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TlZ ÉV 
Régi ismerőssel találkoztam 

tegnap. A rendőrség kék egyeJI-
ruháját hordja. a „Közbiztonsá. 
gi érem" aranyfokozata díszíti 
zubbonyát. Tíz évvel ezelőtt is 
találkoztam vele. Akkor még 
fehér kabátban, vörös karsza-
laggal, zöld sapkával járla a 
várost, védte a lakók közbizton. 
ságát és polgárőrnek hívtuk. 
Milyen jó is visszaemlékezni és 
találkozni olyan emberekkel, 
akik elsők voltak az ország 
rendjének megvédésében s már 
akkor vállalták e nemes hiva-
tást, amikor még az otszág fel 
nem szabadított területén fa-
siszta csapatok tanyáztak. Pap-
ái Antal. Mocsár István, Meleg 
József, Barna István, Kapás 
István és' a többiek mind jó-
ismerősök, régi harcosok. Azt hí. 
szem, rajtam kívül százan és 
százan ismerik őket és most a 
rendőrség megalakulásának ti-
zedik évfordulóján szeretettel 
emlékeznek vissza a veteránok-
ra. 10 évvel ezelőtt még mad-
zaggal erősítették vállukra a 
puskákat, járlak a várost éjjel, 
nappal, hogy rend legyen Sze-
geden. 

Akkor még nem diszlett rend-
fokozat vállukon. Az öntudat 
diktálta az engedelmességet pa-
rancsnokaik iránt, az öntudat 
vezérelte őket a nép vagyona 
védelmében. Ma őrmesterek, 
törzsőrmesterek — tisztek. Nem 
becsvágyból, nem rangért vál-
lalták ezt a hivatást. hanem 
embertársaik szeretete, megbe-
csülése hívta őket e nemes pá. 
lyára. 

Ünnepelnek a veteránok. Tíz 
éve már, hogy a népet szolgál-
ják, tíz éve. hogy magukra öl-
tötték az államrendőrség egyen-
ruháját. A sok megbecsülés kö-
zött akadtak nehéz napok is, 
de ezek nem törték le őket. Tíz 
kemény, de eredményekben gaz-
dag esztendőn segítette őket. 

Találkoztam velük. 'A rend-
őrség kék egyenruhája feszül 
rajluk, mellüket kitüntetés dí-
szíti. Tegnap vagy tegnapelőtt 
kapták őket. Még sokszor vé-
gi gsiklik tekintetük a kitünte-
tésen. még érzik súlyát. így 
van minden ember, aki életében 
először kap kitüntetést. Babus, 
gatja, nézegeti s megfogadja, 
hogy még jobban helytáll a vár-
tán, soha nem hagyja e szép 
hivatást. 

Ünnepcinek. Ki-ki ott ahová 
a szolgálat szólította, az őrsökön, 
a közlekedés irányításában vagy 
éppen járőrszolgálat közben. Vi-
gyáznak a nóp vagyonára, a 
közbiztonságra. 

Most megköszönjük ezt ne. 
kik. Jókívánságaink, szerete-
tünk a ovábbi tíz esztendőben 
is kísérni fogja munkájukat. 
Papdi Antal. Mocsár István, 
Meleg József, Barna István, 
Kapás István és a többiek, kö-
szönjük fáradozástokat, az ér-
tünk éberen töltölt éjszakákat, a 
tűző nyárban és télvíz idején 
végzett munkátokat. Erőben, 
egészségben induljatok a követ, 
kező tíz év felé. 

(förgetegj 

Január 10-én alakul meg a I I . kerületi 

Hazafias Népfront bizottság 

A tanácsválasztások után Sze-
ged három kerületre tagozódott. 
Megalakultak a kerületi tanácsok, 
hogy ott helyben intézzék el a la-
kosság ügyes-bajos dolgait. Most 
megalakulnak a kerületekben a 
népfront bizottságok is. Tagjaikat 
a kerületek lakossága jelöli és vá-
lasztja meg. A Hazafias Népfront 
bizottsága a dolgozók alkotó kez-
deményezését karolja fel és zász-
laja alá hív minden szegedi la-
kost, hogy együttesen munkálkod-
janak, cselekvően fejlesszék to-
vább azt a programot, amelyet 

már hónapokkal ezelőtt a Haza-
fias Népfront városi bizottsága el-
fogadott. 

Elsőnek a II. kerületi népfront-
bizottság alakul meg ünnepélyes 
keretek között. Az alakuló gyű-
lést 10-én, hétfőn délután tartják 
meg Felsővároson a Postás kul-
tűrotthonban. A gyűlésekre min-
den II. kerületi lakost szeretettel 
várnak. Együttesen megbeszélik a 
kerület tennivalóit és megválaszt-
ják a népfrontbizottság tagjait és 
az elnökséget. 

Megalakult a szegedi Váresi Bíréság és ügyészség 
A minisztertanács rendeletet 

adott ki a Városi Bíróság és 
Ügyészség felállításáról. A mi-
nisztertanácsi -rendelet értelmé-
ben január 3-án megalakult Sze-
geden a Városi Bíróság és a Vá-
rosi Ügyészség. Mindkét hatóság 
jogköre Szeged megyei jogú vá-
ros területére terjed ki, Szeged 
lakosainak ügyeit intézik. A fo-
lyamatban lévő ügyeket továbbra 
is a Szegedi Járásbíróság, illetve 
a járási-városi ügyészség intézi s 
csak az új ügyeket intézi az új 
hatóság. A telekkönyvi ügyek in-
tézése mind a városi, mind a sze-
gedi járás tekintetében továbbra 

is a Szegedi Járásbíróság hatás-
körébe tartozik. A népi ülnökök 
megválasztásáig mindkét bíróság-
nál az eddigi ülnökök működnek. 

A most felállított Városi Bíró-
ság és Városi Ügyészség szerve-
zetileg a Megyei Bíróság, illetve 
a Megyei Ügyészség alá rendelt. 
A Városi Bíróság által hozott íté-
leteket a Megyei Bíróság bírál-
ja el. 

A két új halóság elhelyezését a 
Széchenyi-téri igazságügyi épület-
ben biztosították. A dolgozókat a 
bejáratnál elhelyezett tájékoztató 
táblák igazítják útba. 

Szegeden is bemutatják az újonnan tervezett 

ruházati cikkeket 

A ruházati tervezővállalatoknál 
most készültek el az 1955 második 
felében gyártásra kerülő modellek. 

A ruházati kiállítást Budapesten Győrött is megrendezik. 

kívül Miskolcon, Debrecenben, Sze-

geden, Pécsett, Szombathelyen és 

Tehergépkocsíbrigác! alaku't a frágyahordós meggyorsítására 

A szántóföldeket vékony hótaka-
ró borítja, óvja az őszi vetéseket a 
fagytól és jó utat biztosít a trá-
gyahordáshoz, az egyik legfonto-
sabb mezőgazdasági munkához. 

Az üzemekben ezek-ben a napok-
ban kezd mind szélesebben kibon-
takozni felszabadulásunk tízéves 
évfordulójának tiszteletére szerve-
zőit mun-kaverseny. 

A szegedi Autóközlekedési Vál-
lalat vezetősége is áttekintette 
szokat a lehetőségeket, amelyek 
felhasználásával a vállalat dolgozói 
eredményesen és a sikerekhez szük-
séges jó kilátásokkal vehettek 
részt a felszabadulási munkaver-
senvben. E lehetőségek között fon-
tos helyet foglal el a mezőgazda-
ságnak nyújtandó segítség. A vá-
rosi tanács mezőgazdasági osztályá-
val való megbeszélés után elhatá-
rozták, hogy a vállalat mintegy tíz 
három és féltonnás tehergépkocsi-
ból álló brigádot kocsájt az egyé-

nileg gazdálkodó parasztok, a ter-
melőszövetkezeti csoportok és az 
állami gazdaságok rendelkezésére a 
trágyahordáshoz, hogy a mostani 
kiválóan alkalmas időt minél job-
ban kihasználhassák még akkor is, 
ha nincs birtokukban elég igaerő és 
szállító eszköz. 

Mindazok a gazdák, termelőszö-
vetkezetek és állami gazdaságok, 
amelyek a vállalat tehergépkocsi-
jait trágyahordásra igénybe akar-
ják venni, bejelenthetik igényüket 
a Városi Tanács mezőgazdasági 
osztályán, vagy közvetlenül a vál-
lalat telephelyén (Szeged, Marx-
tér 10.). 

A városi tanács mezőgazdasági 

osztálya felhívja az egyénileg dol-

gozó parasztokat, termelőszövetke-

zetek és állami gazdaságok veze-

tőinek figyelmét, hogy a megfelelő 

időt és a vállalat által biztosított 

lehetőséget használják ki a jövő 

i évi minél jobb termés érdekében. 

Határidő előtt 15 nappal befejezzük a téli gépjavítást 
— fogadták meg felszabadulási versenyvállalásukban a sándorfalvi 

gépállomás dolgozói 
A sándorfalvi gépállomás dolgo-

zói is gyűlésen tárgyalták meg a 
Rákosi Mátyás Művek versenyfel-
hívását és a vásárhelyi gépállomás 
felhívását figyelembe véve csatla-
koztak a versenymozgalomhoz. 
Versenyvállalásukban közlik, hogy 

a téli gépjavítást február 25-i 
határidő helyett február 10-re 
befejezik olyan jó minőségben, 
hogy a tavasszal ledolgozandó 
műszakok során 2 százaléknál 
több műszaki kiesés ne legyen. 

Harmincezer forintos megtakarí-
tást is vállalnak azáltal, hogy az 
erőgépeket saját műhelyükben ja-
vítják ki, főleg házilag gyártott al-
katrészekből. 

Igen értékes az agronómusok 
vállalása is. A gépállomás tervét a 
termelőszövetkezetek tervére ala-
pozva készítik el. így 

az idén a gépállomás dolgozói 
nem egy tervért, hanem a ter-
melőszövetkezetek és a gépál-
lomás tervének végrehajtásáért 

együttesen harcolnak. 
A versenyvállalásban szerepel, 
hogy a téli időszakot felhasználják 
arra, hogy a terveket a legapróbb 
részletekig megismertessék a TSZ-
tagckkal és a gépállomás dolgozói-
val. • 

A termelőszövetkezetek jövedel-

mezőségének növelésére az algyői 
Üj Élet TSZ-ben 12, a sándorfalvi 
Rózsa Ferenc TSZ-ben pedig 50 
katasztrális holdas rizstelcpet léte-
sítenek haltenyésztéssel egybekap-
csolva, amellyel közel 140 ezer fo-
rinttal növelik e két termelőszövet-
kezet jövedelmét. 

A versenyvállalás ezután így foly-
tatódik: 

— a jelenlegi takarmánykészlet 
és a tervezett takarmányféleségek 
felhasználásával növeljük a TSZ-ek 
állatállományának jövedelmezősé-
gét. 

Allatszaporulatot illetően a ma-
lacszaporulatnál 16 százalék 
emelkedést érünk el az 1954-es 

esztendhöz viszonyítva. 
Állati termékhozam emelésénél 
globálisan 10 százalékos emelke-
dést fogunk elérni, 60.000 forint 
értékben; 

— növelni fogjuk a TSZ-ek gé-
pesítését is az elmúlt évi 2.7 nor-
málholdról 3 normálholdra. Így _ a 
növényápolást 60 százalékban, az 
aratást pedig 90 százalékban gépe-
sítjük; 

— január végéig a hozzánk tar-
tozó mindegyik termelőszövetkezet-
ben és községenkint legalább két 
egyénileg dolgozó parasztnál sza-
kaszos trágyakezéléssel javítjuk az 
istállótrágya minőségét; 

— az elvetésre kerülő tavaszi nö-
vényeket simítózott és kellően 
gyomtalanított talajba vetjük, 
tárcsával vagy kultiválorral való 
előkészítés után; 

— az export célokra termelő 
szatymazi gyümölcsösökben időben 
és jó minőségben történő permete-
zésre permetező brigádokat szerve-
zünk, hogy a kevésszámú permete-
zőgép ellenére biztosítva legyen a 
gyümölcsösök növényvédelme; 

— termelőcsoportjaink tervfel-
adatait szakelőadásokon kérésziül 
ismertetjük a tagokkal. 

Külön szakelőadásokat tartunk 
a növénytermesztés és az állat-

tenyésztés tervfeladatairól. 
Az egyéniek részére az MSZT elő-
adói munkaközössége keretén belül 
tartunk szakelőadásokat. 

— agronómusainknak a termelő-
szövetkezetekben végzett munkáit 
az általunk kidolgozott pontrend-
szer alapján 10 naponként értékel-
jük. A pontrendszer alapján min-
denkor pontosan kimutatható lesz 
a termelési és jövedelmezőségi terv 
eredménye. 

/ 

A versenyvállalást a dolgozók 
nevében Németh József igazgató, 
Németh László párttitkár, Bihal 
Árpád üb. elnök és Jakus Piroska 
DISZ-titkár írta alá. 

(Jzevenezi c J ú o á n h o í d ú g i i l á s a 

. •. így mondja el: f 
— Még fel sem cseperedtem, 

máris a gazdagok hányavetettje, 
szolgálója lettem. Szinte éjjel, nap-
pal, esőben, sárban dolgoztam 
azért a kis bérért, ami tulajdon-
képpen nem is volt fizetés. Ügy, 
ahogy mondom, még ennivalóra is 
kevés volt. Ruhára? Arra bizony 
még gondolni sem lehetett. 

Itt-ott szedtem össze magam-
nak mindenféle elhasznált ru-
hát, hogy megóvjam magamat 
a hidegtől és hogy munkában 

lehessek. 
Ez lenne Ferenczi Istvánnak, a 

deszki Kossuth termelőszövetkezet 
egyik tagja életének múltja. A fel-
szabadulás után Ferenczi István 
útja elérkezett az igazi boldogulás-
hoz, az egyre jobb élethez. 

A deszki Kossuth termelőszövet-
kezetbe 1949-ben lépett. Kezdetben, 
az első pár évben itt sem volt va-
lami könnyű. De az 1953-as gazda-
sági évben már többek között 32 
mázsa búzát kapott. Felruházta a 
családot és még egy 5500 forintos 
tehénre is telt. 

Az elmúlt évben a zárszámadásig 

feleségével együtt 870 munkaegysé-
get teljesített. A sok munkaegy-
ségre most 

búzából 3-1 mázsa, burgonyá-
ból 610 kiló, kukoricából 10 
mázsa jutott. Kapott még 250 
kiló cukrot, 123 liter olajat és 

35 mázsa lucernaszénát is. 
Nagyjából számítva ez volt Fe-

renczi István természetbeni jöve-
delme. Az elszámoláskor még pénzt 
is kapott' szépen: összesen 8415 fo-
rintot. Malacai, amelyeket szintén 
a szövetkezettől kapott, már meg-
nőttek, meg is híztak, s közel két 
mázsát nyomott mindkettő. 

Bizony, az előbbi években jó 
volt, ha csak valami melegebb 
munkaruhára telt. Most már más-
ként van ez is. A Ferenczi család 
tagjainak jó meleg munkaruhá-
juk mellett szépen van ünneplő-
jük is. 

Hasonlóképpen élnek most a 
deszki Kossuth Termelőszövetkezet 
többi dolgos tagjai is. Szép jövede-
lemre tettek szert a nyáron, habár 
még sok kisebb, nagyobb hiba aka-
dályozta az eredményesebb előre-
haladásukat. Különösen a kerté-

szetnél mutatkoztak komoly bajok. 
Nem gondoskodtak időben kellő 
mennyiségű és jóminőségű palán-
táról, s ez a hanyagság alaposan 
megbosszulta magát. Csak emiatt 
mintegy húszezer forinttal rövidí-
tették meg saját magukat a TSZ 
tagjai. 

Az elmúlt évben még voltak ba-
jok az állattenyésztéssel is. 

A tehenészet szakszerűtlen ke-
zelése miatt vagy 8—10 ezer 
liter tejjel fejtek kevesebbet, 

mint lehetett volna. 
Bár itt közrejátszott az is, hogy 
fejősteheneik nagyobb része gyön-
ge tejelő, fejésre és borjúnevelésre 
alkalmatlan jószág volt. 

A Kossuth TSZ tagjai, Ferenczi 
István is sokat tanultak ezekből a 
károkat okozó hibákból. Az új év-
ben már ezek nem történhetnek 
meg. A még kívülálló dolgozó pa-
rasztok az idén már még szebb és 
jobb példát láthatnak majd a Kos-
suth TSZ tagjaitól. A Ferenczi csa-
lád és a többiek jó életén keresz-
tül ezután még világosabbá válik 
előttük: nincs szebb és jobb dolog 
a szövetkezeti gazdálkodásnál. 

A személyazonossági igazolvá-
nyok kiállítását a Szegedi Kender-
fonógyárban december 28-án meg-
kezdték. Az üzem több dolgozója 
kézhez kapta már az igazolványt. 
Rövidesen sor kerül az igazolvá-
nyok kiállítására a többi üzemek-
ben is. 

Verdi örökszép operáját, a Tra-

viatát közvetítik mikrobarázdás 

hanglemezről ma este fél 7 órai 

kezdettel a felsővárosi Postás kul-

túrotlhonban. A főszerepeket a 

Metropolitán együttes szólistái 

éneklik. 

Tegnap délután tartotta minta-
taggyűlését a Szegedi Kenderfonó-
gyár V. DISZ alapszervezete az 
üzem DISZ otthonálban. Az ünne-
pélyes taggyűlésen küldötteket vá-
lasztottak. 

A szegcdi írócsoport vitaestjei 
11-én, kedden este 7 órai kezdettel 
ismét megindulnak és hetenként 
rendszeresen ismétlődnek. A vita-
esteken sor kerül a — most már 
kéthavonként megjelenő — Tisza-
táj című irodalmi folyóirat számai-
nak a megvitatására, az egyes iro-
dalmi évfordulók alkalmából való 
megemlékezésekre, egyetemi elő-
adók irodalomelméleti •előadásaira, 
a szegedi írók műveinek megvita-
tására. A közeljövőben megemlé-
keznek Csokonai Vitéz Mihályról, 
halálának 150. évfordulója alkal-
mából. Megvitatják Kerényi György 
»Ács Laci válaszúton-" című regé-
nyét. Az elkövetkező hetekben ke-
rül sorra a Tiszatáj decemberi szá-
mának vitája is. 

színvonalunk emelés* 

segíti elő az 

M A G -
ADATSZOLGÁLTATÁS 

A jó adófizetők példája nyomán teljesítse 

kötelezettségét minden adóhátralékos! 
A szegedi dolgozó parasztok az 

elmúlt évben az adófizetésben is 
jó példával jártak élen. Január 
l-ig évi adófizetési kötelezettségük-
nek 82.5 százalékig tettek eleget. 

Különösen dicséretreméltó mó-
don teljesítette adófizetési kötele-
zettségét Molnár Sándor, Felsővá-
rosi feketeföldek 79. szám alatt la-
kó gazda, aki évi 4600 forint adó-
ját minden hónapban pontosan, 
részletenkínt befizette. Különösen 
az év második felében igyekezett 
állampolgári kötelezettségének ele-
get tenni s ezért már november 
20-án befizette utolsó adótartozását 
is. Példamutatásáért adókedvez-
ményben részesül ez évben. 
Ugyancsak hasonló példával járt a 
szegediek előtt Szögi József, Daru 
utcai dolgozó paraszt is, aki az év 
végére az utolsó fillér tartozását is 
kifizette. Szögi József valóban tisz-
ta lelkiismerettel, tartozás nélkül 
indulhat az új esztendőnek. 

Az adóhivatal Szögi Józsefet 
két százalékos adókedvezmény-

ben részesítette. 
Balogh Péter Újszeged, Fürj ut-

ca 99. szám alatt lakó gazda, már 
szeptember 29-én kifizette összes 
adótartozását. Ezért ezévre szóló 
adóját 30 forinttal csökkentették. 

Bárkányi György, Felsővárosi 

feketeföldek 95. szám alatt lakó 

dolgozó paraszt is a város legjobb 

adófizetői közé tartozik. 

Vannak még azonban, akik csak 

részben vagy egyáltalán nem tel-

jesítik kötelezettségüket. Nem lát-

ják, hogy 

elsősorban saját maguknak és 

egész népünknek vétenek azzal, 

ha elmulasztják adófizetési 
kötelezettségük teljesítését. 

Ezek közé tartozik Bodó József, 
Felsővárosi feketeföldek 74. szám 
alatt lakó gazda, aki 8500 forint 
1953-as évről való adótartozásából 
és 1800 forint múlt évi adófizetési 
kötelezettségéből eddig még 550 fo-
rintot egyenlített ki. Temesvári 
János, Felsővárosi feketeföldek 
154. szám alatt lakó dolgozó pa-
raszt, jelenleg 4570 forinttal tarto-
zik államunknak. Régi adóhátralé-
kából és a múlt évi kötelezettségé-
ből 12 hónap alatt mindössze 1201 
forintot fizetett ki. Kószó Ferencné 
Alsónvomás-sori lakos, szintén 
nagy összeggel, 3600 forinttal tarto-
zik. Ahelyett, hogy igyekezne reáli-
san megállapított kötelezettségének 
eleget tenni, állandóan adótartozá-
sának elengedését kérvényezgsti 

Sánta András, Röszkei-úti lakos 

is notórius tartozó. Még 1953 ; 1 

2630 forint tartozása van, a múlt 

évi adójából, — amely 2200 forint 

— csak 700-at fizetett. 

Mi lenne a véleményük ezeknek 

a rossz adófizetőknek és azoknak, 

akikről még itt szó nem esett, bn 

üzemi dolgozóink is hasonlókép 

pen tennének eleget az állarr.ir 
szembeni kötelezettségüknek? 7T 

elmulasztanák ők is a tervek to-

sítését, akkor a dolgozó parasztik-

nak is nagy hátrányuk szárma- • 

Nem lenne elegendő ruha, cl . 

Pétisó, cipő s csak akkor érter 

meg Bodó Józsefék, Temesvári Já-

nosék, Sánta Andrásék éc a töb-

biek, miért fontos állampolgári 

kötelezettségeinket időben te'i sf. 

teni. 


