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Termelőszövetkezeti csoport alakult Újszegeden 
Csütörtökön este nagyjelen-

tőségű esemény színhelye volt 
az újszegedi November 7. Kul-
túrotthon. Munka után a késő 
esteli órákban dolgozó parasz-
tok, kiskertészek jöttek itt ösz-
sze abból a célból, hogy régi 
elhatározásuknak hivatalosan 
is érvényt szerezzenek, meg-
alakítsák új termelőszövetke-
zeti csoportjukat. 

\ z plakuló gyűlést Nagy 
István elvtárs, a városi tanács 
mezőgazdasági osztályának ve-
zetője nyitotta meg. Rövid be-
szédében ismertette az újon-
nan alakuló termelőszövetke-
zeti csoportnak a feladatát. 
Elmondotta Nagy elvtárs, hogy 
az újszegedi kiskertészek éven-
te százczerszám termelték ki 
és szállították az ország min-
den részébe az értékes gyü-
mölcsfacsemetéket. 'Az utóbbi 
években azonban Újszegeden a 
csemetekertészetet elhanya-
golták. s a Haladás Termelő-
szövetkezeten kívül jelentő-
sebb faiskola nincs is ma Új-
szegeden. Ez 

az új termelőszövetkezeti 
csoport arra lesz hivatott, 
hogy ismét visszaszerezze 
Újszeged jó hírnevét, me-
lyet régen a tömeges gyü-
mölcsfa-csemete nevelésben 
szerzett 

magának. Az új szövetkezetnek 
tehát legfőbb üzemága a cse-
metekertészet lesz. Ehhez a 

városi tanács, és a .kerületi ta-
nács is minden segítséget biz-
tosít a kezdeményezők részére. 

Nagy elvtárs bevezető be-
széde után az egybegyűlt kis-
kertészek maguk közül há-
romtagú jelölőbizottságot vá-
lasztottak, akik az alakuló szö-
vetkezet leendő tagságának ja-
vaslatot tettek az elnök sze-
mélyére vonatkozóan. Elnö-
küknek Bóka Pál volt kisker-
tészt választották meg. Az új 
elnök ígéretet tett arra, hogy 
a közösség ügyét legjobb tudá-
sa és igaz lelkiismerete sze-
rint intézi majd. 

A jelenlévő új szövetkezeti 
tagok ezután megválasztották 
az intézőbizottság többi tagjait 
és az ellenőrző bizottságot is. 
.Szövetkezetüknek közös elha-
tározásukból a Szabadság 
Termelőszövetkezet nevet ad-
ták. 

Az alakuló közgyűlésen fel-
szólalt Kovács Gyula elvtárs, 
az Orvosi Műszer KSZ igaz-
gatója, aki a vállalat dolgozói-
nak nevében ígérte, hogy 

a szövetkezet dolgozói pat-
ronálják maid az újszegedi 
Szabadság Termelőszövetke-
zetet. 

Kovács elvtárs elmondotta azt 
is, hogy a ksz dolgozói rövid 
időn belül száz darab szemző-
kést gyártanak majd tervükön 
felül a tsz részére. 

Az alakuló közgyűlésen fel-

szólalt Makra Mihály elvtárs, a 
Szegedi Városi Párt-végre-
hajtóbizottság mezőgazdasági 
osztályának vezetője is. Makra 
elvtárs elmondotta, hogy a 
Szabadság Termelőszövetkezet 
tagjai mindenkor számíthatnak 
a Városi Pártbizottság leg-
messzebbmenő támogatására, 
segítségére. Ezért a pártbizott-
ság a szövetkezet tagjaitól azt 
kéri, hogy 

teljes igyekezetükkel mun-
kálkodjanak gazdaságuk meg-
erősítésén, 

azon, hogy a 12 alapító tag 
után — felismerve a szövetke-
zés nagy előnyeit — rövid időn 
belül még sok-sok újszegedi 
kiskertész rátérhessen a jobb 
élet útjára. Ha még többen 
fognak össze — mondotta Mak-
ra elvtárs — még gyorsabban 
haladhatnak előre a jobb élet 
útján. Makra Mihály elvtárs 
figyelmeztette a tsz vezetősé-
gét és a tagokat is arra, hogy 
mindvégig őrizzék meg közös-
ségük tisztaságát, éberen őr-
ködjenek afelett, hogy szövet-
kezetükbe csak becsületes, dol-
gozni akaró kisemberek léphes-
senek be. Tartsák távol szövet-
kezetüket a kulákoktól és más 
osztályidegen elemektől. Ez 
szövetkezetük lendületes fej-
lődésének, boldogulásuknak 
egyik legfontosabb biztosítéka. 

Ver di—Puccini-esi 
Újszegeden 

Vasárnap este 8 órai kez-
dettel (rossz idő esetén hét-
főn) az újszegedi szabadtéri 
színpadon Verdi—Puccini-es-
tet rendez a Filharmónia. 
Palló Imre Kossuth-díja9 ki-
váló művész, Takács Paula, 
Uher Zita, Litassy György és 
Remsey Győző működik köz-
re, valamint a Szegedi Fil-
harmonikus Zenekar, Rubá-
nyi Vilmos vezényletével. A 
műsorban a Traviata. Tru-
badur, Rigoletto. Don Carlos, 
A végzet hatalma. Álarcos-
bál, Simoné Boccanegra, 
Othelló, Bohémélet, Manón 
Lescaut és ^ Tosca részletei 
szerepelnek. 

Három nap alatt fejezzük be 
a gabona behordását 

Az állandó esőzések nagymértékben hátráltatták a ga-
bona behordását. Emiatt még mindig nagyon sok gabona-
kereszt kint van a tarlón. A szegedi járás termelőszövet-
kezetei közül különösen sok gabona vár még beliordásra 
az ásotthalmi Szabadságharcos, a domaszéki Rákóczi és a 
gyálaréti Komszomol Termelőszövetkezetekben. Ezeknek 
a termelőszövetkezeteknek — de a többieknek is, ahol 
még nem fejeződött be a hordás —, most minden ere-
jüket latba kell vctniök. Véget kell vetni a jó idő vara-
sának. , 

Nagy hiba, hogy a tanácsok nem tartják nyilván a 
behordás eredményeit a valóságnak megfelelően. Sok he-
lyen nem is tettek eddig semmi megfelelő intézkedést 
az elmaradás megszüntetésére. 

Fontos feladat tehát, hogy tanácsszerveink azonnal 
mérjék fel a helyzetet és jó szervező munkájukkal segít-
sék elő. hogy minden termelő legkésőbb 3 napon belül 
fejezze be a behordást. Nem szabad tovább tűrni azt, 
hogy a hanyagok miatt népünk kenyérnekvalója to-
vábbra is ki legyen téve az időjárás pusztításának. Taná-
csaink büntessék meg azokat, akik lehetőségeik ellenére 
is elmulasztották eddig a behordás munkáját, vagy még 
most sem kezdtek hozzá. 

Á kínai kulturális küldöttség látogatása 
Sándorfalván 

Tudtálk Sándorfalván, hogy 
kínai kulturális küldöttség 
érkezik a községbe: várták is 
őket. Nagy csoportba verőd-
tek össze az emberek a kul-
túrotthon előtt. Csütörtök 
este 7 óra körül járt az idő, 
amikor megérkeztek a vendé-
gek és az autóból kiszálló 
Csen Csia-pin, Vang Szun-

Készülődés Mórahalmon alkotmányunk napjára 
Mórahalmon is az egész falu 

készül most nagy nemzeti ün-
nepünkre, augusztus 20-ra. Az 
úttörő-zenekar rendszeresen 
tart próbát. Az úttörők adják 
majd a zenés ébresztőt. A köz-
ségi DISZ-szervezet kultúrgár-
dája is ugyancsak próbákat 
tart most. A fiatalok sportmű-
sorokat készítenek elő. 

A község vendégül látja au-
gusztus 20-án a kecskeméti 
Szabadságharcos és az Uj Ta-
vasz Termelőszövetkezetek 
tagjait, akiket a mórahalmi ü j 
Világ Termelőszövetkezet tag-
jai hívtak meg. 

A kultúrház udvarán már fel-
épült az új szabadtéri színpad 
is. Elkészült az udvari tánc-
helyiség, a kerthelyiséggel 
együtt. . , 

'Á mórahalmiak azonban nem 
feledkeznek meg a munkáról 
sem. Bozóki Mihály, Pataki 
Antalné és rajtuk kívül na-
gyon sok egyéni gazda vál-
lalta, hogy augusztus 20-ig tel-
jesíti az állam iránti kötelezett-
ségeiket. Az időjárás a móra-
halmi határban is kedvezőtlen. 
A cséplőgépek mégis naponta 
egyre jobb eredményeket ér-
nek el a munkában. Bozóki 
János felelős vezető az utóbbi 
6 nap alatt 1214 mázsa, Ábra-
hám József 1050 mázsa gabo-
nát csépelt el. A cséplő-brigá-
dok között lendületes munka-
verseny folyik. Mórahalom dol-
gos népe jobb és több munká-
val készül a nagy ünnepre. 

R. Molcsán Olga 

Kommunista példamutatás 
A Kiskundorozsmai Gépállo-1 Németh elvtárs, a gépállomás 

más egyik felelős traktorveze-; igazgatója, aki amellett, hogy 
tőjét cséplés közben gépével igazgató, jó szakember is, és 
együtt baleset érte. Gépe is 
alaposan megrongálódott. Már 
úgy látszott, hogy a cséplőgép 
hosszabb időre kiesik a munká-
ból, mert nem volt, aki megja-
vítsa, s helyére álljon a sérült 
traktoristának. A munka azon-
ban mégiscsak rövid időre állt 
le, mert a helyszínre érkezett 

azonnal hozzálátott a gép ki-
javításához, s addig, amíg új 
vezető nem érkezett, a gép 
mellett maradt, s folytatta a 
cséplést. 

Németh elvtárs példájából 
nagyon sok vezető tanulhat. 

Patik Ferenc, 
a Bordányi Községi Tanács vb. 

elnöke 

A megyében már mindenütt kaphatók 
az Országos Mezőgazdasági Kiállításra 

szóló jegyek 
Szeptember 3-án nyílik meg 

Budapesten az Országos Me-
zőgazdasági Kiállítás, amely 
a tavalyinál sokká] nagyobb 
méretekben mutat ja be me-
zőgazdaságunk fejlődését. A 
kiállításra már most váltha-
tók elővételben a kiállítási 
belépőjegyek a községi taná-
csok mezőgazdasági előadójá-
nál. a földművesszövetkezeti 
boltokban, a KISKER üzletei-
ben és az IBUSZ kirendelt-
ségein. Csak azok a jegyek 
jogosítanak 50 százalékos 
vasúti utazási kedvezményre, 
amelyeket helyben váltanak 
meg, mert azokat a kiindu-
lási vasútállomáson le kell 

bélyegeztetni. A Budapesten 
vásárolt elővételi jegyeit te-
hát vidékről történő feluta-
zás alkalmával 50 százalékos 
utazási kedvezményre nem 
jogosítanak. 

Célszerű a kiállítást szep-
tember 3-tól 10-ig megtekin-
teni. mert ebben az időpont-
ban tar t ják meg azokat az 
oktatójellegű előadásokat, 
amelyek Csongrád megye 
mezőgazdasági dolgozóit 
közelebbről érintik. A 
csoportos utazásokat is erre 
az időpontra szervezzék meg 
a termelőszövetkezetek, az 
állami gazdaságok, a gépállo-
mások, az iskolák és egyéb 
intézmények. 

Csaknem egymillió forintos beruházással bővül 
a Szegedi Fémipari Vállalat 

A Szegedi Fémipari és Fi-
nommechanikai Vállalat az 
irodagépek javításán kívül 
évente mintegy negyedmillió 
merőkanalat, 16.000 piaci mér-
leget és több ezer más haszná-
lat: cs közszükségleti cikket 
gyárt. A vállalat most — csak-
nem egymillió forintos beru-

házással — új emeletes szere-
lőcsarnokot és irodagépjavító 
műhelyt kapott. Az új épüle-
tek lehetővé teszik, hogy a vál-
lalat újtípusú háztartási és 
gazdasági eszközöket, mosógé-
pet, kisméretű répaszelöt és 
egyéb felszerelést is gyárthas-
son. 

Készülődés a Szegedi Ünnepi Vásárra 
A Makói Kiskereskedelmi 

Vállalat több mint 100 mé-
ter hosszú pavilont épített a 
vásárra. Tíz autó' árut visz 
Szegedre. Kaphatók majd 
sátraiban konfekciós áruk, 
cipők, divat- és kötött-, va-
lamint játékáruk. Nagy-
rrtennyiségű vas- és műszaki 
áruk is hirdetik a makói 
KISKER hírnevét. 

Említésre érdemesek még 
a téli cikkek, amelyeket a 
makói KISKER árusít. A té-
likabátok mellett mikádók, 
bakancsok és csizmák kap-
hatók. A csizmák többsége 
450 forintos árban kerül 
eladásra. Körülbelül 2.5 mil-
lió forint értékű áruval ké-

szül a kétnapos vásárra a 
Makói Kiskereskedelmi Vál-
lalat. 

A makói járás szövetkeze-
tei közül a csanádpalotai és 
a kiszombori ruházati cikke-
ket, a makói pedig vas- és 
műszaki árukat visz a sze-
gedi vásárra. Közel ötmillió 
forint értékű áru bizonyítja 
a járás szövetkezeteinek 
erősségét. 

A Hódmezővásárhelyi Ál-
lami Áruház 4 megrakott 
autó árut visz Szegedre több 
mint 5 millió forint érték-
ben és a tanácsháza előtti 
pavilonban árusítja konfek-
ciós és ruházati cikkeit. 

Miért előnyös a szövetkezeti 
gazdálkodás? 

E rovatunkban rendszeresen ismertetjük a termelőszö-
vetkezeteknek és tagoknak nyújtott állami és egyéb ked-
vezményeket. 

' BIZTOSÍTÁSI KEDVEZMÉNYEK 

A kötelező tűzbiztosításnál 
a termelőszövetkezet 6.50 fo-
rint, az egyéni termelő 13 
forint biztosítási díjat fizet, 
ami a termelőszövetkezet ré-
szére 50 százalékos kedvez-
ményt jelent. A kőtelező jég-
kárbiztosításnál szőlők eseté-
ben az "A—D» csoportokon 
belül a termelőszövetkezetek 
katasztrális holdanként 52.80 
—81.60 forint, az egyéni ter-
melők pedig 66—112 forint 
biztosítási dí jat fizetnek. 
Gyümölcsös kötelező jégkár-
biztosításánál a mezőgazda-
sági termelőszövetkezet 48, 
az egyéni termelő 60 forint 
biztosítási dí jat fizet — ez 
átlagosan 8 százalékos ked-
vezményt jelent. 

A termelőszövetkezet a nö-
vény jégérzékenységétől füg-
gően a szántóföldi növények 
kötelező jégkárbiztosításánál 
a biztosítási összeg 0.8 száza-
lékát, illetve 1.5 százalékát 
fizeti. Például az I. területi 
csoportba tartozó egy ka-
tasztrális hold árpa jégkár-
biztosítási dí ja 7.50 forint, a 
burgonyáé 4 forint. Ugyan-
akkor az egyéni termelők a 
növényféleségektől, illetőleg 
azc»c jégérzékenységétől füg-
getlenül azonos dí jat fizet-
nek, ami például az I. terü-
leti csoportban katasztrális 
holdanként 11 forint. A ter-

melőszövetkezet az önkéntes 
jégkárbiztosításnál átlago-
san 20—40 százalékos ked-
vezményt élvez. 

Az állatbiztosításnál a ter-
melőszövetkezetek az egyéni 
termelőkhöz viszonyítva át-
lagosan 30 százalékos bizto-
sítási díjkedvezményben ré-
szesülnek, 

SZERZŐDÉSES 
T E R M E L É S I 
KEDVEZMÉNYEK 

A termelőszövetkezetek a 
szerződés alapján termelt 
termények után kétszerany-
nyi prémiumot kapnak, mint 
az egyéni gazdálkodók és a 
szerződött növények vető-
magját átlag 10 százalékkal 
olcsóbban szerezhetik be. 
Ezenkívül a termelőszövetke-
zetek jelentős kedvezménye-
ket élveznek a leszerződött 
területek terménybeadási — 
és egyes növényeknél — 
hűs-, valamint állati termék-
beadási kötelezettség alól 
való mentesítéssel, illetve a 
kötelezettség csökkentésével 
is. A termelőszövetkezetek a 
szerződéses növénytermelés-
nél, hizlalásnál és a szerző-
déses állattenyésztésnél lé-
nyegesen több termelési elő-
leget kapnak, mint az egyéni 
gazdálkodók, vagy mint a 
termelőszövetkezeti csopor-
tok tagjai. 

— A Somogyi Könyvtár 
felhívja olvasói és kölcsön-
zői figyelmét, hogy augusz-
tus 15-től 19-ig a központi 
könyvtár mindennemű szol-
gálatot szüneteltet belső 
rendezési munkák miatt. A 
könyvtár ifjúsági kölcsönzője 

I azonban ez idő alatt is vál-
tozatlanul nyitva. 

— Népdalgyűjtésen vettek 
részt szombaton és vasár-
nap a Szegeden levő kéthe-
tes népművelési tanfolyam 
népzenei részlegének hallga-
tói. Apátfalván, Tápén, Kis-
kundorozsmán és Sándorfal-
ván több, eddig kiadatlan, 
vagy föl nem jegyzett nép-
dalt találtak. 

szan, Con Hszing-in megszo-
rította Nagy Péternek, a sán-
dorfalvi pártbizottság titkárá-
nak kezét, aki a lakosság ne-
vében üdvözölte őket. 

Megkezdődött az ismerke-
dés. Amikor a küldöttség ve-
zetője az üdvözlésekre azt vá-
laszolta: 

„Tízezer évig éljen 
a magyar—kínai nép barát-
sága" — felharsant a zúgó 
taps — mint annyiszor ezen 
az estén — és virágot nyúj-
tottak át a kínai vendégek-
nek a sándorfalvi táncoslá-
nyok és karonfogva vezették 
őket vacsorázni. Mert úgy 
gondolták a sándorfalviaik: ha 
már olyan nagyon messziről 
jöttek a vendégek a mi ha-
zánkba, méghozzá ide, ebbe a 
kis alföldi községbe, hogy 
megtekintsék a népi együt-
test, akkor jó magyarosan 
meg is vendégelik a nagy kí-
nai nép küldötteit. S a be-
mutatkozás után — amikor a 
küldöttek megismerkedtek a 
község vezetőivel, a népi-
együttes legidősebb tagjával, 
a hetven éves Kiss Mátyás-
sal és még másokkal — vö-
rös, fehér szekfűkkel díszí-
tett asztatok körül finom, pá-
rolgó csirke-húslevest szol-
gáltak fel. 

— Ha a kínai falvakba 
vendég érkezik, ott is ilyen 
levessel kínálják meg őket — 
jegyezte meg az egyik kül-
dütt. Amikor azután az 

óvatosan paprikázott 
csirkepörköltet is, rizzsel és 
uborkasalátával, elfogyasz-
tották a kedves vendégek, 
melegen megszorították a 
szakácsnő kezét: jól eltalálta 
azt, amit ők szeretnek. 

Vacsora után a lányok tán-
colni kérték fel a kínai ven-

dégeket, akik úgy ropptik a 
csárdást, mint annak a 
rendje. 

Aztán a község egyre hi-
resebbé váló népi együttese 
mutatkozott be a kulturális 
küldöttség tagjainak. Elmon-
dották, valamennyien a szö-
vetkezet tagjai. Hat taggal 
alakult annakidején a cso-
port. Ma már szép eredmé-
nyekről számolhatnak be. Az 
énekkar népdalcsokrot adott 
elő, a férfialk a sándorfalvi 
verbunkot járták, majd a 
seprőkötő népijátékot mutat-
ták be. S végül a színes ru-
hájú táncoslányok leszalad-
tak a színpadról és díszes, 
maguk készítette seprűkkel 
ajándékozták meg a pár órás 
vendéglátás után nagyon 
megszeretett kínai küldötte-
ket. 

A látogatás ezzel még nem 
ért véget. A küldöttség tagjai 
kíváncsiak voltak arra is, ho-
gyan próbál a népi együttes 
Ezt is bemutatta a csoport 

A vendégek 
nagy elismeréssel 

nyilatkoztak a népiegyüttes 
előadásáról. Melegen érdek-
lődtek, hogyan segíti a Nép-
művészeti Intézet a vidéki 
öntevékeny kultúresoportök 
munkáját. Az együttes tagjai 
is több kérdést tettek fel a 
küldöttség tagjainak — a kí-
nai kulturális életről érdek-
lődtek —, akik szívélyesen 
válaszoltak a kérdésekre. 

Éjfélbe nyúlt az idö, ami" 
kor búcsúzásra került a sor. 
A sándorfalviak búcsúzáskor 
e szavakat tolmácsolták a 
vendégeknek: „Tízszer tízezer 
évig éljen a mi barátságunk!" 

A kínai vendégek pedig 
ezzel búcsúztak: „Van szuj! 
Van szuj! Van van szuj!" —< 
tízezerszer tízezer évig. 

M. T. 

Színjátszó bemutató a Postás Knltúrotlhonban 
a kínai vendégek tiszteletére 

Tegnap délelőtt 10 órakor 
a Postás Kultúrotthon udva-
rán több kultúraktíva gyüle-
kezett össze — talán a szo-
kásosnál is nagyobb izgatott-
sággal —. várva a kínai ven-
dégek tiszteletére rendezett 
bemutató kezdetét. Itt voltak 
a Postás Kultúrotthon szín-
játszói, a kéthetes népműve-
lési tanfolyam színjátszó ta-
gozatának részvevői. A Szent-
ivánéji álom jelmezeiben ül-
ték körül az udvaron elhelye-
zett asztalt, ahol Tiszai Jó-
zsef, a szegedi Nemzeti Szín-
ház művésze tartott előadást 
nekik a maszkírozásról. mi-
közben egy-egy szereplő 
maszkját készítette. Rövide-
sen megérkeztek a kínai ven-
dégek is: Csen Csia-pin, a 
delegáció vezetője és Van 
Szung-szan, valamint Cou 
Hszin-jin, a delegáció tagjai. 
Rövidesen megkezdődött a 
Szentivánéji álom részleté-
nek — melyet kéthetes itt-
tartózkodásuk alatt tanultak 
a tanfolyam hallgatói — ja-
vító próbája. Nagy György, a 
kecskeméti Katona József 
Színház rendezője vezette a 
próbát és irányította a sze-
replöket a helyes útra. A 
próba után a Postás Kultúr-
otthon színjátszói mutattak 
be egy részletet a Bánk bán-
ból. A két előadás szüneté-
ben Dér Endrével, a Magyar 

Írók Szövetsége szegedi cso-
portjának titkárával beszél-
gettek el a küldöttség tagjai. 
Dér Endre az írócsoport ne-
vében köszöntötte őket, s át-
adta a szegedi könyvkiadó 
első két kiadványát. Majd 
hosszasan elbeszélgettek az 
írócsoport helyzetéről és 
munkásságáról. A két bemu-
tató után az előadott szín-
darabrészletekről és a nép-
művelési tanfolyamról s 
egyéb népművelési problé-
mákról esett szó a delegáció 
tagjaival és a városi párt-
végrehajtóbizottság és a nép-
művelési osztály munkatársai 
között. 

— Zenekari hangverseny 
lesz augusztus 17-én, szerdán 
este 8 órakor a Juhász Gyula 
Kultúrotthon kerthelyiségé-
ben (rossz idö esetén a szín-
házban). Közreműködik a 
kultúrház szimfónikus zene-
kara. Vezényel Markó Leó. 
Műsoron: Auber, Bizet, Csaj-
kovszkij, Musszorgszkij, Puc-
cini, Schubert, Suppe, Wag-
ner, Weiner és Markó 'művek-
szerepeinek. Belépődíj 2. 3 
és 5 forint. Jegyek elővétel-
ben kaphatók a kultúrház 
irodájába^. 


