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A boldogulás Útján A népi ellenőrzés 
Húszéves a 7 ezer 500 holdon gazdálkodó szegedi Felszabadulás Isz j közérdekű vizsgálatai 

Szép ünnepet ül ma a vá-
ros reprezentatív közös gaz-
dasága, a szegedi Felszaba-
dulás Tsz. Az elmúlt két év-
tized közös erőfeszítéseire 
emlékeznek, a megtet t útra, 
amelyen kivirágzott ez a 
mostani, d inamikusan fej lő-
dő, nagy jövőt ígérő gazda-
közösség. 

A felszabadulás óta fel-
nőtt ú j nemzedék nap ja ink-
ban már csak könyvekből is-
meri a fényes szellők, a hősi 
idők törtenetét. S nem min-
dig marad reális, elfogadha-
tó kép a f ia talokban arról a 
korról. Pedig történelem. A 
szövetkezeti mozgalom is. 
Egyszeri, megismételhetetlen 
es az egyedüli lehetséges, 
helyes út. 

„A baktói dolgozó parasz-
tok is megalakítot ták ked-
den termelőszövetkezeti cso-
por t jukat . Itt Szabó Ferenc 
dolgozó paraszt szólalt fel 
először, aki fogadalmat tett, 
hogy olyan termelőszövetke-
zeti csoportot hoznak itt lét-
re, amely ütőképes lesz, rö-
vid időn belül megerősödik, 
és olyan mintaszerűvé válik, 
hogy példát vehetnek róla 
más csoportok. A baktói ter-
melőszövetkezeti csoport 150 
hold földdel rendelkezik és 
a Felszabadulás nevet vette 
fel. A vezetőségbe elnök-
nek Mészáros Szilvesztert, 
vezetőségi tagoknak Szabó 
Ferencet. Gera Andrást, Do-
bó Imrét és Gyöngyi Istvánt 
választották meg.)) (Délma-
gyarország, 1950. 'szeptem-
ber 13., szerda.) 

Az alapítók tizenketten 
voltak. S rá két esztendőre 
már 2000 holdra fejlődött a 
gazdaság, beléptek a Felső-
varoson élő mintagazdák, 
középparasztok. Nagy And-
rásné akkor kérte felvételét 
a közösbe. 

— Ma már szívesen emlé-
kezünk vissza a régi, nehéz 
napokra is. Hozzátartoztak 
életünkhöz. Hosszú volt az 
út, amíg mostanáig, a szép 

napokig el jutot tunk. Az öt-
venes évek elején nehéz volt 
az élet. Szűkösen fizetett a 
föld, de hit tük, egy év múl-
va jobb lesz. Én három hold-
dal léptem a közösbe. Három 
hold földünk volt, a f é r j em 
a vasútnál dolgozott, mit 
tehet tem mást. hiszen se lo-
vunk, se kocsink nem volt, 
művelni se tudtuk a birto-
kot. Csak könnyebb jöhetett . 
Es az évek elszaladtak, szí-
vemből mondom, lényegesen 
könnyebb az élet. Nem kí-
vánhatnék magamnak kü-
lönb életet. 

Ebben a gazdaközösségben 
a mindennapi szorgalmon, 
megélhetésen túl, mindig is 
munkál t egy olyan gondolat, 
törekvés; ha már megalakí-
tottuk a szövetkezetet. ha 
már téesztagok vagyunk, ak-
kor bizonyítsunk is, mutas-
suk meg, hogy a földből meg 
tudunk élni és különbül tu -
dunk megélni, mint mások. 
Így aztán megküzdöttek a 
gyapotkorszakkal, a szűkös 
esztendőkkel, a beszolgálta-
tásokkal. Volt. amikor 500 
forintokat fizettek egy má-
zsa vetőmagért , búzáért, s 
nem keseredtek el, amikor 
fosztogatta jövedelmüket, re-
ményüket a kedvezőtlen idő. 
Májusi fagyok, nyári aszá-
lyok nem győzedelmesked-
hettek a kollektíván. 

Soha nem ismertek mér-
leghiányt. 1953-tól kezdve az 
egy munkaegység értéke 30 
—55 forint között mozgott, 
1960-ig. amikor át tér ték a 
készpénzfizetésre. És sorra 
kötötték a házasságokat a 
gyengébb. mérleghiányos 
gazdaságokkal. A szegedi Al-
kotmány Tsz, az algyői Pe-
tőfi, Napsugár beleolvadt a 
nagyközösségbe, és eá, sem 
tudta visszavetni a fejlődést, 
a tagság jövedelmét. 

Számok: 1951-ben készült 
az első zárszámadás, amikor 
egy munkaegység értéke 20 
forint 47 fi l lért ért, az egy 

dolgozó tugra eső jövedelem 
4568 forintot. A szövetkezet 
fel nem osztható vagyona 36 
ezer 990 forint volt. 

Az évek során kialakult 
nagyüzemi keretet, terme-
lésszerkezetet, gazdálkodási 
viszonyokat nemcsak az 
egyesülések, de 1965 után az 
olajipari vállalatok tevé-
kenységei is akadályozták. 
Nemcsak a napi munkák-
ban, hanem a távlati tervek-
ben is. Háromszáz hold föl-
det saját í tot tak ki a terme-
lőszövetkezettől, s az elkö-
vetkező időkben még több 
száz holdra tar tanak igényt. 
Napja inkban a két évtizedes 
jubi leumát ünneplő gazda-
közösségben 806 tag 7500 
holdon boldogul. A tiszta 
vagyont milliókban mér ik : 
52 millió 48 ezer fo r in j rá 
rúg. Az egy dolgozó tagra 
jutó reszesedés pedig, a ház-
tá j i és fö ldjáradék nélkül, 
tavaly 22 ezer 19,0 forint 
volt. A legnagyobb szegedi 
gazdaság ez, rendezett, meg-
bízható termeléssel, jó szak-
mai irányítással . . Maga mö-
gé utasította a ha jdani elő-
döket, az ötvenes évek elején 
indult Dózsát, Haladást és 
Táncsicsot, s a jövő is szép 
távlatokat ígér. A kormány-
programnak megfelelően évi 
30 ezer hízósertés kibocsátá-
sára alkalmas komplexumot 
építenek, amit 
akarnak átadni. 

Az elmúlt húsz esztendő 
alatt a vezetők mindig meg-
találták a módját , hogy da-
colVa idővel, elemi károk-
kal, előre, s csak előre ha-
ladjon a közös, boldogulja-
nak tagjai — együtt, össze-
fogással. Így lesz a jövőben 
i s . . . 

Ma ünnepel a jubiláló Fel-
szabadulás Tsz. Szabó Ferenc-
nek és a többi ha jdani alapító 
tagnak a történelem igazsá-
got, igazolást. szolgáltatott. 
Elhozta a szép napokat . 

A Központi Népi Ellenőr-
: zési Bizottság pénteki ülé-
• sén három, a közeljövőben 
| kezdődő országos vizsgálat 
j programját vitatta meg és 
i hagvta jóvá. Az építőipari 
I termelésszervezés helyzete 
| vizsgálatának az a célja, 
! hogv felderítse: milyen té-

nyezők akadályozzák a vál-
lalati és építéshelyi munka-
szervezésben a termelékeny-
ség emelkedését, az építő-
iparban levő tartalékok fel-
tárását és hasznosítását. Az 
ellenőrzés az állami éoítő-

i ipari vállalatok és kisipari 
termelőszövetkezetek 1968— 
1970. évi termelésszervezési 
tevékenységére terjed ki. A 

j népi ellenőrzés a közeljövő-
ben megvizsgálja a teher- és 
személygépkocsik pótalkat-

j rész. gumiköpeny és tömlő-
; ellátását az alkatrészeket 

gvártó forgalmazó, valamint 
több olyan üzemeltető és 

autójavító vállalatnál, ame-
lyek nagyobb alkatrészrak-
tárral rendelkeznek, vagy 
rendszeresen végeznek gép-
járműjavítást . 

Ugyancsak nagyjelentősé-
gű a harmadik, most induló 
népi ellenőri vizsgálat, 
amelynek célja annak meg-
állapítása, hogv vállalati 
megbízások alapján a kuta-
tóintézetek. s a vállalati sa-
ját fejlesztő részlegek által 
befejezett kutatási témákat, 
szolgálati találmányokat 
megfelelő hatékonysággal 
hasznosítják-e. A népi ellen-
őrök vizsgálni fogják a vásá-
rolt licencek és know how-
ok felhasználását is. s elem-
zik maid. hogv miiven intéz-
kedések szükségesek a haté-
konyságot gátló, tényezők 
megszüntetésére, A vizsgálRt 
14 vegyipari. 28 gépipari és 
30 építőipari vállalatra ter-
jed ki. 

Magyar-jugoszláv 
idegenforgalmi 

jegyzőkönyv 
A magvar—jugoszláv ide-

genforgalmi vegyes bizottság 
augusztus 25. és 28. között 
Budapesten tar tot ta ha rma-
dik ülésszakát. Az ülésszakon 
megvitatták a kölcsönős ide-
genforgalom időszerű prob-
lémáit. A ' tárgyalások befe-
jeztével jegyzőkönyvben rög-
zítették egyebek között a 
két ország idegenforgalmi 
vállalatai közt kialakult kap-
csolatok további erősítésének 
lehetőségeit, valamint a har-
madik országokból érkező 
turistaforgalom szervezésé-
vel kapcsolatos regionális 
együttműködés irányelveit. 

A jugoszláv delegáció i t t-
tartózkodása idején megte-
kintett .néhány úi magvar 
idegenforgalmi létesítményt 
és ellátogatott a jugoszláv 
turisták körében igen nép-
szerű baranvai tá jakra is. 

Sz. Lukács Imre 

Előkészületek a nevelés-
ügyi tanácskozásra 

Egy hónap múlva, szep-
tember 28-án ül össze az V. 
nevelésügyi kongresszus. Az 
előkészületi időszak tapasz-
talatairól, a tanácskozás cél-
járól nyilatkozott Péter Er-
nő. a szervező bizottság el-
nöke, a Pedagógusok Szak-
szervezetének főti tkára. 

— A kongresszus alapvető 
célja, hogy előrelendítse az 
egész magyar nevelésügyet, 
segítse az oktatás, nevelés 
területén előttünk álló fel-
adtok sikeres megoldását. 

— Nagy hangsúlyt kap a 
tanácskozáson elhangzó be-
számolóban, hogy a felnö-
vekvő nemzedék formálásá-
ért, életrevaló felkészítésé-
ért nemcsak az iskola és a 
pedagógusok, hanem a szü-
lők, a különböző társadalmi 
szervek is felelősek. Ügy vé-
lem, a kongresszus m u n k á j a 
akkor lesz igazán eredmé-
nyes, ha az érdekelt szervek 
összehangoltan, egymást se-
gítve munkálkodnak azért, 
hogy oktatási és nevelési 
rendszerünk hatékonyabban 
szolgálja szocialista céljain-
kat, társadalmi igényeinket. 

— A kongresszus előkészí-
tését elmélyült viták, őszinte 
véleménycserék jellemezték. 
Elmondhatom, hogy a felsza-
badulás óta még soha eny-

nyien nem tevékenykedtek 
együttesen és egyirányban a 
magyar nevelésügy érdeké-
ben. Hatvanöt-hetvenezren 
vettek részt a kongresszus 
téziseinek vitáiban, elsősor-
ban pedagógusok, továbbá 
tudósok, kutatók, elméleti 
és gyakorlati szakemberek, 
államigazgatási dolgozók, az 
oktatásügyben érdekelt szak-
tárcák képviselői. Az előké-
szítés időszakában a magyar 
tudományos akadémia két 
alkalommal is együttes ülé-
sen foglalkozott a nevelés-
ügyi kongresszus téziseivel, 
amelyeket napi rendre tűzött 
a KISZ Központi Bizottságá-
nak intéző bizottsága, álla-
mi és társadalmi szervek 
egész sora. A kongresszusi 
iroda a vi ták összefoglalóját 
mindenhonnan megkapta, s 
ez a témabizottságok jelenté-
seiben kerül m a j d a küldöt-
tek elé. 

A szervező bizottság elnö-
ke elmondotta még, hogy a 
szeptember 28-tól 30-ig tar-
tó tanácskozáson a résztvevő 
600 küldött többsége gya-
korló pedagógus lesz. A 
megnyitó ülést a Par lament 
kongresszusi termében tar t -
ják, s itt hangzik el a refe-
rá tum. (MTI) 

Ünnepi est a szlovák nemzeti 
i 

felkelés évfordulóján 
A szlovák nemzeti felkelés 

26. évfordulója alkalmából 
péntekep ünnepi estet ren-
deztek Budapesten, a Cseh-
szlovák Kultúrában. A vep- | 
dégek soraiban megjelentek 
a Magyar Néphadsereg és a 
Magyar Part izán Szövetség 
kepviselői, a fegyveres ak-

cióban részt vett volt ma-
gyar partizánok közül töb-
ben. Ott voltak a budapesti 
csehszlovák .nagykövetség és 
az ideiglenesen hazánkban 
állomásozó szovjet csapatok 
parancsnokságának képvise-
lői. 

Fuvarozási 
egyezmény 

II falu megavuros 
A vonzáskörzet tényei - Kölcsönös előnyök 

Volt annak idején egy ka- is túlzás, ha — szintén ma- nyös, erre is, ar ra is ró ter-
tonatársam, aki felettébb napság divatos szafckifeje- heket. Szeged ú j ipara úgy 
büszkén emlegette, hogy ő zéssel élve — Szeged alsó- helyezkedik el, hogy ne gá-

'l97'"-ben s z e ged i . Ha azt is megkér- városainak tekint jük őket. tolja a városfejlesztést, ez 
dezték tőle, hol lakik, min- Az úgynevezett ingázó egyúttal azonban közelebb 
dig így válaszolt: „Belváro- dolgozók száma is kitűnően vitte a gyárakat, jobban 
si gyerök vagyok". A kato- jellemzi, medddig ter jed megközelíthetővé tette a más 
naságnál persze hamar kide- Szeged közvetlen hatása, közigazgatási területen la-
rül minden turpisság, az is Meglepően sokan járnak be kő, de itt dolgozó emberek 
kitudódott egy-kettőre, hogy nap mint nap dolgozni Kis- számára, s szinte kikénysze-
barátocskánk úgy szegedi, telekről. Balástyáról, Baks- r í tet te a közlekedés erőteljes 
hogy Balástyán született, ról, Hódmezővásárhelyről, kifejlesztését. Gondoljunk 
melyet akkor még Szeged- Algyőről, Makóról, Kiszom- csak bele, nem is olyan túl-
Felsőközpontnak hívtak. Ott borról, Deszkről, Ásottha- ságosan régen még milyen 
jár t iskolába, ott tanul ta ki lomról, Mórahalomról, Do- rossz út vitt Dorozsmára, 
az asztalos mesterséget, tie maszékről, az előbb említet t Sándorfalvára, Tápéra, Sző-
ahogy felcseperedett, egyre környező községeket m á r regre, s nem tíz, húsz meg 
többet jár t Szegedre. Főleg nem is említve. Az egy ki- harminc perc volt a mene t -
szerdán meg szombaton, csit tágabb vonzáskörzet idő sem. A községek be-
piaci napokon, vásárolni, északon Szentest, keleten kúsztak a városba, s a vá-
Jól sikerült vásár u tán be- Makót is magába foglalja, ros Is elindult a községek 
tér t paj tásaival hol az délen természetszerűleg az felé. 

egyik, hol a másik kocsmá- országhatárig — bár talán Mind nagyobb az igény, 
ba, néha itt maradtak hét azt is k imondhat juk, hogy hogy a különböző szolgálta-
végén egy-egy táncmula t - Szabadkáig —, nyugaton pe- tásokat városi színvonalon 
ságra is. Szóval szép las- dig a megyén túlra terjed, kapják meg a községek la-
sacskán megismerte a vá- Tud juk jól, hogy Szeged mór kői is, hiszen m á r egyólta-
rost, s ha volt is benne régóta a bevándorlósokból Ián nem élnek otthon sem 
némi hencegés, mégis tiszta gyarapí t ja lakosságát első- a hagyományos falusi élet 
szívből vallotta magát sze- sorban. A beköltözők több- értelmében. Akár a városi 
gedine}?. sége természetesen Csongrád iparban dolgoznak, aká r a 

_ megye városaiból, falvaiból helyi termelőszövetkezetben, 
érkezik, de érdekes, hogy mely szintén egyre inkább 

, , , , . | y ol t ez már, ő se, már évek óta szinte azonos, nagyüzemi munkakörülmé-
fenteKen a KozieKeaes- es mas se igen tudta még ak- s nem is csekély a Békés nyeket nyú j t számukra, épp-

Postaügyi Minisztériumban k o r . mi i s az a von- megyéből ide költözők szá- úgy köti őket a munkaidő 
, . T . , . , I záskörzet, agglomeráció meg ma. ő k e t a Bács-Kiskun és a szabad idő, éppúgy 

dr. Tőzsér István, az autó- efélék. Ma, amikor kidől- megyeiek — s csodálkoz- já rnák vásárolni, szórakoz-
gozzák Szeged általános ren- zunk el: — a budapestiek, ni, mint a városi embe-
dezési tervét, egészen ter- azután pedig a Szolnok me- rek. A lakásokban megje-
mészetes, hogy a környező gyeiek követik. lentek a közművek, s el-
községeket, Kiskundorozs- Ügy látszik, Szeged kelle- tűnt a kemence. A napok-
mát, Szőreget. Tápét. Gyá- mes város. Bár Tápé ősibb- ban ad tunk hírt a Délma-
larétet is tekintetbe ve- nek vall ja magát és Kiskun- gyarországban arról az ese-

dorozsma is gyakran ne- ményről. hogy elkészült a 
nem tetszik, mindenképpen heztelt Szegedre a történe- szőregi vízvezeték, mely a 
tény, közük van a városhoz, lem folyamán, sorsuk, éle- szegedi kutakból kapja 
s megfordítva is: Szegednek tük egybefonódott. Szege- majd a vizet. Ezt nyugod-
köze van hozzájuk. Lakóik den a környező községek fi- tan mondha t juk a két ta-
többsége itt dolgozik a vá- gyelembevétele nélkül nem nács példamutató együtt-
ros közigazgatási határain lehet várospolitikát csinálni, működésének, 
belül levő gyárakban, m u n - s náluk Szeged nélkül ha-
kahelyeken, i t t vásárol, ide tékony, jó községpolitikát. • 
jár színházba, moziba, szó- Ezt az> igazságot a felsza-
rakozni. A szombat délutáni, badulás után — akkor épült . A v a i x f o k közvetlen 
esti autóbuszok alig győzik ki például a dorozsmai vil- kornyékük kozlekedese egy-
beszállítani őket, s szinte lamosvonal —, s különös- peepulese es különbségeik 
velük van teli a Kárász ut- képpen az elmúlt egy-más- I a s s u el tűnése világjelenség, 
ca. a korzó. Talán már nem fél évtizedben egyre inkább V a n ahol mar befejeződött, 

felismerték az illetékesek, s m a s u t t kibontakozóban van, 
e szerint irányították a kü- ^ L J ^ ^ V 1 ^ , " f " 
lönböző népgazdasági ágaza- k f d d ? d t t N e m h v e l e l _ e b -
. , , ., . . . . .. ben Magyarorszag sem, bar-
tok fejlesztesi terveit. m e l y i k v á r o s á t h o Z n á n k is 

_ fel példának. A fejlődés irá-
1 nyát nyilvánvalóan nem-

Azt vizsgálni, hogy az csak tudomásul kell venni, 
együttlét a várossal kinek ez magában még kevés, ha-
jobb vagy kinek rosszabb, n e m — még annál is job-
Szegednek-e, vagy a vonzás- ban, mint tettük eddig az 
körzetébe tartozó községek- elmúlt években — elő is 
nek, hamis vágányra vezet- kell segíteni, 
ne. Ennek is, annak is elő-

közlekedési főosztály-vezető-
je és Clas Nordström. a svéd 
Közlekedési Minisztérium fő-
osztály-vezetője egyezményt 
írt alá a Magyarország és s z i k - K i n e k tetszik, kinek dorozsma is gyakran 
Svédország közötti közúti 
személy- és árufuvarozások-
ról. 

Az egyezmény egyszerűsíti 
a fuvarozásokkal kapcsolatos 
engedélyezési formaságokat, 
lényegesen megkönnyíti a 
két ország közötti forgalom 
lebonyolítását. (MTI) 

Kilencszáz vagonos 
gabonasiló Szentesen 

több A Csongrád megyei Ga- építmény magassága 
bonafelvásárló és Feldolgozó m i n t 4 0 m é t e r 
Vallalat szentesi körzeti uze- , , . 
mében tegnap tar tot ták az A m u s 2 a k l a t a d a s t k o v e " 
új , 900 vagonos siló műszaki t ő e n megkezdődik az úi és 
átadását. Ez a létesítmény k orszerű siló terhelési pró-
ugrasszeruen megnöveli a bá j a : száraz szemes takar -

tárolóteret az üzemben, mánnyal töltik fel és három-
másrészt az anyagmozgatás- h ó n a p o s vizsgálati idő után 
ban sok — eddig részben v e s z i k véglegesen birtokba a 
kézi munkaerővel történő — szentesi üzem dolgozói. Az 
rakodást tesz feleslegessé. A üzemhez vezető iparvágány 
belső és külső szállítást tel- közvetlenül csatlakozik a si-
jesen gépesítették, a zsáko- l ó h o z ' í g y a tárolás és az el-
kat külön felvonórendszer szállítás vasúti kocsikon is 
viszi rendeltetési helyükre tehetséges. Az ú j silót a 
és ezeknek a szerkezeteknek Csongrád megyei Állami 
az irányítása automatikus Építőipari Vállalat dolgozói 
vezérlésű. A hata lmas acél- építették. 

Fehér Kálmán 

Bio lógusnapok 
Pénteken Egerben megnyi- ezúttal Egerben egymással 

tották a 13. országos bioló- és híres külföldi kollégaik-
gusnapokat. A rendezvény a ka i . . Az idei biológus napo-
tudományos kutatók, a pe- kon mintegy tíz előadas 
dagógusok. az ismeretter- hangzik el. A programot 
iesztők és a népművelők filmbemutatók, kirándulások, 
magasszintű továbbképzési természetjáró túrák egeszí-
fórurpa. Az ország legkivá- tik ki. 
lóbb tudósai, népművelői, is- A 13. országos biológusna-
meretteriesítői találkoznak pok vasárnap fejeződnek be. 


