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Másfélmillió forinttal túlteljesítette 
éves tervét a Csoigrádmegvei nliami 

Erdőgazdaság 
Egymillió százezer forint nyereséggel zárult a gazdasági év 

A Csongrád megyei Álla- csemetéiből ad át més me-
rni Erdőgazdaságban már be- gyéknek ls, hiszen itt, Csong-
fejezték az éves tervet A 
vállalat mezőgazdasági jel-
legénél fogva a gazdasági 
esztendőt októbertől októbe-
rig számítják, s így ebben 
a hónapban már számot ad-
hatnak munkálkodásukról. 
Éves tervüket forint érték-
ben másfélmillióval túltelje-
sítették. Ez az egyszerű 
számadat azonban még nem 
tükrözi azt a hatalmas mun-
kát, mely egész esztendőben 
folyt az erdészetekben, 

1400 hold újabb 
erdősítés 

Fenyővel, nyárral, akáccal, 
tölggyel és más fafajiakkal 
nyolcszáz holdat ültettek be. 
Fásították többek között a 
tiszaszigeti szík-pusztaság, 
valamint a mindszenti és a 
sándorfalvl erdészetek hul-
lámterének nagy részét. A 
Tisza és a Maros mentén 
összesen 180 hold újabb er-
dő létesült. 

Jól haladt az úgynevezett 
erdőnkívüli fásítás, mely 
alatt az utak, gazdaságok, 
utcák, terek, lakott helysé-
gek környékének beültetését 
értjük. Ez a terület hatszáz 
holdat tett ki az elmúlt gaz-
dasági évben. A szép ered-
mény a társadalmi munká-
soknak is érdeme, különö-
sen a KISZ-fiataloknak, akik 
példamutatóan vettek részt 
a fásításban, csemeték, su-
hángok klültetésében többek 
között Szegeden, Hódmező-
vásárhelyen, Tiszaszigeten, 
Balástyán és Deszken. 

12 millió facsemete 
Ez a program jövőre to-

vább folytatódik. Ehhez 
azonban a gondos előkészí-
tés, csemetenevelés szüksé-
ges, s a másik szép sikert 
ebben érték el a gazdaság 
dolgozói, összesen tizenkét-
millió facsemetét neveltek az 
elmúlt esztendőben, s 400 000 
suháng vár már kiültetésre. 
Ez utóbbival például több 
mint 500 kilométer hosszú 
út két oldalát lehet beül-
tetni, a csemeték pedig ezer-
ötszáz hektár föld fásítására 
elegendők. Természetesen a 
gazdaság a saját nevelésű 
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Alig telt el néhány hét, 
s az új igazgató a munká-
sok szívéhez nőtt. Szeretik, 
megbecsülik igazgatójukat 
a Közlekedési Vállalat dol-
gozói. Naponként sok dol-
gozó keresi fel irodájában 
az üzem ügyes-bajos dolgain 
kívül saját problémájával. 
És az igazgató, Peták Jó-
zsef mindig segít. 

Egyébként erről híres Pe-
ták elvtárs. A Szegedi Ken-
derfonógyárban dolgozott 
hosszú éveken át mint mű-
vezető. Nem fiatalember 
már, de tanult és a laka-
tosból művezető lett, majd 
igazgató. Ismerik öt szerte 
a városban, hiszen mint a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottságának a tagja, sok 
dolgozó ügyes-bajos dolgát 
intézte már el. A lakásgaz-
dálkodási állandó bizottság-
nak is tevékenykedik. Sok 
jogos panaszt intézett el 
eredménnyel. 

Eddigi kiváló munkájáért 
vállalatánál, a Közlekedési 
Vállalatnál városi tanács-
tagnak jelölték. S a 10-es 
választókörzetben is csatla-
koztak a választók a közle-
kedési dolgozók jelöléséhez. 

rád megyében folyik az 
egyik legnagyobb mértékű, 
eredményes nevelés. 

Négyezer vagon fa 
Hatalmas mennyiségű fa-

anyagot is termeltek az el-
múlt gazdasági évben; közel 
40 ezer köbméter került ki 
a megye erdőiből, Ezameny-
nylség mintegy négyezer va-
gonnak felel meg. Ebből csu-
pán a tűzifa 200 ezer mázsa 
volt, de szállítottak kétszáz 
vagon bányaépítésre alkal-
mas fát is az ország külön-
böző részeibe. A megye er-
dőségeiből 800 köbméter ge-
renda, tetőléc, s egyéb, épí-
téshez szükséges anyag ju-
tott a családíház-építésl ak-

melyet decemberben megtar-
tanak, több pénz Jut a dol-
gozóknak. Ezt pedig annak 
is köszönhetik, hogy a Jobb 
termelési eredményeken, a 
feszített terv túlteljesítésén 
kívül takarékosan ls gazdál-
kodtak. Az egy főre eső ter-
melés 8 százalékkal emelke-
dett, az önköltség — első-
sorban a rezsiköltség — 
ugyanakkor csökkent. A ter-
vezettnél több ipari fát ad-
tak a népgazdaságnak, a 
gondosabb kitermeléssel, a 
körültekintőbb válogatással. 
Ezenkívül ugyancsak a gon-
dos kiválogatással és a fa-
gyártmány termelőüzem be-
állításával a tűzifa egy ré-
széből apró szerfákat tudtak 
kiszállítani, mint szőlőkaró-
kat, ládaanyagot, bánya-

ciókra. Ezenkívül sok száz széldeszkákat, tetőléceket és 
vagon Ipari fét ls kitermel- egyebeket. 
tek a gazdaság dolgozói. 

Kétszeres 
nyereségrészesedés 

A szorgos munkának meg 
is volt a gyümölcse. A tere 
vezett évi 550 ezer forinttal 
szemben egymillió 100 ezer 
forint volt az erdőgazdaság 
évi nyeresége. Az év végi 
nyereségrészesedéskor tehát, 

A gazdasági év véget ért, 
de a munka változatlan len-
dülettel folyik. Még most, az 
ősszel ezer hektár erdősíté-
sét akarják elvégezni a gaz-
daság dolgozói, többek kö-
zött mintegy húsz holdnyi 
területen f ásít ják a T i s z a -
Maros szöget, s a tiszapartot 
a Bertalan-emlékmű és a 
közúti híd között. 

Központi fűtés működik 
az I. számú Kórházban 

és a Tüdőgondozóban 
A lakásokban is probléma sonlóan itt is hideg-meleg 

a tüzelés mellett a szobák vizet biztosítottak minden 
tisztántartása, a jó levegő szobában. Ugyanígy korsze-
biztosítása. Még több gon- rűsítették a Tüdőgondozót is. 
dot okozott a szegedi I. sz. Mindkét helyen tegnap 
Kórháznak és a Tüdőgondo- _ . , .. 
zónák a kórtermek fűtése ó t a m a r k o z p o n t l í ű t é s a d i a 

télen. Különösen azokban a 8 meleget a betegek és gyó-
gyítóik megelégedésére. kórtermekben okozott ne-

hézséget a kályhákkal való 
fűtés, ahol súlyos betegek 
feküdtek. Ezt az áldatlan ál-
lapotot szüntették meg most: 
központi fűtést szereltek fel 
a szegedi Kossuth Lajos su-
gárúti I. sz. Kórházban és 
a Rákóczi téri Tüdőgondozó-
ban.-

Közel másfélmillió forin-
tos költséggel a kórházban 
új kazánházat építettek, s a 
folyosókon, kórtermekben 
fűtőtesteket szereltek fel. 
A tiszaparti klinikákhoz ha-1 

Az üzemi büfékben 
tejet és kenyeret is 

árusítanak 
Az Élelmiszerkiskereske-

delmi Vállalat e hónapban 
átvette a Vendéglátóipar] 
Vállalattól a Textilművek, 
a rendelőintézet, a Szegedi 
Kendergyár és a Ruhagyár 
üzemi büféit. A Szegedi Kis-
kereskedelmi Vállalat bőví-
tette a büfék áruválaszté-
kát. Hentesárut, péksüte-
ményt és gyümölcsöt is áru-
sítanak. 

A dolgozók kérésére a kö-
zeljövőben kenyeret és tejet 
is forgalomba hoznak az 
üzemi büfékben. A Kiske-
reskedelmi Vállalat a Tex-
tilmflvekben bővíti a büfét. 
Megszünteti a korszerűtlen, 
pici fűszerüzletet, s a büfé 
áruválasztékát is bővíti. A 
Textllművekhez hasonlóan a 
Szegedi Kenderfonógyárban 
is nagyobb, korszerű büfét 
létesítenek. 

— A Varga Katalin Állami 
Ápolónőképző Iskola ez év no-
vemberében ül tanfolyamot in-
dít. A kétéves tanfolyam Ideje 
alatt a hallgatók ben«lakást és 
teljes ellátást kapnak. Jelent-
kezhetnek azok a 18—32 év 
közötti egészséges, érettségizett 
nók, akik a betegápoláshoz ked-
vet éreznek. Kérvények az is-
kola elmére (Budapest. VIII., 
Makarenko u. 18.) küldhetők 
november l-ig. 
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A Szeged környéki 
termelők több év 

óta meggyőződtek arról, 
hogy hízott sertéseiket 
akkor tudják legjobban 
értékesíteni, ha szerző-
dést kötnek az Állatfor-
galmi Vállalattal. Akad 
azonban mindig számít-
gató dolgozó paraszt, 
mint például Némát 
Ferenc Sándorfalván, 
aki nem hallgatott a 
felvásárlók tanácsára, 
arra számított, hogy a 
szabadpiacon magasabb 
áron tudja majd érté-
kesíteni hízóit. Az el-
múlt napokban azonban 
nagyot csalódott. El-
szállította hízóját Bu-
lástyára, > azután Kls-
kundorozsmára, de nem 
vették meg tőle. Végül 
is az állami vállalatnak 
ajánlotta fel, ott viszont 
csak szabad áron vásá-
rolták meg. ami tudott 
dolog, hogy kevesebb, 
mint a szerződéses ár. 
Igy aztán 172 forinttal 
kevesebbet kapott hízó-
jáért, mintha szerződé-
ses úton értékesítette 

volna. Költséget oko-
zott neki a fuvarozás és 
nemkülönben időveszte-
séget is. Ha csak a fu-
varköltséget számítjuk 
Balástyára és Kiskundo-
rozsmára, az is több, 
mint száz forint Ha-
sonlóan megjárta a szá-
mUgatással ördögh Pál 
Röszkén, és Nagymi-
hály Mátyás Balástyán, 
akik egy-egy hízóval 
próbálkoztak, de nem 
jött ki a számításuk. 

A múlt télen is több-
ezer termelő károsodott 
hasonlóképpen. Ebből 
leszűrhető a tapaszta-
lat, hogy azok járnak 
jól, akik szerződést köt-
nek. Mert az ilyenek-
nek nem lesznek érté-
kesítési gondjaik és 
mindenkor magas árat 
kapnak érte. Akik a téli 
hónapokban történő át-
adásra akarnak szerződ-
ni, azoknak most ezeket 
a napokat kell kihasz-
nálniok, mert a szerző-
déskötési határidő rövi-
desen lejár. 

Elkészült a kenderrost pozdorja 
bútor mintapéldánya 

Több cikkben beszámol- sét és külföldről ls sok bú-
tunk már arról, hogy a bú- tort hozunk be. Irtunk már 
torhiány csökkentésére eme- arról is, hogy kísérleteznek 
lik a bútorgyárak termeié- pozdorjalemezből készült bú-

Hazaérkezeit a tsszakuiató 
expedíció ütődik útjáról 

Az elmúlt esztendőben 
alakult Tiszakutató Bizott-
ság vasárnap tért vissza im-
már ötödik kutató útjáról. 
Október 11-én indult el Sze-

Újabb 56 lakás 
Tegnap, hétfőn újabb 56 lakást adott át rendelte-

tésének a Csongrád megyei Építőipari Vállalat. Tizen-
egy nappal a határidő előtt, október 20-ra fejezték be 
a Mérey és Török utca sarkon az E-tömb építkezését. 
A két — két és piros színű — háromemeletes bérpalo-
tában 16 két- és másfélszobás összkomfortos lakás van, 
a többi egyszoba komfortos. A műszaki átadáson jelen 
voltak a leendő bérlők is, akik korábban társadalmi 
munkával segítettek az építkezésben. A lakások takarí' 
tását a boldog tulajdonosok már tegnap megkezdték, s 
ma már a költözködés folyik. 

Névadó és zászlóavató ünnepséget 
rendezett a DÁV Erkel Ferenc Dalköre 

Bensőséges, kedves ünnepségen vettek 
részt szombaton este a Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat dolgozói és 
meghívott vendégeik. Az ünnepséget ab-
ból az alkalomból rendezték, hogy a vál-
lalat jóhírű énekkarát Erkel Ferencről,-
a nagy magyar zeneköltőről nevezték el. 
A névadó ünnepségen a kórus gyönyörű 
zászlót kapott a vállalattól és a szakszer-
vezeti dolgozóktól. Jelen voltak az ün-
nepségen a testvérvállalatok, a városi 
énekkarok és a Nehézipari Minisztérium, 
valamint a városi tanács képviselői is. 

Az ünnepelt kórus egész estét betöltő, 

színvonalas hangversennyel szórakoztatta 
a megjelenteket. Számos kórusművet mu-
tattak be és a szólisták is helyet kaptak 
a műsorban. 

Az Erkel Ferenc nevét viselő dalkör, 
a szombati sikeres ünnepség után, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom évfordu-
lójára készül. Az ünnepi megemlékezé-
sen ismét szerepel, decemberben pedig 
opera-operett estet rendez. A további 
program egyik jelentős állomása lesz a 
tavaszi VI. Vasas Zenei Fesztivál, melyet 
a fővárosban rendeznek meg. Ezekre az 
ünnepségekre az Erkel-dalkör "új kórus-
müveket vesz fel műsorába. 
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torok előállításával. Most a 
Szegedi Bútorgyárban elké-
szült egy kendorroBt-pozdor-
jalemezből készített minta-
darab, egy kombinált könyv-
szekrény. A kísérleti gyártás 
azt bizonyítja, van jövője az 
újfajta bútoranyagnak. Mint 
az üzem műszaki vezetője 
elmondta, a mintapéldány 
készítése közben, egvetlen 
probléma volt a pozdorjale-
mezzel, mégpedig az, ho^y 
nagyon könnyen hajlott a le-
mez, nem tartotta a vonalat. 
Ezt még gyártás közben 
megbeszéltélt a pozdorjale-
mezt előállító újszegedi Dél-

Tarpa, Tivadar, T 0 B t Vállalattal és megálla-
Fehérgyarmat kör- Podtak, hogy keményebb 

préseléssel készítsék a leme-
zeket. 

A protótípus tehát elké-
szült, s a szakemberek sze-
rint be is vált, úgyhogy most 
már a Könnyűipari Minisz-
térium Bútoripari Igazgató-
ságától várják a döntést, 
vajon az országnak melyik 
üzemel kezdik majd meg a 
kenderrost-pozdorjéból ké-
szült bútorok sorozatgyártá-
sát. 

Megkezdték a Szegedi Bú-

gedről a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Pedagógiai Főis-
kola és a Móra Ferenc Mú-
zeum kutatóiból álló öttagú 
expedíció, ezúttal a Tisza 
magyarországi felső szaka-
szára, Vá&árosnamény. Ti-
sza-becs, 
Csaroda, 
nyékén tanulmányozták a 
Tisza növény- és állatvilá-
gát. Az expedíció egyhetes 
munkája alatt a Tisza élő 
medrében hínárokat is ta-
lált, pedig ezek elsősorban 
állóvizekben fordulnak elő. 
Most az alacsony vízállás le-
hetővé tette, hogy kavicsok-
ra tapadó vízalatti moszato-
kat is gyűjtsenek, azonkí-
vül hínárokat, amelyek a 
kavicsok közé gyökereztek. 
Csaroda környékén nagy 
kiterjedésű tőzegmohalápot torgyárban a negyedik ne-
fedeztek fel, amelynek tu-
dományos vizsgálatára ez-
után kerül még sor. Sokfajta 
bogarat, apró állatokat, szá-
mos növényféleséget gyűj-
töttek a tiszakutatás buzgó 
szakemberei. 

Az expedíció tagjai ta-
pasztalataikat különböző 
szakelőadásokon, tudomá-
nyos füzetekben, monográ-
fiákban adják majd közre. 
Tudományos munkájuk so-
rán az elkövetkezendő idők-
ben szeretnék a Tisza leg-
felső és legdélibb szakaszát 
is tanulmányozni. 

gyedévi tervben szereplő ki-
lencféle bútor gyártásét is. 
E tervek szerint kétfajta 
könyvszekrény készül 1020 
és 1050 forintos árban, 
ugyancsak kétféle fali polc 
140 és 365 forintos árban; 
Ezenkívül diener- és do-
hányzóasztalokat is készíte-
nek, melyeket az ország va-
lamennyi vidékére szállíta-
nak, de azért Szegedre is 
kerül belőlük nagyobb meny. 
nyiség. 

(Llebmann Béla felv). 

Az Erkel Ferenc-kórus új zászlajára emlc'kszalagakat kötöttek a dolgozók. Képün-
kön a vállalat dolgozóinak úttörő gyermekei kötnek szalagot 

Korlátozás 
az 

Állattartók, 
figyelem! 

tozág nélkül kapható 

ERRA 
antibiotikum tar-

talmú takarmánykiegészltő 

t á p s z e r 
Rendszeres etetése a ser-
tésnél a szokásosnál 10—20 
százalékkal magasabb súly-
gyarapodást. baromfinál 
emellett 10—15 százalékos 
tojáshozamnövekedést ered-
ményez. 
Fokozza az állatok takar-
mánykihasználását, meg-
gyorsítja növekedésüket. 
növel1 ellenállóképeaségü-
ket. 
100 kg takarmányhoz (szá-
raz anyagra számítva) 20— 
TÓ dkg. ERRA tápszer szük-
séges. 
Forgalomba kerül: 0.3. 2, 
10 és 50 kg-os csomago-
lásban. Ara: kg-ként 00 Ft. 
Beszerezhető: az Állami 
Vakclnatermelő Intézetnél 
Budapest, XIV.. Zászlós u. 
31—33. 
Kívánatra postán utánvét-
tel ls BZállitunk. Elsőfzben 
történi") felhasználásnál kér-
ten állatorvosi szakvéle-
ményt, 

— AZ IFJÚSÁGI AKADÉMIA 
előadássorozatának ünnepi meg-
nyitóját szerdán este 7 óra-
kor tar t ják Klskundorozsmán. 
Az első előadásra Kiss Sándor-
•lét. az MSZMP Járási bizott-
ságának munkatársát kérték 
fel. 

A Szegedi Konzervgyár 
azonnali belépéssel 

alkalmai 
női 
munkavál la lókat 

Jelentkezés a munkaügyi 
osztályon. 

I Fájdalommal tudat juk, hogy 
id. TOLCSÉRY IÖZSEFNE 

I drága feleség és szerető édes-
anya október 20-án meg-
halt. Temetése október 22-
én du. fél 3 órakor a bel-
városi temetőben a klara-
vatalozóból. 

Gyászoló rsalád 


