taggyűlését. 
Az előkészítés helyességét m i sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
gépállomás kommunistái a pártbi-
zalmiaktól idejében értesültek a tag-
gyűlés időpontjáról, napirendjéről 
és arról, hogy február 1-től 10-ig 
műszakot tartanak a vezetőségvá-
lasztás és a kongresszus tisztele-
tére. A gépállomás dolgozói közül 
éppen ezért a vezetőségválasztó 
párttaggyűlésről csupán ketten 
hiányoztak — ők is igazoltan. 

A gépállomás pártvezetősége a 
tagság és a pártbizaimiak vélemé-
nye alapján a taggyűlés előtt több 
mint egy héttel elkészítette a be-
számolót. Szükség volt erre az 
alapos munkára , hiszen a Központi 
Vezetőség határozatának értelmé-
ben két év munká járó l kellett he-
lyes mérleget készíteni. Németh 
László párttitkár elvtárs, valamint 
Németh József és Makra István 
elvtársak a kommunista vezetők 
felelősségével tettek eleget a párt 
Szervezeti Szabályzatában foglalt 
beszámolási kötelességüknek. Mind 
a párttaggyűlés megszervezésében, 
a politikai munká jában , mind a 
beszámoló elkészítésében állandóan 
érezhették Huszka István elvtárs-
nak, a járási bizottság küldöttének 
pártszerű, elvi segítségét, iránymu-
tatását. 

Apróbb hibáktól eltekintve ebből 
az alapos, körültekintő és fele-
lősségteljes munkábó l fakadt a 
beszámoló és vezetőségválasztó 
taggyűlés minden eredménye. 

Mert sok eredménye született a 
párttaggyűlésnek. Első talán a jó 
beszámoló. Németh László elvtárs 
alig több, min t egy órahosszás be-
szédében mélyrehatóan értékelte a 
pártszervezet egész munká já t . Be-
szélt arról, hogy bizony a gépál-
lomáson az elmúlt két év alatt 
nem érvényesült megfelelően a 
pártszervezet szervező, politikai és 
ellenőrző szerepe, nem mozgósítot-
ta kommunista példamutatással a 
dolgozókat. De nyilván nem is te-
hette, hiszen szilárd, kollektív ve-
zetés nélkül jó pártszervezett mun-
kát el sem képzelhetünk Itt pe-
dig nem volt szilárd pártvezetés. 
Két év alatt ötször változott rész-
ben, vagy teljesen a pártvezetőség 
s nem egy esetben a pártdemokrá-
cia elveinek megsértésével. 

Ilyenképpen tehát nem is vár-
hatta a párttaggyűlés azt a veze-
tőség beszámolójától, hogy a tü-
megszervezetek helyes irányításá-
ról, élénk szakszervezeti munkáró l , 
eleven DISZ-életről adjon számot. 
Erről nem is beszélt Németh elv-
társ. Anná l inkább szólt arról, 
hogy mind a pártpolitikai és szer-
vező munka gyengesége, m ind a 
tömegszervezetekkel való nem ki-
elégítő törődés elsősorban a gépál-
lomás pártvezetőségének, kommu-
nistáinak hibáiból eredt. Bírálta a 
beszámoló a járási pártbizottságot 
is, mert az elmúlt két esztendő 
folyamán nem adott megfelelő 
elvi és gyakorlati támogatást a 
pártszervezetnek. Ezekből a hibák-
ból adódott az, hogy 

a pártszervezetben még a Köz-
ponti Vezetőség júniusi határo-
zatai u tán sem érvényesült 
megfelelően a kollektív veze-

tés. 

Nem volt egyszemélyi felelősség a 
határozatok végrehajtásáért, mert 
a vezetőség nem határozta meg 
egy-egy elvtárs feladatkörét, nem 
tette felelőssé egy-egy kollektíven 
meghatározott feladat végrehajtá-
sáért. 

Őszintén beszámolt a pártvezető-
ség arról is, hogy a népnevelő-
munka irányítása és a párttagság 
pártmunkába való bevonása nem 
kielégítő. Mindez hozzájárult ah-
hoz, hogy most a 16. helyen ál l a 
gépállomás a gépjavításban. Van 
ugyan a mult év végén megválasz-
tott pártvezetőség munká j ának jó 
eredménye is, amit természetesen 
el kell ismerni, Ilyen eredmény 
például az, hogy jó l megy a párt-
oktatás és megjavult a pártszerve-
zet részéről az emberekkel való 
személyes foglalkozás is. 

Az elmúlt pár hónap alatt e 
munka eredményeként négy 
tagjelölttel és egy párttaggal 

erősödött a pártszervezet. 
Eredmény az is, hogy a „Rózsa Fe-
renc* tsz tagságának politikai ne-
veléséhez gyakorlati segítséget ad a 
pártszervezet, mert megbízták 
Hrebik József elvtársat, a termelő-
szövetkezetben megszervezett poli-
tikai iskola vezetésével. De mindez 
csak kezdet ahhoz, hogy a párt-

szervezet az egész gépállomás 
munká já t helyesen irányítsa és 
előrelendítse. Ennek végrehajtása, 
az elkövetett hibák kijavítása na-
gyon fontos feladat, amit má r az 
ú j pártvezetőség irányításával kell 
elérnie a pártszervezetnek. 

A pártvezetőség beszámolója vé-
gén határozati javaslatot terjesz-
tett a taggyűlés elé. 

A javaslat helyesen foglalta 
össze és jelölte meg a párt-
szervezet legfőbb közvetlen és 

távolabbi tennivalóit. 
A határozat értelmében a párt-
szervezet legfőbb közvetlen fel-
adata; a téli gépjavítás sikeres 
befejezésére mozgósítani kommu-
nista példamutatással és nevelő-
munkáva l a gépállomás dolgozóit. 

Egyre élénkülő vita követte a ve 
zetőség beszámolóját. A vita so-
rán többen bírálták a gépállomás 
igazgatóját, Németh József elvtár-
sat, mert esetenként egyedül akar-
ja irányítani az egész munkát . Né-
meth József elvtárs elfogadta a 
bírálatot s elmondotta: a h ibák el-
követésére az kényszerítette, hogy 
a gépállomás szakvezetői közül né 
hányan többször figyelmen kívül 
hagyják utasításait. Különösen az 
hátráltatja a munkát , hogy ezt a 
hibát legtöbbször Nagy György 
főgépész elvtárs követi el. 

Felfedte a párttaggyűlésen az 
őszinte krit ika azt is, hogy a 
kommunisták hibát követtek el, 
amikor nem segítették elvtár-
siasan a gépállomáson dolgozó 

nőket és a DISZ-tagokat. 
Nem törődött a pártszervezet meg-
felelően a szakszervezet munkájá-
val sem. Ezért történhetett meg 
az, hogy amíg a nyáron hat nő dol-
gozott a gépállomáson, ma már 
csak kettő dolgozik. A DlSZ-fia-
talok néha helytelen viselkedése is 
jórészt abból fakad, hogy a kom-
munisták nem nevelik türelmesen, 
szakmailag és politikailag a fiata-
lokat. Ezt a hibát minél előbb k i 
kell javítaniok a gépállomás kom-
munistáinak. Rovó" Géza elvtársnak 
ezt a javaslatát a vita végén bele-
foglalták a párttaggyűlés határo-
zatába. 

A pártvezetőség beszámolója és 
határozati javaslata felhívta a tag-
ság figyelmét arra, hogy a kommu-
nisták mutassank példát a munka-
versenyben. Ezzel valamennyi je-
lenlevő egyetértett, többen a tag-
gyűlésentettek hazafias felajánlást 
a I I I . pártkongresszus tiszteletére. 
Tóth József brigádvezető elvtárs 
vállalta, hogy brigádjával a reábí-

zott gépeket — amennyiben nem 
lesz fennakadás az alkatrészellá-
tásában — február 20-ra kijavít ja. 
Versenyre hívta Tóth János elv-
társ brigádját és vállalta, hogy a 
tavaszi tervét 106, nyári tervét 110, 
őszi tervét 110 és éves tervét 110 
százalékra teljesíti. Bejelentette 
Tóth József elvtárs azt is: brigádja 
ezentúl a „Minőségi-brigád* nevet 
viseli. 

Hazafias felajánlást tett Szabó 
Lajos elvtárs is a taggyűlésen: 

— Vál lalom — mondotta — , 
hogy a cséplőgépjavításhoz az asz-
talosmunkát előre elkészítem. 

Erő- és munkagépemet szocia-
lista megőrzésre veszem át és 
úgy kezelem őket. úgy dolgo-
zom velük, hogy éves tervemet 

150 százalékra teljesítem. 
El akarom érni másodszor is * 
sztahánovista kitüntetést. Vál la lom 
azt is, hogy Pá l inkó elvtársat pat-
ronálom s hozzásegítem, hogy éves 
tervét maradéktalanul teljesítse. 

A taggyűlés második napirendi 
pontja az ú j vezetőség megválasz-
tása volt. A taggyűlés korelnöke 
ismertette a vezetőségválasztás 
módszereit, s mivel a pártszerve-
zet taglétszáma nem haladja meg 
a 30-at, felkérte a tagságot, hogy 
tegyen javaslatot az ú j vezetőség-
re. Négyen szólaltak fel és összesen 
7 elvtárs nevét javasolták a jelö-
lőlistára. Következett a javasoltak 
megvitatása, majd szavazás afelett, 
hogy az egyenként vitára bocsáj-
tott elvtársakat felvegye-e a tag-
gyűlés a jelölőlistára. A taggyűlés 
úgy döntött, hogy hat elvtárs ne-
vét vegyék a listára; ugyanígy tet-
tek javaslatot a pártértekezlet kül-
dötteire is. A titkos szavazás küiön 
szobában zajlott le, utána a tag-
gyűlés kezdetén megválasztott sza-
vazatszedő bizottság összeolvasta a 
szavazatokat s a bizottság elnöke 
ismertette az eredményt: a párt-
tagság titkos szavazással Németh 
László elvtársat 18, Hrebik János 
elvtársat 17, Szabó Lajos elvtár-
sat 15 szavazattal a pártszervezet 
vezetőségébe választotta. Küldött-
nek a két javasolt közül Hrebik 
József elvtársat választotta meg a 
párttaggyűlés 16 szavazattal 10 el-
lenében. 

A sándorfalvi gépállomás kom-
munistái azzal a jóleső tudattal tá-
voztak taggyűlésükről, hogy a meg-
választott ú j pártvezetőség ú j si-
kerek elérésére vezeti, mozgósítja a 
gépállomás dolgozóit. 

(— Kaczur —) 

Munkában a Szegedi Erdőgazdaság 
dolgozói 

A Szegedi Erdőgazdaság erdőiben1 

hó borítja az őszi avart. A feny-
veseken kívül a fák ágai csupa-
szan merednek az ég felé és vár-
j ák az ú j tavaszt. Az Erdőgazda-
ság dolgozói azonban nem ülnek 
tétlenül a téli hónapok alatt. 

Ebben az évben háromszor ak-
kora feladat megoldása vár a Sze-
gedi Erdőgazdaság dolgozóira, min t 
az elmúlt esztendőben. 

Nem kevesebb, min t 3200 hek-
tár (kb. 5000 hold) erdőt kell 

gondozniok. 
Ebben a területben természetesen 
szerepel a facsemeték ültetése és 
az ú j erdőségek létesítése is. 1954-
ben 52 mi l l ió facsemetét nevelnek 
fel az Erdőgazdaság dolgozói. Az 
52 mil l ió csemetéből 800 ezer — 
területünkön nehezen nevelhető — 
fehér nyárfacsemetét is nevelnek. 
E fajta nevelése azért vált szüksé-
gessé, mert a fehér nyár birja a 
legjobban nagyobb korában a ho-
mokos talajt s ez képes a legszi-
lárdabban lefogni Asotthalom, 
Sándorfalva és környéke futóho-
mokját . 

A Szegedi Erdőgazdaság dolgozói 
ezekben a napokban a tavaszi 
munkák időbeni végrehajtásának 
előkészületein szorgoskodnak. 

Az üzemegységek javítóműhe-
lyeiben serényen folyik a me-
zőgazdasági gépek és szerszá-
mok kijavítása, karbantartása. 

A szerszámok és gépek javítása 
mellett végzik a munká t Ásotthal-
mán ; a fenyőmagpergetőben is. 
A dolgozók a terv szerint 1500 
métermázsa fenyőtobozt gyűjtenek 
össze, amelyből tíz métermázsa ki-
pergetett mag kerül majd Svédor-
szágba is. Az Erdőgazdaság dolgo-
zói gondolnak a szakmai tovább-
képzésre is. Eddig több mint 60 fi-
zikai dolgozó jelentkezett esti szak-
munkásképző tanfolyamra, hogy 
elvégzése után még nagyobb szak-

tudással végezhessék el munkáju-
kat. 

Az elmúlt esztendőben a Szegedi 
Erdőgazdaság dolgozói kjváló ered-
ményeket értek el tervük teljesíté-
se során. Szorgalmas munkájuk-
kal terven felül például 376 vagon 
tűzifát és 15 mil l ió különböző fa-
csemetét adtak. 

Az elért eredmények azonban 
nem teszik — és nem is tehetik — 
önelégültté a gazdaság dolgozóit. 
Ezekben a napokban lelkesen ter-
veznek és dolgoznak azért, hogy öt-
éves tervünk utolsó esztendejében 
még szebb eredményeket érje-
nek el. 

Az M D P I I I . Kongresszusának 
liszteletére a mindszenti erdé-
szet ú j ra versenyre hívta ki a 
Szegedi Erdészet dolgozóit, akik 
örömmel fogadták el a verseny-

kihívást. 

A földművelésügyi minisztérium 
is fokozott támogatást nyújt a Sze-
gedi Erdőgazdaság dolgozóinak 
megnövekedett tervük végrehajtá-
sához. Nemrégiben két »35-ös* kör-
mös és egy hernyótalpas nagytel-
jesítményű traktort adott teljes fel-
szereléssel a gazdaság dolgozóinak, 
hogy munká jukat könnyebben vé-
gezhessék. Ugyancsak a földműve-
lésügyi minisztérium „Gazda* mo-
tort is adott a gazdaság dolgozói-
nak, a csemeték locsolásához. 

A Szegedi Erdőgazdaság dolgo-
zói azt akarják, hogy több tűzifát, 
ipari fát és facsemetét adjanak 
szépülő hazánk dolgozóinak. 
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nélkülözhetetlen az agitációs 


