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A Minisztertanács Határozata 
vasgyüjtő hónap szervezéséről 

A Minisztertanács határozatot hozott vasgyűjtő hónap 

szervezéséről. A vasgyüjtő hónapot 1955. május 5-től jú-

nius 5-ig rendezik meg. 

Tanácstagok beszámolói 
(M. T.) Az új tanácstörvény előírja, hogy a tanács-

tagoknak minden évben kétszer be kell számolniok 
választóiknak a tanács eddig végzett munkájáról és 
saját tevékenységükről. Szegeden a kerületi tanácstagi 
beszámolókat április 20-tól május 15-ig tartják — má-
jus 23-tól június 30-ig a városi tanácstagok állnak vá-
lasztóik elé. 

Jelentős állomás ez az esemény a tanácstagok és 
a választók életében. A beszámolókon el kell monda-
niok a tanácstagoknak, hogy a közel hat hónap alatt, 
a választások óta a tanács és ők mit végeztek a kü-
lönböző választókerületek lakóinak érdekében, a taná-
csok hogyan dolgozták fel a kerületek dolgozóinak ja-
vaslatait, kéréseit a községpolitikai tervben, mit tud-
nak ebben az évben végrehajtani egy-egy választóke-
rületben a terv alapján és mit lehet még tenni a la-
kosság társadalmi közreműködésével. El kell monda-
niok a tanácstagoknak, hogy ők maguk hogyan intéz-
ték el eddig a fogadóórákon elhangzott panaszokat, ké-
réseket. 

Az eddig lezajlott tanácstagi beszámolók azt mutat-
ják, hogy a kerületi tanácstagok eleget tesznek ezek-
nek a kötelességeknek. Ismertették választóik előtt 
azokat az eredményeket, amelyeket eddigi munkájuk 
során elértek, és azt is, milyen hibákat követtek el az 
egyes ügyek intézésében. A legtöbb beszámoló iránt a 
lakosság élénk érdeklődést tanúsított. Markos András 
petőfitelepi tanácstag beszámolóján például mintegy 40 
választó vett részt. Hasonló számban jelentek meg az 
első kerületben Becker Józsefné, Lehóczki József, Har-
math István beszámolóján is. A lakosságnak ez az ak-
tivitása azonban nem mindenütt mutatkozott meg — 
különösen ott nem, ahol a tanácstag még nem tudott 
szoros kapcsolatot választóival kiépíteni. Ez történt 
például Konyecsny Mária beszámolóján a Madách-
iskolában, ahol bizony nagyon kevesen jelentek meg. 

Ott, ahol a beszámolókon kevesen jelentek meg, 
egyik hiba az volt, hogy igencsak az újságban közöl-
tekre támaszkodtak a tanácstagok — a személyes kap-
csolat gondos kiépítése, a beszámoló idejének, helyének, 
közlése szóban, írásban, aktívák segítségével — el-
maradt. 

Igaz, különösen a mezőgazdasági dolgozók lakta 
városrészekben most van a munka dandárja — nem 
nagyon érnek rá a választók. De a tények bizonyítják, 
hogy az embereket érdekli, mit tett és mit akar tenni 
a tanács és el is mondják véleményüket a tanácstag 
munkájáról, elmondják, hogyan dolgozzék tovább. Több 
helyen, mint például Pusztai Andor tanácstag beszá-
molóján, megköszönték a választók eddigi tevékeny-
ségét, amelyet odaadóan végzett érdekükben. Számos 
helyen nemcsak helyeselték a kerületi tanács község-
politikai tervét, hanem kezdeményezően is léptek fel 
annak megvalósítása — kibővítése érdekében, ördögh 
Mátyás beszámolóján például a megjelentek a lakos-
ság nevében vállalták, hogy a Boros József utcai óvoda 
kerítését társadalmi munkában megcsinálják. Azóta 
már elintézték az óvoda körül lakók, hogy egyes vál-
lalatok társadalmi munkában kiszállítsák az anyagot 
— amelyet a tanácstól kérnek — a Boros József utcába. 
Ugyancsak a III. kerületben Mihályteleken ötezer fo-
rint értékű társadalmi munkával az ugyancsak társa-
dalmi munkában épülő orvosi rendelőhöz bevezették a 
vizet — amelynek elvégzése szerepelt a kerületi tanács 
községpolitikai tervében, A társadalmi munka nyomán 
mód van arra, hogy a megtakarított ötezer forintból 
újabb kútkifolyókat létesítsenek Mihályteleken. 

Nagyjelentőségű tehát a tanácstagok, s a választók 
jó kapcsolata, közös tevékenysége. A mostani beszámo-
lók — a tanácstagok és a választók találkozása — 
újabb kezdeményezéseket hozott felszínre. A jobb ered-
mények érdekében a tanácstagok még odaadóbban, 
még gondosabban foglalkozzanak választóik ügyes-ba-
jos gondjaival. A választók pedig — szeretett városunk 
lakói — gondoljanak arra, hogy mindnyájan felelősek 
vagyunk azért, ami itt Szegeden történik. Vegyünk 
részt tehát minél többen most a kerületi, majd később 
a városi tanácstagok beszámolóin és mérjük föl, hogy 
mit tudunk közösen a tanács községpolitikai tervéhez 
még hozzáadni társadalmi munkánkkal. Itt vannak 
például Szeged játszóterei, amelyek elég elhanyagol-
tak; társadalmi munkával, a tanács bizonyos költség-
hozzájárulásával széppé varázsolhatjuk őket. A nagy 
ügyhöz segítsenek a Hazafias Népfront-bizottságok, 
amelyek már eddig is aktívan bekapcsolódtak a ta-
nácstagi beszámolók megszervezésébe, megtartásába. 

Váljanak a mostani beszámolók a tanácstagok, s a 
választók kezdeményező találkozójává. 

Tovább előre — a terv teljesítéséért 

Vasárnap mutatják be a Szép Juhásznét 
a szegedi Nemzeti Színházban 

Huszka Jenő üdvözlete Szeged népéhez 
Ujabb eredeti magyar be-

mutató előtt áll a szegedi 
Nemzeti Színház. Huszka 
Jenő új háromfelvonásos 
nagyoperettjét: a Szép Ju-
hásznét mutatják be vasár-
nap este. elsőnek az ország-
ban. A világhírű zeneszerző 
új műve 1859-ben, a Bach-

Sseged ipari üzemeinek vezetői és 
dolgozói előtt az a feladat áll, hogy 
dekádról dekádra, hónapról hónapra 
teljesítsék, túlteljesítsék a terv min-
den előírását. A párt márciusi hatá-
rozatának szellemében menjünk to-
vább előre, — növeljük a termelé-
kenységet, csökkentsük az önköltsé-

get. Hazánk felszabadulásának 10. év-
fordulója és a május 1. tiszteletére 
folyó munkaverseny lendületével és 
azt fokozva érjünk el új sikereket. 

Használjunk ki minden lehetősé-
get a jobb műszaki feltételek megte-
remtőére, jobb gyártási eljárások 
alkalmazására, a gépek kihasználá-
sára. Közvetlen teendő a második ne-

gyedévi terv részleteiben való telje-
sítése, túlteljesítése, s ezzel is az évi 
terv feladatainak megvalósítása. Több 
új élüzeme van városunknak s növe-
kedett a szakma kiváló dolgozóinak, a 
sztahanovistáknak a száma. Eredmé-
nyeink szépek, de még számos a fel-
adatunk a több és gazdaságosabb 
munkáért. 

A bútorgyáriak határoztak; 

December 20-ra teljesítik 
az évi tervet 

ŰJ ELÜZEM A SZEGEDI 
Bútorgyár. Először érdemel-
ték ki ezt a szép és megtisz-
telő címet, a gyár egész kol-
lektívájának becsületes, jó 
munkájával. Bodó Mihály 
többszörös sztahanovista, fel-
ső marós, idős szakmunkás is 
elmondotta: 

— Már egy párszor közel 
jártunk az élüzem cím kiér-
demléséhez. Most aztán si-
került. örülünk az élüzem 
címnek, és becsületfel dolgo-
zunk továbbra is. 

Az élüzemavató ünnepség-
re majd később kerül sor. S 
hogy milyen jelentős napnak 
tekintik azt a bútorgyáriak, 
mutatja Bodó Mihály esete 
is. Feleségével együtt a na-
pokban — az élüzemavató 
ünnepség előtt — Hajdúszo-
boszlóra megy üdülni. Zsebé-
ben már kiállítva az üdülő-
jegy. Azért az élüzemavató 
ünnepségen mindenkép részt 
akart venni, nem akart el-
menni Hajdúszoboszlóra, csak 
az avatás után. De hát az 
üdülőjegy kiállítva . . , Annyi 
bizonyos azonban, hogy az 
üdülő Bodó Mihály az avató 
ünnepség napján különösen 
sokat gondol majd üzemére, 
munkatársaira. 

NEM BIZAKODNAK EL a 
Bútorgyárban és alaposan 
készülnek feladataik végre-
hajtására. A műszaki intéz-
kedésekre is nagy gondot 
fordítanak. Nem is sokára — 
még ebben a negyedévben — 
új műhelyrész kezdi meg a 
munkát, modern gépekkel. 
Az új műhelyrészben — 
amely már tető alatt áll — 
szabász ingafűrész is lesz, 
amely könnyebbé, gyorsabbá 
teszi a munkát. Lesz szalag-
fürész is az új üzemrészben. 
Igaz, eddig is volt szalagfü-
rész, de az anyagot viszony-
lag messziről kellett odaszál-
lítani a géphez. Az új üzem-
rész hozzájárul ahhoz, hogy 
növekedjék a termelékeny-
ség, csökkenjen az önköltség. 

A termelési értekezleten 
megszületett az elhatározás: 
„December 20-ig teljesítjük 

éves tervünket." A gyárban 
igen helyesen meghatározzák, 
hogy havonta mit kell tenni-
ük a vállalás teljesítéséért. 
Szép és jóminöségű hálószo-
ba bútorokat készítenek, de 
terven felül gyártanak do-
hányzó asztalokat, foteltám-
la kereteket is. 

A foteltámla keretek gyár-
tásánál ésszerűsítést dolgo-
zott ki Rubi Vilmos műszaki 
vezető. Tegnap eredménye-
sen próbálta ki az ésszerűsítő 
elgondolását. Ennek lényege: 
egy sablon segítségével — 
rajzolás nélkül — gyorsan 
lehet szabni a foteltámla ke-
reteket. Rubi Vilmos külön-
ben tevékenykedik az anyag-
takarékosságért is. A drága, 
nagy rostlemez táblákból 
olyan beosztással vágnak ki 
„mintákat", hogy a lehető 
legkevesebb legyen a hulla-
dék. 

AZ 1-ES GÉPHÁZBAN a 
körfűrésznél dolgozik Kübek-
házi András ifjúmunkás. Mű-
vezetője: Molnár Árpád 
örömmel mondja róla: 

— Bandi jól végzi munká-
ját. Segédmunkásként kezd-
te, most már azonban akár-
melyik gép mellett tud dol-
gozni Előre tört", szép a 
teljesítménye, s a minőség-
gel sincs hiba. 

Kübekházi András Hídvé-
gi Jánossal együtt végzi 
munkáját. Szekrény polcokat 
,szabnak" gyors egymásután-
ban. Az ifjú munkás Kübek-
házi András legutóbb 154 
százalékot teljesített. Hozzá-
adja ő is — mint a gyár min-
den dolgozója — szorgalmát 
ahhoz, hogy Ígéretük meg-
valósuljon; évi tervüket tíz 
nappal előbb befejezzék. 

— Szép volt a munka ün-
nepe — mondja az ifjúmun-
kás. — Most utána is igyek-
szem jó munkát végezni. 
Nem akarom alább adni azt, 
amit elértem! 

Ez az elhatározása a Bú-
torgyár többi dolgozóinak is. 
A gyár élüzem. Ez nemcsak 
megtiszteltetést, hanem köte-
lezettséget is jelent. 

Akik a zavartalan vasúti közlekedést 
segítik 

Látogatás ax először élüzem Szeged 
Rendezői Szertárban 

A MÁV Szegedi Igazgató-
sága munkaügyi osztályának 
vezetője, Kaposvári Ádám 
örömmel újságolta: a Szeged 
Rendezői Szertárnál „meg-
tört a jég" — élüzem lett, 
először. 

A vasutas munkában, élet-
ben nem jártas bizony csak 
találgatja, hogy vajon mi a 
teendője a szertárnak. Indul-
junk, nézzük m e g , , . 

m 
A rendezői szertár épülete 

ott áll a Szegedi Fűtőháztól 
nem messze. Negyvenkét dol-
gozójának aZ a feladata, hogy 
biztosítsák, eljuttassák a 
mozdonyoknak a szenet és az 
olajat, a mozdonyokhoz, ko-
csikhoz az alkatrészeket, a 
javítóműhelynek a legkülön-
bözőbb vasanyagokat, az állo-
másnak a világítási anyagot 
is. Szóval a szertár hozzájá-
rul ahhoz, hogy a vasút sze-
mély- és teherforgalma za-
vartalan, biztos legyen. A 
szertárban a vörösréz huzal-
tól kezdve, a kocsikerékig 
minden megtalálható. 

A Szegedi Fűtőház és Sze-
ged Állomás is élüzem lett. 
Hozzáadták ehhez munkáju-
kat a szertár dolgozói is. 
Megtörténik, hogy egy össze-
állított szerelvénynél — pél-
dául a féknél — műszaki hi-
ba mutatkozik. Hogy ezt mi-
előbb, késedelem nélkül ki-
javíthassák, a szertár gyor-
san biztosítja az anyagot. 

Á szertárnak története van. 
A Szeged Rendezői Szertár 
most nagyszerű épületben 
van elhelyezve, amelynek a 
falait néhány évvel ezelőtt 
emeltük. Tíz esztendeje, nem 
messze az új épülettől bom-
batölcsérek ásítottak. Hogy 
milyen volt a régi szertár? — 
erre Zsák József, a szén- és 
olaj „részleg" vezetője — 
vasutas szaknyelven szám-
adója — is jól tud válaszolni. 

korszakban, az elnyomatás 
idején játszódik. Tárgyát 
Pest-Buda népének németel-
lenes nemzeti ellenállásából 
meríti. 

A bemutató alkalmából a 
80 éves mester az alábbi so-
rokat juttatta el lapunk 
szerkesztőségéhez: 

Szeretettel üdvözlöm a -Délmagyarország* útján 
szülővárosom, Szeged népét, új operettem, a -Szép Ju-
hászné* ősbemutatója alkalmából. 
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Élüzemavató ünnepség a Szegedi Textilművekben 
gyűrűsfonó dolgozója. 'Apjok 
Mihálynó előfonó, ak i egy-
úttal a „Szakma kiváló dol-
gozója" kitüntetést is meg-
kapta, valamint Dobó Má-
tyásné segédművezető, Tom-
bácz Ferenc -TMK vezető, to-
vábbá Csamangó Ferenc 
művezető és Puskás Jenő 
főművezető. 

'A Szegedi Textilművek 
dolgozói tegnap délután ün-
nepelték éluzemavatásnkat. 
Az élüzem címet hétszer 
nyerte el az üzem. A Pa-
mutipari Igazgatóság ne-
vében Bojtár Pál főmérnök 
mondott ünnepi beszédet, s 
á tnyúj tot ta az üzem dolgo-
zóinak a hetedik oklevelet. 

A Csongrád megyei Pá r t -
végrehajtóbizottság és a 
Szeged Városi Pár t -végre-
hajtóbizottság nevében Tul-
kán István elvlárs, a végre-
hajtóbizottság ipari osztá-
lyának vezetője üdvözölte 
az üzem dolgozóit ég kívánt 

további munkájukhoz sok 
sikert. 

A testvérüzemek közül az 
Újszegedi Kender-Lenszövő 
Vállalat dolgozói nevében 
Sugár Miklós főmérnök elv-
társ, a Ju t aá rugyé r dolgo-
zói nevében pedig Vidács 
Istvánné elvtárs köszöntöt-
te a Textilművek dolgozóit. 
A Lőrinci Fonó munkásai 
nevében Szóta elvlárs nyúj -
tott át piros szekfűcsokrot 
ég kívánt további sikeres 
munkát . 

Az élüzemavató ünnepsé-
gen a „Könnyűipar kivá'.ó 
dolgozója" kitüntetésben ré-
szesült Kispál Viktória, a 

Az ünnepségen kiváló 
munkájuk jutalmául 26 dol-
gozó összesen 6900 forint 
összegben vett át pénzjutal-
mat. Acsádi Mihályné DISZ-
titkár ajár.d ktárgyakkal ju-
talmazta meg a DlSZ-bizott-
ság lelkes aktíváit. 

— 1941 óta vagyok itt. Az 
akkori szertárat nem is lehet 
összehasonlítani a mostani-
val. A felszabadulás előtti 
szertár egészen kicsi épület-
ből, két fabódéból, vityilóból 
állott. 

S aztán a javakorabeli em-
ber lelkes szavakkal tovább 
beszél munkájukról, amely 
szép és amelyet ő is szeret. 
Persze, hogy örül ő is, s ki-
csit büszke is — joggal — az 
élüzem címre. Azért hozzá 
teszi: „Igyekszünk továbbra 
is." Különböző módon, de lé-
nyegében azonos tartalommal 
ezt állapítja meg minden 
szertári dolgozó, akiket meg-
kérdeztünk. 

= Mi a további célkitűzés? 
— Elősegíteni, hogy a fű-

tőház és a javítóműhely is 
jól teljesítse második negyed-
évi tervét — így válaszol 
Sánta István, a szertár veze-
tője. Az elhatározást tettek 
követik. Gondosan tárolják a 
különböző anyagokat. Ügyel-
nek arra, hogy feleslegesen 
ne adjanak ki anyagot, de a 
szolgálati helyeken meg le-
gyen mindaz, ami szükséges. 
Vigyáznak, hogy ne legyen 
elfekvő anyag. 

m 
Mozgalmas a szertár kör-

nyéke. Kamlósi István olaj-
kiadó-őr, Lakatos Péter, Kar-
sai Ferenc, s a többiek szép 
munkájukat végzik. Papp Im-
re a szénrakodó brigád veze-
tője egy vagonhoz lépked. 
Jelvényes sztahanovista, min-
dig túlteljesíti tervét. Ahogy 
maga mondotta el, régen 
cseléd és napszámos volt, 
Most más a sora. 

— Jól esett nekem, hogy 
olyan szép sztahanovista jel-
vényt kaptam. Ugye megbe-
csülik az ember munkáját! 
Aztán azon leszünk, hogy az 
élüzem címet meg is tarthas-
suk- Mindannyian akarjuk 
ezt, hiszen a jó munkának 
magunk is hasznát látjuk. 

A szertár 42 dolgozója 
csendben, hivalkodás nélkül 
végzi feladatait. Az ő munká-
juk is megbecsült és értékes 
— segíti a zavartalan vasúti 
közlekedést. 

Magyar tudósok utazlak 
a Lomonoszov egyetem 
jubileumi ünnepségére 
Fogarasi Béla, a Marx Ká-

roly közgazdaságtudományi 
egyetem rektora és Kiss Ár-
pád Kossuth-díjas, a Szege-
di Tudományegyetem rektora 
csütörtökön Moszkvába uta-
zott, hogy résztvegyen a Lo-
monoszov egyetem alapításá-
nak 200. évfordulója alkalmá-
ból rendezendő jubileumi 
ünnepségen, 


