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Több széles fazonú cipő 
lesz az üzletekben 

A CipSnagykereskedelmi Vállalat hasznosította 
a népi ellen5rzés tapasztalatait 

Mint arról már lapunkban 
beszámoltunk, a népi ellen-
őrzés vizsgálatot tartott 
többek között a Dél-ma-
gyarországi Cipőn agy keres-
kedelmi Vállalatnál is. A 
vizsgálat során számos ki-
fogás és egyben javaslat is 
hangzott el a vállalat mun-
kájával kapcsolatban. A Ci-
pőnagykereskedelmi Válla-
lat dolgozói a vizsgálat után 
termelési értekezleten be-
szélték meg tennivalóikat 
munká juk megjavítására. 

A termelési tanácskozáson 
elhatározták, hogy az 1961-
es évben csökkentik a nyúj -
tott és hegyesorrú cipők 
rendelését. Helyettük az 
úgynevezett "Standard* cik-
kekre adtak fél megrende-
lést tehát a következő év-
ben már a Dél-magyaror-
szági Cipőnagykereskedelmi 
Vállalathoz érkező cipők 
85—90 százaléka szélesorrú, 
az igényeknek megfelelő 
lesz. Aki kedveli a nyúj to t t 
és hegyesorrú cipőkét, a t 
továbbra is talál majd ilyet 
is az üzletekben. 

A népi ellenőrzés vizsgá-
lata során kiderült, hogy az 
üzletekben sok a visszama-
radt kisszámú eipő, ugyan-
akkor több fazonból hiába 
kcrésik a nagyobb, 37—38— 
39-es számokat a vevők. A 
vállalat az aránytalanság 

megszüntetésére már tár-
gyalt több ktsz-szel és ci-
pőgyárral is utánrendelési 
adott e cipőkből, hogy a ki-
fogásolt kis méretek helyett 
minden számban adhassa-
nak a keresett nagyobb szá-
mú cipőkből is. 

Uj e l járást vezettek be az 
üzletek áruellátásánál is. 
Eszerint az eddigi "Szorti-
ment* szállítás helyett kö-
telezővé teszik az üzlet ál-
tal adott szám szerinti meg-
rendelés teliesítését. A Vál-
lalat munká jának átszerve-
zése s ú j módszerek beve-
zetése mellett jelentős rak-
tárbővítést ís haj tot tak vég-
re. amely szmtén hozzájá-
rul az üzletek jobb cipőel-
látásához. 

A Dél-magyarországi Ci-
pőnagykereskedelmi Válla-
lat vezetőinek, dolgozóinak 
az a véleménye, hasznos 
Volt a népi ellenőrzés vizs-
gálata. mert a hibák meg-
mutatása mellett sok se-
gítséget is adott, amelv vég-
sősoron a iobb cipőellátást 
szolgálja. Éppen ezért a 
vállalat vezetői kéréssel 
fordultak a Belkereskedel-
mi Minisztérium cipőipari 
igazgatóságához, vizsgálják 
felül, a r á n y o s a a vállalat 
ellátása az országos keret-
ből. Egyben kérték az 
arányszám növelését; 

Hová utazhatnak külföldre 
a szegediek? 

I tavaszi utakra dacembar 28-ig lahat jatentkeznl 
A napokban kapta meg az 

IBUSZ szegedi utazási iro-
d á j a az országos központtól 
a jövő év első negyedének 
részletes utazási programját . 
A program szerint ebben az 
időszakban az utazni vá-
gyó szegediek összesen 7 
külföldi társasutazáson ve-
hetnek részt. 

A hét utazás közül idő-
ben az első, de tar talmában 
iá a legjelentősebb a márci-
us 9—17 közötti 8 napos 
Moszkva — Leningrád -4 
Varsó társasutazás. A részt-
vevők az út jelentős részét 
repülőgépen teszik meg, 8 
ilyen módon Moszkvában 4 
cs fél napot, Leningrádban 
pedig 3 napot tölthetnek 
m a j d a Szovjetunió két leg-
szebb városának megtekin-
tésével. Az utazás költsége 
2890 forint, tehát lényeglesen 
kevesebb, mint az eddigi ha-
sonlóan gazdag programú 
utazásoké volt. Ugyancsak 
márciusban 11—17 között 
950 forintos részvételi dí j jal 
szerveznek 5 napos társas 
kirándulást a lipcsei tavaszi 
vásárra. Márciusban még 
,egy harmadik külföldi utazás 
is kínálkozik a szegedi kö-
zönség számára. Március 29 
—április 5 között 2 ezer 90 
forintos részvételi dí j jal 8 

napos kirándulást indít az 
IBUSZ Moszkva—Kiev út-
vonallal. A programban sze-
repel többek között a moszk-
vai Ipari és Mezőgazdasági 
Kiállítás megtekintése ja. 

Áprilisban további négy 
külföldi ú t ra lehet jelentkez-
ni az IBUSZ helyi kiren-
deltségénél. Ezek közül az 
április 26—30 között rende-
zendő négynapos prágai ki-
ránduláson a legnagyobb a 
részvételi lehetőség a szege-
diek számára. Ennek a rész-
vételi d í ja 905 fo r in t Külö-
nösen nagy érdeklődésre 
tar that számot Szegeden az 
április 21—24 között rende-
zendő "hétvégi kirándulás* 
Temesvárra, amelynek rész-
vételi d í ja előreláthatóan 800 
forint lesz majd. Április 1—6 
közé esik egy moszkvai ki-
rándulás, melynek résztve-
vői repülőgépen utaznak a 
szovjet fővárosba. Április 
17—23 között hétnapos NDK-
különvonat indul Drezda — 
Erfur t — Lipcse — Prága 
útvonallal. 

A hét utazáson összesen 
mintegy 200—250 szegedi 
Számára nyílik részvételi le-
hetőség. Az utazásokra je-
lentkezést december 28-ig 
fogad el az IBUSZ szegedi 
utazási i rodája. 

Tudnivalók 
A M4V-vonaiain érvényes 

heti- és havijegyek 
váltásahoz 

A MÁV Vezérigazgatósá-
ga értesíti az érdekelteket, 
hogy a Vasúti állomások de-
cember elsején megkezdik a 
dolgozók heti és havijegyé-
nek, illetve a menettérti je-
gyek váltásához szükséges 
igazolványoknak nyilvántar-
tásba vételét. Ezt a munkát 
december 31-ig fejezik be. 
Januárra már csak az 1961-
re érvényes igazolvány alap-
ján váltható heti- és havi-
jegy. Az 1960. évre kiadott 
menettérti jegy váltására jo-
gosító igazolványok 1961. ja-
nuár 5-én, huszonnégy óráig 
érvényesek. A szükséges 
nyomtatványokat bármely 
állomáson megvásárolhat-
ják az érdekeltek. 

A vezérigazgatóság kéri a 
dolgozókat, hogy saját érde-
kükben időben gondoskod-
janak az igazolványok ki-
cseréléséről, mert az évvégi 
torlódást csak így lehet el-
kerülni. A kedvezmények 
igénybevételének feltételei 
Változatlanok, részletes fel-
világosítást 
sok adnak. 

Vita hőzben 

Kagy jelentőségű javaslatok 
az erdészeti szakoktatás javítására 

Oktatásügyünk reformter- kapcsolatos állásfoglalások 
és viták nem ültek el, sőt a 
technikumok esetében még 
most is elevenek. Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület ok-
tatási bizottsága legutóbbi 
ülésének tárgya például a 
szegedi Erdészeti Techni-
kum jövőjét is érintette. 
Ezen a bizottsági ülésen 
megvizsgálták, hogy az er-
dészeti szakoktatás jelenlegi 
formái miként illeszthetők 

vezetővel továbbra is élénk, 
eleven viták foglalkoznak, 
különösen a pedagógusok 
körében. Az Iskolák tantes-
tületeiben lezajlott kollektív 
megbeszélések, valamint a 
szülői munkaközösségek ál-
lásfoglalásai a politechnikai 
oktatásban több olyan ak-
tuálissá vált módszertani ja-
vaslatot hoztak felszínre, 
amelyeknek megvalósítása 
egyezik a reformtervezet bele oktatási rendszerünk to-
szellemével. A viták eddigi vábbfejlesztésébe. 
nagy eredménye, hogy a ne-
velőtestületek és a pedagó-
gusok külön-külön is kere-
sik az eredményesebb okta-

Az alsófokú erdészeti 
szakoktatás alapvető formá-
ja ugyanis jelenleg az Ásott-
halmon működő kétéves er-

tás módszereit, amelyek már dészeti szakiskola, amely er-
most is segítenek a korszerű dész szakképesítést ad. Az 

— első Ízben nappali tago-
zaton 1962 őszén, a levelező 
tagozaton pedig már 1961. 
január 1-től kezdődően ok-
tassanak ebben a formában. 
Ezek az időpontok ugyanis 
összhangban vannak az er-
dészeti technikumok meg-
szűnésének ütemével is. A 
felsőfokú erdészeti oktatás 
jelenlegi rendszerét az ok-
tatási reform irányelvei nem 
érintik, csupán az egyetemi 
oktatás módszerére és ta r -
ta lmára vonatkozóan rendel-
keznek. Ezért itt változta-
tásra nincs szükség. Az ok-
tatási reform irányelvei vi-
szont ú j oktatási formaként 
í r j ák elő a szakközépiskolák 
életrehfvását, illetve létesí-

Hét-nyolc dekások már a téli saláták 
Rövidesen megkezdik a szállítást a szegedi tsz-ek 
Szeged két nagy zöldség- egy két hét múlva kezdik 

kertészeti "kombinát*-Jában, meg a csehszlovákiai expor-
az újszegedi Haladás és a tot. A két közös gazdaság-
baktói Felszabadulás Ter- ból igen jelentős mennyiség, 
melőszövetkézetben több összesen 2Ö0 000 fe j saláta 
mint tizenötezer négyzetnié- kerül ki a tél folyamán, 
ter alapterületű üvegházak-
ban nevelik a primőröket. A 
termálvízzel fűtöt t korszerű 
haj ta tóházakban egyenletes 
ta la j - és levegőhőmérsékle-
tet biztosítanak, s így gyor-
san fejlődnek a zöldségfé-
lék a kedvező, szinte tava-
szias klímában. Sok a te-
nyérnyi nagyságú, hét-nyolc-
dekás súlyú saláta. 

At újszegedi Haladás Ter-
melőszövetkezetben már á 
szállításra készülnek. Csak 
a ládákat vár ják , s utána 
megkezdik a szedést. A fel-
szedett salátát megmossák, 
külön-külön lemérik és lá-
dákban gépkocsira rak ják . A 
Felszabadulás Tsz-ben mint-

tanításban, még mielőtt a iskola azonban jelenlegi for- tését. Kísérletképpen az or-
szágban már több helyen lé-
tesült erdészeti szakközépis-
kola is. Ezek az iskolák az 
érettségivel egyidejűleg le-
hetővé teázik az erdészeti 
szakmiinkáSképesités meg-
szerzését is. 

Annak érdekében. hogy 
ezeknek az iskoláknak a lé-
tesítésé az üzemi érdekekkel 
is összhangban legyen, java-
solja a bizottság, hogy az 
iskolák helyének kijelölésé-

reformtervezetből 
lenne. 

Eleven eszmecserék 
Jellemző a reformterve-

vasútállomá- | zet nagy tömegeket megmoz-
gató erejére, hogy a vele 

törvény májában nem illeszthető be 
az oktatási reform keretébe, 
s így pár éven belül szer-
vezeti változtatást kell vég-
rehaj tani . A bizottság meg-
ítélése szerint az iparitanuló 
iskolákhoz hasonló oktatási 
formában lehet majd a szó-
ban forgó iskolát átszervez-
ni, s ebben a kérdésben az 
1961-ben döntést kell hozni. 
Jövőre azonban ínég a je-
lenlegi rendszer szerinti be-

Amint a "salátaszezon* vé-
get ér, tovább hasznosítják 
az üvegházak jól előkészí-
tett, tápanyagban gazdag 
földjeit. A Felszabadulás 
Tsz-ben 150 000 csomó piros, 
hónapos retket és 120 000 cső 
zöldpaprikát is nevelnek 
részben exportra, részben 
belföldi fogyasztásra. Ebben 
a tsz-ben félmillió fo r in t é r -
tékű bevételre számítanak a 
téli primőrökből. A Haladás 
Tsz-ben is egész télen el-
foglaltságot találnak a ker-
tészetben a tagok, s így 
egyre inkább megszűnik a 
mezőgazdasági munka idény-
jellege a közös gazdaságban. 

T. B. 

Fénycsőve l v i lág í tanak 
az Újszegedi Lenszövőben 
Hat hónapig tartó munka a rmatúrá t szereltek fel a 

után a napokban adta át szövődében, miáltal az az-
rendeltetésének a Könnyű- előtt mért 40—60 lumen 
ipari Szerelő és Karbantar tó fényerősség helyett 100—120 
Vállalat az Újszegedi Ken- lumen erősségű fény ju t a 
der- Lenszövő szövödéjének 
ú j fénycsővilágftását. A be-
ruházás mintegy 900 ezer fo-
rintba került , de gazdasá-
gosságát többek közt az is 
igazolja, hogy az elavult vil-
lanyvilágítás vezetékeinek 
szabvány szerinti á ta lakí tá-
sa — mellyel a fényerő egy-
általán nem növekedne — 
szintén százezreket emész-
tett volna fel. 

A régi ötszáz villanykörte 
helyett 438 páros fénycső-

munkahelyekre, ám az áram-
felhasználás mértéke körül-
belül ugyanaz marad. Az új, 
kevert színű és szórt fényt 
adó világítás sokkal egész-
ségesebb, csökkenti a bal-
esetveszélyt. Mivel az ap-
róbb szövéshibákat is meg 
lehet látni ilyen világítás 
mellett, javul a minőség, sőt 
a dolgozók Jobb közérzete 
termelékenységnövekedést is 
eredményezhet. 

iskolázást javasolják Ásott- ben az Országos Erdészeti 
halmon, a ma érvényes ok-
tatási rendszer megtartásá-
val. 

A gyakorlat szerepe 
A középfokú erdészeti 

szakoktatást ellátó erdészeti 
technikumoknak — az okta-
tási reform irányelvei sze-
rint a többi technikumok-
hoz hasonlóan — megszün-
tetését iavasolja az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület ok-
tatási bizottsága, ugyanakkor 
kezdeményezi, hogy a két is-
kola fokozatosan alakuljon 
át felsőfokú erdészeti isko-
lává. Ezen Iskolák tanulói-

Főigazgatóság tegyen javas-
latot az Illetékes szervek-
nek. Szükséges egyidejűleg 
felhívni a figyelmet a r ra is, 
hogy az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság irányítása alá 
tartozó faipari üzemek kö-
zépfokú végzettséggel ren-
delkező káderellátása válto-
zatlanul megoldatlan. Éppen 
ezért szükséges megvizsgál-
ni a közép-, illetve felső-
fokú faipari szakiskola lé-
tesítésének kérdését, hogy a 
faipari üzemek jövőbeni 
szakemberellátása zavartala-
nul biztosított legyen. 

Sznkmai tudás nak felvétele ügyében is • • 
született javaslatuk, misze- és általános műveltség 
rlnt az iskola nappali tago-
zatára felvehetnek gimnázi-
umi, vagy középfokú erdé-
szeti szakiskolai érettségi bi-
zonyítvánnyal rendelkező ta-
nulókat. akik erdei szak-
munkásképesftéssel rendel-
keznek, vagy az iskola meg-
kezdésé előtt egyévi erdő-
gazdasági szakmai élŐgya-
korlatot szereztek. 

Az iskola leveléíő tago-
zatára felvételt nyerhet az 
a gimnáziumi, vagy közép-
fokú erdészeti szakiskolai 
érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkező tanuló, aki leg-
alább kétéves erdőgazda-
sági szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. Az oktatás idő-
tar tama mind a rendes, 
mind a levelező tagozaton 
két év, és az Iskola elvég-
zése kerületvezető erdészeti 
munkakör betöltésére képe-
s í t 

Kísérleti lépések 
A felsőfokú erdészeti is-

kolák — a javaslat szerint 

Az Országos Erdészeti 
Egyesület oktatási bizottsága 
véleménye szerint eredmé-
nyes megoldást Jelentene, h« 
a soproni felsőfokú erdészeti 
iskola keretében oldanák 
meg a felsőfokú faipari is-
kola létesítését is. az Orszá-
gos Erdészeti Főigazgatóság 
vállalati keretében. Az ok-
tatási reform fentlek sze-
rinti végrehajtása jelentő-
sen emelné az erdei szak-
munkások és kerületvezetők 
általános műveltségét és 
szakmai tudását. 

A javaslatokat megküld-
ték az illetékes szakminisz-
tériumnak, hogy érdemi el-
intézést nyerjen a2 erdészeti 
szakképzés Jövője. Az egész-
séges javaslatot támogat ja a 
városi tanács művelődésügyi 
osztálya is, amely az erdé-
szeti Szakképzésben is sokat 
vár oktatásügyünk születen-
dő reformjától . 

M M I L • »»< 

A T Á R S A D A L M I Ö S S Z E F O G Á S G Y Ü M Ö L C S E I 

Ez évben is gyümölcsöző volt a lakosság és a tanáré 
összefogása a HL kerületben. Két település problémá-
ját is sikerült megoldani, nagyrészt társadalmi mun-
kával. Mihályteleken bővítették a napközit. Az építke-
zéshez nagyon sokan nyújtottak segítséget. Építészek, 
diákok, katonák, a termelőszövetkezetek gazdái ré az 
üzemek vezetői, dolgozói mind közreműködtél a ki-

tűzött cél megvalósításában. A városi tanács építőanyag-
gal, a Hl . kerületi tanács pedig pénzzel támogatta ezt 
a nemes akciót. Hattyastelepen pedig a művelődési ott-
hon bizonyult kicsinek korábban. A telep lakói és a ke-
rületi tanács először egy teljesen ú j művelődési ház lé-
tesítésére gondoltak. A tervek készítésénél, a költségve-
tés összeállításánál azonban kiderült. Hogv 0* ú j épület 

(Ldeomann Bíla telv.) 

nagyon sokba kerülne. Erre fedezet nem volt. Ezért 
úgy határoztak, hogy a régi épületét korszerűsítik és 
bővítik. I t t is nagyon sokgn dolgozlak társadalmi mun-
kában az építkezésnél. A jelentkező nehézségeket le-
gyűrték és most már újjászületett a művelődési ott-
hon a hattyastelepiek örömére. Képünkön a mihátyte-
léki és a háityasteiépf á j épületek láthatok. 


