
SZEGEDI HATÚRIIlRIlSON 
Jó hagyomány lett Szegeden, hogy a nagy nyári me- hogy pártunk IX. kongresz-

zőgazdasági munkák kezdetén a termelőszövetkezetek szusanak tiszteletére a vá-
ros egész mezőgazdaságára 
kiterjedő termelési versenyt 
szerveznek. A szegedi Űj 
Élet Tsz gazdái versenyfel-
hívással fordultak a többi 
szövetkezethez. Mindenütt 
örömmel fogadták a kezde-
ményezést, csatlakoztak hoz-
zá. Éppen a kongresszusi 

vezetői, együtt a városi pártbizottság és a megyei jogú 
városi tanács képviselőivel, szakembereivel bejárják a 
szövetkezeti földeket. A helyszínen tanulmányozzák: mi 
volt hasznos az eddigi munkában, s hol kell javítani 
a még gazdaságosabb termelés érdekében, ősszel a be-
takarítás kezdetén azután újra találkoznak a vár® 
párt- és tanácsi vezetői a tsz-ek vezetőivel a földeken. 
Ilyenkor már tisztán láthatóak az eredmények: hogyan 
vizsgáztak a módszerek. Az idei első közös határjárás 
csütörtökön zajlott le. A több mint 130 kilométeres verseny kapcsán kibontako-
Út után az esti órákban az Oj Élet Tsz-ben ért véget zóban van tsz-einkben a szo-

cialistabrigád-mozgalom is. 
A vita során felszólalt 

Szabó Sándor elvtárs, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottsága mezőgazdasági 
osztályának vezetője is. Egész 
napos tapasztalatai alapján 
örömmel állapította meg: a 
szegedi tsz-ek gazdái az idő-
szerű mezőgazdasági mun-
kákban lényegesen előbbre 
haladtak eddig a Csongrád 
megyei átlagnál. 

Hovorka István elvtárs, a 
megyei jogú vár®i tanács 
mezőgazdasági osztályának 
vezetője arrói adott számot, 
hogy a tavaly ilyenkori álla-
potokhoz viszonyítva is 
mintegy két hét időnyeresé-
gük van a munkában a vá-
rra tsz-einek. 

A kiemelkedő sikereket 
Fodor István, a Haladás Tsz 
elnöke találóan így indokol-
1a: annak a sok fáradság® 
agitációnak érik most a 
gyümölcse a földeken, s az 
emberek agyában, melyet a 
mozgalom kezdetétől foly-

A korszerű nagyüzemmé válás útján 
A határjárás a reggeli között 200 bikát hizlalnak 

órákban Újszegeden, a Ha- ineg. A 7—8 mázsás szép, 
ladas Tsz-ben kezdődött. Ké- fiatal állatok zöme nyugati 
6Őbb a Felszabadulás Tsz piacra kerül, ú.iabb nagyobb 
több min* 5 ezer holdas ha- elismerést szerezve szövet-
tárában folytatódott. Délután kezeti mozgalmunknak, 
pedig a Móra Ferenc és az Az utóbbi években a Md-
Üj Élet tsz-ekbe látogattak ra Ferenc Tsz-ben mintegy 
el a határjárás résztvevői. A megkétszereződött a terme-
tapasztalatok arról győzték lés színvonala. A korábbi 13 
meg őket: a tavaly lezajlott millió forint körüli érték 
uiolsó látogatás óta ismét helyett tavaly már 28 millió 
nagy lépessel jutottak előbb- forint volt a közösség bé-
rc a modern nagyüzemmé vélele, a termelés értéke. Ez 
válás útján a szegedi közös a kiegyensúlyozott feszes 
gazdaságok. Mind a négy eietritmus érezhető ebben a 
tsz-nek — szinte már végle- közösségben mrat is. Nincs 
gesen — kialakult a fő ter- náluk lemaradás a munká-

munkájáról. A 

melési profilja, mely az évi 
jövedelem döntő részét biz-
tosítja. Újszegeden minde-
nekelőtt polgárjogot nyert a 
nagyüzemi virágtermesztés, 
A Felszabadulás Tsz-ben — 
a baktói és az algyői határ-
részen a gabonafélék ter-
melése mellett a korszerű 
állattenyésztés, a tejterme-
lés. a szarvasmarha- és ser-
tcshizlalás és a zöldségter- közös paprika 
mesztés fejlődött ki. A Móra jóén hamarabb 
Ferenc Tsz tagjai néhány év 
Blatt a pecsenyecsirke-hizla-
lasban szereztek maguknak 
ország® hírnevet. Jelenleg 
évete mintegy 12 millió fo-
rint értékben állítanak elő 
pecsenyecsirkéket. Most fog-
lalkoznak többek között a 
pecsenyeliba-nevelés kifej-
lesztésének gondolatával is. 
A mihálvreleki határrészen 
pedig a fűszerpaprika tört a 
termelés rangsorában a leg-
becsesebb helyre. 

ban. A kukorica első kapá-
lását már befejezték, s a 
második kapálást is meg-
kezdték. A tsz kalászosai — 
leszámítva a belvíznyomott 
területeket — az idén is re-
kord termést ígérnek. 

A tapasztalatcsere résztve-
vői csak az elismerés hang-
ján szólhatlak az Új Élet Tsz láttunk eddig az ügy érde-

380 holdnyi 
ültelését az 

befejezték, 
mint ahogy más korábbi 
években hozzáfogtak ehhez 
a munkához. Azonban nem-
csak a oaprikatáblák. hanem 
a kalászosok, a burgonya-
földek egyaránt tükrözik azt 
a nagy igyekezetet, mellyel 
a mihálvteleki. alsóvárrai 
földművelők végzik közös 
munkájukat. 

Szociális és gazdasági 
épületek 

A mérleg 

Hogyan tudnánk röviden 
megvonni a csütörtöki kol-
lektív határjárás tapasztala-
tainak mérlegét? Balog Ist-
ván elvtárs a Szeged városi 
partbizottság osztályvezetője 
erre a kérdésre így vála-
ezolt: 

— A kialakult, dédelgetett 
főbb termeiési ágazatok, 
szegedi mezőgazdasági spe-
cialitások mellett a jövőben 
sokkal nagyobb gondot kell 
fordítanunk a másodlagos 
termelési ágazatok fejleszté-
sére. — Ez a megállapítás 
különösen vonatkozik az új-
szegedi szövetkezeti gazdák-
ra. Addig, amíg rózsáik, 
szegfűik Becstől Moszkváig 
járják a nemzetközi kiállí-
tásokat — kiválóan állják 
helyüket az erős nemzetközi 
mezőnyben —. szántóföldi 

Az utolsó látogatás óta az 
építkezésben is sokat halad-
lak előre a szegedi tsz-ek. 
Újszegeden még az idén be-
fejeződik a mintegy 800 hol-
das öntözötelep építése. Na-
gyobb része máris használ-
ható. Ugyanitt a Haladás 
Tsz-ben épül — részben már 
működik is — a központi 
gépjavító műhely. Hamaro-
san átadják rendeltetésének 
az új közgyűlési termet, 
mely ebédlőül is szolgál a 
dolgozók számára. Az új 
központi konyháról olcsón 
biztosítják a kiadós ebédet. 
Sok időt takaríthatnak meg 
a szövetkezeti asszonyok az-
zal, hogy nem kell nagy 
munkaidőben otthon főzni. 

A Fölszabadulás Tsz-ben 
ugyancsak étterem, büfé épí-
tése folyik m®t. Az egykori 
Rózsa-tanyát alakítják át 
erre a célra. Egy újabb 300 

növénytermesztésünk aligha- férőhely® szarvasmarha té-
riem a leggyengébb Szege-
den. 

A Felszabadulás Tsz-ben 
55—28 mázsa körüli holdan-
kénti átlagtermést ígérő San 
Pastore búzatáblákat, szé-
pen megművelt kukoricave-
téseket. paradicsom- ós pap-
rikaültetvényeket láthattak 
a szemlélők. Szép. mintasze-
rűen szervezett borsóbetaka-
rításnak is tanúi voltak: 400 
hold terület gazdag kon-
zerv borsó-termését ju tta tj á k 
el ezekben a napokban már 
kifejtett állapotban ipari fel-
dolgozás céljából a konzerv-
gyárba. Példás fegyelem, 
tisztaság uralkodik itt a ma-
jorokban. az istállók kör-
nyékén is. Az idén többek 

kében. Most már az egysze-
rű parasztemberek is vilá-
g®an látják: a közös boldo-
gulása és személy® jólétük 
ugyanegy dolog. 

Javítani a piacok 
áruellátását! 

A tanácskozáson szó esett 
a gazdasági mechanizmus új 
reformjáról. Arról többek 
között, hogy sürgősen javí-
tani kell a szegedi piacok 
áruellátását. Erre tulajdon-
képpen eddig is törekedtek 
a szegedi tsz-ek. Hiányoztak 
azonban a tsz-ek közötti jó 
termelési kapcsolatok. Kü-
Icn-külön nem tudtak eddig 
megfelelő eredményt felmu-
tatni a piacellátás tekinteté-
ben. Ezen a megbeszélésen 
a tsz-ek elnökei, főmezógaz-
dászai. a megyei, városi 
párt- és tanárai szervek kép-
viselői egyetértettek abban, 
hogv tsz-közi vállalkozás 
keretében egy nagy szövet-
kezeti mintaáruházat kell lé-
tesíteni. mely méltón rep-
rezentálja Szeged szocialista 
mezőgazdaságát. Hasonló 
mintaáruházról lenne szó, 
mint amilyeneket már szá-
mra várraban az állami gaz-
daságok tartanak fenn. A 
zöldség- és gyümöl®félese-
itektől a tejtermékekig, a 
friss húsig, a saját termésű 
borokig itt mindent megta-
lálhatnak a fogyasztók. 

Az elvi egyetértés tehát 
megszületett ebben az ügy-
ben. A vállalkozás részlet® 
kimunkálása céljából hama-
rosan ismét tárgyalóasztal-
hoz ülnek maid a vár® és 

nyészielep építését is terve-
zik az algyői határrészen. 

A M ó r a F e r e n c T s z é p í t ő i -
n e k s z o r g o s m u n k á j á t i s s o k 
kisebb-nagyobb új, vagy új-
iáépült. gazdasági épület — 
gépjavító üzem. fedett kom-
bájnszérű. mérlegház stb. — 
dicséri. Az Üj Élet Tsz gaz-
dái pedig mintegy 12 milliós a szövetkezetek vezetői, 
beruházást valósítanak meg 
az idén. Háromszáz férőhe-
ly® központi tehenészetük 
már több mint félkész ál-
lapotban van. 

Verseny a pártkongresszus 
tiszteletére 

A határjárást követő meg-
beszélésen szó volt arról. 

Cselekvő szolidaritás Vietnammal 
Ifjúsági nagygyűlés Budapesten 

Tegnap Budapesten a Fővárosi Művelő-
dési Házban került sor a KISZ Központi 
Bizottsága által rendezett fiatalok szolida-
ritási nagygyűlésére. A nagygyűlésen Mé-
hes Laj®, a KISZ Központi Bizottságának 
első titkára előterjesztette a KISZ Közpon-
ti Bizottságának javaslatait 

a szolidaritási csekkszámlára befizetett 
10.5 millió forint felhasználására. 

Indítványozta, hogy a vietnami műszakok 
eredményeként a magyar fiatalok segítő-
készségének nagyszerű példájaként össze-
gyűlt forintokból a Vietnami Dolgozó If-
júsági Szövetség egyik többszáz tagú ön-
ként® brigádjának teljes felszerelését, köz-
te gépkocsikat, motorcsónakokat és áram-
fejlesztő agregátorokat, ezenkívül motor-
kerékpárokat, sporteszközöket, gyógyszere-
ket és vérplazmát küldjenek az imperialis-
ta zsoldosok ellen küzdő hős vietnami nép 
támogatására. 

Méh® Laj® ezután meghirdette 
A KISZ Központi Bizottságának áj ak-
cióját, amely a magyar fiatalokat vietna-
mi őrségre hívja fel. 

Szervezzetek, kezdeményezzetek tiltakozó 
és szolidaritási akciókat, álljatok helyt _a 
vietnami őrségben!" — idézte többek kö-
zött Méhes Laj® a KISZ Központi Bizott-
ságának felhívását. Bejelentette, hogy 

a KISZ delegációja hamarosan a harcra 
Ió Vietnamba látogat és ott átadja a ma-
gyar fiatalok ajándékait, 

forró t®tvéri üdvözletét Vietnam hős ifjú-
ságának. 

Az ifjúság nagygyűlésen beszédet mon-
dott Hoang Luong, a VÜK budapesti nagy-
követe is. A nagykövet megköszönte a ma-
gyar ifjúkemmunisták ajándékát és töb-
bek között hangsúlyozta: „Remélem, hogy 
a KISZ küldöttségének vietnami látogatá-
sa tovább erősíti népeink barátságát." 

A szeretet mestersége 
Még h®szú évek múltán 

is tisztán emlékszem vissza 
arra az ®ztályfőnöki órára, 
mikor csillogó szemekkel ül-
tük körül a katedrát, s a 
pályaválasztásról beszélget-
tünk. A mester, idős, őszha-
jú tanárunk sokat mesélt a 
legkülönfélébb foglalkozási 
ágakról, szakmákról, de mi-
kor valamelyikünk a pedagó-
gus hivatás felől érdeklődött, 
sokáig hallgatott, s azután 
ennyit mondott: erre a pá-
lyára csak az vállalkozzék, 
akit beoltottak valami cso-
dálat® szerrel, az ember, az 
iskola és a könyv szereteté-
vel. 

Évezredek távolából a 
nagy görög drámaíró egyet-
let sora visszhangzik erre: 
..Sok van, ami csodálatos, de 
az embernél semmi sincs 
csodálatosabb". Valóban ne-
hezen képzelhető el szebb 
hivatás, mint az élő embert 
alakítani, formálni, szellemi-
leg és fizikailag felkészíteni 
az életre, felvértezni a tudás 
fegyverével, s körültekintő, 
gondos tapintattal igazítani 
világnézeti, erkölcsi, esztéti-
kai világát. 

Erre a feladatra vállalkoz-
nak a pedagógusok, egyete-
mi katedrákon éppúgy, mint 
az osztatlan falusi iskolák-
ban, százezres városok és né-
hányezres községek modern 
gimnáziumaiban, vagy kis ta-
nyák kopottas falu ódon tan-
termeiben: a budapesti mű-
szaki egyetemen és a Ruzsa-
Ruki II. általános iskolában 
is. 

Ma már mindenki tudja, 
hogv a kicsengetés pusztán a 
tanítási óra utolsó aktusát 
jelenti, s nem a pedagógus 
munkaidejének végét. Taní-
tási órától tanítási óráig tart 
ez a munka: készülés, dolgo-
zatjavítás, korrepetálások, 
szakkörök, családlátogatások, 
rendezvények — s ki tudná 
mind felsorolni. Sok is volt 
a panasz: kevés a keresetük, 

munkájuk nincs megfizetve. 
Most, hogy emelték a peda-
gógusok illetményét, javult a 
helyzetük. 

Szocialista rendszerünk 
igényli a kiművelt emberfő-
ket. Egy nemzet jelene, jö-
vője, egy világrendszer 
perspektívája szorul az isko-
lapadok közé, az osztálynap-
lók jegyeibe, s ennek tudata 
hatalmas felelősség. Nagy, 
zengzetes szavak? Igen. Le-

het, hogy azok, de igazak. 
S aki nem érzi át kellő ko-
molysággal ennek súlyát, 
méltatlan arra a megbecsü-
lésre, melyre dolgozó társa-
dalmunk méltatja a pedagó-
gusokat. 

Ma őket ünnepeljük. 9 
parlamentben és a tanyákon 
egyaránt, szerte az ország-
ban. Köszöntse őket ez a né-
hány sor is. 

N . I . 
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Pedagógusnapi kitüntetések 
A pedagógusnap alkalma- mincegyen kaptak Kiváló 

bői llku Pál művelődésügyi tanár, huszonegyen Kiváló 

Csépi József 

miniszter tegnap kitünteté-
seket adott át a minisztéri-
um épületének Petőfi-termé-
ben 57 pedagógusnak. Ered-
mény® oktató-nevelő mun-
kájuk elismeréseként har-

Budapestre érkezett 
a Barátság expedíció 

M a g y a r - s z o v j e t 
baráti est 

tanító, öten pedig Kiváló 
óvónő kitüntetést. 

llku Pál köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd egye-
bek közt hangsúlyozta: a 
tanév, amely mögöttünk 
van, eredményes volt. He-
lyesen valósultak meg az 
iskolareform céljai. De még 
sok a tennivaló, különösen a 
nevelésben. 

A pedagógusnap alkalmá-
ból dr. Polinszky Károly 
művelődésügyi miniszterhe-
lyettes a felsőoktatási in-
tézmények 93 dolgozójának 
adott át miniszteri kitünte-
téseket. A József Attila Tu-
dományegyetemről Az okta-
tás kiváló dolgozója kitün-
tetést kapta dr. Krajkó 
András adjunktus, dr. Szé-
kely Sándor adjunktus és 
ár. Horváth Ján® tanszék-

Pénteken futott bc Buda-
pestre a Rakéta szovjet szár-
nyashajó. fedélzetén hat szo-
cialista ország rádióriporle-
reivel. szerkesztőivel, művé-
szeivel. A Barátság expedí-
ció tagjai Budapestről Belg-
rádba, innen Bulgáriába, 
majd Romániába utaznak. 
Az út végcélja a Szovjetunió, 
Ogvessza. A riporterek min-
den orszagban öt napot töl-

tenek. Magyarországi tar-
tózkodásuk alatt ellátogat-
nak Egerbe es a Balaton kör-
nyékére. Június 6-án nagy-
szabású műsort rendeznek a 
Madách Színhazban fiatal 
művészek közreműködésé-
vel. Minden országban tarta-
nak egy-egy gálaestet, 
amelyről felvételt készítenek, 
és ezeket minden rádió be-
mulatja. 

A békehónap keretében 
magyar—szovjet baráti estet 
rendezett tegnap a népfront 

megyei és Szeged városi bizott-
sága. az MSZBT megyei és vá-
rosi intév.ŐDizoltsága, vala-
mint a MÁV Szegedi Igazga-
tóságának pártbizottsága. Es-
te 7 órára a közönség zsú-
folásig megtöltötte a MÁV 
Petőfi Sándor Művelődési 
Otthonának nagytermét. 
A himnuszok elhangzása után 

Fülöp János, az MSZBT sze-
gedi intézőbizottságának tit-
kára üdvözölte a megjelente-
ket. Külön köszöntötte az 
elnökségben helyet foglaló 
Deák Bélát, az MSZMP Sze-
ged városi bizottsága végre-
hajtó bizottságának tagját, a 
pártbizottság osztályvezető-

jét, s az ideiglenesen hazánk-
ban tartózkodó szovjet kato-
nai alakulatok képviselőit: 
M. D. Bacsenyln gárdanlez-
redest és A. Ty. Arhipov 
gárdaőrnagyot. 

Kiss Károly, az MSZMP 
Szeged városi bizottsága 
végrehajtó bizottságának 
tag.ia. a MÁV Szegedi Igaz-
gatóságának vezetője mon-
dott ünnepi beszédet, majd 
A. Ty. Arhipov gárdaörnagy 
szólt a baráti est résztvevői-
hez. 

A MÁV „Hazánk" énekka-
ra és a szimfonikus zenekar 
szerepelt ezután. Nagy taps 
köszöntötte az ideiglenesen 
hazánkban tartózkodó szov-
jet katonai alakulatok mű-
veszeti egyulteséC. 

— Ügy vélem — mondot- vezető docens. Kiváló dol-
I ta befejezésül a miniszter öozó kitüntetést kapott Pá-
{—, el tudjuk érni, hogy a Béla kari titkár és Déri 
tanuló magyar ifjúságnak Károly épületgépész. Hódi 
vérévé váljék, hogy ezért a Antal hivatalsegéd és Bújtó 
társadalmi rendszerért dol-
gozni. felelősséget vállalni 
kötelességet jelent. 

Ezt követően a miniszter 
átnyújtotta a kitüntetéseket. 
Szegedről és Csongrád me-
gyéből a következők kap-
tak kitüntetést: Kiváló tanár 
lett Gábris Ida, a szegedi 
Ságvári gyakorló gimnázium 
vezető tanára. Valkusz Pál-
né, a szegedi Tisza-parti 
gimnázium és vízügyi szak-
középiskola igazgatóhelyet-
tese és Nagy József, a kis-
zombori általán® iskola ta-
nára. Kiváló tanító kitünte-
tést kapott Marót Ilona, a 
Szegedi Tanárképző Főisko-
la l-es számú gyakorlójának 
tanítója. 

Anna főelőadó miniszteri 
dicséretben rész®ült. A 
Szegedi Tanárképző Főisko-
la oktatói közül dr. Kövesdi 
Pál tanszékvezető tanár Az 
oktatásügy kiváló dolgozója 
kitüntetést kapta. Vinkler 
László főiskolai tanár és 
Mészáros Emma adjunktus 
Szocialista Kultúráért-jel-
vényt kapott. Dórt Mihály 
gondnok Kiváló dolgozó ki-
tüntetést kapott, dr. Jónás 
Irma adjunktus miniszteri 
dicséretben részesült. 

Kiváló dolgozó jelvénnvel 
tüntette ki a Központi Sta-
tisztikai Hivatal a pedagó-
gusnap alkalmából ökrös 
Lászlónét, a Szegedi Statisz-
tikai Technikum tanárát. 
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