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Újabb üzemrész indul versenyre 
a textilművekben 

a szocialista címért 
Termelési tanácskozásokat tartottak a közelmúlt napok-

ban a textilművek dolgozói, melyeken a második negyed-
évben elért eredményeket, s a harmadik negyedéves fel-
adatokat beszélték meg. A tanácskozásokon a dolgozók 90 
százaléka részt vett. 

Az előfonó B-müszakja — követve az A-műszak felhívá-
s ó t — a Vili. pártkongresszus tiszteletére szintén vállalta, 
hogy ezentúl a szocialista üzemrész megtisztelő címének 
elnyeréséért munkálkodik. Első lépésként — közös elhatá-
rozással — a műszakban dolgozó több szocialista brigád 
egyesült, úgyhogy jelenleg az előfonó B-műszakjának ösz-
szes dolgozója két munkacsapatot alkot. 

A beteg szh 
elektronikus őre 
A szovjet sebészek állandó 

segítőtársa lesz az elektro-

kardiomonitor. Ez az elektro-

nikus készülék az orvosnak 

tüstént jelzi, ha a beteg 

szívei hirtelen megáll. A 

Leningrádban készült elek-

trokardiomonitorok kísérleti 

példányai eredményesen meg-

állták az első próbákat 

A szegedi Dózsa Tsz gazdái 

év végéig újabb 30 ezer 
pecsenvecsirkél visznek piacra 

A tsz tapasztalatai is bizonyítják, hogy legolcsóbb a baromfihús 
öt-hat esztendővel ezelőtt 

még nemcsak az egyéni gaz-
dák, hanem termelőszövetke-
zeti vezetők is esküdtek ar-
ra. hogy a baromfitenyész-
tés, -nevelés kifejezetten kis-
üzemi munka. A tyúkfélék, 
a kacsa-, a libatenyésztés — 
mondották akkor — a szö-
vetkezeti viszonyok között 
is a háztáji gazdaságok spe-
cialitása marad. 

A szegedi Dózsa Tsz gaz-
dái azonban már akkor bát-
ran vállalták az úttörők sze-
repét. S 1956-ban felépítet-
ték az első tojatóházat, csi-
benevelöket, és a központi 
major közelségében kialakí-
tották kezdetleges nagyüze-
mi kacsaneveló telepüket is. 

Az első lépések után 
A z első esztendőkben 

már-már úgy lát-
szott — állapította meg Zi-
na Miklós, a tsz elnöke —, 
hogy „törököt fogunk" a 
nagyüzemi baromfival. Sem-
miféle nagyüzemi tapasz-
talataink nem voltak. Amit 
pedig az egyéni életből tud-
tunk a baromfiról, az édes-
kevésnek bizonyult. 1957-ben 
a kacsaállományunk 67 szá-
zaléka apró korában elhul-
lott, s 15 százalékos veszte-
séggel tudtuk felnevelni a 
csibéket is. Akkor arra gon-
doltunk, abbahagyjuk az 
egész vállalkozást. Most mór 
azonban nagyon jó, hogy 
nem így történt. Megtanul-
tuk a nagyüzemi baromfine-
velés fortélyait és jelenleg 
ez hozza nekünk a legtöbbet 
a konyhára. 

A szövetkezetnek alig 
másfél hónappal ezelőtt ké-
szült el az első igazán mo-
dern, húszezer férőhelyes 
központi fűtéses csibeháza. 
Ebben két tízezres csoport-
ban nevelkednek a csibék. 
Ezelőtt jóval szerényebb, öt-
ezer férőhelyes épületekben 
dolgoztak. Az igazi értelme 
a csibenevelésnek tehát ak-
kor jön itt meg, hogy ha 
majd a „csibekombinát" is 
ontani fogja mór az olcsó, 
ízletes baromfihúst, 

Szép haszonnal 
A tsz gazdái a baromfite-

nyésztés hasznát számokkal 
is bizonyították. A kisházak-
ból julius 20-ig 4654 csibét 
értékesítettek. Ezekért 94.654 

forintot kaptak. A ráfordítá-
sokat, üzemi költségekét 
leszámítva, mintegy 11 fo-
rint tiszta nyereség jelent-
kezett kilogrammonként, s 
mindez kilenc hét alatt. A 
A „csibekombinátot" késve 
adták át az építők, de ennek 
ellenére is — mint Zina Mik-
lós elmondotta — az év vé-
géig újabb 30 ezer 8 0 — 9 0 de-
kás pecsenyecsirkét visznek 
a piacra. Az első tízezres ál-
lományból — mely már az 
új házban nevelkedik — 
mindössze 84 elhullás tör-
tént, tehát a veszteség még 
az 1 százalékot sem éri el. 

Van a termelőszövetke-
zetnek kiválóan jövedelme-
ző tojókacsa állománya és 
magyar sárga fajtájú törzs-
tyúkállománya is. Ezúttal 
azonban csak a húst terme-
lő üzemágról szólunk. A ka-
csanevelő telepről julius 25-
ig összesen 4312 kacsa „fű-
tött ki" 110 mázsa 27 kilo-
gramm súllyal, és ezért 
127 232 forintot kapott a kö-
zösség. Az első fél évre ter-
vezett baromfinevelésből 
származó bevétel 54 432 fo-
rinttal lett magasabb, mint 
amennyire számítottak. 

Az igazsághoz tartozik, 
hogy a jövedelem legna-
gyobb része még ezután ér-
kezik be a tsz-be, mert láto-
gatásunk alkalmával még 
8974 kacsa volt összesen a 
telepen, s ezek közül 6800-
at ezekben a napokban érté-
kesítenek. 

Bátor tervezés 
A mi különösen jó 

a baromfitenyésztés-
ben — mondták a gazdák —, 
hogy a ráfordított összeg, a 
munkadíj és a takarmány 
nyolc hét alatt mesés kamat-
tal térül vissza. 

A tsz gazdái a következő 
évekre újabb húszezer férő-
helyes baromfiház építését is 
tervezik. Nem hat túl me-
résznek számukra már az 
évi félmilliós szám sem. 
Már megteremtették az a-
lapvető feltételeket ahhoz, 
hogy évente akár félmillió-
nyi árubaromfit szállítsanak 
a fogyasztóknak. S ez meg-
közelíti azt a mennyiséget, 
amit a szegedi járás összes 
egyéni gazdái értékesítettek 
valamikor egy-egy év alatt. 

Csépi József 

Vidám az élet 
A NAPKÖZIS ÜDÜLŐTÁBOROKBAN 

Tízezer kiscsibe válogat a finom darakeverékben. 

Az iskolai év befejeztével 
a szegedi városi tanács a vá-
rosban öt helyen nyitott a 
napköziotthonos tanulóknak 
üdülőtábort. A Tisza partján 
elterülő legnagyobb üdülőtá-
bort kerestük fel, ahol 170 
gyerek, a Gutenberg, a Dó-
zsa György, a Dugonics, a 
Madách és a Gyógypedagó-
giai Iskola tanulói töltik a 
nyári szünidőt. A tábor ve-
zetője, a jubiláló Klementisz 
Gyuláné — tíz év óta min-
den nyáron ő vezeti az üdü-
lőtábort — ismertette a tá-
bor életét. 

A tanulók — ugyanúgy 
mint évközben — reggel 8 
órakor gyülekeznek az isko-
lában. Innen tanárok vezetik 
át őket Újszegedre, a tábor-
ba. Mindennap 9 órakor 
zászlófelvonással és napipa-
rancs-kihirdetéssel kezdődik 
a foglalkozás. 

Látogatásunkkor, mint a 
felbolygatott méhkas, olyan 
volt az üdülő. A gyermekek 
rajonként sorakoztak, majd a 
November 7 Művelődési Ott-
honba indultak, ahol A 
dzsungel ösvényén című 
szovjet—kínai filmet tekin-
tették meg. A séta és a film 
nagyszerű hatására jó ét-
vággyal ültek ebédhez. Min-
denki igyekezett, hiszen dél-
után újabb nagyszerű prog-
ram várta őket. Csoportosan 
indultak a versenyuszodába, 
ahol délután fél 5-ig, uzson-
na idejéig fürödtek, lubic-
koltak a hűs hullámokban. 

És ez így megy nap mint 

nap. Hetenként kétszer a No-

vember 7 Művelődési Otthon 

műsorán szereplő filmet né-

zik meg a tábor kis lakói. 

Hetenként ugyancsak kétszer 

— vagy ahogy az idő engedi 

— közösen fürödnek a ver-

senyuszodában. De az üdülő-

táborban sem unatkoznak. A 

tábor vezetője és a tanárje-

lölt rajvezetök sokrétű prog-
ramot állítottak össze a gyer-

mekek szórakoztatására. A 

napokban ért véget az aszta-

litenisz-házibajnokság, me-

lyet nagy hajrában Révész 

András, a Madách utcai ál-

talános iskola tanulója nyert 
meg, a második helyezett 
Kása Ferenc, a Dózsa György 
iskola diákja lett. 

Most izgalmas kulturális 
verseny kezdődött a rajok 
között. Jelenleg az egyes cso-
portokon belül, iskolánként 
„Ki mit tud?" vetélkedőt 
rendeznek, s a legjobban 
szereplő pajtások vesznek 
majd részt a döntőn. Most 
szervezték meg a táborok kö-
zötti labdarúgó-mérkőzést. 

Nemcsak az újszegedi üdíilő-
tábor, hanem a másik négy 
napközis tábor „focistái" is 
készülnek a nagy versenyre. 

Pihenve, szórakozva, taná-
ri felügyelet mellett töltik 
szünidejüket a szegedi kis 
diákok. Kitűnően gondoskod-
nak róluk. Nemcsak a tábor 
tanárai és tanárjelöltjei elé-
gedettek a központi konyha 
kiváló főztjével, hanem a 
nagy kritikusok, a jó étvágyú 
úttörők is. 

Édes a pihenés 

A melegben jó zuhanyozni 

AZ ORVOS ÍRJA: 

Hőguta, napszúrás, napozás 
Ismeretes, hogy a túlságo-

san erös napsütés rosszullé-
tet idézhet elő. A szervezet 
hőszabályzó rendszere csak 
bizonyos határig képes véde-
kezni a melegártalom ellen. 
Ezen a ponton túl hőguta lép 
fel, a beteg elveszíti eszméle-
tét, légzése kihagy, érverése 
szapora lesz. Ha ilyenkor a 
beteg nem kerül gyorsan hű-
vös helyre, akkor a hőguta 
végzetes következményeket 
vonhat maga után. 

i.J.mi iÉiimmöm 

Ezek a héthetes kacsák is igazolják, hogy a szegedi Dózsa Tsz-ben már megteremtették a baromfinevelés 
nagyüzemi kultúráját. 

Napszúrás akkor követke-
zik be, ha a napsugár köz-
vetlenül a fejet éri. A nap-
szúrás tünetei az esetek több-
ségében csak néhány órával 
a sugarhatás után következik 
be. A beteg ilyenkor 

fejfájásról, 

szédülésről panaszkodik, 

lábai elgyengülnek. szeme 
káprázik, füllé zúg és súlyo-
sabb esetben eszméletét is 
elvesztheti. 

A napszúrásban szenvedő 
beteg ruháját oldjuk meg, és 
vigyük őt hüyös környezetbe. 
Kerüljük a hirtelen erős le-
hűtést és a sérült hosszas 
szállítását, mert a tapaszta-
lat szerint ezek rontják az 
állapotot. A fejre tegyünk 
gyakran cserélt hideg boroga-
tást. Az eszméletzavar lehe-
tősége miatt a napszúrásban 
szenvedőt egy percre sem 
hagyjuk magára, mert önma-
gában vagy környezetében 
könnyen kárt tehet. A tiszta 
tudatú betegnek adjunk bő-
ségesen langyos italokat, esz-
méletlen állapotban az itatás 
tilos, mert félrenyelés követ-
keztében a folyadék a lég-
utakba kerülhet és fulladást 
idézhet elő. A legfontosabb 
az, hogy minél előbb szerez-
zünk orvost. 

A napszúrást valószínűleg 
nemcsak a napfény hősugarai 
idézik elő. hanem létrejötté-
ben szerepet játszanak 
egyéb sugárfajták is, ame-
lyek főleg vegyi hatásokat 
fejtenek ki a szervezetben. 
Ebből következik az, hogy 
viz közelében, vagy magas 
hegyvidéken, ahol az erős, 
úgynevezett ^ibolyántúli* su-

gárzás mellett a napsugár 
hőhatása kevésbé érvényesül, 
fokozott gondot kell fordíta-
ni a fej védelmére. Napozá 
közben nedves sapkával 
vagy kendővel fedjük be fe 
jünket és mivel a közvetlc 
napsugarak a szemre is árta; 
masak, használjunk ilyen ke 
barnásszürke üvegü napszem 
üveget 

Lehetőleg reggel napoz-
zunk, mielőtt a Nap túl ma-
gasra emelkedett volna. A 
bőrt dörzsöljük be sötét üveg-
ben tartott étolajjal, mert a? 
így jobban elnyeli az ibo-
lyántúli sugarakat 

A csecsemő napoztatása 

különös gondot igényel. A 
negyedik hónap betöltés; 
előtt a csecsemőt nem sza-
bad erősebb napra vinni, s a 
fejét még ezután is árnyék-
ban kell tartani. Két perc-
cel kezdjük a csecsemő na-
poztatását és további két per-
cekkel emeljük az időt foko-
zatosan tizenöt-húsz percre 
Az első napokban csupán i 
csecsemő egyes testrészeit na 
poztassuk és csak később tér 
jünk rá a teljes test besuga-
roztatására. Egyformán 
ügyeljünk a baba napszúrtí-
sának és meghűlésének el-
kerülésére, és adjunk a kicsi-
nek bőséges teát. 

Vannak betegségek, ame-
lyekben szenvedő számára a 
napozás súlyos következmé 
nveket vonhat maga után 
Nyílt tüdőgümőkór, minden 
féle eredetű lázas állapot, r 
pajzsmirigy fokozott működé 
se, magas vérnyomás, vér-
szegénység esetén tilos a nap-
kúrázás. 

Dr. & EL 


