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az uvei Közöttük maradt 
Kitüntetett mezőgazdasági mérnök a röszkel Petőfi Tsz-ben 

Az újszegedi Haladás Termelőszövetke-
zet üvegházaiból nagy mennyiségű primőr-
áru került már eddig is piacra. A Hala-
dás Tsz zöldáruit nemcsak Szegeden, ha-
nem Budapesten ls szívesen vásárolják. 
A közös gazdaság *üvegvárosában« folya-
matosan szüretelik a primőröket. A szö-
vetkezet üvegházában már az elmúlt hó-
napban megkezdték a zöldpaprika szedé-
sét. Egy hónap alatt 8 ezer cső szegedi 
erős és 4 ezer cecei csemegepaprikát ad-

tak át a kereskedelemnek. Cecei papriká-
ból eddig 2 ezer darabot szállítottak, kül-
földre. A paprikaszüret — amint képünk 
is mutatja — javában tart. Jól jövedelmez 
a közös gazdaságnak az üvegházi uborka-
termesztés is. Az elmúlt egy hónap alatt 
a szövetkezetiek több mint 10 mázsa ubor-
kát értékesítettek. Az első uborkaszállít-
mány minden kilójáért különösen 
összeget, 28 forintot kaptak. 

nagy 

A következő hónapban már vágják a gabonát 
Pusztaszer közös gazdaságaiban készülnek az aratásra, cséplésre 

Pusztaszeren^ akárcsak sokkal ttóna a búzát is a kocsikat. A Petőfi Tsz-ben 
Szeged és a szegedi járás arathatják. A község terme- már meg is kezdődött a k ® 
közös gazdaságaiban mindé- lőszövetkezefcsá az aratásban esik javítása. Pusztaszeren 
nőtt, jó termés ígérkezik, főként saját erejükre tá- négy cséplőgép dolgozik 
Szépek a gabonák és maszkadnak. majd. 

jó gazda módján már gon- fi• - S T S A cséplésnél természete-

kasza vágja majd a gab® a szövetkezetek tagjai 
nát. dolgoznak. 

Az Arpád-ban és a Kossuth- Tervezik, hogy a nagy mun-
tefct ülésén a közös gazdasá- J ^ r most megáUa- tók idejére üzemi konyhát 
§ofe' képviselőinek részvéte- P'Dák, hogy az aratashoz letesitenek. Nagyon jó len-
iével, Sebők József tanács- ^ ^ kaszapar szükséges. A ne — helyesen így foglalt 
.elnök beszámolója alapján két közös gazdaságban azon- ebben állást a tanácsülés 
tárgyalták a növényápolás ban a lehetőségek szerint a —, ha ez terv is megváló-
helyzetét, a felkészülést a E s t e ! e l ! Í Gépállomás kom- sutoa. 
nyári nagy munkákra. . . 

A szövetkezeti járás egyik ó a t ó l 3 " 15 szerettek segít- A községben már most 
szövetkezeti községében, ségül hívni. gondoskodnak elegendő és 
Pusztaszeren három közös . Mindhárom szövetkezetnek megfelelő raktárhelyiségről 

a h o r d á s h o g y a M 6 i d ö b e n — 
vasáré életrehívott Árpád l c t e x é r e teljesen rendbehozza delkezásre álljon. 
Tsz és Kossuth Tsz műkö-

dolni kell a közelgő ara-
tásra, cséplésre 

Pusztaszeren, te előrenéznek 
és a községi tanács kibőví-

dik- A növényápolás általá-
ban -jól, rendben halad. A 
legszervezettebb a munka a 
-Petőfi-«-ben. A »Kossuth-<-
bam, de még az -Árpád*~ban 
is — állapította meg a ta-
nácsülés — 

fontos, hogy minden tsz-
tag rendszeresen vegyen 
részt a közös munkában. 

Ez is kell ahhoz, hogy a 
növényápolást és minden so-
ron' következő munkát idő-
ben elvégezzenek. A szövet-
kezeti" gazdák és családtag-
jaik szorgalmára most is, 
de különösen nyáron van 
szükség, amikor aratni, hor-
dani, csépelni kell, egyidő-
ben végezve ezzel a növény-
ápolást is.' 

A községben, mint általá-
ban a járásban, 

az aratásban nagy segítsé-
gét adnak a gépek. A ga-
bona zömét azonban kéz-
zel kell learatni. 

A korai kitavaszodás követ-
keztében idén nyáron Pusz-
taszeren is körülbelül két 
héttel korábban fognak az 
aratáshoz. A rozsot előre-
láthatóan már a következő'azonban a 
hónap közepén vágják. Nemsadalmi tulajdon védelmét. 

Ülést tartott a járási tanács 
végrehajtő bizottsága 

A szegedi járási " tanács A rendőrségi vizsgálatok azt 
végrehajtó bizottsága tegnap, igazolják, hogy ott károsít-
szombaton délelőtt Puszta- ják meg a társadalmi tulaj-
mérgesen tartotta ülését, dont, ahol nincs, vagy alig 
Megtárgyalták a pusztamér- van ellenőrzés. Korábban 
gesi tanács végrehajtó bi- Kisteleken, Mórahalmon. Do-
zottságának munkáját, s an- rozsmán és Ullésen előfor-
nak további javításáért több dult üzérkedés, ennek azon-
hatérozatot hoztak. A pusz- ban nem engedtek teret. A z 
tamérgesi tanács végrehajtó üzérkedőket rajtakapták és 

S t o k á S f n 4 ° t ö b U 6 ™ vonták. ' 
a kapcsolat további erősíté-
sét a lakossággal, valamint 
a szövetkezeti gazdák mun-
kájának segítését. 

A járási - tanács végrehaj-
tó bizottsága foglalkozott a 
járás közbintonságával. Meg-
állapították, hogy a járás-
ban a közbiztonság szilárd. 
Eredményesen és jól telje-
sitik feladatukat az önkén-
tes rendörök is. Fokozni kell 

járásban a tár-

Idán tavasszal múlt egy laj hasznosítási térkép azon- hezen válaszolt, helyette in-
éve, hogy Röszkén 1480 ka- ban jelezte, hogy 150 hold- kább az egész szövetkezeti 
taszteri holdon megalakítot- nyi az olyan terület, ahol tagság eredményéről szólt, 
ták a gazdák a Petőfi Ter- megfelelő termést hoz a bú-
melőszövetkezetet. A közös za. Ennek megfelelően tör-
gazdaság agronómusa Né- tént a vetés is. 
meth József, a ' Délalföldi 
-- - - - - gyakorlatban 

bizonyítani 

tagság eredményéről 
Megállapította: 

Közös erővel 

Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézet mezőgazdasági mérnö-
ke lett. A 48 éves ember ön-
ként vállalta a szövetkezeti 
munkát, egy esztendőre. 

A sikerek közös mun. 
ka eredményeként születtek. 
Jól együtt dolgozom a tsz 

Az agronómusnak az em- vezetőivel. tagjaival. En 

Szerényen 
Elmúlt egy dolgos év 

Józsi bácsi — sokan egysze-

semmi különöset nem csiná-
lok, csak becsületesen, tu-
dásom szerint a feladatom 
látom eh 

Sorolta aztán, hogy fej-
lesztik az állattenyésztést fe 

berek nyelvén is érteni kell. 
Hiszen a nagyüzemben sok 
mindent másként kell csi-
nálni, mint a kisparcellán. 
Ennek jelentőségét megértet-
ni, a gyakorlatban bizonyí-

í-űeri csak így hívják Németh tani a mezőgazdász dolga ez ehhez megfelelően termesz-
Józsefet — "továbbra is a is. A z pedig érthető, hogy tenek takarmányt. Idén ta-
szövetkezetben maradt Fű- amit az emberek nem is- vasszal tíz hold őszibarac-
löp Pál, a tsz egyik brigád- mernék, attól idegenkednek, kost telepítettek, új gazda-
vezetője is elmondotta: így volt ez tavaly ősszel a sági épületeket emeltek a j ó -

— Megismertük Józsi bé- silózással. Voltak jócskán szagoknak. Szép és korszerű, 
csit és becsüljük szakértél- olyan egyszerű szövetkezeti fé lmil l ió forintot érő papri-
mét, odaadását. Mi is azon tagok, akik, amikor meg- kapajta is épül. A legelőt is 
voltunk, hogy továbbra is kezdték tölteni a silogödrö- hasznosítják, szép eredmény-
köztünk maradjon, segítsen ket. aggódva mondották: nyel juhtenyésztést folytai* 
nekünk az előrejutásban. — A föld alá rakjuk a sok nak. Építettek is egy 250 f ® 
Józsi bácsi velünk maradt, jő takarmányt... Vajon mi rőhelyes juhhodályt Még 
Pedig kérem, nem könnyű lesz belőle, tudjuk-e majd ebben az évben 40-ről 60-ra 
az ő munkája. Szegeden la- használni, vagy elpusztul? növelik a szaxvasmai-ha-
kik. de korán reggel már Józsi bácsi a tsz elnöké- ál lományt S a haladásban 
kint a tsz-ben és öreg este vei együtt azt felelte erre, ott van Józsi bácsi munkája, 
van már, amikor hazafelé hogy a silótakarmánynak szakértelme is. 
veszi útját. majd nagyon nagy hasznát T e r v e n fe lü l 

Németh József gyakran ke- veszik a télen, a jószágok 
rékpárral indul a városból a ellátásában. Igazak voltak a — Mennyit terveztek egy 
több mint tíz * kilométerre szavak. A szövetkezet egész munkaegység értékéül? 
elterülő tsz-be Aztán kerék- tagsága tapasztalhatta, ha — Pontosan 32 forint 19 
párral járta a tágas határt, nincs silótakarmány, akkor fülért. 
s haza is úgy karikázott De nem tudják átteleltetni az •— Elérik-e?' 
soha nem panaszkodott állatállományt. — Még eddig úgy látszik. 
Csendesen, szerényen t e l j® A sok közül egy másik S nem szeretnénk. hogyha 
sítette és "teljesíti kötelessé- példa. Magról Röszkén is csak ennyi lenne! 
gét. Kisistók Szilveszter, a ültettek - fűszerpaprikát a Közben azonban bizottság 
tsz elnöke és a tagság egy- szabadföldbe. A iaro vizái ás- érkezett, hogy megnézzék, 
szer aztán megelégelte, hogy fő ) azonban legfel jebb csak hová akarja a tsz a csőku-
kerékpárral járja a földeket hallottak. A z agronómus takat. Mert az agronómus 
az agronómus, A szövetk® kezdeményezésére a kísérleti lelkes híve annak, hogy csá-
zet Berva mopedet vásárolt intézetben jarovizált papri- kutak segítségével öntözzék 
és használatra odaadták, kamagot 30 kataszteri hold- a fűszerpaprikát Ment is 

ra vetették el, s ez sikerrel Józsi bácsi a bízottsággal 
is j á r t A Petőf i Tsz külön- mindjárt az Eperjes dűlőre, 
ben nagy területen, össz® 
sen 150 kataszteri holdon 
termeszti a híres fűszernö-

A térkép Vényt Palántáznj azonban 
120 holdat kéli, mert 30 hold 
a magról vetés, arni jelentős 
könnyebbséget ad. 

hogy masinával könnyebben, 
gyorsabban haladhasson, mi-
nél -többször megfordulhas-
son a munkahelyeken. 

A közös gazdaság betonút 
melletti irodájának falán a 
termeSŐszövetkezet földjéről 
térkép függ. A talajhaszn® 

Később derült ki, hogy az 
agronómust idén április 4-én, 
hazánk felszabadulásának 
évfordulóján a tsz-ben ki-
fejtett tevékenységéért Mun-
ka Érdeméremmel tüntették 
ká. A Petőf i Tsz tágjai is 

sítási térképen az egyes föld- désekre amik őt illették, n ® 
darabok a dűlők mentén kü-
lönböző színű ceruzával b ® 
vonalkázottak. A fűszerpap-
rikának és búzának való 
föld például rózsaszínnel j ® 
lölt a térképen, amely pon-
tosan jelzi, hogy melyik t ® 
rületen mit kell és érdemes 
termelni. 

A talajhasznosítási térké-
pet, amely a vetésforgó 
szempontjából is jelentős, az 
agronómus készítette. Még 
vasárnap is járta a határt a 
szövetkezeti tagokkal, hogy 
megszülethessen a térkép. A 
Petőfi-nek homokos : fö ldje i 
vannak és aránylag nem sok 
az olyan terület, ahol meg-
felelő eredménnyel lehet bú-
zát termeszteni. Arra is gon-
doltak, hogy 180 kataszteri 
holdra vetnek búzát A ta-

A z agronómussal az i r ® úgy tartják, hogy kiérdemri-
dában beszélgettünk. A kér- te ezt a kitüntetést. 

Morvay Sándor 

Építkeznek az újszegedi 
Rózsa Ferenc Tsz-ben 

jó jövede- tagok, akik hiányoznak 
az újszegedi munkából. 

ne Termelőszö-
Egy munka-

értékéül 36 forintot 
s ezt, mivel az 

is kedvez, szorga-
lommal, jó munkával túl is 

A szövetkezetben — he-
lyesen —• úgy gazdálkod-
nak, hogy minden hónap-
ban rendszeresen oszla-
nak pénzelőleget a teljesí-
tett munkaegységekre. 

szárnyalhatják. A feladatok Azok a tagok, akik rendsze-
sokasodnak és éppen ezért resen dolgoznak, havonként 
elengedhetetlenül szükséges, szépen kapnak pénzt mert 
hogy minden szövetkezeti 
gazda családtagjával együtt 
rendszeresen részt vegyen a 
közös munkában. Sajnos, 
még mindig vannak olyan 

Fogászok a falvakban 
A szegedi járásban az órán át rendel. Mórahalmon 

egészségügyi ellátottság to- is kitűnően felszerelt a szép 
vábbi javulását jelenti, hogy fogászati rendelő, amelyet 
négy községben: Balástyán> sokan keresnek fel a község 
Mórahalvion, Ásotthalmon és a környék lakói. Május-
és Rúzsán vizsgázott fogá- ban csupán a mórahalmi 
szok álltak munkába. A fogászt közel háromszázán 
vizsgázott fogászok orvosi kér esték fel. Kovács István-
teendőket végeznek. A négy né, a mórahalmi Vörös Ok-
község és környéke lakóinak tóber Termelőszövetkezet 
így nem kell hosszú kilómé- tagja is rendszferes kezelésre 
tereket mégtenniök azért, jár a fogászhoz. Elmondot-
hogy beteg fogaikat kezel- ta, nagyon örül ő is annak, 
tessék, il letve hogy fogpót- hogy helyben kezelik a to-
lást kapjanak. gait. Ö és a rendelőt ,felke-

Mórahalmon is a községi reső többi ember elégedett 
tanács biztosított megfelelő a fogász munkájával. Ez ta-
helyiséget a vizsgázott f ® pasztaiható. Rúzsán, Balós-
gásznak, aki mindennap 6 tyán és Ásbtthalmon is. 

(Siflis felv.) 

A baksl Ű j Elet Termelőszövetkezet gazdái szeretik a rendet, tisztaságot, Ennek 
megfelelően példamutatóan teremtettek rendet tanyaközpontjuknál, sőt az udvart 
parkosították, s pompázó virágokkal ültették be. A virágoskertben padokat helyez-
tek el, s így szabad idejükben nagyon szép környezetben tölthetik az időt a szö-
vetkezet! emberek. A parkosításban a tsz idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt lelke-

sen vettek részt 

egy-egy egységre előlegként 
15 forint jár. A z előleghez 
szükséges pénzt főleg virág-
és konyha kertészetük bizto-
sítja. Szép hasznot hoz a 
közösségnek a földieper is, 
amelyet két és fél holdon 
termesztenek. A földieper 
szállítását folyamatosan vég-
zik. 

A közös gazdaságban idén 
— amint a tsz elnöke el-
mondotta —i 

részben saját erőből, rész-
ben állami támogatással 
jelentős építkezéseket va-
lósítanak meg. 

Központi majorságuknál sa-
ját erőből megnagyobbítot-
ták a tehénistállót. Takaros 
férőhelyet készítettek 1500 
csibének. Bontott anyagból 
és ugyancsak saját erőből 
építik meg a 100 férőhelyes 
növendékmarha-istállót. Ál-
lami segítséggel 100 .férő-
helyes sertéshizlaldát is te-
remtenek, s már meg is 
kezdték a szükséges anya-
gok hordását. A z idén fel-
épülő két darab, egyenként 
20—20 férőhelyes anyakoca-
szálláshoz is hordják az 
anyagot. Ál lami segítséggel 
épül meg az ujabb és kór-
szerű 100 férőhelyes tehén-
istálló. Természetesen 

az ú j istállókat és ólakat 
benépesítik jószágokkal. 
A saját erejű építkezése-

ket # termelőszövetkezet 
építőbrigádja végzi, Szanka 
Ipire ísz-tag vezetésével. Az 
építőbrigád különben a? 
épületeket is javítja, fél-
újít ja. 


