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A vasutas dolgozókat 
ünnepli az ország 

Ma negyedszer ünnepeljük hazánkban a vasutasnapot. 
Egész népünk szeretettel gondol most a vasutas dolgozókra és 
együtt ünnepel velük. Büszkeséggel tekint a nagy futószalag uol-
gozóira, akik az időjárás minden viszontagsága között éjjel és 
nappal hősiesen küzdenek a szállítások sikeres lebonyolításáért. A 
vasutas dolgozók között a Szegedi Igazgatóság vasutasai is nagy-
szerű erőfeszítésekről tettek már és tesznek most is tanúságot. 

Az idei vasutasnapot olyan körülmények között tartjuk, 
amikor pártunk I I I . kongresszusa népünket újabb országépítő 
feladatok végrehajtására mozgósítja. A vasutas dolgozókat 
lelkesíti az a tudat, hogy az ő munkájukkal is a pártkongresszus 
határozatai kerülnek megvalósításra. Megértik, hogy a kongresz-
szus határozatainak célja a népjólét emelése, a gazdagabb és bol-
dogabb élet megteremtése. A felemelkedéstől elszakíthatatlan a 
vasút munkája. 

Jelentős a vasutasok tevékenysége a munkás-paraszt szö-
vetség megszilárdításában is. A vasút az ország vérkeringési 
rendszere, amely egybeforrasztja a várost a faluval, összeköti az 
ipart a mezőgazdasággal. Pártunk I I I . kongresszusa meghatározta, 
hogy az előttünk álló időben legdöntőbb feladat a mezőgazdaság 
fejlesztése. A mezőgazdaság fejlesztésének munkájában tevékeny-
kedni: a munkásosztály — köztük a vasutas dolgozók — állandó 
és legfontosabb feladata. A mezőgazdaság megsegítése a vasuta-
sok részéről nemcsak abból áll, hogy patronálnak gépállomásokat, 
állami gazdaságokat, termelőszövetkezeteket, hanem főként abból, 
hogy a mezőgazdaságnak szánt és az onnan elszállításra kerülő 
küldeményeket időben, károsodás nélkül juttatják el rendeltetési 
helyükre. Felemelkedésünk programmjának megvalósítása nagy-
mértékben függ a vasúti közlekedés pontos és zavartalan mun-
kájától. 

A közelmúltban tartott vasútüzemi értekezleten elemezték 
a vasutas dolgozók az elmúlt év munkáját és felmérték az előttük 
álló feladatokat a vasúti munka további fellendítésére. A vasúti 
munkások, mérnökök és tisztviselők, élükön a pártszervezetekkel, 
harcba indultak az ú j szakasz politikájának megvalósításáért. A 
vasutas dolgozók egyre jobban megértik, hogy a "Termelj többet, 
jobban élsz* elve még soha sem érvényesült ilyen maradéktala-
nul, mint. most, 

A vasutas dolgozók jó munkájukért évről-évre nagyobb 
megbecsülésben részesülnek. Szeged Igazgatóság vasutasai közül 
eddig tizenegyen kormánykitüntetést, tizenhatan kiváló és har-
minchatan érdemes vasutas kitüntetést kaptak. Közel háromszá-
zan a sztahánovista büszke cím hordozói. 

Számos más erkölcsi és anyagi elismerés is érte a vasutas 
dolgozókat. A mai vasutasnap előtt újabb, az eddigi béremelé-
seket felülmúló bérrendezés növeli életszínvonalukat. A minisz-
tertanács évi 108 millió forintot biztosított a havidíjas vasutasok 
bérrendezésére. Így augusztus elsejétől mintegy 12 százalékos bér-
emelésben részesültek. Ez azt jelenti, hogy a februárban történt 
bérrendezéssel együtt évi 144 millió forinttal jut több a vasutas 
dolgozóknak. Közelmúltban történt a pályafenntartási fizikai dol-
gozók bérrendezése is. Az elmúlt évben Szeged fűtőház dolgozói 
részére öltöző és mosdó épült, ugyanúgy a széntéri dolgozók ré-
szére is 210.000 forint beruházással. Szentes állomáson vonatkí-
sérő laktanya épült 117.000 forintos beruházással. Az Igazgatóság 
többi szolgálati helyein is számos, a dolgozók szociális viszonyait 
javító építkezések történtek és történnek. 

A mai ünnep is kifejezi a vasúti munka, a vasutas dolgo-
zók megbecsülését. A vasutasnap újabb lendületet ad az alkot-
mány tiszteletére tett vállalások teljesítéséhez, aniely az őszi nagy 
forgalomra való felkészülés jegyében folyik. 

Az idei-őszi forgalom nehezebb feladat elé állítja a vasutas 
dolgozókat. A gabona és egyéb mezőgazdasági termékek szállí-
tása az elmúlt évinél nagyobb mennyiségű lesz és rövidebb időre 
torlódik. A kocsirakományú áruk mellett a megnövekedett da-
rabáru forgalom a szállítást sokkal szétágazóbbá teszi. Számos 
mellékvonali állomásra kell továbbítani az árut, amely magasabb 
színvonalú üzemvitelt kíván. 

Az egyre növekvő áruforgalmat, a szállítási tervet nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is teljesíteni kell. Minden erőt 
mozgósítani kell a mozdonyok és kocsik jobb kihasználásáért. A 
szállítás minőségéért folytatott küzdelemben legfontosabb feladat 
az árutovábbítás meggyorsítása. Az őszi forgalomban el kell erni 
a háromnapos kocsifordulót. Ez csakis úgy lehetséges, ha a be-
állítások, a kihúzások, a vonatösszeállítások még gyorsabban tör-
ténnek. Tovább kell fejleszteni az iparvágányok grafikon szerinti 
kiszolgálást. A mentrend vastörvényének, fegyelmező erejének 
még jobban érvényt kell szerezni. Fokozottabb mértékben kell 
kielégíteni dolgozó népünk igényeit a kultúrált utazás.terén. Min-
den szakszolgálati ágban még nagyobb szervezettségre kell töre-
kedni az igazgatási vonalhálózat teljesítőképességének kihaszná-
lása érdekében. Törekedni kell új, belső tartalékok mozgósítá-
sára, elsősorban a munkaverseny szervezeti és tartalmi megjaví-
tásával. A hős szovjet vasutasoktól átvett módszereket tömegmoz-
galommá kell fejleszteni a mozdonyvezetők, forgalmi-, kereske-
delmi és pályafenntartási dolgozók között. Az önköltségcsökkentés 
minden módját alkalmazni kell. Különösen a bérfegyelem és a 
takarékosság tekintetében. A technológiai folyamat megtartásával, 
utasításszerú szolgálattal kell növelni a vonatforgalom biztonsá-
gát. Szilárdítani kell a vasutas dolgozók -között az öntudatos fe-
gyelmet, mert ez a vasúti munka alapja. 

A pártszervezetek kerüljenek még közelebb a szakmai pro-
blémákhoz és a kommunisták példamutatással szervezzék, lelke-
sítsék a vasutas dolgozókat az idei nagy őszi forgalom maradék-
talan végrehajtására. Az őszi szállítások előtt még jobban ismer-
jék meg a vasutas dolgozók, hogy a pártkongresszus határozatá-
nak végrehajtása minden szakszolgálatnál és minden egyes vas-
utas dolgozó őrhelyén milyen feladatokat jelent. Arra van szük-
ség, hogy a felkészülés hátralévő időszakában mély kritikai és 
önkritikái szellemben szüntessék meg a meglévő hibákat, fogya-
tékosságokat. 

A magyar dolgozó nép szeretete és megbecsülése váljon ú j 

erők és sikerek forrásává! 
Mosonyi István 

Két új éliizem Szegeden 
A Kötél- éa Hálógyár 

Éljen! éljen éljen! — hangzott dolgozóink aj-
káról az első szó az örömhír hallatára. Majd a kö-
vetkező pillanatban, mint a vil lám csattant fel a 
taps és örömtől csillogtak a szemek. A hangos be-
mondón Nagy Jánosné elvtársnő, az üzem üb. elnö-
ke közölte dolgozóinkkal, hogy élüzem lettünk. 

Mindig élüzem leszünk — fogadták meg erre 
dolgozóink mindannyian. Soha nem engedjük el-
vinni tőlünk a nehezen megszerzett élüzem zászlót 
— hangzottak a lelkes szavak s ez a fogadalom 
eddig még soha nem látott nagy lendületet hozott 
dolgozóink munkájába. 

Második negyedévi tervünket 100 százalékos 
tervszerűség megtartásával mennyiségben 114.1, ér-
tékben pedig 108.2 százalékra teljesítettük. 1954-ben 
minőségileg kifogástalan cikkeket gyártottunk. A 
termelés mellett azonban nem feledkeztünk meg 
üzemünk dolgozóiról sem. Ruhaszekrényeket, mos-
dót kaptak dolgozóink, ezenkívül kifestettük a mun-
katermeket és megfelelő világítással, szellőző beren-
dezéssel láttuk el azokat. 

A büszke élüzem cím elnyerése a párt, a szak-
szervezet, a műszaki vezetés és a dolgozók jó mun-
kájának eredménye. Különösen kiemelkednek jó 
munkájukkal Horváth Józsefné, Csonka Sándorné, 
Halász Mária, Sléber Istvánné, Dóczi Kálmánné 
hálókötők, Bús Istvánné kézihálókötő sztahánovista, 
Tóthpál Illés, Pópity István kötélfonó sztahánovis-
ta. DISZ fiataljaink közül Györgyi Rozália, Kádár 
Margit, Maróti Margit, Kenderesi Rózsi, Fodor 
Eta, Kása József, Faragó István, Hailai Mihály, 
Csikós József és a többiek részesei az elmúlt hó-
napok jó eredményeiért folytatott harcnak. 

Dolgozóink megmutatták az elmúlt hetekben, 

hogy nemcsak a termelésben járnak élen. Az ár-

vízkárosultak megsegítésére 3867 forintot gyűjtöttek 

össze. Sléber Istvánné 100 forintot, Tóth II . Mihály-

né 90 forintot, Mándoki János 70 forintot adott a 

segítésre. 

Szegedi Jufaárugyár 
A Szegedi Jutaárugyár 

dolgozói a másik ne-

gyedévben mindent el-

követtek, hogy elérjék 

azokat a szinteket, ame-

lyek szükségesek ahhoz, 

hogy élüzemek lehesse-

nek. Pártunk I I I . kon-

gresszusának tiszteleté-

re indult munkaverseny-

ben, az április 4-re, a 

május l-re elért szép 

eredmények hozzájárul-

tak ahhoz, hogy tervün-

ket minden területen 

teljesítettük az elmúlt 

negyedévben és teljesí-

tettük azokat a feltéte-

leket, amelyek alapján 

élüzem lehettünk. 

Augusztus 5-én dél-

előtt jött meg a hír, 

hogy a Szegedi Juta-

árugyár élüzem lett. 

Határtalan örömmel fo-

gadtuk ezt tt hírt, me-

lyet a vezetőség az 5-én 

megtartott pártnapon is-

mertetett a dolgozókkal. 

Negyedévi tervünk 107.1 

százalékban teljesítet-

tük. Anyagkihasználási 

tervünket 6.1 százalék-

kal, az előírt önköltség-

csökkentést 2 százalék-

kal túlteljesítettük. Az 

egy főre eső napi ter-

melési értéket 108.1 szá-

zalékra teljesítettük. A 

műszaki intézkedések 

tervét pedig 100 száza-

lékosan végrehajtottuk. 

A műszaki mutatónkat 

a fonodában 100.6 szá-

zalékra, a készáru mi-

nőségünket a tervezett 

98.8 százalék helyett 99.1 

százalékra teljesítettük. 

Üzemünk dolgozói 

megfogadták: még jobb 

munkát végeznek, hogy 

Puskás Mihály 

megtarthassák az él-

üzem címet. Erre eddig 

meg is van minden re-

mény: most is igen szép 

eredményeink vannak. 

Az alkotmány ünnepére 

folyó munkaverseny pe-

dig újabb lendületet ad 

dolgozóinknak munká-

jukhoz. 

Az elért eredmények 

eléréséhez nagy segítsé-

get nyújtott üzemünk 

pártszervezete, a szak-

szervezet és a műszaki 

vezetőség jó munkája. 

Nagygyörgy Imre 

A megyei versenybizottság jelentése 
a betakarítási és gabonabegyiijtési 

versenyről 
A MEGYEI VERSENYBIZOTT-

SÁG értékelte az aratási, a csép-
lési és a begyűjtési verseny állását. 
Megállapította, hogy a megyei ta-
nács elnökének a versenymozga-
lommal kapcsolatban a közelmúlt-
ban kiadott rendelkezését több köz-
ségi tanács egyáltalán nem, vagy 
csal; részben hajtotta végre. 

Több községben a nagy mun-
kára hivatkozva rendszertele-
nül üléseznek a versenybizott-

ságok, 

értékelő jelentést a községben fo-
lyó versenyről nem készítenek s 
arról a járási tanácsokat nem ér-
tesítik. Ennek hiányában a járási 
versenybizottságok a tapasztalat 
alapján kénytelenek értékelni a 
versenyt. Feltétlenül szükséges, 
hogy a járási versenybizottságok a 
kiadott rendeletnek megfelelően 
most már haladéktalanul fogjanak, 
hozzá annak végrehajtásához, hogy 

alkotmányunk ünnepének tisz-
teletére minél több egyéni és 
párosverseny felajánlás történ-
jék. Gondoskodjanak arról, 
hogy a versenyvállalások érté-
kelése és nyilvánossága bizto-
sítva legyen a községekben. 

A megyei versenybizottság meg-
állapítja, hogy az aratási, a tarló-
hántási, a másodvetési, valamint a 
behordási munkákat figyelembe-
véve, a legjobb eredményt a sze-
gedi járás érte el, amelynek 131 
pontja van. 2. a csongrádi járás 
16.2, 3. a makói járás 21, 4. és 5. 
a szentesi járás és Szeged városa 
23.5, a 6. Hódmezővásárhely 30 
ponttal. 

Aratásban: 1. Szegedi járás. 2. 
csongrádi járás, 3. Szeged, 4. Ma-
kói járás, 5. Szentesi járás, 6. Hód-
mezővásárhely. 

Behordásban: 1. Makói járás, 2. 
Szeged, 3. Csongrádi járás, 4. Sze-
gedi járás, 5. Szentesi járás, 6. 
Hódmezővásárhely. 

Tarlóhántásban: 1. Csongrádi já-
rás, 2. Szegedi járás, 3 Szeged, A. 
Hódmezővásárhely, 5. Makói járás, 
6. Szentesi járás. , 

Másodvetcsben: 1. Szegedi járás, 
l . Csongrádi járás, 3. Szentesi já-
rás, 4. Makói járás, 5. Szeged, 6. 
Hódmezővásárhely. 

A GÉPÁLLOMÁSÖK VERSE-
NYÉBEN a versenybizottság az ér-
tékelésnél az összes traktormun-
kákat, az aratás, a cséplési és a 
talajmunkákat vette figyelembe. 1. 
árpádhalmi, 2—3. dorozsmai és ki-
rályhegyesi, 4 csongrádi gépállo-
más. A versenyben különösképpen 
lemaradt a sándorfalvi és a mind-
szenti gépállomás. 

A talajmunkában a gépállomási 
dolgozók közül 1. Czérna István 
(Sándorfalva) 178, 2. Kelemen Já-
nos (Deszk) 158, 3. Szabó Mátyás 
(Szentes) 130 normálhold teljesítés-
sel. 

Cséplési versenyben: 1. Lengyel 
Imre (Mórahalom) 2098 mázsát 
csépelt el. 2. Krizsán Péter (Kiste-
lek) 1656, 3. Dobó Szilveszter (Do-
rozsma) 1696, 4. Bus Pál (Sándor-
falva) 1655, 5. Király István (Móra-
halom) 1594 mázsás teljesítéssel. 

Gépállomási brigádvezetők ver-
senyében: 1. Juhász Ferenc (Deszk) 
30, 2. Balogh Antal (Árpádhalom) 
73, 3. Zsótér Ferenc (Sövényháza) 
61 százalékos teljesítéssel. 

A DISZ KÖZPONTI VEZETŐ-
SÉGÉNEK felhívása alapján me-
gyénkben az augusztus 4-i állapot-
nak megfelelően 166 ifjúsági mun-
kacsapat nevezett be a versenybe. 
Különösen jelentős eredményt ér-
tek el Hódmezővásárhelyen, ahol 
58 munkacsapat versenyez. A járá-
sok közül a szentesi járás a leg-
jobb, ahol 46 munkacsapat, a ma-
kói járásban 29, a szegedi járásban 
26 munkacsapat áll versenyben. A 
csongrádi járásban mindössze 7 if-
júsági munkacsapat nevezett be. 
Az ifjúsági munkacsapatokban rtsz-
szesen 3795 fiatal versenyez a 
DISZ Központi Vezetősége által ki-
tűzött jutalomért. A megyei ver-
senybizottság az ifjúsági munka-
csapatok versenyét a jövő héten, 
szerdán értékeli először, tekintet-

tel arra, hegy jelenleg megfelelő 
adatok rendelkezésre nem állanak. 

GABONABEGYÜJTÉSI VER-
SENYBEN a kényéi-- és takar-
mánygabona beadásban az augusz-
tus 4-i állapotnak megfelelően: 1. 
szegedi járás 49 pontszámmal, 2. 
makói járás 46, 3. csongrádi járás 
40, 4. szentesi járás 38 pontszám-
mal. A városok kenyér- és gabona-
begyűjtési versenyében 1. Szeged 
78, 2. Makó 54, 3. Szentes 37, 4. 
Hódmezővásárhely 35, 5. Csongrád 
33 ponttal. 

A községek versenyét a megyei 
versenybizottság tájegységenként 
értékelte. Az első kategóriában: 1. 
Nagylak 200, 2. Felgyő 82, 3. Am-
brózfalva 71 ponttal; a második 
kategóriában 1. Pusztamérges 136, 
2. Gyáiarét 112, 3. Röszke 102 pont-
tal; a harmadik kategóriában 1. 
Mórahalom 127, 2. Kistelek 122, 3 
Ásotthalom 110 ponttal. 

A versenybizottság, amikor meg-
állapította, hogy a szegedi járás 
érte el a legjobb eredményt a ke-
nyér- és takarmánygabona be-
adásban, szükségesnek tartja rá-
mutatni arra, hogy 

haladéktalanul gondoskodni 
kcil a beadási hátralékok be-
gyűjtéséről. mert ez könnyen 
veszélyezteti a járás elsőségét. 

A makói és csongrádi járások 
eredménye és versenylendülete azt 
mutatja, hogy ha továbbra is ilyen 
igyekezettel dolgoznak, feiküzdne-
tik magukat az első helyre. 

A megyei versenybizottság fon-
tosnak tartja, hogy 

a kenyér- és takarmánygabo-
na begyűjtés mellett nagy gon-
dot fordítsanak az állat- és ál-
lati termékek begyűjtésére is 

a járási és városi tanácsok. Külö-
nösen a szegedi járásnak és Hód-
mezővásárhelynek kell ezen a té-
ren fokozniok a begyűjtési mun-
kát. 

Csongrádmegyei Taníts 
Versenybizottsága 


