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feladatok 
Háromnegyed év múlt el az 1953/54-es tanévből. Ez idő alatt 

éveleji célkitűzéseink nagy részét megvalósítottuk. Sokat tevé-
kenykedtünk az iskola és a szülői ház kapcsolatának elmélyítése 
érdekében. Ezen a téren a harmadik negyedév meghozta a várt 
eredményt. Segítségünkre volt ebben az új iskolázási rendelet is, 
mely csak a jó előmenetelő tanulók számára teszi lehetővé a kö-
zépiskolai továbbtanulást. Ez a rendelet felrázta a tanulókat és a 
szülőket egyaránt. Még számszerű eredményt ugyan nem mutat fel 
ez a lendület, de elértük azt, hogy a szülők sokkal többet törődnek 
gyermekük tanulásával. Azzal, hogy nevelőink megkívánták a ta-
nulóktól az összefüggő felelést, valamint azzal, hogy minden fe-
leletet osztályoztak és a szülőket is tájékoztatták gyermekük ha-
ladásáról, — elértük azt is, hogy tanulóink nagy többsége komo-
lyan tanul otthon és elkészítik házi feladataikat is. Ha iskoláink 
a jövőben is az eddig tapasztalt lendülettel és lelkesedéssel végzik 
munkájukat, a szülőknek az ilyen értelmű csatlakozása várhatóan 
a további felfelé ívelés útjára viszi majd oktató-nevelő mun-
kánkat. 

A harmadik negyedévben az iskola és a család kapcsolatá-
nak ez a javulása azonban még nem hozta meg a tanulmányi 
eredmény számszerű javulását. Iskoláink harmadik negyedévi ta-
nulmányi átlaga a félév óta nem változott. Ez azzal magyaráz-
ható, hogy a téli szünet nagyobbik része a harmadik negyedévre 
esett, s ez jelentős időbeli kiesést okozott. Ennek a kiesésnek a 
pótlása növeli azokat a feladatokat, amelyek a tanév sikeres befe-
jezése érdekében iskoláink előtt állanak. 

A harmadik negyedévben elért tanulmányi átlag elemzése 
azt mutatja, hogy a felső tagozat tanulmányi átlaga gyengébb, 
mint az alsó tagozaté. Szakos nevelőink tehát a felső tagozatban 
mindent kövessenek el azért, hogy év végére necsak ez a különb-
ség tűnjön el, hanem javulás is mutatkozzék. A legfontosabb tár-
gyakat, magyar nyelv- és irodalom, történelem, földrajz és szám-
tan tanítását úgy szorgalmazzák és helyes korrepetálással olyan 
mértékben emeljék, hogy az elsajátított tárgyi ismereteket a kész-
ség fokára emeljék. 

A további elemzésből következik nevelőink második fontos 
feladata: a bukások számának csökkentése, a közepes tanulók egy 
részének a jó, a jórendű tanulók egy részének pedig a jeles és ki-
tűnő tanuló színvonalára emelése. Egyszóval a tanulmányi átlag 
javítása — természetesen reális osztályzás mellett. Külön meg kell 
emlékeznünk a VI I I . osztályos tanulókkal való foglalkozásról. A 
lehetőségek legmesszebbmenő kihasználásával végezzék nevelőink 
ezt a feladatot, amely a tanulók egész középiskolai és egyetemi pá-
lyafutására hatással lehet. 

Az utolsó negyedév küszöbén az ismétlésekről, mint olyan 
feladatról kell beszélni, amelynek jó elvégzése döntően befolyásolja 
a tanulók minőségbeli tudását, és az esetleges anyagkiesés pótlá-
sára még az utolsó hetekben alkalmat adnak. Nevelőink tartsák 
szem előtt, hogy az ismétlés célja a tanévben tárgyalt anyagrészek 
elsajátíttatása, elmélyítése, egy-egy elkülönített és összetartozó 
anyagrész elrendezése, az egész anyag összefoglaló áttekintése. En-
nek a célnak elérése érdekében nevelőinknek különös gondot kell 
fordítaniok azokra az anyagrészekre, amelyek a téli szünet idő-
szakára estek. Az éwégi ismétlést nem lehet mechanikusan, min-
den tárgyra egyenlő időre központi intézkedéssel elrendelni. Eté-
ren sokat építünk nevelőink tapasztalataira, jó munkájára és 
egyéni kezdeményezéseikre. A cél az, hogy ahol a lemaradás na-
gyobb mérvű, az ismétlést még az ú j anyag közlésével egyidejű-
leg kell megkezdeni az anyag helyes elosztásával. A tanév máso-
dik felének módosító rendelete közel három héttel hosszabbítja 
meg a tanévet, így több idő ál l rendelkezésre az ismétlések elvég-
zéséhez és ahhoz, hogy a teljes tantervi anyag elsajátítása mellett 
a készségek fejlesztésére is lehetőség nyíljon. 

Ahhoz, hogy az éwégi tanulmányi eredmények javulást 
mutassanak, az éwégi ismétlések elérjék céljukat, fordítsanak is-
koláink nagy gondot a tanulók mulasztásainak csökkentésére és 
az igazolatlan távolmaradások teljes megszüntetésére a tanév hát-
ralévő részében. Támaszkodjanak ebben a munkában a szülő mun-
kaközösségek eddig is hasznos segítségére. 

A jól végzett munka után ezen a nyáron pihenés, szórako-
zás, üdülés várja tanulóinkat. Ezen a téren is komoly szervezési 
feladatok hárulnak iskoláinkra. Eltérően a mult évi, nem éppen 
szerencsés megoldástól, ezévben tanulóink nem a megszokott osz-
tályaikban, nem is az iskola épületében, hanem Újszegeden, az 
erre a célra átalakított Űttörő-táborban töltik a nyarat. Az üdü-
lőkben a játék és fürdés mellett módot nyújtunk a szakköri fog-
lalkozások számára is, hogy tanulóink pihenten, felüdülten kezd-
hessék a következő tanével. 

Az új kormányprogramm különösen nagy gondot fordít az 
általános iskolák fejlesztésére. Széleskörű gondoskodással bizto-
sítja az iskolai munka feltételeit, minden eszközzel elősegíti az 
etéren mutatkozó hiányosságok felszámolását. Megjelenése óta 
nemcsak az általános iskoláknak nyújtott közvetlen segítség, az 
iskolai, munka dologi feltételeinek fokozott elősegítése jelenti ezt 
a fejlődést, hanem a pedagógusok növekvő megbecsülése, munká-
juk fokozott értékelése, valamint az általános életszínvonal emel-
kedése is. Kormánvprogrammunk eredményeinek tükröződnie kell 
a tanév sikeres befejezésén! Ezért kell nevelőinknek e feladatok 
végrehajtásával újabb eredmények eléréséért minden erejüket és 
lelkesedésüket latbavetniök. 

Korek Józsefné, 

a Városi Tanács oktatási osztályának vezetője 

As élelmiszeripar él üzemei 

Az élelmiszeripari minisztérium 
jelenti, hogy az J954 első negyed-
évi jó munkájuk alapján a követ-
kező üzemek nyerték el az élüzem 
kitüntetést: 

Dohányipar: Nyíregyházai Do-
hányfermentáló Gyár. 

Sütő- és tésztaipar: Sátoraljaúj-
helyi Sütőipari Vállalt és a Kis-
várdai Sütőipari Vállalat. 

Söripar: Ászári Keményítőgyár. 
Baromfiipar: Szentesi Baromfi-

feldolgozó Vállalat, a Vasmegyei 

Baromfi- és Tojásbegyüjtő Válla-
lat és a Békésmegyei Baromfi- és 
Tojásbegyüjtő Vállalat. 

Célgazdaságok: Hatvani cukor-
gyári célgazdaság. — Állat- és zsír-
forgalmi igazgatóság, békésmegyei 
Állat- és Zsírforgalmi Vállalat. 

Sertéstenyésztési és Hizlaló Vál-
lalat: Körmendi Sertéstenyésztő és 
Hizlaló Vállalat. 

Húsipar: Gyulai Húsipari Válla-
lat, 

Ünnepi műszakkal köszöntik május bét 
Szeged üzemeiben 

Május 1. A nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe. Szeged város ipari üzemeiben már nagy a 
készülődés. A munkások méltóképpen akarják köszönteni ezt a nagy napot. A kongresszusi versenyben 
újabb fordulópontot jelent május 1., s azok a kimagasló teljesítmények, amelyek ennek a napnak 
tiszteletére születnek, a kongresszusi munkaversenyt segítik. Sok üzemben a dolgozók gépeiket, munka-
termeiket feldíszítik és egynapos, egyhetes ünnepi műszakot tartanak. A Textilművekben, a Szegedi Vas-
öntődében egy nap, a Felépítményi Vasanyagjavító Vállalatnál egész héten tart az ünnepi műszak. Akik 
már teljesítették kongresszusi vállalásukat, újabb fogadalmakat tettek, hogy azok teljesítésével köszönt-
sék május elsejét. 

| Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat SZEGEDI KENDERFONÖGYAR 

A Vállalat ú j gépekkel gazdagodott. Egy 
modern keresztorsózó és három kopszoló gép érke-
zett az üzembe. Az erőtelep dolgozói szorgalmas 
munkával igyekeznek ezeket a gépeket minél 
előbb üzembe helyezni. Szociális téren is sokat 
kapott üzemünk. Ezeknek a munkáknak elvégzé-
sénél is kitűntek az erőtelep dolgozói. Elkészült 
a szövődő fürdőjének bővítése, a bölcsőde korsze-
rűsítése és bővítése is. 

Mindezek a munkásokkal való fokozott törő-
dést, a jobb munkát bizonyítják. Börcsök András 
generálozó brigádja is örömmel látja az üzem fej-
lődését és ez is ösztönözte őket elhatározásukban, 
amellyel kétnapos ünnepi műszak tartására hívták 
fel a munkásokat, hogy a kormányprogramm meg-
valósításához még eredményesebben járuljanak 
hozzá. A kongresszusi versenyben eddig is kitettek 
magukért az erőtelep dolgozói. Három traktor 
szakszerű javítását négy nappal a határidő előtt 
teljesítették. A taggyűlésen — ahol a műszakra 
való felhívás elhangzott — erről is szó esett és 
nagyszerű kezdeményezésüket örömmel fogadiák a 
IV-es alapszervezet párttagjai. Hozzászólásukban 
elmondották, hogy május 1., a nemzetközi munkás-
osztály nagy ünnepinek tiszteletére nem kétnapos, 
hanem egyhetes ünnepi műszakot tartanak. 

A kezdeményezés elhangzása óta már szép 
eredmények vannak. Jánoski Mihály, Kocsis János, 
Mucsi Ferenc és a szállítási osztály rakodó cso-
portja 180 százalékra teljesíti tervét. A gépjavító 
műhely és a szállítási csoport fizikai és műszaki 
dolgozói arra tettek ígéretet, hogy egy darab ter-
ven felüli árucsiszoló gépet üzembe helyeznek. 
Ezenkívül a most érkezett eérnázó gépet is mielőbb 
a termelés szolgálatába állítják. A IV-cs alapszer-
vezet dolgozóinak kezdeményezőso elterjedt az egész 
üzemben és az Ujszegedi Kender-Lenszövő Vállalat 
minden munkása most kiváló munkával készül 
május 1. megünneplésére. 

f i s c h e b m i k l ó s 

Ebben a régi szegedi gyárban is lelkesen ké-
szülnek május l-re. A dolgozók munkahelyeiket 
már díszítik és kétnapos. ünnepi műszakot tartanak 
április 28—29-én, amelyre felajánlást is tettek; 
Tóth I I I . Sándor a gereben osztályon vállalta, 
hogy eddigi 220 százalékos teljesítményét még 5 
százalékkal emeli. Tóth elvtárs az élenjáró dolgo-
zók közé tartozik és újítások segítségével könnyíti 
munkáját. Már 1956 I I I . negyedévi tervén dolgo-
zik. Sonkó Imréné három gépen dolgozik a eérnázó 
osztályon. Eddig 204 százalék volt a teljesítménye, 
amelyet most május l-ig 210 százalékra emel fel. 
Munkamódszerét szívesen átadja a gyengébben dol-
gozóknak, hogy azok is kimagasló eredményeket 
érjenek el. A gömbölyítő osztályon Gyovai István 
kiváló minőségi munkával eddigi 140 százalékos 
teljesítményét 143-ra fokozza. 

Átlag 169 százalékos teljesítménnyel dolgozott 

Ambrus Antal, a finomító osztály munkása. Mint 

sztahánovista, a termelésben példát mutat, a mun-

kaidejét jól kihasználja. Nála nagy szó, ha egy szá-

zalékkal emeli teljesítményét, mert a finomító osz-

tályon mindig nagyon fontos a minőségi munka és 

Ambrus Antal ilyen magas teljesítménye mellett, 

minőségileg is jól dolgozik. Varró Antal gépkar-

bantartó csoportja jelenleg augusztusi generálozási 

tervét teljesíti. Eredményeiket tovább fokozzák, 

hogy május elsejét ők is szebb teljesítményekkel 

ünnepeljék. Az asztalosműhelyben Rózsa János 

csoportja a megkezdett munkát három nappal előbb 

akarja befejezni. A csoport részt vesz a Gazda-

mozgalomban is és átlagszázalékát 118-ról 120-ra 

fokozza, 

TÖRÖK IMRE 

A dolgozó parasztok készülnek május 1 megünneplésére 
Szeged — Alkotmány tsz 

A szegedi Alkotmány termelő-
vetkezet tagjai sokat beszélnek ar-
ról, hogyan vehetnek részt legszeb-
ben a nagy ünnepnapon: május el-
sején. A szövetkezetiek röpgyűlésen 
is megbeszélték, hogy a május 1-i 
nagy felvonuláson fellobogózott, fel-
díszített és jelmondatos kocsikkal 
is részt vesznek. 

A felvonulás után közös ebédet, 
vidám mulatságot tartanak a szö-
vetkezet tagjai. Az Alkotmány tsz 
tagjai nemcsak szívükkel, ötletek-
kel, hanem jó munkájukkal is ké-
szülődnek május 1. méltó megün-
neplésére. Á területet nemcsak 
munkacsapatokra, hanem egyének-
re is felosztották és végzik a takar-
mányrépa első kapálását. Asszo-
nyok és férfiak szorgoskodnak az 
öt holdnyi öntözéses kertészetben 
és szabad földbe ültetik ki a palán-
tákat. A kukoricát 28 holdra négy-
zetesen vetik el s így biztosítják a 
föld keresztbe, hosszába való mű-
velését és ezen keresztül a jó ter-
mést. 

Ünnepnapra készül Kudjer Antal 
is és a szövetkezet valamennyi tag-
ja. Boldogan, emelt fővel haladnak 
majd a szövetkezetiek a felvonulási 
úton. Az idősebbek mostanában 
vissza-visezaemlékeznek a régi má-
jus elsejékre is, hogy annál jobban 
tudjanak örülni a tizedik boldog, 
szabad május egynek. 

Együtt ünnepelnek 
a szőregi délszáv és magyar 
dolgozók 

A szőregi termelőszövetkezetek és 
egyénileg gazdálkodó dolgozó pa-
rasztok is készülnek május 1. mél-
tó megünneplésére. A május 1-i ké-
szülődés a kongresszusi verseny új 
sikereit hozza Szőregen is. 

Az ünnepi felvonuláson a délszláv 
és a magyar dolgozó parasztok 
együtt vesznek részt; — valameny-
nyi békeszerető és dolgozó ember 
ünnepe május 1. A szőregi Petőfi 
tsz tagjai természetesen együtt 

vesznek részt a felvonuláson, majd 
ezután központi épületük nagyter-
mében közös ebédet tartanak. Ott 
ünnepei majd Beleszin Péter, 
Sztrain Mátyás délszláv nemzetisé-
gű dolgozó paraszt is, együtt a 
szövetkezet magyar nemzetiségű 
tagjaival, 

Tápén... 

Nagy a készülődés május l-re 

Tápé községben is. Az Ady Endre 

tsz tagjai és az egyénileg gazdál-

kodó dolgozó parasztok is — Bo-

dó István, Kószó András, Török 

István és a többiek — felvonulnak 

majd. 

Azt tervezik, hogy több helyen a 
községben májusfákat is állítanak 
fel. A község parkjában aztán vi-
dám szórakozással töltik az időt a 
nagy ünnepnapon. 

Négyzetesen vetik a kukoricát 
a gyálaréti Komszomol 
tsz-ben 

A gyálaréti Komszomol tsz tag-
jai a május 1-i készülődések során 
méginkább odaadóbb és jobb mun-
kát. végeznek. A cukorrépa első ka-
pálását már befejezték és most a 
növénytermelők négyzetesen vetik 
a kukoricát. Kiss Julianna, Veres 
Piroska Varga B. György, Nacsa 
János és a többiek reggeltől estig 
végzik a kukorica vetést. 

Az elmúlt héten az eddig elért 
minden munkaegységre kereken 10 
forint pénzelőleget adtak. Ezer fo-
rintnál kevesebb pénzt szinte egy 
szövetkezeti tag sem kapott. Kiss 
Mihály például eddig teljesített 
munkaegységeiért pénzeiőlegként 
több mint kétezer forintot vitt haza. 

Boldog, szép lesz a május 1. a 
gyálaréti Komszomol tsz tagjai-
nak is. 

Élüzem esz Újszeged! Kender-

Lenszövő Vállalat 
Két év után első ízben került az 

Ujszegedi Kender-Lenszövő Válla-
lathoz ismét az élüzem zászló. Leg-
utóbb 1952 első negyedévi jó mun-
kájukkal szerezték meg. Azután el-
hódították tőlük más üzemek. 

A visszaszerzéshez szívós, kitart ! 
munkára volt szükség. A termeici 
minden területén győzedelmeskedni 
kellett a többi len-kenderipari 
ü/em felett. Ez most 1954. első ne-
gyedévében sikerült is. Mennyisé-
gileg több szövetet gyártottak és 
minőségileg is jobb árut adtak a 
nép államának. A dolgozók foko-
zódó versenykedve nagy lendítő 
erő volt az élüzem zászló megszer-
zésében. Ez azonban a műszakiak 
segítsége nélkül nem vezetett voira 
ilyen nagyszerű eredményre. A fi-
zikai és műszaki dolgozók együtt-

működését helyesen irányította a? 
üzem pártszervezete cs a kommu-
nisták példamutatásukkal serken-
tették az üzemrészek dolgozóit. 

A len- és kenderiparban elnyert 
élüzem zászlóval együtt 25 ezer fi-
rint pénzjutalmat kaptak a vállalat 
dolgozói. 

Kitünle'és 
A Népköztársaság Elnöki Taná-

csa Csefkó Gyulának, a szegedi 

pedagógiai főiskola magyar nyelvé-

szeti tanszéke tanszékvezető taná-

rának 75. születésnapja alkalmá-

ból a ©Munka Érdemrend© kitün-

tetést adományozta. 


