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Sofc e z e r po r c fpo — Három i i t ós szekrények — Nagyobb értékű seprűk 

Három szegedi üzem 
terven felüli termelése 

A szegeéli ipari üzemek 
többsége már teljesítette 
1960. évi tervét , a negyed-
évről negyedévre tar tot t üte-
mes termelés eredményekép-
pen az év végi ha j r á ra szinte 
sehol sincs szükség. Most a 
sok közül három olyan 
üzemről számolunk be, ahol 
m á r nem gond a tervte l je-
sítés, ahol a hátra lévő héten 
a dolgozók a túlteljesítésen 
fáradoznak. 

B Ú T O R G Y Á R 
Az idei év igazán gördü-

lékeny termelést hozott a 
Szegedi Bútorgyárban, s a 
gyár tmányprof i l megváltoz-
ta tásának ellenére sem volt 
zökkenő a termelésben. A 
zártciklusos termelési rend-
szer megtet te hatását : no-
vemberben már tel jesí tet te 
tervét az üzem, s ily módon 
több mint egy hónap marad t 
a terven felüli munkára . 
406 háromaj tós szekrény, 330 
falipolc, tö^b könyvszek-
rény, apróbútorok és kisebb 
mennyiségű parket t léc elké-
szítésére adódott lehetőség. 

Már csak négy nap áll 
rendelkezésére a bútorgyá-
r iaknak, mivel az év utolsó 
nap ján lel tar, s egyéb más 

munkák miat t szünetel a 
termelés, de ennyi idő is 
elegendő ahhoz, hogy a hi-
ányzó hetven háromaj tós 
szekrényt és kb. ötven fali-
polcot legyártsák, s ezzel 
eleget tegyenek kötelessé--
güknek. 

C I P Ő G Y Á R 
Egy évvel ezelőtt szintén 

átállás bolygatta meg a Sze-
gedi Cipőgyár addigi rend-
jét, s emia t t csak kisebb 
eves tervet kapott az üzem. 
Az első évnegyedben való-
ban még b a j volt a terme-
léssel, de a másodiktól kezd-
ve zavartalanul folyt a mun-
ka, amely végülis 62 és fél-
ezer pár cipőt kitevő több-
lettermelést eredményezett . 
A gyártott női szandálokra, 
kórömcipökre nagy szüksége 
volt a belföldi kereskede-
lemnek, s ezért dicsérhető 
a gyárban egész éven á t 
uralkodó egészséges munka-
versenyszellem. 

A jövő hétre még 15 ezer 
pór cipő .elkészítése, vala-
mint az export terv teljesí-
tése maradt a cípőgyóri dol-
gozókra. Tehát minden bi-
zonnyal adósság nélkül kezd-
hetnek az ú j évhez. 

s e p r ü g y A r 
A Szegedi Seprűgyár mun-

ká já t a termel t áruk értéke 
határozza meg. A jó munká t 
jelenti, hogy december 9-ig 
teljesítették az értéktervet, 
és kisebb mértékben a sep-
rűgyártásban, nagyobb mér-
tékben a szőrfeldolgozásban 
5—6 százalékos túlteljesí-
tésre nyílt lehetőség decem-
ber 31-ig A szőrfeldolgo-
zásnál mutatkozó termelési-
értékemelkedés főképp egy 
májusban bevezetett új í tás-
nak köszönhető, melynek 
a lap ján havonta ezer kilo-
gramm export minőségű ló-
sörtét tudtak gyártani. 

Bár a vállalat mennyiségi 
tervét az év folyamán nem 
emelték meg, a negyedéves 
operatív tervek az eredeti 
tervnél nagyobb feladatokat 
tűztek a vállalat elé. Az év 
folyamán összesen 1 millió 
100 ezer kéziseprűt, és mint -
egy háromnegyedmill ió na-
gyobb méretű seprűt gyár-
tottak, melyeket — az 
ARTEX révén szokásos 
üzletfelük: Svájc, az Egye-
sült Államok és Nyugat-Né-
metország vásárol meg. 

A Csongrád megyei állami Erdőgazdaság 
már nyereségrészesedést fizetett 

A Csongrád megyei Álla-
mi Erdőgazdaság, mely ok-
tóber elsejével zár ta « 
gazdasági évet, elsőnek fi-
zette ki Szegeden az ered-
ményes munka után járó 
nyereségrészesedést. A dol-
gozók mór most, karácsony-
ra megkaphat ták az átlago-
san 18 napi keresetnek 
megfelelő összeget, vállala-
ti szinten összesen 322 ezer 
forintot. 

Az erdőgazdaság a ta-
vasszal nagy lendületnek 
indul t munkaversenynek 
köszönheti eredményeit . 
Éves tervüket 106 százalék-
ra teljesítették a dolgozók, 
t ez egymillió 794 ezer fo-
r i n t többtermelésnek felel 
meg. A tervezett költségek-
nél egy százalékkal olcsób-
b a n végezték a csemetene-
velést. a telepítéseket, a 

fakitermelést és egyéb mun-
kálatokat . A kitermelt fa-
anyag gondos kezelésével és 
osztályozásával az előírt 
mennyiségnél több, értéke-
sebb ipari fá t ad tak a 
népgazdaságnak, s jelentős 
eredményt ér tek el egyéb 
anyagtakarékossági mozgal-
makban. Igy azután a ter-
vezett egymillió 790 ezer 
forint nyereséggel szemben 
kétmill ió 708 ezer forfcit 
gazdasági hasznot tudtak 
fe lmutatni az év végén. 

A Csongrád megyei Álla-
mi Erdőgazdaság területén 
folyó cjunkaverseny győz-
tesei ez évben: első az 
ásotthalmi, második és 
harmadik a szegedi, illetve 
a kisteleki erdészet. Ezek 
dolgozói a nyereségrészese-
désen kívül külön jutalma-
kat is kaptak. 

Kubai kereskedelmi 

kormányküldöttség 

Budapesten 

Lompart külügyi államtit-
ká r vezetésével szombaton 
kubai kereskedelmi kor-
mánydelegáció érkezett Bu-
dapestre. A kubai delegáció 
tárgyalásokat folytat a ma-
gyar kormány képviselőivel 
az ez év szeptemberében 
Havannában kötött hosszú-
lejáratú kereskedelmi, fize-
tési, hitelnyújtási, tudomá-
nyos és műszaki együttmű-
ködési megállapodásokkal 
összefüggő kérdésekről, va-
lamint az 1961. évi magyar— 
kubai árucsereforgalomról. 

Az idén tovább növekedett 
a lakosság vásárlóereje 

Háztartási kisgépek, bútorok, ruházati cikkek a legkeresettebb 
árucikkek között 

Az 1960-as esztendő gaz-
dasági mérlege ugyan még 
nem készült el, a statisztiku-
sok azonban máris sok ér-
dekes következtetést vontak 
le az "óév* eddig rendelke-
zésre álló adataiból. 

Különösen a kiskereskedel-
mi áruforgalom alakulása 
ad hű képet arról, hogyan 
növekedett a lakosság vá-
sárlóereje, 

miként változott a legkere-
settebb cikkek listája. 

Ma már e lmondhat juk, 
hogy a közszükségleti cik-
kek között polgárjogot nyer-
tek azok az áruféleségek, 
amelyek néhány éve még 
fényűzésszámba mentek. 

Ezek közé tartozik pél-
dául a televízió, amelyből 
1957-ben mindössze 4982 
darab kelt el. s az idén az j 
első háromnegyed évben ! 
körUlbelül 37 500. 

Hasonlóan gyors -ka r r i e r t* 
csináltak a különböző ház-
tartási kisgépek, a porszí-
vók, a padlókefélők, a mo-
sógépek és hűtőszekrények. 
Hűtőszekrény tavaly több 
min t nyolcezer talál t gaz-
dára, az idén pedig előre-
láthatólag tízezernél több 
kelt el. 

Mosógépből 1959-ben egész 
évben 99 700 fogyott el, ez 
évben már az első három-
negyedben 102 000~ret vá-
sároltak. 
Beszédesek a lakásbútorok 

forgalmi számai is. Nyolc 
évvel ezelőtt hazánkban 116 
millió forintot költöttek a 
családok otthonuk szépítésé-

re, ú j bútorok és egyéb be-
rendezési tárgyak vásár lá-
sára. 

Az otthoni -beruházások* 
összege az idén már jóval 
egymilliárd forint fölött 
lesz. 
Az előző évieknél jóval 

többet költöttünk az idén 
ruházkodásra is. Gyapjú- és 
műanyagszövetből minden 
valószínűség szerint nyolc-
millió négyzetméter fölött 

lesz a kiskereskedelem for-
galma, s 

férfiöltönyből, női kábái-
ból, női ruhából, gyermek-
holmikból is egyenletesen 
emelkedik a forgalom gra-
fikonja. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
most már évenként körül-
belül 5 mill iárd cigarettát 
szívnak el a dohányosok. 
Sörből 300 millió litert meg-
haladó mennyiség fogy el. 

Sokat adott Szegednek a hároméves terv 
A város eddigi fejlődéséről és az új év legfontosabb feladatairól nyilatkozik 

a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke 

Néhány nap és vége az 1960-as évnek. Befejeződik a hároméves terv is, amely 
nemcsak helyrehozta az ellenforradalom okozta károkat a nepgazdasagban, 

hanem lerakta a további fejlődés alapjait is iparunkban és a mezőgazdaságunkban. 
Érdemes visszapillantanunk e három év alatt megtett útra nekünk, szegedieknek is, 
hiszen — bár még sok gonddal-bajjal küszködünk — városunk sokat gyarapodott 
e három év alatt. Az elmúlt három évben megszületett párt- és kormányhatározatok, 
végrehajtásával erősödött országunk, de gazdagodott, szépült Szeged városa is. Szinte 
kézzel foghatók a hároméves terv eredményei nálunk. 

Szeged e három eredménydús esztendejéről — és ennek kapcsán röviden a ra-
rosi tanács jövő évi terveiről — beszélgettünk Biczó Györggyel, a városi tanacs 
végrehajtó bizottságáruik elnökével, akinek nyilatkozatát az alábbiakban közöljük. 

11 kilométerrel nőtt a vízvezetékek hálő-

Magyar—osztrák közúti egyezményt 
írtak alá 

A Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium, valamint 
az osztrák kereskedelmi és 
újjáépítésügyi minisztérium 
delegációi között Bécsben, 
december 19-től 21-ig tá r -

gyalások folytak a kölcsönös 
közúti szállítások ügyében. 
A megbeszélések olyan meg-
állapodások aláírásához ve-
zettek, amelyek lényeges 
könnyítéseket tartalmaznak 
a közúti áruszállítás részére 

Gazdasági egyezmény 
Magyarország és az EAK között 

A Magyar Népköztársaság 
és az Egyesült Arab Köztár-
saság kormányküldöttségei 
között a két ország gazdasá-
gi kapcsolatait szabályozó, 
hároméves kereskedelmi és 
fizetési egyezmény keretei-
ben az 1960. má jusában t a r -
tott megbeszélések alapján, 
december 8-tól vegyesbizott-
sági tárgyalások folytak Kai-
róban. 

A két ország közötti ke-
reskedelmi kapcsolatok több 
kérdését szabályozó és a for-
galom fejlesztését elősegítő 
megállapodásokat, valamint 
hitelegyezményt ír tak alá. 

Magyarország vállalta, hogy 
az EAK egyiptomi és szíriai 
tartományának iparfejleszté-
sét szolgáló egyes igények 
kielégítéséhez nehézipari be-
rendezések és beruházási ja-
vak szállítására szóló ötéves 
törlesztéses hitelt nyújt, ala-
csony kamattal. Az EAK 
kormánya ezzel szemben 
kedvező feltételeket biztosí-
tott az ellentételként szállí-
tandó nyers pamut és egyéb 
á rak vásárlására. 

A magyar kereskedelmi 
delegáció december 23-án 
érkezett vissza Budapestre. 

A fejlődés egynéhány jellegzetes voná-
sára szeretném felhívni a figyelmet, még-
pedig különösen a tanács hatáskörébe, 
irányítása alá tartozó üzemeknél — mon-
dotta Biczó György elvtárs. — Egyálta-
lán nem lebecsülendő helyet foglal el a 
város iparán belül a tanácsi ipar, amely 
amellett , hogy termelésével az árukész-
leteket növeli, az elért vállalati nyeresé-
gekkel és a befizetett forgalmiadókkal 
költségvetésünket is megalapozza. Évről 
évre növekvő tanácsi költségvetéseink vi-
szont intézményeink fenntar tását , a la-
kosság kulturális, szociális, kommunál is 
igényeinek fedezését szolgálják. 

Sokat fejlődött Szeged helyiipara az 
elmúlt három évben. 

A könnyűiparhoz tartozó tanácsi üzemek 
termelésének értéke például 25 millió fo-
r int tal emelkedett . Ez 10,6 százalékos 
emelkedésnek felel meg, s ezzel egyidő-
ben a termelékenység is nőtt több mint 9 
százalékkal. Köztudomású, hogy helyi-
ipari üzemeink berendezése, felszerelése 
meglehetősen avult. Ezért az elmúlt há-
rom évben több mint 11 millió for in t é r -
tékű beruházást és fe lúj í tás t biztosítot-
tunk ezeknek az üzemeknek. Ebből épí-
tették fel a Fonalmentő Vállalat ú j rész-
legét, bővítették és korszerűsítették a Sep-
rűgyárat és az Ecsetgyárat. 

Nagy helyi eseménye a hároméves 
•terv utolsó esztendejének, hogy Sze-
geden befejeződött a mezőgazdaság 

szocialista átszervezése. 
Az átszervezés nyomán a szegedi te rme-
lőszövetkezeti gazdák becsülettel dolgoz-
tak, sok nehézséget győztek le. Az átszer-
vezés utáni mostani első évben az aszá-
lyos esztendő ellenére is, jelentős sike-
reket val lhatnak magukénak. Termelőszö-
vetkezeteink sok létesítménnyel bővültek. 
Ennek következtében 

mezőgazdasági exportunk is megnőtt 
és néhány nap óta Berlinbe, Prágába és 
Bécsbe száll í t juk a szegedi termelőszö-
vetkezetek friss áruit . Jelentősen gyara-
podott a szegedi termelőszövetkezetek ál-
latál lománya is a szántóföldi termelés 
mellett. Ezzel a fejlődéssel azonban e lé-
gedetlenek vagyunk, hiszen Szeged te r -
melőszövetkezeteiben mindössze 16,2 szá-
mosállat ju t 100 kataszteri hold területre. 
Örvendetes a város ellátása szempontjá-
ból, hogy a szegedi termelőszövetkezetek 
1961-ben jelentősen fejlesztik zöldségter-
mesztésüket. Mintegy 900—950 hold terü-
leten termelnek zöldséget jövőre. Növelik 
az ál latál lományt is, mer t a következő 
évben kétezer hízott sertést, 300 hízott 
marhá t és három vagon baromfi t aka rnak 
átadni az á l lamnak közfogyasztás céljaira. 

Gyarapodásunk szembetűnik akkor is, 
ha a szegedi kiskereskedelem forgalmát 
vizsgáljuk. 

A lakosság életszínvonalának emelke-
dését bizonyítja, hogy a tanács irá-
nyítása alá tartozó kiskereskedelmi 
hálózat forgalma a három év alatt 

176 millió forinttal növekedett. 
A megnövekedett forgalom megkövetelte 
a meglévő üzlethálózat bővítését és kor-
szerűsítését. A három esztendő alat t a 
kereskedelem fejlesztésére és gépekre S 
millió forintot, a berendezések fe lú j í t á -
sára 4 millió forintot fordí tot tunk Sze-
geden. Szépen szaporodott ezeknek az ősz-
szegeknek felhasználásával a modernebb 
üzletek száma. Például 1960-ban 9 ú j ön-
kiszolgáló boltot létesítettünk. Természe-
tesen nem hagyjuk abba az üzletek kor-
szerűsítését. 1961-ben a Szatymaz utcá-
ban egy kereskedelmi üzletház épül, azon-
kívül 18 á rudé t ú j í tunk fel. Szép ered-
ményt ér tünk el a régi, rosszhírű ta l -
ponállók átalakításóval. Jó néhány egész-
ségtelen, piszkos italboltot szüntet tünk 
meg az elmúlt években. 1061-ben ú j a b b 
három italboltot a lakí tunk át modern kis-
vendéglővé 

Jelentős összeget fordí tot tunk a három 
esztendő alat t a lakosság kommunál is el-
lá tására : 250 milliót használ tunk fel erre 
a célra. 

A gáztermelés növelésére, a gázvTie-
tékhalózat fejlesztésére, állóeszközök 
felújítására 10 millió forintot fordí-

tunk. 
Elkészült többek között a gázlefejtő ál-
lomás is, amely lehetővé teszi a födgáz 
bekeverését a gázgyár által termelt gázba. 
A keverés nemcsak jobb minőségű gázt 
eredményez, hanem jelentős szénmegta-
karí tást is jelent a népgazdaságnak. A 
három év alat t Szegeden 1400-zal szapo-
rodott a gázfogyasztók száma, a gázveze-
tékhálózat négy és fél kilométerrel növe-
kedett és emellett négy és fél kilométer 
hosszú vezetéket cseréltünk ki. 

1961-ben megkezdődik a gázgyár re-
konstrukciója, 

amely hosszú évre biztosítja a város 
zavartalan gázellátását, és a gázellátás 
bővítését is. 

Szeged nemegyszer küszködött ivóvíz-
hiannval is. A három év alat t 12 ű j kuta t 
fú r tunk . Ennek eredményeként 

a vízhozam a városban évenként 400 
ezer köbméterrel növekedett, 

zata. 1100 házat kapcsoltunk be a víz-
szolgáltatásba három esztendő alat t . Min-
dig nehézségeink voltak a csatornákkal 
is. A nehézségek csökkentésére négy ki-
lométerrel növeltük a zártszelvényű 
szennyvízlevezető csatornáink hálózatát . 
Elkészült az észak-újszegedi belvízmen-
tesítő csatorna és 1960-ban hozzákezdtünk 
a holt-Tiszán a hattyasi átemelötelep épí-
téséhez is. Ez a munka 33 millió for in tba 
kerül majd . Az átemelő telep lehetővé te -
szi Szeged csatornázásának befe jezésé t 
Felkészültünk az árvizek elleni védeke-
zésre. A Felsőtiszaparton megerősítet tük 
a védőtöltést. 

Még mindig elégedetlenek vagyunk a 
város tisztaságával. Ezért jelentős össze-
get fordí tot tunk ilyen célra. A Köztisz-
tasági Vállalatnál a különböző gépek, 
eszközök fe lú j í tására 13 millió for in t 
jutott . 

Szeged belső utcáin ma már fénycső 
világít. 

A bel- és külterületi közvilágítás kor-
szerűsítésére három és fél millió forin-

tot adtunk az utóbbi években. 
Rohamosan emelkedik a város forgal-

ma. A közlekedés korszerűsítésére 11 és 
fél millió forintot ruháztunk be. A vil-
lamoskocsi-parkot 15-tel kellett növelni. 

A korábbi évektől eltérően jelentős ősz-
szeg, 

30 millió forint jutott a város rossz 
helyi útjainak javítására. 

Ezzel azonban nem oldottunk meg min-
den problémát. Szorgalmazzuk az utak to-
vábbi korszerűsítését. Petőfitelepet és Ú j -
szeged külső részét a k a r j u k elsősorban 
bekapcsolni az autóbuszforgalomba. 

Egy-két szót a lakáshelyzetről is. A há-
rom esztendő alat t 

796 lakást építettünk állami pénzen 
és emellett 562 bérleményt újítottunk 

fel. 
1961-ben mintegy 350 lakást építünk fel 
Szegeden. Ezeknek mintegy ké tha rmada 
szövetkezeti lakás lesz. 

Nagyon jelentős összeget, 
160 millió forintot használtunk fel az 
utóbbi három évben oktatási, népmű-

velési célokra, 
az óvodák, az általános iskolák, a szín-
ház és a művelődési otthonok üzemelteté-
sére és fenntar tására . Az iskolai tanter -
mek száma 26 tanteremmel bővült Szege-
den ez idő alatt. Nem kis eredményt ér-
tünk el az általános iskolai tanulók nap-
közi otthonos ellátásában. 1958-ban 759 
tanuló vett részt a napközi otthonos ét-
keztetésben, 1960-ban már 2237 tanuló el-
látását biztosítottuk. Jelentősen emelke-
dett a szegedi tanulók részvétele a nyári 
táborozásokban is. A megkezdett iskolai 
építkezéseket folyta t juk 1961-ben. Gedó-
ban egy nyolc, Újszegeden pedig egy 12 
tantermes iskola épül és megkezdjük egy 
16 tantermes gimnázium építését is, való-
színűleg a Felsőtiszaparton. A Mérei u t -
cában elkészül a száz férőhelyes óvoda, 
amely megkönnyíti m a j d a Marx tér kör-
nyékén lakók helyzetét. 

A hároméves terv legjelentősebb sze-
gedi kulturális vonatkozású eseménye 
természetesen a Szabadtéri Játékok 

fe lú j í t ása volt. 
Az eddigi előadások színvonala igazolta, 
hogy a Szegedi Szabadtéri Já tékok meg-
érik azt a nagy anyagi és erkölcsi tá-
mogatást, amit az ál lam és a város adot t 
az elmúlt években e rendezvényhez. 1961-
ben igyekszünk még színvonalasabbá 
tenni a játékokat és növelni hí rnevüket 
országosan, nemzetközi téren is. 

A város egészségügyi és szociális in-
tézményeinek fenntartására és üze-
meltetésére több mint 146 millió fo-
rintot használtunk fel a három év 

alatt. 
Szépen fej lődtek ezek az intézmények 
ebben az időszakban. A rendelőintézet bő-
vítésével csökkentettük a túlzsúfoltságot. 
Elkészült egy 75 ágyas szociális otthon, 
bővítettük a sportorvosi intézetet. 
Mind a három kerüle tünkben körzeti 
gyermekgyógyászt állí tottunk be. hogy ezzel 
is javítsuk a kerületek orvosellátottságat. 
1961-től a klinikák is bekapcsolódnak a 
járóbetegek orvosi ellátásába. Ez a körül-
mény nemcsak a város, hanem a szegedi 
járás biztosított dolgozóinak javát is szol-
gálja. 

Áz 1961-es évvel hozzáfogunk a máso-
dik ötéves terv végrehajtásához, amely-
nek legfontosabb célja a szocializmus 
a lapja inak lerakása. Ez megnövekedett 

• feladatokat ró a tanácsokra is. Magasabb 
termelési eredményeket kell e lérnünk, 
mégoedig nagyobb termelékenységgel. Ta-
karékosabban kell gazdálkodnunk, a ren-
delkezésünkre bocsátott anyagi eszközö-
ket pedig jobban kell felhasználni. 

Tovább kell fejleszteni az eddig el-
ért eredményeket a hároméves terv 

tapa srtal atain ak h asznositásával. 
Mindehhez, a Dél-Magyarország ú t j á n 

már most sok erőt, egészséget kívánok az 
ú j évben Szeged dolgozóinak, a városi 
tanács végrehaj tó bizottsága nevében! 


