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HíRADO
1. A Nérriet Demokratikus Köztársaság korrnányának meghívására Rákosi M.átyás elvtárs, 'a Malgyar Népköztársaság elnöke
vezetésével kormányküldöttség
utazott Berlinbe. A küldöttség
tagjait a berlini pályaudvaron Otto Grotewohl elvtárs, aNémet
Demokratikus Köztársaság
miniszterelnöke meleg szavakkal
üdvözölte.
2. V. Szemjonov elvtárs rendkívüli nagykövet és meghatalmazott .miniszter, a Szovjet Ellenőrző Bizottság politikai tanácsadója, apályaudvaron
szivélyesen üdvözölte Rákosi elvtársat.
3. Rákosi elvtárs és :3. magyar küldöttség tagjai ellépnek a berlini
pályaudvamái delsor akoz ott rendőrségi diszszázad előtt.
4. Berlinben, a Sztálin-Iasorban
lévő Sportcsarnokban
nagygyűlést rendeztek. A résztvevők lelkes ünnepléssel fogadták a
magyar kormánykűldöttséget.
Középen: Rákosi elvtárs, tőle
balra: Gerő Ernő elvtárs, jobbra KilSSKároly elvtárs és Otto
Grotewohl elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság rniníszterelnöke.
5. 'Rákosi elvtárs és az elnökség
szűnní nem akaró ünneplését.

tapssal kőszőni a nagygyűlés
c

Rákosi elvtárs beszédet rnondott a nagygyűlésen, amelyben
kiemelte, hogy anémet és magyar nép barátságának
elmélyülése hozzájárul ahhoz, hogy fokozott erővel folytassuk kőzös
harcunka t a Szovjetunió által vezetett béketábor soraiban a
béke, a demokrácia és 'a szocializmus zászlaja alatt.
6. A magyar korrnánykűldőttség
meglátogatta
a Sztálin-íasor
építőinek kultúrházát. Rákosi elvtárs a fasor épülettömbjeinek
kicsinyitett mását szemleli. Balról Gerő Ernő elvtárs, jobbról
Walter Ulbricht elvtárs, a Nérriet Demokratikus Köztársaság
rniniszterelnökhelyettese
és Kíss Károly elvtárs állnak.
7. Amaigyar
kormányküldöttség
látogatást tett az oberspreei
kábelüzemben is, Rákosi elvtárs az üzem egyik gépegységét
tanulmányozza.

8. Rákosi elvtárs az üzem dolgozóinak viharos ünneplése kőz. ben beszédet mondott a berlini Sportcsarnokban tartott nagygyűlésen.
9. A berlini dolgozók szeretetük ezer jelével halmozták
el a
magyar nép nagy vezérét. Rákosi elvtárs megtekinti a kábelüzem dolgozóinak ajándékát.
10. A magyar kormányküldöttség
tiszteletére fogadást rendeztek
a Nérriet Demokratikus Köztársaság elnöksége házában. Otto
Grotewohl elvtárs minisz.terelnök, Rákosi elvtárs és Wilhelm
Pieck elvtárs, a Nérned Demokratikus
Köztársaság
elnöke
baráti beszélgetést folytattak.
It. A hősiesen harcoló Koreából
magyar egészségügy! csoport
érkezett haza. A Nyugati-pályaudvaron
Szőczei Sándor, a
MA V AG Kossuth-díjas
kovácsa
mondott üdvözlő <beszédet.
12. A Harmadik Ma,gyar Békekongresszus küldötteit országszerte
nagy lelkesedéssel
választották
meg. Sztálinvárosban,a
Dózsa Iilrnszinházban
tartott .kűldöttválasztó
nagygyűlésen
Rácz Erzsébet javaslatára
üdvözlő táviratot küldtek Sztálin
elvtársnak, a világbéke Iegüőbb őrének.
13. A szolnoki békeküldöttválasztó
gyűlésen özvegy Kovács Istvánné, az újszászi Szabadság tsz tagja, Szolnok megye egyik
békekűldötte beszámolt munkájáról.
14. Idősebb Molnár István és a többi vezeenyéi dolgozó paraszt a
község békeűzenetét
adták át özv-egy Kovács Istvánné békeküldöttnek.
'
15. Pásztón jár ási békekűldőttválasztó
gyűlést tartottak. A megválasztott küldöttek:
Varga Pálné, a palotás!
Május 1. tsz
tagja, Mucsianai
Pálné, Oravetz Mihály, a pásztói DISZ vezetőségi tagja, Lőrik Mihály pásztói és Budai Mihályerdőkürti
dolgozó paraszt. '
16. Most helyezték üzembe a harmadik szívó-kotró
hajót Dunaharasztin.
A szívó-kotró
hajó segítségével kőnnyen megy a
vízből a homok kiemelése és a medertisztitás.
Csatornaépítésnél pedig a földgátakat rnorzsolja szét és dobja a víz
partjára.
17. A nyíregyházi Mezőgazdasági
Technikum gyümölcstermelési
tagozatán 176 hallgató hároméves tanfolyamon készül mezőgazdasázi technikusnak.
A gyümölcsszertárban
a szabolcsi
téli almafajtákkal ismerkednek a hallgatók
18. A technikum hallgatói a gyakorlati oktatás során a hab-köd
permetezőgéppel
dolgoznak. Az iskola tanuló! élnek a népi
demokráciánk nyújtotta lehetőség,gel, szongalmasan tanulnak.
hogy így váljanak jó szakemberekke.
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KÉPEK TÚRKEVE ÉLETÉBűL
1. 1948. augusztus 20...
Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyar
Dolgozók Pártj ának főtitkára, beszél a magyar néphez. A dolgozó parasztság felemelkedésének útjáról rnondotta: "A kérdés, hogy merre rnenjen a dolgozó parasztság, fel van vetve
és a válasz is világos. A dolgozó parasztság a szövetkezés,
a kölcsönös segítés és a közős munka útját választja .. ."
2. A régi Túrkeve térképe. Megszámlálhabtlan
apró nadrágszíj-parcellán
kezdetleges
rnódszerekkel,
alacsony terméshozamú gazdálkodás folyt.
3. Vetített szöveg:

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Rákosi Mátyás sza vára 1948 őszéri alakult az első termelőszövetkezeti csoport Túrkevén. Alig negyedfél évvel később,
1951. február 18-án pedig tanácsi díszközgyűlésen rnondta ki
szövetkezeti várossá alakulását a túrkevei dolgozó parasztság.
Az első terrnelőszövetkezetté
alakult város, Túrkeve, térképén
már összefüggő nagy táblákba tagozódik a föld.
Rákosi Mátyás elvtárs segítséget
adott, Intézkedésére
70'
traktort és sok más külőníéle mezőgazdasági gépet kapott a
túrkevei gépállomás
A szövetkezeti város dolgozó parasztsága hálás őrörnrnel fogadta a .gépek megérkezését.
A paraszti munkát megkönnyítő gépek között arató-cséplő
.kombájnokat is kapott a túrkevei gépállomás.
Lovas Lajos, a túrkevei Vörös Csillag termelőszővetkezet
Kossuth-díjas elnöke nap mint nap megbeszéli a brirgádvezetőkkel :a gazdasági terv soronkövetkező feladatait.
A Harcos termelőszövetkezet
gépkocsivezetői már nem szaladnak minden hibával a javítóműhelybe, maguk végzik el
még a teherautók generáljavitásat
is.
A szövetkezeti város dolgozói elsajátították a szénporos téglaégetés módszerét, külön építőbrigádokat alakítottak
és házi- .•
lag végzik el az új istállók, ólak, gazdasági épületek, silók stb.
építését.

10. A házi építkezések keretében takarmánysilókat
is készítenek ..
Ebben az esztendőben egyszerre 12 darab egyenként 190 köbméteres betonsiló épült a szövetkezetekben.
ll. A Körősök vizét öntözésre használják fel Túrkevén. Az öntözés segítségével már eddig is megkétszerezték
a konyhakerti
növények terrnéshoz amát.
5

12. Túrkevén kora tavasszal
gyűrűsheng,erre1
tárcsázz ák az őszi
rnéiyszántást,
mert tudják,
hogy a nagy terméshozam
előfeltétele a jó talajművelés.
13. A vetési
rnunkák
gépesitése Túrkevén.
Több, nagyteljesítményű vetőgép
összekapcsolásával
megróviditik
a munka
időtartamát
és egyenletesebbé
teszik a vetést.
14. A kévekötő-aratógépekkel
vágott
,g:abonát keresztekbe
rakj ák a terrnelőszővetkezetek
munkacsapatai.
A szövetkezetekben minden brigád és rnunkacsapat
állandóan
ugyanazen
a
területen
dolgozik. A terméshozam
az ő jó munkájuk
minőségétől fi1e-g.
15. Arat a kombájn
a túrkeveí
határban.
A termelöszövetkezetek, :3. rninisztertanács
határozatának
megfelelően
viaszérésben vázták le a búzát, hogy ezáltal rninirnálisra
csökkentsék a szemveszteséget.
16. Aratás után nyomban következik
a tarlóhantás.
Ezt nyomon
követi a másodnövények
elvetése.
Leginkább takarmánynővényeket termelnek másodnövényként.
hogy ezzel is biz tositsák
az állatállomány
takarmányellátását.
17. Rizstelep
a túrkevei
határban.
A felszabadulás
előtt a még
rosszul termő és gyenge taperőben
lévő túrkevei föld jóformán legelőnek sem volt alkalmas.
Ma már 36 mázsás holdankériti átlagtermést
is elérnek a rizsből.
18. A túrkeveí
Vörös
Csillag
termelőszövetkezet
négyéves,
II
mázsa súlyú tenyészbikája.
19. Túrkevén
a legújabb
szovjet eljárások
alkalmaz.ásával.rSteiman zootechnikus
módszere
szerint nevelik a borjakat.
Az irányított borjúnevelés
edzettebbé,
ellenállóbbakká
teszi a növendékállatokat.
.
20. Szővetkezeti
tehenészet
Túrkevén.
Az állatállomány
fokozatos és állandó fejlesztésével
a túrkevei szövetkezetek
el akarják érni, hogy 1952 végére minden 2,6 kat. hold szántóföldre
jusson €igy sz ámosállat.
tQt. A szövetkezeti
városban
is bevezették
már a napi hárornszori
íejést. Ezzel a rnódszerrel
a tehenenkénti
íejésáthz
egy hét
alatt napi 12,4 literről 14,3 literre növekedett.
22. A túrkeveí ménes. Amióta Túrkeve
szövetkezeti
várossá lett,
az állami tőrzsrnéntelepek
segítségével
számbelileg
és minőségileg is növekedett
az állatállomány.
23. Szövetkezeti
sertéshizlalás
Túrkevén.
A hizlalásnal
a zöldtakarrnányra
etetés: anódszerét
alkalmazz.ák,
s ilyrnódon
a
takarmányértékesítés
aránya
24,5 százalék lett.
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24. Fejlett
juhtenyésztés
folyik
a túrkevei
szövetkezetekben.
A kétszeri elletés bevezetésevel
100 anyajuh után 140 darabos
bárányszaporulatot
értek el. A szakszerű
takarmányozás
és
lelkiismeretes
gondozás
eredményeképpen
a gyapjtÚhozamot
juhonként
4,9 kilóra növelték.

·25. A téli takarmány

biztosítására
megtöltik
a silókat. A takarmány vitamin és tápanyag
tartalmát
csak silózással
lehet :
tökéletesen
elérni.
26. A túrkevei termelőszövetkezetek
jó eredményei
az ország legtávolabbi
vidékeiről
vonzzak
a látogatókat,
érdeklődőket.
A parasztkűldöttségek
sz inte egymásnak
adják a kilincset
a
terrnelőszővetkezetekben.
A borsodrnegyei
egyénileg
gazdálkodók a küllős kapa szerkezetét
nézegetik.

27. Az egyik látogatócsoport

a szővetkezetek
rizsterrnelését
Lovas Lajos, a Vörös Csillag termelőszövetkezet
elnöke
kén mutatja vendégeinek
:3. szepen
fejlett rizsbugákat.

nézi.
büsz-

28. A látogatók

1

végigjárták
a szövetkezet
istállóit
és megszemlélték az állatállományt.
A túrkevci
szövetkezetek
az állattenyésztésben,
hizlalásban
vagy
gondozásban
elért kiváló
. eredményeknél
természetbeni
prémiummal
jutalmazzák
a dolgozókat.
29. A sz abolcs-szatmárrnegyei
par asz tküldőttség
Túrkevén.
A látogatók a híres túrkevei ménesben
gyönyörködnek.
A szövetkezetí városban ma :már versenylovakat
is tenyésztenek
a fejlődő magyar lovassport
céljaira.

30. Bukin elvtárs,
küldöttség
tagja
talatait
a Vörös

a Magyarországon
járt szovjetrnezőgazdasági
ellátogatott
Túrkevére
is és átadta tapaszCsillag szövetkezet dolgozó parasztságának.

.·3t. Olajos István gépkoc·siv,ezető boldogan veszi karjába újszülött
kísíiát, aki az újonnan létesített túrkevei Egészségház
szűlő. otthonában

látta

meg

a napvilázet.

32. Napiény a túrkevei bölcsődében.
Allarnunk szociális törvényei
és intézkedései
lehetövé teszik, hogy a dolgozó anyák :3. férfiakkal egyenlő rangú és keresetű tagjai lehessenek a termelőszövetkezeteknek.
33. Játékóra a túrkevei napköziotthonos
óvodában.

34. Iskolaícgászati

rendelés

a túrkevei

35. Röntgenv'zsg
álat a tüdőbeteggondozó
kétszer díjtalan tüdőbeteg-tanácsadás
szűrővizsgálat
van az Egészségházban.

Egészségházban.
intézetben.
és állandó,

Hetenként
folyamatos
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36. Szociális otthon. A szövetkezeti város gondtalan életet biztosít a munkából kiöregedett dolgozóknak.
37. Kultúrház. A tizenhárom és félezer lakosú nagy parasztvárosnak hajdan még könyvtára sem volt, csak "úri kaszinója",
Ma
színpaddal, könyvtárral,
olvasóteremmel íelszerelt Kultúrház
szolgálja a terrnelőszővetkezeti
dolgozók kulturális igényeinek kielégítését.
38. Szabó Pál Kossuth-dijas író és Murányi Li li, a Fővárosi Vígszínház rnűvésznője,
a túrkevei Kultúrotthonban.
Ma sűrű
vendég a szövetkezeti
városban a szolnoki Allami Katorra
József Szinház és az Állami Faluszínház társulata. Vendégszerepeini jár a "Gördülő opera", az Állami Operettszanház és
a Néphadsereg Színházának
művészegyüttese is.
39. A túrkevei DISZ-kultúrcsoport
népi táncegyüttese próbát tart
a "Párna-tánc"-Ml.
A túrkevei fiatalok tánccsoportjai
az
1950. évi Országos
Kultúrversenyek
során sok dicsőséget
szerez tek a szövetkezeti városnak, eredeti népviseletben bemutatott orosz, román, lengyel és bolgár nemzeti táncaikkal.
40. Sportolnak 1'3. túrkevei fiatalok. Ahol azelőtt még a sport szót
sem ismerték és sohasem láttak sportversenyt. ott ma tizenhárom sportegyesület rnűkődik, köztük a városi tanács dolgozóinak Petőii-sportegyesűlete.
a termelőszövetkezetek
fiataljaiból alakult Vörös Csillag, Harcos, Táncsics, Szabadság stb.
sportegyesületek.
Az MHK-mozgalom keretében a résztvevők
75 százaléka szerzett aranyjelvényt.
41. Mezei futóverseny. A szővetkezeti város ifjúsága megszerette
az atletikát is.
42. Dicsőségtábla :a túrkevei Tanácsház falán. A szővetkezeti város dolgozó népe lelkesen vesz részt a rnunkaversenyben
és
példásan teljesíti kötelezettségét
a nép államával szemben.
Napról napra -több név szerepel a dicsőségtáblán.
43. Túrkeve szövetkezeti város feldíszített vagonokban küldte el
munkája gyümölcsét, :a békearatás első gabonáját a városok ipari munkásságának.
Ezzel is bizonyítani akarta a munkás-páraszt szövetséghez való rendíthetetlen hűségét és háláját a dolgozók vezető osztálya iránt, amiért megteremtette
számára a boldogulás, az anyagi és kulturálís
felemelkedés
feltételeit ...
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