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V é d n ö k s é g e t vállalnak
a gyümölcs- és s z ő l ő t e r m e l é s felett
ideg, téli szél fütyül a követei
H
a j á r á s i IilSZ-fiatalok
szegedi járás falvai- igazság

FALUJARÓK
azóta is viszik

az tünk vajúdásunkra, mert M-

fényeit a falvakba,
cudar időben
is azonban szeA s fillér fizetség nélkül, szaban, tanyavidékein.
Ülést tartott a KISZ szegedi járási bizottsága
gedi munkások lépdelnek az badidőt
otthagyvafeláldozva, családot
utakon, hogy a dolgozó pa- rekkel együtt
alakítják
a paraszt
embe,b
Csütörtökön délelőtt Szegeden ülést tartott a KISZ jáis. hogy megnyerjék őket rasztok házaiba
kopogva holnapot, a jövőt,
''
*
a szövetkezeti mozgalom életről, munkáról, a mezőrási bizottsága. A tanácskozáson megjelent és felszólalt
számára.
Perjési László, a KISZ Központi Bizottságának titkára. A
Most nagyszerű forradalvégrehajtó bizottság beszámolóját Csizmás Sándor, a já- Több üzemi KlSZ-szerveze- gazdaság holnapjáról beszél- mi változás korát éli a szegerási bizottság titkára ismertette. Beszéde elején
tájékoztat- tet kérnek majd fel, hogy gessenek.
Mint testvér
a di járás. Az egyéni gazdák
ta az ülés résztvevőit a KISZ I. kongresszusának
munká- segítsék az ú j szövetkeze- testvérrel.
nagy tömegei szakítanak a
járól és határozatairól, majd ismertette, milyen
feladatok tekben most alakuló KIS7A munkások
képviselői kisparcellás
földmüveléssel
hárulnak a kongresszus határozataiból a községi és termelő- szer vezetek munkáját. Az nem először és nem is csak és helyette a szövetkezést
szövetkezeti
KISZ-szervezetekre.
újonnan alakult termelőszö- most, a falusi nagy átalaku- választják. Egymás után ú j
alavetkezetbe több fiatal lé- lásban segítenek a dolgozó szövetkezeti községek
A beszámoló és a hozzá- Alakítsanak
termelőszövet- pett be. Ezért lehetőség van állítható,
hogy Túlzás
a barátság,
állítható,
hogy
nincs
parasztoknak.
nélkül gal
kulnak.
Az eddigiekből
jogszólások
megállapították, kezteinkben külön baromfi- például pusztaszeri, sövény- munkás-paraszt
szövetrég már messze az idő. amikor
hogy a . mezőgazdaság szo- nevelő
munkacsapatokat.
^ s t e t ó k T ' te^metó" I értíz^dekkel erelótt" "kezdő országunk, megyénk legnas
cialista átszervezése nyomán amelyekben lányok vesznek s z o v e t k®e z P t b e n
,
£ I dött. Hiszen amikor
='
a mun- gyobb járása, a szegedi jáa járásban az eddiginél részt. Küldjenek el közülük
,
KISZ- kások legöntudatosabbjai a rás szövetkezeti járássá vánagyobb feladatok hárul- néhányat
baromfitenyésztő t e Er v1 e kzeeüt ern
megalakitasara.
Horthy-fasizmus
kegyetlen lik —, a gazdák elhatározónak a falusi és termelő- tanfolyamra.
,
J> h o 5 y a v e " negyedszázadában az emberi sából.
szövetkezeti KISZ-szerveA traktorosfiatalok között zetosegvalasztas idoszakaban életért, a nép jogaiért har
f i rthetően nehéz, nagyon
zetekrc.
is versenymozgalmat indít ak * a l aakr ut l t akozos
tevekenység coltak, mindig úgy tették,
nehéz dönteniök
a
Hathatósabb segítséget kell
KISZ.
P "- , ' a "Si es tomeg- hogy hirdették: a föld azé.
a
. ,. . . . .
,.
dolgozó parasztoknak,
nyújtaniuk a
szövetkezet A verseny célja, hogy 1961- szervezetekkel allandosuljon , .
aki megműveli. Mikor pedig h Í R Z e n a p á r ó M i ú r a
szálló
munkája szervezésében.
a ben minden ifjú traktoros minden községben,
a vidék
szegényparasztjai,
szövetkezeti mozgaiom meg- 1200 normálholdnak
roegfe\ társadalmi szervek ez- zsellérei emberhez méltó éle- régi megszokás, kistulaidoerösnésében. A járás terű- leiő területet műveljen meg.
után is támogassák erőtel- tért kiáltottak, a munkások nosi szemlélet húzza vissza
letén, mint az eLmúlt évek A most következő hetekben,
.jcsen a KlSZ-szervezete- voltak azok akik következe- Ö k e t ' T é p e l 6 d n e k - vajúdnak,
tapasztalatai
bizonyítják, hónapiokban
tovább
kell
,
ás mivel elsősorban
róluk.
ket.
tesen kitartottak
mellettük. falujuk
nem kielégitő a gyümölcs- szélesíteni a falusi fiatalok
előrelépéséről
van
és szőlőtermelés eredménye, takarékossági mozgalmát. Az Rendezzenek időszakonként
nagy, történelmi igaz- szó, nem hagyhatók magukA szőlők kiöregedtek ugyan, elmúlt évben Deszken
13, közös taggyűléseket a közságtevésben,
mind- ra. Szép dolog, hogy a munde lehetőség van a termelés Szőregen 12,
Pusztaszeren ségi, vagy termelőszövetkejárt hazánk felszaba- kásosztály követei most ebnövelésére. Ezért
pedig 10 ezer forintnyi meg- zeti pórtszervezetekkel.
dulása után, a munkásosz- ben a helvzetben is seg teA KISZ járási és községi takarítást értek el. A kisteütés résztvevői hatá- tály képviselői
Az
működtek nek feloldani a dolgozó patermelöszövctkezeti
szer- leki gimnázium tanulói 12 rozatban mondották ki, hogy közre a földosztásban, hogy rasztok lelki vívódását, szavei védnökséget vállalnak ezer forint értékű társadal- a beszámoló és a hoz'zászó- az ezeréves juss azoké
T "—hozzájáa gyümölcs- és szöloter- mi munkát végeztek. A já- lások alcipján egész évre gyen, akik megérdemlik. De
le- vakkal,
tényekkelmegszülerérulva döntésük
melés, mintegy 220 kat asz- rásban az elmúlt év során szóló munkatervet
dol^oz- segítettek minden dolgozó- séhez. Példák seregét soraJ
teri hold gyümölcsös, 180 a takarékossági
mozgalom z o n
a R I S 7 járási v é
parasztnak abban, hogy éle- koztathatnánk fel arra, amit
kataszteri hold szőlő tele- mintegy
félmillió
forint r e h a j t ó bizottsága. S ezt fi- te jobb. emberibb
legyen. a dolgozó parasztok- mondpítése felett.
eredmenyt hozott.
gyelembe véve
tevékenv- Esztendőkkel ezelőtt, 1945- tak el. miután aláírták
a
Erre kulon szerzódest
is
A tarsadalmi munkából is fedjenek m a i d a köz-tori ben ú j fogalom honosodott tsz-be szóló belépési nyilatköt a járási bizottság. Járátavaly szépen kivették ré- termelőszövetkezeti, gépállo- meg: népnevelők, falujárók. kozatukat. A lényege ennek:
si operatív bizottságot hozszűket
rmi
ÍJ Í\» a fiatalok,
f «otolnlr
. .
A munkásosztálynak ezek a „Jó, hogy végre pontot tetnak létre," amely irányítja Általában minden KISZ-tag mást KISZ-szervezetek is.
majd ezt a munkát.
teljesítette az évi 20 óra
Szükséges, hogy a fiata- társadalmi munkát.
Többlok az eddiginél többet tö- nyire fásításban.
parkosírődjenek a növénytermesz- tásban és a termelőszövettéssel és
állattenyésztéssel kezetek segítésében
tevréis. Különösen a kukorica- kenykedtek. Eredményre vetermelésben kell az eddi- zetett a
fiatalok
között
ginéi jobb eredményeket el- szervezett tanulási
mozgaérni. Mindenütt
lom is. Mintegy 600 ezer
feladatokat
erőteljesen dolgozzanak a fiatal vett részt ebben
a Tegnap Szegeden beszélték meg a soron következő
30 mázsás kukoricalcrme- mozgalomban az elmúlt év
Ülést
tartott
tegnap
délágának
módszertani
ismeMikroszkóppal,
keskenyfilmlési mozgalom sikeréért során. Idén már ennek kétrete
felvevővel, diavetítőkkel és
es érjenek el silókukorica- szeresét, mintegy 1200 főt előtt a szegedi járási tanács
szolgálhat
ból holdanként 150 mázsás akarnak bevonni a tanuló- székházában a Csongrád me- szerepel a tanácskozás mun- térképekkel is
gyei és Szeged város nép- kajában, az ismeretterjesztés már, noha az igényeket ezek
terméseredményt.
mozgalomba.
A terméseredmények nöAz "Ifjúság a szoclallzmu- művelési tanácsadó testüle- és a szakköri foglalkozás, a z eszközök még távolról
velése erdekében nagy szüksert- mozgalomban
1200 te, amely arra hivatott, hogy valamint az összes művé- sem elégítik ki. Az ismeretség van a járás területén a
fiatal tett eleget 1960-ban a népművelési munka mód- szeti csoportok tevékenysé- terjesztő munkának e fontos
szervestrágyára.
Ezért
a
az előírt követelmények- szereit, tapasztalatait széles- gének segítése. Nem feladata kellékeit tovább kell bővíkörű aktívahálózattal hasz- ugyanakkor a különféle ren- teni.
KISZ a járásban védnöksének.
r.osítsa Csongrád megyében, dezvények szervezése, és az
Külön könyvtára és szakget vállal a szerves anyagokból készített trágyaféle- Idén mintegy 3500 fiatal Ezen az ülésen tárgyalták sem, hogy ellenőrző szerepet folyóirat-gyűjteménye is van
részvételére
számítanak
a
meg a népművelési tanács- töltsön be a népművelési a népművelési tanácsadónak,
ségek takarékos kezelése és
szegedi járás községeiben.
tárolása felett.
adó feladatait, ezévi tervét, munkában, hiszen erre hi- Szinte minden ú j és régebbi
A
végrehajtó
bizottság
beamely jellegénél fogva eltér vatottak a tanácsok műve- kiadvánnyal
rendelkezik,
Termelőszövetkezeteink állattenyésztő
munkájában számolójának
terjedelmes a Népművészeti Intézet ha- lődésügyi osztályai. Szerepe amely a népművelés különrészét
a
fiatalok
és
a
terGyálaréten, Algyőn és Puszsonló természetű munkájá- az újabb és újabb módszer- féle ágával, az ismerettertaszeren már az elmúlt év- melőszövetkezetek kapcsola- tól, tevékenységétől.
tani ismeretek felkutatása és jesztéssel, a' népi tánccal, az
ben is szép sikereket értek ta foglalta el. A hozzászóA
tanácsadó
testület
úgytovábbadása,
egyrészt saját énekkel és zenei élettel, vael a fiatalok. Még így is lók is igen sokan foglalkoznevezett központi művelő- kiadványaival, másrészt kis- lamint a műkedvelő színjátmindig igen kevés baromfit tók ezzel a kerdessel. Egydési otthonok bevonásával létszámú
s z ó csoportokkal foglalkozik,
tenyésztenek. A termelőszo- ön tetű volt a vélemeny, hogy
kívánja módszertani tamintabemutatók
és
taA népművelési tanácsadó
vetkezetekben és az állami az e t i községi termeloszovetkepasztalatait tovább adni a
pasztalatcserék rendezéséprogramjában jelentős hegazdaságokban 100 kataszteKISZ-szervezeteknek
kulturális élet minden tevei.
lyet kap a
műkedvelőri holdra csupán 300 ba- egyik legfontosabb .feladata
rületcn.
Erre jórészt már be is
csoportok
szakreferensei
romfi jut. Ezért
most megvalósítani a jelmunkájának további kikezdeményezte
a
KISZ szot: "Fiatalok a termelő- E művelődési otthonok közé rendezkedett Csongrád meszélesítése,
a szegedi járásban az "Egy szövetkezetekbe*. Már több tartozik a szegedi November gyében a tanácsadó, Szegekotlós mozgalmat*.
községben tartottak kisgyű- 7 és a Juhász Gyula nevét den a járási tanács épületé- egyrészt, hogy a szakreferensek csoportjaik tevékenyEz azt jelenti, hogy minden léseket, különféle értekezle- viselő művelődési otthon, to- ben.
Ismeretterjesztő
fllm-, ségét ne csak ellenőrizzék,
KlSZ-fiatal, asszony és ls- teket, ahol foglalkoztak ez- vábbá a hódmezővásárhelyi,
műsor- és szemléltető tár- hanem vezetőik révén kéány egy kotlóssal többet ül- zel. A járási bizottság kez- a szentesi, a makói és a
csongrádi művelődési ottral rendelkezik, amelyek- pezzék is, ugyanakkor lástet az idén, hogy falvaink deményezésére most
hon.
több élő állatot, baromfit
felkeresik a szegedi üzebői bárki és
bármikor sák el őket helyes műsorpoA népművelés
minden
adjanak a népgazdaságnak.
mekben dolgozó fiatalokat
kölcsönözhet.
litikai tanácsokkal.
A
tanácsadó
szerepévi
újabb fellendülés várható
a népművelési munkában.
Ezt szolgálják többek között,
hogy a műkedvelő művészeti ágakon belül szakbizottságokat hoznak létre társadalmi alapon, mégpedig
úgy, hogy ezzel
átfogják Csongrád megye
egész területén a népművelési munkát.
Az ének és zenei szakbizottságokban például szerepet
kap a karnagyi klub vezetője, a Zeneművészeti Szakiskola egy tanára és mások.
A színjátszó mozgalom területéről pedig a Szegeden
működő színjátszó akadémia
vezető tanárát is meghívják
illetve az akadémiát hamarosan elvégző tagok közül is
többen szerepelnek majd e
szakbizottságban, míg a képzőművészeti szakbizottságokban festőművészek, körvezetők és rajzszakos tanárok
kapnak helyet. S ugyanígy a
Télen-nyáron gondozzák a város parkjait a Kertészeti még zöld gyepet fejtrágyázzák az első hó leesése előtt. népművelés minden ágában
Vállalat dolgozói és csikorgó hidegben
is
megtaláljuk Ezt a munkát 38 ember végzi a város területén és a par- tekintélyes szakemberek tejutnak
kok téli rendbehozása több mint 390 ezer forintba kerül. vékenykedhetnek,
öket a nyárdélutáni pihenő emberek, játszó gyerekek em- Tavaszra ú j r a felkereshetik Szeged gondozott, szép park- szerephez, hogy tudásukat
lékét őrző elhagyott padok között, összeszedik a lehul- jait a pihenni vágyó — és a sok költséggel rendben tar- gvümölesözőn
kamatoztassák a népművelésben.
lott faleveleket, megmetszik a fákat, cserjéket és a néhol tott parkokat megbecsülő — emberek.
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A népművelési munka hatásosai)!) módszereit dolgozza ki

a népművelési tanácsadó testület
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„

zony az élettel, az idővel haladni kell!*
rwyovábbra is nagy türe• i e m kell, hiszen okos
szóval, emberséggel a
legmakacsabb gazdával
is
s z ó t értünk, mert velünk az
igazság. Például Sövényháa Kiszersoron a szegedi
munkások képviselői órákon
át beszélgettek a szövetkez ésről Tülkös János dolgozó
paraszttal. Sok kérdésére válaszoltak és a gazda megköismételgette, amit
zönte aaztfelvilágosítást,
de
Smegint
percben
mondott:
a z e isö
"Utolsónak lépjek a szövetkezetbe.- Ezután beszélgettek még, amikor pedig búcsúztak a szegediek, Tülkös
János megkérdezte: "Mi az,
hát nem
is
mondjak, hogy
le yek
S
tsz-tag?- "A dontes
í°ga a magae!- — kapta a
választ. Eltelt néhány nap
és
Tulkos János döntött, egyáltálán nem az utolsók kozött. Amikor pedig Sövényháza, az egykori grófi föld
szövetkezeti községgé vált,
Tülkös János, a tegnap makacs embere lelkes szószó..
l o l a v o l t a tsz ek k o z o s te
"
"
vekenysege
megkezdésének.
Igy bíztatta
gazdatársait:
„Rajta emberek,
végezzük
el a szántást, takarjuk
be
a szőlőt és essünk túl gyümölcsfáink téli ápolásán*
S Tülkös János szeretettel
emlékezik vissza a tanyáját
felkereső szegediekre.
Tények sora a bizonyíték
rá, hogy a falujárók
tovább erősítik a munkás-paraszt szövetséget. Hiszen a
munkások és a parasztok a
mezőgazdaság szocialista átalakításában még
jobban
emberi közelségbe is kerülnek
egymással.
Sokszor
mondják a falujáróknak a
gazdák, miután nevüket odarták a belépési nyilatkozat
alá: "Keressenek fel bennünket máskor is, mindig szívesen látott vendéjek nálunk.*
Mivel a járás borvidék, hát
a gazdáit elhatározásuk után
pohár bort is öntenek: munkás és paraszt egymás egészségére koccint. Az ú j útra
tért gazdák tele vannak tervekkel, s azt szeretnék, hogy
jó munkával, szorgalommal
már az első évben éljenek
a nagyüzem adta lehetőséggel. A pusztaszeri Árpád Tsz
például 50 hold ú j szőlőst
telepít, s a munkálatokhoz
mélyen szántó ekéket, hozzávaló gépeket kértek. Természetesen a szőlőtelcp.tésben a kért gépek az ú j tsz
segítségére lesznek, örvendetes, hogy a holnap tervezésében is részt vesznek a munkások, bíztatva a falusiakat:
kezdeményezzenek
bátran,
hiszen országunk egész társadalma ezt is várja tőlük,
ehhez is támogatását adja.
zernyi a gond a mcet
induló, ú j szövetkezetekben. Minden kezdet nehéz, de közös erővel
—, így mondják ezt hittel az
ú j tsz tagok — túljutnak a
kezdeti lépéseken és a'akul
a jövő. Az ú j szövetkezeti
gazdák tudatát azonban továbbra is fejlesztenünk kell.
Mert bár szocialista
keretbe kerültek közös gazdaságuk megalakításával, gondolkodásuk még magán viseli a volt kistulajdonos
többféle helytelen szemléletét. A további tudatformálásban, az indulásban, az ú j
szövetkezetek megszilárdításában
nélkülözhetetlen
a
munkások segítsége. A munkásosztály újabb gépeket,
különféle
felszereléseket,
műtrágyát,
permetezőszereket stb. küld a falunak. De
ehhez az élet szükségszerű
követelményeként
továbbra
is párosulnia kell a falujárók, a patronálók tevékenységének, az ú j szövetkezeti gazdák körében.
Az indulásban, a közös
eazdaságok megszilárdításában sem hagyhatjuk magukra az ú j útra tért falusiakat. Világosan látják ennek szükségességét is a falujárók Ezért ott helvben
segítenek majd a falu jövőjének alakításában.
A munkásosztálv falun is
teljesíti kötelességét!
Morvay Sándor
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