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AZ M D P C S O N G R Á D M E G Y E I B I Z O T T S Á G Á N A K L A P J A 

A Hazafias Népfront 
szegedi bizottságának közleménye 

A Hazafias Népfront szegedi bizottsága közli, hogy a választó-

körzetekben a jelölőgyűlések nem ma, hanem csak október 18-án, 

hétfőn kezdődnek meg. 

X . ÉVFOLYAM, 244. S Z A M PÉNTEK, 1954 OKTÓBER 15. 

es a 
Pártszervezeteink 

november 7-i munkaverseny 
Néhány hét mú lva lesz 37 éve annak, hogy a szovjet nép 

kivívta szabadságát és a föld egyhatodán megszűnt a kapitaliz-
mus. Lenin és Sztálin pártja győzelmes rohamra vezette Oroszor-
szág elnyomott munkásait , parasztjait a népáruló, hazaáruló bur-
zsoázia ellen. 

Megyénk dolgozó népe a felszabadulás előtt is mindig meg-
emlékezett Októberről, a szabadságért harcoló emberiség vezérlő-
csillagáról. A tiltott összejöveteleken a Viharsarok kisemmizett, 
elnyomott munkásai , parasztjai ú j erőt merítettek harcukhoz az 
emlékezésből, mert az októberi forradalom fényes bizonyítéka volt 
a néptömegek történelemformáló erejének, a kapitalizmus alko-
nyának. 

A felszabadulást is a Nagy Októberi Forradalomnak kö-
szönheti hazánk. A forradalom győzelme nélkül még a zsarnokság 
ülne a szabad embermill iók nyakán. Nagy tehát a hála, amivel a 
magyar nép tartozik Októbernek. Nem csoda, ha lélekből fakad a 
megemlékezés is. A gyárak termeiben dolgozó munkások, a 
szántó-vető parasztok kötelességüknek érzik, hogy kiváló munká-
val, terveik, kötelezettségeik példás teljesítésével köszöntsék ha-
zánk szülőjét, Októbert. Szebbnél-szebb vállalások, lelkes fogadal-
mak követték már eddig is egymást november 7-e tiszteletére. 
Nehéz volna meghatározni, hogy a munkatermekben, a szántóföl-
deken tartott röpgyűléseken kiket illet az elsőség a fogadalom-
tételben, mert párttagok és pártonkivüliek, öregek és fiatalok egy-
aránt szívvel-lélekkel törekednek november 7-e méltó köszön-
tésére. 

Má r szeptember derekán megmozdult a falvak, a városok 
lakossága november 7 megünneplésére. 

Megkezdődött tehát a verseny szerte a megyében november 
7-e tiszteletére. Nem szabad azonban elhallgatni azt sem, hogy 
a kezdet még nem elég és az egész megyének egységesen kell 
harcba indulnia ú j termelési és begyűjtési eredmények elérésé-
ért. Minden egyes üzemi munkásnak és dolgozó parasztnak egy-
formán adott szabad életet az 1917-es forradalomban megszületett 
Szovjetunió, tehát minden ember becsületbeli kötelessége kima-
gasló munkasikerekkel köszönteni e nagy ünnepet. Erről sokhelyt, 
megfeledkeznek és az üzemek, a termelőszövetkezetek, az á l lami 
gazdaságok vezetői megelégszenek a kommunisták példamutatá-
sával és nem törekednek a verseny kiszélesítésére. A kommunis-
ták magasra emelték a kezdeményezés, a példamutatás lobogóját 
és ezt követnie kell mindenkinek. Az a helyes, ha ezeket a kez-
deményezéseket felkarolva a legszélesebb tömegeket vonjuk be a 
versenymozgalomba. Az a helyes — mint Kovács István elvtárs 
a budapesti pártaktíva előtt mondotta —, ha a dolgozók által 
kezdeményezett .versenyt.minden dolgozót átfogó tényleges moz-
galommá tesszük, amely "minden üzemben, ' minden üzemegység-' 
ben és brigádban, minden dolgozó számára az ezévi tervből kon-
krét, meghatározott feladatot old meg*. Ezért kell a pártszerve-
zeteknek figyelemmel kísérniök a versenyt, hogy ahol szükség 
van segítségre, ott nyomban intézkedjék a párt, adjon tanácsot, 
segítséget a felajánlások, a versenyvállalások növeléséhez. 

Elsősorban azért terheli a pártszervezeteket felelősség a ver-
senyért m ind az üzemben, mind a szántóföldön, mert ott hely-
ben a párt a vezetőszerv, tehát annak kell irányítani. Ha jól irá-
nyít, lesz is eredmény, hiszen a mostani felajánlások, vállalások 
megvalósítása éppen a dolgozó nép jólétét szolgálják. Hiba ter-
heli tehát az Üjszegedi Kender-Lenszövő Vállalatot, vagy a Sze-
gedi Bútorgyár párlvezetőségét. mert mindkét helyen a dolgozók 
bevonása nélkül tettek vállalást a vezetők — éppen a dolgozók 
nevében — november 7-re és ezekről a vállalásokról a munkások 
csak az újságból értesültek. Nem gondol arra a két üzem párt-
vezetősége, hogy nem szívesen haj t ják végre azokat a fogadal-
makat az üzem munkásai , amit né lkülük tett néhány vezető? 

Sok idő nincs már , nem lehet tétovázni, egy helyben topogni, 
— sürgős munká juk a pártszervezeteknek, hogy élére á l l janak a 
november 7-i versenynek és harcba vigyék az üzemek, szántó-
földek dolgozóit az emberiség nagy ünnepének méltó megünnep-
lésére. November 7-én számot kell magával vessen minden em-
ber, hogyan készült a nagy napra, a munká j a során megállta-e 
eléggé a helyét. Az üzemek, a falvak, a szántóföldek dolgozói 
most munkáva l tegyenek hitet szabadságunk mellett, amelynek 
megvalósulásáért 1917 októberében annyi kommunista hazafi hul-
latta vérét. A vállalt tervtúlteljesítések, kötelezettségteljesítések 
az egész nép érdekét szolgálják, hiszen a többtermelés az élet-
színvonal emelkedését eredményezi. 

Előre hát ú jabb munkasikerekkel, hazafias tettekkel saját 
jólétünk növeléséért, november 7-e méltó megünnepléséért. 

Több mint félezer komplex-brigád segíti 
az öszi forgalom sikerét 

A R A : 50 F ILLÉR 

A Szegedi M Á V Igazgatóság ide-
jében felkészült a termény- s a ta-
valyinál jóval nagyobb feladatot 
jelentő cukorrépaszállításokra. 

Három brigádot alakítottak, 
amelynek tagjai — a különféle 
szállító- és termelő vállalatokkal 
együttműködve — felmérték az 
igazgatóság 230 vasútál lomásának 
feladatát az őszi forgalomban. A 
területhez tartozó cukorgyárak in-
formációja a lapján a tavalyinál 
mintegy 100 000 tonnával több cu-
korrépa szállítására készültek fel. 
Ennek megfelelően végezték el a 
szükséges javításokat, rakodótér-
bővítéseket. A sarkadi cukorgyár-
ban növelték a felépítmény teher-
biróképességét. 

A gabona- és cukorrépaszállítást 
jelentősen megkönnyítette, hogy az 
igazgatóság szoros kapcsolatot te-

remtett a különböző vállalatokkal. 
A tavalyi 180 helyett most 540 
komplex-brigád segíti a feladatok 
végrehajtását. Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád és Szolnok megye ter-
ményfcrgalmi vállalataival szocia-
lista szerződést is kötött az igaz-
gatóság. A csongrádmegyei válta-
lat dolgozói a többi között megfo-
gadták, hogy öt óra helyett négy 
óra alatt végzik el a vagonok ki-
és berakását. A mul t hónapban 126 
százalékra teljesítették ezt a vál-
lalást. 

A cukorrépaszállításokat irány-
vonatok összeállításával is meg-
könnyíti az igazgatóság. A mult 
hónapban 50 irányvonattal több 
mint 42.000 tonna cukorrépát to-
vábbítottak. Legutóbb szerdán dél-
után Szentesről indítottak egy öt-
ven vagonos irányvonatot a szol-
noki cukorgyárba, 

z e g e r e t é b ő 

Ma költöznek be az első lakók 
a Jósika-utcai bérház húsz új lakásába 

A 65/1. Építőipari Vállalat dol-
gozói felszabadulásunk 10. évfor-
duló jának tiszteletére vállalták, 
hogy a Jósika utcai bérház két 
részlegének építését október 15-re 
befejezik. Ma jár le a határidő és 
a bérház első lakói ma már meg-
kezdhetik a költözködést, készen 
várják őket a gyönyörű, modern 
lakások. 

Tegnap tíz órakor összegyűltek 
az építkezés vezetői, mérnökök, a 
K I K képviselője, a tanács kikül-
dötte és végigjárták a lakásokat, 
megtörtént a hivatalos átadás. Min-
dent megnéztek. Ellenőrizték, jól 
zárnak-e az ablakok, ajtók, mű-
ködnek-e a vízcsapok, stb. Közben 
a lépcsőházban, a folyosókon még 
lázasan folyt a munka , szerelték a 
villany- és gázórákat, tisztították a 
lépcsőket, szögelték a küszöbléce-

Gyorsílsuk a vetést 
a zöldfási és a nagytekelei 

halárrészen is 

Minden dolgozó paraszt legköz-
vetlenebb egyéni érdeke, hogy ké-
sedelem nélkül végezze el az őszi 
szántást és vetést. Reketye György 
Szeged, Gyula-telepi egyéni gazda 
is elvégezte már a búza vetését. 

A szegedi határ úgynevezett 

zöldfási és nagyfeketei részén nem 

elég kielégítően halad az őszi szán-

tás és vetés. Gyorsítsuk a vetést 

a zöldfási és a nagyfeketei része-

ken — nincs idő a késlekedésre. 

Szaporodnak a paprikafűzéreX 
a Paprikafeldolgozó Vállasai 

átvevöheiyein 
Szegeden és vidékén már jórészt 

megtörtént a fűszerpaprikabokrok 

másodszori szedése is. A termelők 

a fűszerpaprikát az átvevőhelyekre 

viszilc. A Paprikafeldolgozó Válla-

latnak van átvevőhelye a Tolbuchin 

sugárút végénél is, túl a szegedi 1. 

számú téglagyáron. Az átvevőhe-

lyen szorgos asszonyok munkálkod-

nak és fürge ujjukkal fűzik fel a 

paprikacsöveket. 

Szaporodnak a paprikafüzérek. 

Fehérpettyes fejkendöben dolgozik 

Kispál Ferencné és most ő viszi a 

rekordot: a legtöbb paprikát fűzi 

fel. S az ágasokon ott a paprikafü-

zérek erdeje. 

ket. Húsz szegedi dolgozó családja 
már ma és a következő napokban 
beköltözhet ú j otthonába. További 
tizenegy lakást pedig 20-án adnak 
át az építők. A másik két épület-
rész munká i is befejeződnek de-
cember elsejéig. * . • 

Lelkes munká t végeztek az el-
múl t hetekben a 65.1. Építőipari 
Vál lalat és a Segédipari Vállalat 
dolgozói. Sok embert illet dicséret 
az elmúlt heti erőfeszítésekért, a 
nehézségek leküzdéséért. A 65 1. 
Építőipari Vállalat dolgozói. Mucsi 
és Katona művezető elvtársak, Áb-
rahám építésvezető elvtárs, a vál-
lalat főmérnöke, Csánk Elemér 
elvtárs s a vállalat igazgatója, 
Zombori János' elvtárs szívvel-lé-
lekkel dolgoztak. Segítette őket a 
Szegedi párt-végrehajtóbizottság. 
Nem egyszer csak erélyes közbe-

lépéssel tudták elhárítani az építők 
munká já t gátló nehézségeket. Most 
már készen áll húsz lakás. Szélpál 
Istvánné, a földszinten lévő ház-
gondnoki lakásban boldogan, izga-
tottan rendezget. Négy-öt év kö-
rüli kisfia, segít neki a nagy mun-
kában. igyekszik apró holmijainak, 
játékainak is megfelelő helyet biz-
tosítani tágas, szép ú j otthonuk-
ban. 

A beköltöző lakók ú j otthonuk-
ban bizonyára szeretettel gondol-
nak majd Dékány Györgyre, a Bör-
csök-segédmunkás brigád tagjaira* 
Kasza Mihályra, Borbola Istvánra* 
a festő Vér-brigádra, a kályhások-
ra. a parkettázókra. akik az elmúlt 
napokban keményen dolgoztak az-
ért, hogy a szép, ú j lakásokat még 
a hideg beállta előtt átadhassák 
boldog tulajdonosaiknak. 

Megkezdődött a tanév 
a szegedi traktoros-gépészképző intézetben 

Csütörtökön délelőtt a Szabad 

ság Moziban tartotta tanévnyitó 

ünnepségét az MTH 600. számú 

traktoros-gépészképző iparitanuló 

intézete. A szegedi traktoros-gé-

pészképző intézetben 288-an tanul-

nak. Nemcsak Szegedről, Csongrád 

megyéből, hanem Somogy és Ba-

ranya megyéből is számosan van-

nak az ipari tanulók között. 

A fiataloknak minden lehetőség 
adva ahhoz, hogy a traktoros, gé-
pész szakmát jól elsajátítsák. Mind 
elméleti, mind gyakorlati képzést) 
kapnak. Az intézetnek jó] felsze-
relt tanműhelye is van. A gyakor-
lati munkát , például a szántást, ve-
tést a 108 holdnyi gyakorló terüle-
tükön végezhetik. Az intézetnek 
van kombájnja, több traktora, eké-
je és más gazdasági felszerelése is* 

igy kiváló ifjúmunkás 

B&b&rczi Antal i f júmunkás o eve doigaziK a Scprogyárí n i . 
Sztahanovista seprőkölö. Ü az üzem BISZ-titkára. Munká j ában pél-
damutató: átlagteljesítménye 135 százalék és minőségileg kifogásta-
lan export-árut termel. Az üzembe újonnan bekerült dolgozókat ta-
nítja, munkamódszerét átadja nck ik. 

F O R R Á B O R . . . 
Szegeden cs a szegcdi 

járásban javában áll a 
szüret. A Csongrád-Bc-
késmegyei Borforgalmi 
Vállalat telephelyein 
nagy lendülettel végzik 
a bor feldolgozását. I)e 
menjünk el a Szeged, 
Török utcai telepre, ahol 
forr a bor s tisztul, s 
van már új bor is ... 

Az udvaron éppen 
egylovas parasztszekér 
is áll. Ott a kocsi gaz-
dája, a mihálytelki 
Nagy Imre is. Mondja 
szaporán: „Szőlői hoz-
tam s azzal teljesítem 
borbeadási kötelezettsé-
gem." Rövid idő telik 
el s Nagy Imre már át. 
is adja „a portékáját". S 
új kocsik zörögnek be az 
udvarra; a szegedvidé-
ki gazdák hozzák a sző-
lőt. 

Röviden kísérjük vé-
gig a szőlő útját, amíg 
must lesz belőle, s amíg 
forrni lcezd a bor. Egy 
fedett részen tisztántar-
tott óriási gyüjtömeden-
cc, amelyben ki tudja, 
mennyi mázsa szőlő. A 
medencéből elevátor ka-
nalai viszik a szőlőt 

a zúzába. Az elevátor 
óránként 10 mázsa szó-
lót szállít fel az emeleti 
részre és ez jelentős idő-
megtakarítást jelent. A 
zúzából már must folyik 
le a csöveken a boros-
pincébe. De a zúzó kü-
lönválasztja s viszi to-
vább az úgynevezett tör-
kölyt, amelyben termé-
szetesen még „must is 
rejtőzik". A különvá-
lasztott törkölyből még 
a katonás rendben so-
rakozó kézi préseken ke-
resztül is sok liter ne-
dűt kisajtolnak. De a 
bor minden cseppje so-
kat ér. Szeretik a sze-
gedvidék tüzes borát és 
a belföldi fogyasztáson 
túl külföldről jelentős 
nyersanyagokat is ka-
punk érte cserébe. A 
kéziprésekről a hidrau-
likus présre kerül a tör-
köly — végül az sajtol-
ja. Persze a törköly is 
nagy érték — pálinka 
készül belőle. 

A boros-pincében já-
runk már. ahol uastag 
gumicsöveken át őrnők 
a must a roppant hor-
dókba — tízezer liter bor 

fér valamennyibe. 
Jó a sötétbordó szinü 

kadarka muslja. Sajó 
Gyula, a Borforgalmi 
Vállalat igazgatója és 
Hegedűs Gyula, a Török 
utcai pincészet vezetője 
arról beszél, hogy minő-
ségileg jobb lesz a bor 
az idén. mint tavaly. Le-
gyen is ez igy, mert van 

bőven minőségi kifogása 
vendéglökben kapható 
borokkal szemben. 

Az óriási hordókat 
nem eresztik leli must-
tal, mert kell hely a for-
rásra is. A hordóban a 
must több napon át x'igy-
nevezett zajos erjedésben 
van s ekkor távozik el 
a nyitott hordóból a 
széndioxid. Ha bekuk-
kantanánk a nyitott hor-
dóba a zajos erjedéskor, 
akkor bö fehér tajtékot 
látnánk a must felett. 
A pince fehér falán na-
gyon érdekes jelenséget 
lehet megfigyelni. A fa-
lon ott a hordó árnyéka. 
S a nyitott hordóból tá-
vozó" széndioxid mozgá-
sa is megfigyelhető a 
fehér falon, mert árnyé-
kot vet. 'A széndioxidot 

ventillátor szívja ki a 
pincéből s löki a szabad-
ba. Napokon át forr a 
bor és két hét múltán 
igen csak elmondható: ti 
must borrá lelt — i/jj 
borrá! 

Számokat. Icimulatá-
sokat nézünk. Megtud-
juk, hogy a Török utcai 
l-es számú pincészetben 
eddig naponként, átlagra 
san a szőlőből 210 hektó-
liter mustot készítenek. 
Odaadást, hozzáértést 
igényel a must készílé-
se, majd a bor kezelése. 
S a pincészetben o't 
munkálkodik Molnár Ist-
ván is. Azt mondja ő 
is, úgy ügyelnek, hogy 
cseppnyi szőlő, cseppnyi 
must ne menjen veszen-
dőbe s jó legyen a bor. 
Az őszhajú. Kószó Lajos 
bácsi nagy hozzáértéssel 
kezeli a szölöprést, sze-
ret dolgozni a pincérjei-
ben. „Finom ám az n] 
bor" — igy mondja — 3 
örül ennek ő is. 

A gumicsöveken át 
szüntelenül ömlik a 
hordókba az édes, zama* 
fos must. 

fm. s.f 


