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Tanácstagot jelölt a tápéi 28-as körzet 
OKTÚBER 14., csütörtök. A tá-

péi házak az est sötétjébe burko-
lóznak és elcsendesedik a határ. 
Hat óra múl t és most különösen 
sokan járnak a Damjanich-utcá-
ban. Márton János egyéni gazda 
háza felé igyekeznek a parasztem-
berek; férfiak, asszonyok. Jelentős 
nap számukra a mai, mert tanács-
tagot jelölnek a Hazafias Népfront 
listájára. 

Benépesedik a vendégszerető 
gazda házának szobája. Az embe-
rek a hatalmas búbos kemence 
padkáján, az ágyak szélein és a 
szomszédokból is áthozott széke-
ken ülnek. Fél hétkor már együtt 
vannak a 28-as választási körzet 
választó polgárai. Itt van a Haza-
fias Népfront tápéi bizottságának 
több tagja. Eljött Acs Zoltán álta-
lánosiskolai igazgató, a Népfront 
helyi bizottsága elnökhelyettese. A 
28-as körzethez a Damjanich- és a 
Brassói-utca egy része tartozik és 
36 embernek kell egy tanácstagot 
jelölni. 

Csend lesz, figyelővé válnak az 
arcok, amikor a 28-as körzet vá-
lasztási bizottsága elnöke: Farkas 
Mihály, az Ady Endre tsz kovácsa 
szólásra emelkedik és megnyitja a 
jelölő-gyűlést. Ezután Dávid Jó-
zsefet megválasztják a jelölő-gyű-
lés elnökéül. Keresetlen szavakkal 
és helyesen mondja el, hogy miért 
jöttek össze. Jó lett volna azonban 
részletesebben beszélni arról is, 
hogy a gyűlés nem egyenlő a vá-
lasztással, most csak jelölnek a 
Népfront listájára és a jelöltet 
majd novemberben választják meg. 

A JELÖLÖ-GYÜLÉS elnöke ja-
vaslatot tesz a 28-as körzet jelölt-
jére, de a javaslatot a gyűlés mó-
dosítja. Élénk vita alakul ki azon, 
hogy ki legyen a jelölt. Alapos 
megfontolás után Dani Istvánné 
körül forog a szó. Jó l ismerik va-
lamennyien a faluban, mégjobban 
a Damjanich- és a Brassói-utcában, 
hiszen azon a részen lakik. Há-
rom hold földet művel, szereti ha-
záját és teljesíti vele szembeni kö-
telességeit. Szívesen ad felvilágosí-
tást a hozzáfordulóknak. Ha vala-
mi visszásságot lát, nem hagyja 
szó nélkül. 

Legutóbb is eljárt a tanácsnál, 

hogy a Damjanich-utca sötét ré-
szén villanyégőt helyezzenek el. 
Szóvátette a tiszai kompközleke-
dés megjavításának fontosságát is. 

Határoz a gyűlés és Dani István-
nét jelölik egyik tanácstagként a 
Hazafias Népfront listájára. A je-
lölt megilletődve veszi ezt tudomá-
sul. Nem szól, nem ígérget, de 
akik ismerik őt, tudják, hogy bíz-
hatnak benne, jól képviseli majd 
érdeküket a tanácsnál. Márton Já-
nos, a házigazda odafordul Dani 
Istvánné felé, s a jelenlévők kí-
vánságát tolmácsolja: 

— Azt kérjük a jelöltünktől, hogy 
mindig juttassa el szavunkat a ta-
nácshoz . . , 

Aztán többen felszólalnak. A 
légkör, a beszélgetés is családias. 
Azért is szövik a mondatokat, hogy 
eredményesebb legyen a munka a 
faluban. Jó gazda módjára sok 
mindent szóvátesznek. Az őszhajú 
Vince Pista bácsi is kimondja, 
ami a szívét nyomja: 

— A dorozsmai gépállomástól 
volt itt a faluban két traktorista. 
Láttam is őket kint a földeken; 
bár ne láttam volna, mert össze-
törték a traktort. Ne engedjük ezt 
emberek, intézkedjen a tanács, a 
népfront! 

Beszél arról, hogy ő ls kötött 
szerződést az őszi munkákra a gép-
állomással, de többször is hiába 
szólt, mégsem szántották meg a 
földjét. Többen jártak így Tápén. 
S Fekete Antal, a helyi tanács je-
lenlévő elnöke megígéri, hogy ké-
sedelem nélkül szól a gépállomás-
nak a baj megszüntetéséért. 

A TÁGAS SZOBÁBAN cigaret-
ták füstje. A házigazda pirosszínű 
kannával jár körül és vizet tölt a 
pohárba, hogy az emberek szom-
jukat oltsák. S nem fogy ki a be-
széd. És amit mondanak, azt ta-
nácstag-jelöltjüknek is mondják, 
hadd tudja még jobban, mi a 
gondjuk. Kultúrházat akarnak a 
tápéiak. Nagyon kellene már a 
villany a Brassói-utcában, meg 
járda is. Kimondják: a kultúrhá-
zat évek óta ígérik már, dehát 
mostmár bizonyosan megvalósul, 
mert benne van a Népfront bizott-
ságának programmjában is. A fel-
szabadulás után villanyt is kapott 

Tápé, elkészült a réti bekötőút, 
van napköziotthon. A Török-tele-
pen ú j iskola létesült. A falut na-
ponkénti rendszeres gépkocsijárat 
köti össze Szegeddel. Értékelik ezt 
a tápéiak és hiszik, hogy most 
már meglesz a kultúrház, a vil-
lanyhálózat szélesítése, a járdaépí-
tés, az apaállat-istálló is. 

Molnár Pál szóváteszi, van ugyan 
a Tanácsháza tetején jó nagy 
hangszóró, de a "hangja* nem ér 
el a távoli Damjanich-utcába és 
így sokszor késve, vagy egyáltalán 
narn hallanak a fontos rendelkezé-
sekről. "Pedig ml ' is akarunk 
tudni mindenről — mondja — és 
éppen ezért kérjük, hogy rendsze-
resen. jó hangosan dobszó útján 
tudassák a fontos dolgokat a Dam-
janich- és a Brassói-utcában». 

Vince Pál és többen mások a ló-
tenyésztésről beszélnek. Jófajta, 
noniusz lovakat tenyésztenek Tá-
pén, de nagy üggyel-bajjal jár a 
kancák fedeztetése, mert nincse-
nek mének. E bajjal a Népfront 
helyi bizottsága is foglalkozott és 
megtalálják a módját, hogy Tápén 
igazán fellendüljön a lótenyésztés. 

AZ IDÖ TlZ ÓRA felé jár, ami-
kor a gyűlés végetért. De még 
mindig maradnak az emberek. Dani 
Istvánné, a tanácstagjelölt arról 
beszélget több dolgozó paraszttal, 
hogy a Damjanieh-utcától távol-
levő órtézikút. vizét hogyan hoz-
hatnák közelebb. Már azt tervez-
gették, hogy társadalmi munkával 
megoldják ezt. Szó kerül persze a 
gyerekekről, az unokákról is. Már-
ton János elmondja azt is, felszed-
te már a cukorrépát és jól elmun-
kált földbe veti a búzát. "Kedvvel 
dolgozom, mert tjudom, hogy lesz 
látszatja*. 

Az is az elhatározása, hogy régi 
házát lebontja és helyébe épít egy 
kétszobás másikat. A Népfrontról 
is beszélnek. Márton János így vé-
lekedik róla: "Abban tömörül a 
nép, hogy az erőt összeadja és job-
ban boldoguljon*. 

Lassan indulnak hazafelé a dol-
gozó parasztok. Hárman, négyen 
mennek együtt. A csillagos tápéi 
ég alatt sorsukról; örömükről, ba-
jaikról beszélgetnek. 

i i , | . , Morvay Sándor 

Készülnek Szegeden a Radnóti ünnepségekre 
Október 31-én lesz tíz éve, hogy 

Radnóti Miklós meghalt, a nagy 
magyar költő egyetemi éveit Sze-
geden töltötte, egyik vezetője volt 
a „Szegedi Fiatalok Művészeti Kol-
légiumá"-nak, most a város dolgo-
zói méltóképpen készülnek emléke 
megünneplésére. 

Már megjelent a Társadalom- és 

Természettudományi Ismeretter-

jesztő Társulat megyei szervezeté-

nek kiadásában Radnóti életét és 

munkásságát méltató ismeretter-

jesztő füzet. Ugyancsak a TTIT ren-
dezésében ünnepi előadás, emlék-
tábla avatás lesz az évforduló nap-
ján. 

A Radnóti gimnázium ls névadó-
jához méltóan akar megemlékezni 
a nagy költőről. Szavalóversenyt 
indítanak és az ünnepségen a győz-
tes diákok mondják el a legszebb 
Radnóti verseket. Az iskola egyik 
tanára drámát írt erre az alkalom-
ra. A darab Radnótinak, a bori 
kényszermunkatáborban töltött 
napjairól szóL 

Lemezvágógépel kapott a MÁV Felépítményi 
Vasanyagjavíté Vállalat 

Az elmúlt években nagy gondot 
okozott a MÁV Felépítményi Vas-
anyagjavító Vállalat dolgozóinak, 
hogy az üzemnek nem volt egy komoly 
lemezvágó ollója, amellyel vasta-
gabb méretű vaslemezt vághattunk 
volna. Üzemünk hiányos géppark-
jával kapcsolatban többször a „Dél-
magyarország" is foglalkozott. Az 
illetékesek válaszukban ígéretet tet-
tek, hogy segítenek bennünket hiá-

nyos gépparkunk kiegészítésében. 
Örömmel jelenthetem, hogy a kö-
zelmúltban egy kétméteres lemez-
vágógépet kaptunk és ezzel dolgo-
zóink munkája könnyebbé válik. 
Néhány nap múlva villanyerőre 
kapcsoljuk be a lemezvágó ollót, 
amelynek működése a tervteljesí-
tést is könnyiti. 

KATONA LAJOS 

Vasárnap alakul meg a Magyar Gyorsíró Szövetség 
szegedi csoportja 

A" Magyar Gyorsíró Szövetség 
Iszegedi csoportja holnap, vasárnap 
flélelőtt 11 órakor tartja alakuló 
gyűlését a Mérey utcai Közgazda-
sági Technikumban (I. emeleten). 

A szövetség célja a gyorsírás és 
gépírág tudományos és gyakorlati 
alapokon való fejlesztése. A szegcdi 
csoport feladata lesz rendszeres 

gyakorló órák szervezése, előadá-
sok és ankétok rendezése. 

A Magyar Gyorsíró Szövetség 
meghívja a gyorsírás valamennyi 
elméleti és gyakorlati művelőjét, 
vegyen részt az alakuló gyűlésen, 
ahol megválasztják a vezetőséget 
és megtárgyalják a helyi csoport 
feladatait). 

Háromnegyed év alatt 
háromezerrel növekedett 

a területi és idény bölcsődék 
férőhelyeinek száma 

Az anyák munkájának megkönnyí-
tésére 1953. október 1-től 1954. el-
ső félévének végéig országszerte 
több mint hat millió forintot for-
dítottak a területi és idónybölcső-
dék fejlesztésére. Ez idő alatt löbb 
mint kétezer ú j férőhellyel bővül-
tek a területi bölcsődék és ezer íé-
rőhollyol az idénybölcsődék. 

A MAI SZAMUNKBÓL: 

M A G Y A R T ILTAKOZÓ JEGYZÉK 

LAZÍTÓ RÖPLAPOK TERJESZTÉSE ÜGYÉBEN 
(2. oldal) 

RÉGI M A G Y A R VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYEK 
(2. oldal) 

AZ ÉRTELMISÉG BEVONÁSA A PARTOKTATASBA 
SZEGEDEN 

(3. oldal) 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Német 
Demokratikus Köztársaság közölt műszaki és tudományos 

tapaszfalatok kicserélésére 
A Magyar-Német Műszaki-Tudo-

mányos Együttműködési Bizottság 
VI. ülésszakát október 4—11 között 
tartotta Budapesten. A baráti lég-
körben lefolyt megbeszélések ered-
ményeképpen műszaki-tudományos 
tapasztalatok kicserélésére vonatko-
zó megállapodás jött létre. 

A megállapodás értelmében Ma-
gyarország műszaki dokumentáció-
kat ad át és német szakembereket 
fogad tanulmányi látogatások ke-
retében. Ezáltal műszaki-tudomá-
nyos segítséget nyújt a Német De-
mokratikus Köztársaságnak, a 
többi között mezőgazdasági, élelmi-
ezeripari, vegyipari téren és egész-
ségügyi berendezések, villamosgé-
pek gyártásának valamint geoló-
giai kutatásoknak a vonalán. 

A német fél elsősorban a mező-
gazdasági termelés fejlesztése, 
könnyű- és élelmiszeripari cikkek 
gyártása, a villamosenergia ter-
melés fejlesztése, fontosabb gép-
ipari gyártmányaink tökéletesítése, 
valamint vegyiparunk korszerűsíté-
se terén nyújt segítséget a magyar 
népgazdaságnak, tanulmányi láto-
gatások szaktanácsadás és doku-
mentációk átadása révén. 

Mindkét fél által nyújtandó mű-
szaki-tudományos segítség hozzá 
fog járulni a fogyasztási cikkek 
területén az árualap kibővítéséhez, 
egyes iparágak termelékenységének 
növeléséhez, a gyártási eljárások 
tökéletesítéséhez é® a minőség ja-
ví fásához. 

n szovjet üzemi dolgozók terveik túlteljesítésével 
készülnek az Októberi Forradalom évfordulójának 

megünneplésére 
A LENINGRÁDI Sztálin fémáru-

gyár turbina részlegének dolgozói 
ak Októberi Forradalom évforduló-
jára folyó verseny keretében elké-
szítették a kujbisevi erőmű ötödik 
turbináját. E nagy munka folya-
mán a szerelőbrigádok rendszeresen 
200 százalékra teljesítették napi 
előirányzatukat. 

A turbinarészLeg dolgozói most 
a kujbisevi erőmű hatodik turbiná-
jának elkészítésén, szerelésén dol-
goznak. Vállalták, hogy a hatodik 
turbinát november 7-re — jóval az 
eredeti határidő előtt — elkészítik. 

A KARAGANDAI 31-c« számú 
bánya bányászai már teljesítettek 
tízhavi tervüket s tíz százalékkal 
túlteljesítették a munka termelé-
kenységének emelésére vonatkozó 
előirányzatot. 

A bányában az összes nagy fron-
tokat gépesítették s szigorúan be-
tartják a grafikont. 

A KIEVT üzemek is méltó módon 
akarják megünnepelni a Nagy Ok-
tóberi Forradalom 37. évfordulóját. 

Á precíziós műszerek gyára a ver-
seny folyamán fontos önműködő 
berendezéseket szállított l l a gor-
kiji erőmű zsilipjei számára. 

A Lepsz e-gyár nagymenj/yiségben 
gyárt tartalék alkatrészeket mező-
gazdasági gépekhez. Most a ver-
seny folyamán a gyár klenchavi 
előirányzatán felül nagymennyisé-
gű traktoralkatrészt szállított a 
gép- és traktorállomásokrak. A 
gyár dolgozói elvállalták, hogy 
évi tervüket november 20-iw telje-
sítik. 

A ZAPOROZSJEI „Dnyeyroszpec-
sz'taJ." kohómű a moszkvai „Elok 
trosztal" és a „Szerp i Molot" 
gyárral áll versenyben. A zaporozsjei 
kohómü dolgozói vállalták. hogy 
tízhavi tervüket október Jt-re tel-
jesítik és tizenhat és félmillió ru-
bel értékű kitűnő minőségű hen-
gerelt vasat és acélt termelnek 
terven felül. Ezenkívül elvállal-
ták, hogy december 25-re befejezik 
egész évi tervüket. Vállalásaikat 
eredményesen teljesítik. 

Jelentés a Szegedi Textilművek és a Szegedi 
Kenderfonógyár párosversenyéről 

Október első napjai óta folyik a 
verseny a Szegedi Kenderfonógyár 
szárazfonója és a Textilművek gyű-
rűsfonódája között. A Szegedi Ken-
derfonógyárban megtartották az 
első értékelést a versenyről. A Tex-
tilművek részéről jelen volt Hévizi 
Jánosné üb. elnök és Mészáros Já-
nos munkaügyi osztályvezető. A 
Szegedi Kenderfonógyárat Schusz-
ter János munkaügyi előadó és 
Márfi Mihály, a szárazfonó műve-
zetője képviselte. 

Megvizsgálták, melyik üzemrész 

állta meg helyét a versenyben. A 
Textilművek gyűrűsfonódája bi-
zony lemaradt. Október első de-
kádjában a Szegedi Kenderfonó-
gyár szárazfonódájának 78+ pontja 
volt, a Textilművek gyűrűsfonódá-
jának viszont 23.6+ pontja. Az 
egyéni versenyben Bálint Jánosné 
szárazfonós vezet, akinek 135 szá-
zalék a teljesítése, 112 százalékos 
tervelőirányzat mellett. Párosver-
senytársának, Berta Máriának 106.7 
százalékos tervelőirányzat mellett 
103.3 százalék az eredménye. 

Megjutalmazták a hulladékgyűjtésben jó eredményt 
elért úttörőket 

(Tudósítónktól). ~ ' H l . m 
Reggel negyed nyolc. 'A munkába 

induló dolgozók között táskás gye-
rekek igyekeznek az iskolába. Apró 
és nagyobb emberpalánták gyüle-
keznek a móravárosi általános isko-
la kapuja előtt is. Fél nyolckor 
nyílik ki ugyan a kapualjat el-
záró bejáró, de a koránkelő kis-
diákok akkorra már egymás kö-
zött beszélgetve és játszadozva 
várják a kapunyitást. Azért 

gyülekeznek ünnepélyesen 

az iskola tanulói, mert a Mellék-
termék és Hulladékgyűjtő Vállalat 
a mai napon osztja ki a hulladék-
gyűjtésben kitűnő eredményt elérő 
úttörő pajtások között a jutalma-
kat. 

Háromnegyed nyolckor éles síp 
hangja hallatszik. Szalóki Antal 
és Lugosits Ilona ügyeletes okta-
tók hívják zászlófelvonáshoz a 
gyerekeket. Egymásután vonulnak 
fel az osztályok az „F u karszala-
gos ügyeletes pajtások és Kéri Im-
re nyo&adikos csapattanácselnök 
vezetésével a tágas, napsütéses ud-
varra, ahol osztályok szerint ka-

tonás rendben elhelyezkednek. „Jó 
reggelt ifjúság" — üdvözli az ügye-
letes tanár az úttörő pajtásokat. 
„Erőt, egészséget tanár elvtárs" 
csendül fel egyszerre a válasz. 
„Zászlónak tisztelegj" hangzik a 
vezényszó. Az úttörők 

• tisztelgése közben kúszik fel 

a piros-fehér-zöld lobogó a zászló-
rúdon. Az ünnepélyes zászlófelvo-
nás után teli tüdővel éneklik el a 
gyerekek az őszi reggelen az út-
törők vidám indulóját. 

Ezután Mizsci József. a MÉH ki-
küldötte szólt a gyerekekhez. Kérte 
az úttörőket, hogy végezzenek to-
vábbra is jó munkát és a nov m-
berben megtartandó vas• és fém-
gyüjtö hónapban is az eddigi ered-
ményekhez méltóan vegyék ki a 
részüket a munkából. A jutalmazás 
a jövőben sem marad el. 

Nagy Lajos úttörő négyszáztíz 
pontot gyűjtött össze rövid idő 
alatt és jutalmul fényképezőgépet 
kapott ajándékban. Ugyancsak 
fényképezőgépet kapott Sánta Lász-
ló úttörő is négyszázegy pontos 
eredményével. Faragó Tibor száz-

tizenkét pontos gyűjtéséért ka-
pott jutalmat. 

A Gutenberg utcai leányiskolában 
is volf jutalmazás s a móravárosi 
általános iskolában meg jutalmazott 
Sánta László húga, Marika kapott 
százhat pontjáért '0?J kézimunkát 
készletet. Domonkos Mária, mint 

az iskola legjobb gyűjtője, 

négyszázegy pontért egy fényké-
pezőgépet kapott. A Juhász Gyula 
általános iskolában Szabó Imre 
úttörő pajtás háromszáz pontot 
gyűjtött össze, futballabdát kapott 
Varga Lajos, a Közgazdasági Tech-
nikumban kettőszázharminckét 
pontra egy ébresztőórát. Takács 
József, a. Madách utcai általános 
iskola úttörője százötvennégy port* 
tos gyűjtéséért egy szép töltőtől* 
lat kapott. 

A gyerekek boldogan vették tft 
az ajándékokat. Sánta László el is 
határozta, hogy azonnal jelentke-
zik az iskola fényképész szakköré-
be. Sürgősen meg akar tanulni 
fényképezni .,. 

BARÁT JÁNOS 


