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Képek a pusztamérgesi traktorosok 
életéből 

XI. évfolyam. 137. szám Ara: 50 fillér Vasárnap, 1955. június 12. 

K ö s z ö n t j ü k a t r a k t o r i s t á k a t ! 
Népünk életében már egész sor olyan ünnep vált 

hagyományossá, melyek azelőtt még a legmerészebb 
képzeletben sem léteztek. Ilyenek például a bányászok, 
a vasutasok, néphadseregünk, az építők, a pedagógusok, 
és a többi között a traktorosok napja is. Ezeket az 
ünnepeket minden év egy-egy napján egész dolgozó 
népünk megüli. A szocialista építő munka egyes terü-
letein dolgozó munkások nagyszerű eredményeiről em-
lékeznek meg ilyenkor. A munka élharcosait kitünte-
tik, gazdag jutalmakat, okleveleket osztanak ki a leg-
jobbak között. A vidám szórakozás közben pedig jó 
tanácsot, bátorítást is adnak a gyengébbeknek, 

Ma, június 12-én, derék traktorosainkat ünnepel" 
jük. Egész népünk fejezi ki irántuk ezen a napon sze-
retetét és megbecsülését. Bányászainkról azt mondjuk: 
a széncsaták hősei. Traktorosaink viszont; — a kenyér-
csaták hősei. Minden évben nagyrészt ra j tuk múlik, 
hogy a gabonaföldek millió holdjai jól meg legyenek 
művelve, időben földbe kerüljön a mag; és amikor 
megérett a búza, késedelem nélkül meginduljanak az 
aratógépek, kombájnok, szemveszteség nélkül magtárba 
tehessék tsz-eink, állami gazdaságaink és az egyénileg 
dolgozó parasztok a termést. Lesz-e több kukorica, bur-
gonya, cukorrépa, napraforgó és más egyéb jövőre? E 
fontos kérdés döntően azon múlik, el tudjuk-e végezni 
minden talpalatnyi területen az őszi mélyszántást, 
nvújtanak-e elég segítséget a gépállomások a trágya 
kihordásban, a műtrágya szórásban, a növényápolásban, 
vagy az időben való betakarításban. A szegedvidéki 
traktorosok e kérdésre ezen a tavaszon is igennel vá-
laszoltak. 

Mint az MDP Központi Vezetőségének a mezőgaz-
daság szocialista átszervezéséről szóló határozata is meg-
állapítja: mezőgazdaságunk szocialista alapokra való he-
lyezése jórészt gépállomásaink munkájától függ. Né-
pünk most nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a gépállo-
másokat még jobb, tökéletesebb technikai felszerelé-
sekkel lássa el. E nagy áldozat traktoristáinkat. gép-
állomási dolgozóinkat még jobb munkára, nagyobb 
odaadásra kell, hogy ösztönözze. 

Erősödjék, terebélyesedjék tovább a hazánk fel-
szabadulásának 10. évfordulója tiszteletére indított 
egész évre szóló versenymozgalom gépállomásainkon! 
Minden fiatal traktorista kövesse a Pusztamérgesi Gép-
állomás DISZ-brigádjának példáját, melynek minden 
tagja azt vállalta, hogy a DISZ II. kongresszusának 
tiszteletére év végéig 796 normál hold helyett 1200 
normál hold talaj- és egyéb munkát végeznek gépeikkel. 

A jövőben is állandóan azon kell fáradozni trak-
torosainknak. hogy munkájukkal még nagyobb meg-
becsülést, hírnevet szerezzenek gépállomásainknak. A 
tsz-ek után még többen legyenek az olyan egyéni 
gazdák, mint Maróti István üllési dolgozó paraszt, 
aki — mert becsületes munkát végeztek a traktoristák 
íöldjén — elmondotta: »A jó gépi munka valóban na-
gyobb termést biztosít, érdemesebb lófogat helyett még 
az egyéni gazdaságban is géppel szántatni.* Ez valóban 
így is van. A Mórahalmi Gépállomás a tavaszon többek 
között mintegy 300 egyéni gazdának szántott. Ezzel 
kettős haszonhoz juttatta a termelőket. Egyrészt biz-
tosította a nagyobb terméseredményeket, másrészt pe-
dig megvédte őket a kulákok és más spekuláns elemek 
igauzsorájától, akik nemritkán 300 forintot is elkértek 
egy hold föld szántásáért. 

Traktorosainknak nemcsak' Jól képzett szakembe-
reknek, hanem kiváló népnevelőknek ls kell lenmlök. 
Ök azok, akik minden idejüket az egyszerű dolgozó 
parasztok, termelőszövetkezeti tagok között töltik. Ez-
után még jobban magyarázzák meg mindenkinek a 
gépi munka előnyét és ezt tettekkel bizonyítsák is be. 
így teljesíteni tudják a mezőgazdaság szocialista át-
szervezéséről szóló határozatnak azt a részét is, mely 
előírja, hogy a meglévő és újonnan alakuló szövet-
kezetekben a szántás-vetés 85—90 százalékát ezután 
gépekkel végezzük el. A gabona-betakarítás gépesítése 
pedig ér je el az 55—60 százalékot. 

A gépállomások vezetői, mezőgazdászai személyük-
ben is felelősek a tsz-ek termelési és állattenyésztési 
tervelnek végrehajtásáért. E személyi felelősségérzet 
kell most, hogy áthasson minden traktoristát, minden 
gépkezelőt. A felelősség és a lelkiismeret a jó munka 
alapja. Központi Vezetőségünk gondoskodott arról, hogy 
a munkájukat becsületesen végző traktoristák bérükön 
felül érdemeiknek megfelelően a jövőben bőségesen le-
gyenek jutalmazva. 

Ma, amikor üzemi dolgozóink, termelőszövetkezeti 
tagjaink, s az egyéni gazdák ezrei és tízezrei látogatnak 
el a gépállomásokra, hogy egy vidám napot együtt 
töltsenek a traktoristákkal, minden gépállomási dolgozó 
tegyen fogadalmat; Továbbra is méltók leszünk ehhez 
a nagy szeretethez, bizalomhoz, mellyel népünk áraszt 
el bennünket. ígérjük, hogy pártunk Központi Vezető-
sége által elénk állított ú j nagy feladatokat maradék-
talanul teljesítjük. 

E fogadalom betartása lesz a legnagyobb, legszebb 
hála azért a nagy áldozatért, melyet most munkás-
osztályunk, dolgozó népünk hoz mezőgazdasági terme-
lésünk fellendítéséért. 

A felszabadulási munkaverseny 
első szakaszának 
országos győztese 

a Pusztamérgesi Gépállomás 
A Földművelésügyi Minisz-

térium gépállomési főigazga-
tósága, valamint a MEDOSZ 
elnöksége értékelte a gépállo-
mésok felszabadulási munka-
versenyének első szakaszát, 
amely május 3-ig tartott. A 
verseny első szakaszában a 
gépállomások közül a Puszta-
mérgesi Gépállomás került az 
élre, gépenkint 144 munkanor-
ma teljesítéssel. 

A Pusztamérgesi Gépállomás 
tehát elnyerte az élüzem ki-
tüntető címet és a vele járó 
10 ezer forintot. Az élüzem 
kitüntetést és a pénzjutalmat 
ma, vasárnap délelőtt 10 óra 
kor adják át a pusztamérgesi 
traktoristáknak. Az ünnepsé-
gen Holik János elvtárs, a me-
gyei gépállomás Igazgatója 
mond beszédet. 

Országos negyedik 
a Kisteleki Gépállomás 

A Földművelésügyi Minisz-
térium értékelése szerint a gép-
állomások tavaszi munkaverse-
nyétien országosan a negyedik 
helyre, a Kisteleki Gépállomás 
került. A gépállomás dolgozói 
a mai traktorosnapon jó mun-
kájuk elismeréseként 6 ezer 
forint pénzjutalomba részesül-
nek, 

A győztes brigád: 
Bélint János 

Pusztamérges 

A gépállomási brigádok or-
szágos versenyében Bálint 
János pusztamérgesi brigád-
vezető és dolgozótársai lettek 
az elsők. Ezért kettőezer fo-
rint pénzjutalom illeti meg 
őket. Ugyanakkor Makra 'Antal 
pusztamérgesi brigádvezető és 
brigádja 1500 forint pénzjuta-
lomban részesül. 

Kreser János kisteleki bri-
gádvezető és brigádja orszá-
gosan az 5. helyre került ezért 
1000 forint pénzjutamat kap-
nak a mai traktoros napon. 

1 Zádorl Gyula, a Pusztamér-
gesi Gépállomás traktorvezető-
je országosan a 10. helyre ke-
rült, A mai napon ezért 1000 
forint pénzjutalomban részesül. 

Kitüntetett traktoristák 

Szombaton délelőtt a szege-
di járás kővetkező traktoris-
tái kapták meg a „Kiváló dol-
gozó" jelvényt, a vele járó ok-
levelet és tárgyjutalmakat. 

Puskás József, Bihala Ár-
pád, Megyesi László Bús Ist-
ván és Vidács István sándor-
falvi, Paplógó József röszkei, 
Zádori Gyula pusztamérgesi, 
Sári Antal mórahalml, Farkas 
Imre kisteleki, Tóth I. János és 
Tóth Gergely deszki gépállo-
más. 

Az áftemí gazdaság trakto-
ristái közül Gárgyán Vince, az 
ásotthalmi gazdaság traktoris-
tája kapott „Kiváló dolgozó" 
kitüntetést és oklevelet. 

„A mezőgazdaság kiváló dol-
gozója" elmet Kerekes József, 
a Deszki Gépállomás agronó 
musa kapta meg. 

Sebők Ferenc és Tombápz Béla már az utolsó simítá-
sokat végzik, s aztán, ha megérett a gabona, indulhat a 
kombájn, hogy szemveszteség nélkül mielőbb csűrbe kerüljön 
a gabona„ 

Borbás János traktorvezető és Császár István kovács 
ötletes újítással néhány vas rúdból álló ügyes szerkezetet 
szerel a Kormikra. Ennek az újításnak az lesz a rendeltetése, 
hogy a kombájn által kuoacokba rakott szalmát a Kormik 
vontatásával szinte percek alatt távolltja majd el a tarlóról, 
hogy utána azonnal kezdődhessék a tarlóhántás. 

Tsz'tagok, írakíoris/áh és egyénileg dolgozó parasztok 

nagy taSálkosóia Pusztamérgesen 
A Pusztamérgesi Gén-

állomás a fiatalok gép-
állomása. Néhány idő-
sebb elvtárs kivételé-
vel csaknem valameny-
nyien DISZ-tagok. A 
tavaszon az egész or-
szág előtt megmutat-
tok, milyen erő rejlik 
bennük. A Pusztamér-
gesi Gépállomás ápri-
lis 6-án reggel 100 szá-
zalékig teljesítette ta-
vaszi tervét. A nagy 
győzelem kivívásáért a 
gépállomás fiatal és 
idősebb traktorosai 
méltón kapták meg a 
megyei pártbizottság 
felszabadulási verseny-
zászlaját. Amikor át-
vették a zászlót, sza-
vukat adták: a tavaszi 
terv határidő végére 
150 százalékra telje-
sítik tervüket. Nagyon 
nagy ígéret volt ez. 
Gépkezelök, mezőgaz-
dászok, brigádvezetők 
szinte éjjel-nappal dol-
goztak, hogy az új vál-
lalást teljesíteni tud-

\ Az ország legjobb gépállomásának legjobb traktorosat: a legelső brigád. 
Bálint János (balról Jobbra a negyedik) a gépállomás DISZ-titkára, a DISZ-brigád vezetője. 

^ (Llebmann Béla felvételei) 

Készülődés 
a kiá l l í tásra 

A szegedi járásból is több 
termelőszövetkezet jelentke-
zett az Országos Mezőgazda-
sági Kiállításra. A deszki 
Kossuth TSZ őszi árpával és 
cukorrépával, a gyálaréti 
Komszomol TSZ őszi búzá-
val, öntözéses kukoricával és 
cukorrépával, a szőregi Petőfi 
TSZ négyzetesen vetett ku-
koricával, a pusztamérgesi 
Rákóczi TSZ gyümölccsel, sző-
lővel, borral, a röszkei Lenin 
TSZ fűszerpaprikával és bú-
zával, az ásotthalmi Szabad-
ságharcos TSZ szintén szőlő-
vel és borral jelentkezett. 

a DISZ-brigád tagjait 
figyelte. A brigád tag-
jai úgy döntöttek: ha a 
gépállomásuk orszá-
gos viszonylatban az 
első lesz a tavaszi 
munkákban, akkor a 
gépállomás brigádjai 
közül pedig mi leszünk 
az elsők. Ezt a Vörös 
Csillag traktoros-bri-
gád sem hagyta szó 
nélkül. Utóbb már any-
nyira fokozódott a ver-
senylendület, hogy az 
állomás vezetőségének 
három-négy óránként 
kellett értékelni az 
eredményeket. Először 
Kazi István volt a leg-
jobbak között is a leg-
jobb. Pár nap múlva 
megelőzte Sebők Fe-
renc. Büszkén néztek 
rá munkatársai, ő volt 
ebben az időben a leg-
jobb gépállomás leg-
jobb traktorosa. Zádori 
Gyula, aki kint dolgo-
zott gépével a határ-
ban, hírét vette Sebők 
barátja győzelmének. 

ják és teljesítették, 150 Megtudta, hogy csak 
helyett 152 százalékra, hat normálholddal van 

A nagy versenyműn- előbb a versenyben. 

reggeltől-estig szán-
tott, de este is csak 
kis időre állt le gépé-
vel. Reggel jelentette: 
behoztam a lemaradást! 
Hat holddal a legjobb 
versenyzők elé került. 

A Pusztamérgesi Gép-
állomásra Is eljutott a 
DISZ Központi Veze-
tőségének felhívása, — 
csatlakozzanak az 1200 
holdas országos moz-
galomhoz. A felhívást 
nyomban röpgyűlés 
követte. A DISZ-brigád 
tagjai és a Vörös Csil-
lag-brigád tagjai is 
fogadták: gépeik 796 
normálholdas évi ter-
vét a DISZ II. kong-
resszusának tiszteleié-
re 1200 normálholdra 
teljesítjük. Csak fiata-
los lendület, erős aka-
rat kell hozzá — mond-
ták többen is. Az ara-
tás, a cséplés, az őszi 
szántás, meg a beta-
karítás még hátra 
van. Különben is Zá-
dori Gyula gépe 624, 
Kazi Istváné 536, Se-
bők Ferencé 535 és 

kák idején mindenki mint ő. Azon a napon Sója Mihály gépe pc- gokért. 

dig 529 normálhold 
munkát végzett eddig. 
A mai napon a puszta-
mérgesi traktorosok na-
gyon sok vendégre 
számítanak. Ezer sze-
mély részére készül a 
finom birkapaprikás. 
1 toka is lesz hozzá bő-
ven. 15 hektó sör és 
ezer liter finom pusz-
tamérgesi bor várja a 
szomjas vendégeket. 
Sokan érkeznek majd a 
szegedi üzemekből, öt-
tömösről, Csorváról, 
Üllésről. Lovaskocsik, 
autók hozzák majd a 
termelőszövetkezeti ta-
gokai és az egyéni gaz-
dákat. Egész napot be-
töltő ünnepség lesz a 
faluban. Az esti kultúr-
műsor után pedig reg-
gelig tart majd a tánc. 

A pusztámé rgesiek-
hez hasonlóan ünne-
pelnek ma járásunk és 
megyénk többi • trakto-
ristái is. A mórahalmi-
ak, a deszklek, a rösz-
keiek, a kistelekiek, a 
dorozsmaiak, a sövény-
háziak is kitesznek ma-

_ . ' j u k . 

Uj termelőszövetkezet 
alakult 

A szatymaz! Szabadság 
TSZ mindinkább vonzóvá 
vált az egyéni parasztok 
előtt. A napokban 14 család 
17 taggal elhatározta, hogy 
ú j szövetkezetet alakít, 
amelynek a Lenin nevet ad-
ják. Megkérték már a mű-
ködési engedélyt ls a Föld-
művelésügyi Minisztériumtól 
és ősszel már közösen dol-
goznak a szaiymazi Lenin 
TSZ alapító tagjai, azokkal 
az ú j tagokkal együtt, aluk 
közben csatlakoznak hozzá-


