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Számvetés az év vége előtt

Telnek
Befejezés előtt az cs^rríunkák
Gondos betakarítás

A Központi
Statisztikai
Hivatal Csongrád
megyei
igazgatósága kiadta jelentését az elmúlt kilenc hónap
eredményeiről. Az összegezésből kitűnik, hogy Szeged
és Csongrád megye iparában
és mezőgazdaságában kielégítő a fejlődés, az
1973-as
esztendőt, jó eredményekkel
zárhatjuk. Néhány ágazatról
a következőket állapították
meg:

Jovolt

a termelékenység
Az ipari termelés 1973.
harmadik negyedévében dinamikusan emelkedett,
és
így az év első három
negyedévében együttesen — az
országos átlagot meghaladva
— 9,7 százalékkal volt több,
mint 1972. azonos időszakában. Ebben az évben ú j r a
emelkedett az ipari foglalkoztatottak száma, de a termelés növekedésének döntő
hányada — 86 százaléka —
továbbra is a termelékenység emelkedésének eredménye.
Az állami iparon belül az
év első háromnegyedében a
nehéziparban 10,5, a könynyűiparban 7,5, és az élelmiszeriparban 6,3 százalékos
volt a termelés emelkedése.
A termelés növekedésének
jelentősebb tényezői
között
említésre méltó, hogy továbbra
is
dinamikusan
emelkedett a szegedi
medencében a szénhidrogének
termelése. A háromnegyedévben kitermelt kőolaj
9
százalékkal, a földgáz
151
százalékkal volt több,
az
előző év azonos időszakáénál, a propán-bután gáz termelése pedig megnégyszereződött. A kutató- és feltáró
munka is több volt,
mint
korábban, az elvégzett f ú r á sok hossza két és félszerese
a megelőző évinek. A Szegedi Ruhagyárban az év első
háromnegyedében
a
bérmunkában készített férfiöltönyök mennyisége kétszeresére emelkedett. Ezt nagyrészt az tette lehetővé, hogy
a munkaruhagyártást teljes
egészében átadták az ú j o n nan beszerzett, korszerű gépekkel felszerelt szentesi telepüknek. Szinte valamennyi
termékből növelte termelését a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat. így a szovjet
piacon jelentkező
növekvő
igény eredményeként a levesporgyártás
kétszeresére,
á
baromfikonzerv-gyártás
pedig hétszeresére emelkedett.

Lakásépítés, export
nyereseg
A megyei székhelyű építőipari vállalatok és szövetkezetek 1973. első 9 hónapjában összehasonlítható
áron
20 százalékkal — az országos átlagot jelentősen meghaladó mértékben — növelték termelésüket, így a saját építési-szerelési munkájuk értéke meghaladta
a
másfél milliárdot Az állami
építőipari
vállalat,
szinte
teljes egészében a
Délmagyarországi Építő Vállalat az
év első kilenc hónapjában

1296 lakást adott át, 35 százalékkal többet, mint az előző _ év azonos
időszakában.
Csupán a létrehozása
óta
veszteségesen dolgozó ALÉP
gyengélkedik jelenleg is, s
nem tud kilábalni veszteségeiből.
A megye iparának exportértékesítése az eltelt
időszakban — bár a termelés
ütemétől elmaradva —
8
százalékkal emelkedett.
A
kiszállított
termékek
nagyobb hányada, 57 százaléka, a szocialista országokba
irányult. A Gazdasági
Bizottság által megfigyelésre
kijelölt nagyvállalatok közül
a megyében levő vállalatok
és gyáregységek termelésének növekedési üteme
továbbra is némileg meghaladja a megyei átlagot.
A környezetünkben
levő
iparvállalatok és szövetkezetek az idei háromnegyedévben 11 milliárd forint értékű árbevételt értek el. A
nyereségük 929 millió forint
volt, amely 11 százalékkal
több mint 1972. azonos időszakában volt. Veszteségesen
zárta az elmúlt kilenc hónapot a Szegedi Konzervgyár és a Vas- és Fémipari
Szövetkezet.

Keresetek,
vásárlások
A
megye
lakosságának
készpénzbevételei 1973. I—
IIL negyedévben 7 százalékkal emelkedtek. A növekedés üteme azonos az elmúlt
évivel, de az országosnál kisebb. Az összes pénzbevételeken belül ez évben — a
múlt évitől eltérően — a bér
és bérjellegű bevételek növekedése gyorsabb volt, mint
a mezőgazdasági
munkából
származó bevételeké,
mind
országosan, mind pedig környezetünkben.
A lakosság készpénzbevétele az elmúlt kilenc hónapban közel 6 milliárd forint
volt Szegeden és Csongrád

Erősáramú
laboratórium
Erősáramú elektromos mérőlaboratóriumot
rendeztek
be a szegedi Rózsa Ferenc
gimnázium
alagsorában.
Több mint 200 ezer forint értékű társadalmi munkával
járultak hozzá az erősáramú
tagozat nevelői és tanulói a
korszerű oktatóterem elkészítéséhez, s rajtuk kívül
villamos berendezések és szerelési anyagok juttatásával
segítette a DÉMÁSZ és a
Szabadtéri Játékok Igazgatósága a terem berendezését.
A laboratóriumban 120 nappali, és mintegy 200 levelező tagozatos hallgatót képeznek korszerű körülmények
között. '
Acs 0. Sándor felvételek

megyében. Az ágazatokban a
következőképpen
alakultak
a havi átlagkeresetek: iparban 2207 forint, az
építőiparban 2580, a kereskedelemben 2181, a közlekedésben 2516, míg a szolgáltatásban dolgozók 2004 forintot kerestek átlagosan havonta.
A kiskereskedelem forgalma az elmúlt háromnegyed
évben 8 százalékkal
volt
több, mint a tavalyi hasonló
időszakban. A keresetek nagyobb részét élelmiszerekre
költötték el, kisebb mennyiségét ruházkodásra, vegyesiparcikkre közel 2 milliárdot
adott ki a lakosság.

Mezőgazdaság
A mezőgazdasági termelés
ugyancsak dinamikusan f e j lődött az idén.
Ismeretes,
hogy tavaly kiemelkedő volt
a gabona terméseredménye,
de az idei még annál is kedvezőbb lett. Gabonából
30
ezer vagonnal
takarítottak
be a megye mezőgazdaságában. Valamennyi gabonaféle
terméshozama jobb volt
a
múlt évinél. Búzából — az,
országos átlaggal
egyezően
— 34,7 mázsa volt a hektáronkénti átlagtermés,
ezen
belül az állami gazdaságokban csaknem 40
mázsás,
vagy azt meghaladó volt a
termésátlag, de a termelőszövetkezetekben sem
volt
ritka a negyvenmázsás hektáronkénti terméshozam.
Az állattenyésztésben folytatódott a kedvező
irányú
fejlődés: szeptember
végén
két és fél ezerrel
több
szarvasmarhát, illetve tehenet, 66 ezer darabbal több
sertést tartottak a megyében, mint egy évvel korábban. A szarvasmarhatartásban továbbra is
csak a
nagyüzemekben
tápasztalható fejlődés, a kisüzemi állomány változatlan. A sertésállomány növekedése viszont csaknem teljesen
a
kisgazdaságokban
következett be.

Somogyi

November eleje verőfértynyel köszöntötte a hátárban
még itt-ott szorgoskodókat,
de lassan-lassan már elnéptelenednek az őszi'földek, befejeződnek a nagy munkák,
végefelé tart mindenütt
a
szüret, az ősziek magja
a
földben pihen, csak néhol virítanak sápadt-szürkén
a
kintlevő kukoricaszárak.
A korábban lehullott csapadék kedvezett a határnak, s így a még hátramaradott talaj-előkészítési
munkák is gyorsabb ütemben haladnak.
A szegedi földeken különösen a piros aranyat, a t á j
égő kincsét, a fűszerpaprikát
viselte meg ez a nyár, ősz.
A legtöbb helyen ráfizetéssel
termesztették
az idén. Az
egyik jól termelő gazdakö-

zösségfoen. d József
Attila
Termelőszövetkezetben
az
idén összesen
243 holdon
virított a t á j kincse, háztáji
és közös területen együtt, és
a holdankénti
termésátlag
csak 37 mázsára sikerült. Ez
nem valami fényes, hiszen
tavaly mintegy
60 mázsát
szüreteltek holdanként. Most
az utolján
munka",

tart a „csípős

mintegy 45 vagonnyi
paprikacsipedés van hátra. A tagoknak ez még jó néhány
napig ad foglalatosságot. S a j nos, mint köztudott, ennél a
fűszernövénynél igen
nagy
az élőmunka-ráfordítás, a gépesítés nem megoldott, ezért
ismételten számolni lehet azzal, hogy a gazdaközösségek
kisebb területen termesztik
m a j d az elkövetkezendő időben. Az
idei tapasztalatok
nem kedveznek,
nemcsak
azért, mert kisebb a
termés, de azért is, mert a költségek megduplázódtak. Különösen válogatásnál kritikus
a helyzet, diákok segítsége
nélkül ma
már jó néhány
termelőszövetkezetben
saját
erőből nem is tudnának megbirkózni ezzel a feladattal.
A József Attila Termelőszövetkezetben az őszi
napokban 800 hold búzát terveztek vetésre, de mivel az

Károlyné

felvétele

idő kedvező,
ezért jelentősen nagyobb területen
került földbe a mag. Eddig 950
holdon.
Jó a talajmunka, optimális
vetőmagágyat
készítettek
elő.
Még pár napig, ha az
eső
nem zavar, mintegy 100 holdat elvetnek. Az idei tapasztalatokból
okulva
takarmánybúzát termesztenek inkább nagyobb területen, amiből 23—28 mázsát is takaríthatnak be holdanként, annál
inkább, mert az idén is a 150
vagon kukorica helyett
—
terv szerint — csak 80 vagon lett a közös gazdaságban. Az augusztusi szárazságot nem b í r j á k a szikes es a
szikesedésre hajlamos
torozsmai földek.
A termést gondosan takarították be,
hogy ami már megtermett,'
ne menjen veszendőbe. Képünk a házi kivitelezésű, olcsó kukoricagórét
ábrázolja. A héttől kezdve már csak
az őszi mélyszántás
jelent
gondot a szegedi t á j
legtöbb közös
gazdaságában,
így a József Attila Termelőszövetkezetben is.
Hatszáz
hold vár szántásra, de a 20
erőgép rövid idő alatt meg-;
birkózik vele.
Sz. L. L

Lesonczi Pál látogatása
afrikai országokban
Losonczi
Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának
elnöke Yakubu Gowon tábornok, nigériai,
Ignatius
Kuti Acheampong
ezredes,
ghanai, dr. Siaka Stevens
Sierra Leone-i és Habib Burgiba tunéziai államfő meg-

hívására
november
I2-től
26-ig hivatalos
látogatást
tesz a Nigériai Szövetségi
Köztársaságban, a Ghanai
Köztársaságban,
a Sierra
Leone-i Köztársaságban es a
Tunéziai Köztársaságban,

