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Kukorica, zöldség, szamóca
Fagyügyelet a gyümölcsösökben
Készülődés a palántázásra

Tervkészítéskor
úgy számoltak a szegedi járás termelőszövetkezeteiben,
hogy
május
elsejére elvetik a
kukoricát
Elképzeléseiket
nagyjából valóra is váltották, mert addigra 6995 hektáron került földbe a szem.
A tervezett terület 95 százalékán.
Mostanra már csak a kisebb.
nehezebben járható
parcellák maradtak vetetlenül. De azok se sokáig csúfoskodnak a határban! mert
ahol erre szükség van, szombaton és vasárnap is munkába állítják a vetőgépeket
Több helyen — mint például
a pusztamérgesi Rizling Tszben is — miután elvégezték
a sajátjukat, kölcsön adták a
masinákat
A város környéki gazdaságok több kukoricát vetettek, mint amennyit terveztek. Csaknem négyezer hektáron végeztek a sürgős tavaszi munkával. Ennél nagyobb területen terem az
idén a tengeri, mert sokan a
háztáji földjükbe is kukoricát vetettek, összesen 5800
hektáron termelnek kukoricát az idén Szegeden és környékén. A megyében több
mint 80 ezer hektár termésére számítanak.
Egyik munkából nő a másik — mondják a gazdák —,
mert ahogy földbe tették a
magot, máris itt a nyakukon
a palántázás. A kertészetekben már az ültetéshez „alakítják" a brigádokat
Annak ellenére, hogy egyre több helyen a helyére vetették a paprikát, még lesz
munkájuk a palántázóknak
Mire a ládákba kerül a
paprika-vagy a paradicsompalánta, addig sok a gond
vele. Szemenként szórják az
égyásókbaa
palántának
valót, s értően gondozzák,
hogy Ilyenkor, május közepén ne legyen fönnakadás az
ültetésben. Jó erős, fejlett
palántát tesznek a földbe,
hogy az átállás); a helyzetváltoztatást könnyebben elviselje a növény. A Szeged
környéki és a szegedi járási
szövetkezetekben ezen a tavaszon csaknem 10 ezer hektáron termesztenek zöldséget. A legtöbbet — kézzel —
paprikából és paradicsomból
ültetnek. Rúzsán, Mórahalmon, Bordányban jó termésre számítanak.
A szatymazi Finn—Magyar
Barátság Tsz-ben az idén is
— akárcsak tavaly — pritamin- és csípős paprikát ültetnek. Csaknem száz hektáron készítették elő a talajt.
Időben elszórák a trágyát,
fölszántották a földet, vegyszerezték a táblát Most már
valóban az időjárástól függ
minden. Ha a „fagyosszentek" nem szólnak közbe —
bizakodhatunk.
Munkaerőgondjuk nincs, mert részesinűvelőknek osztották szét a
parcellákat. Szegedről is sokan járnak Szatymazra. A i
téesz
minden
kockázatot
vállal, neveli, elülteti a palántát és a termést is értékesíti. A „vállalkozóknak",
vagyis a részesművelőknek
csak kapálni és szedni kell a
pritamin paprikát A tavalyinál jobb esztendőt várnak. 10—11 millió forint árbevételre számítanak.
A héten kiültették az első
tő dinnyéket Reggeltől estig
utallózta, csíkozta a táblát a
í Tóth-tanya környékén Gazdag János, csányi dinnyés és

Negyedszer kiváló
a szentesi Felszabadulás Tsz
Győrt Imre adta át a

A tegnap délelőtti szentesi
látogatását megelőzően
I Győri
Imre, az
MSZMP
Központi Bizottságának titkára felkereste a
megyei
pártbizottságot, ahol röviden
tájékoztatta őt Csongrád megye gazdasági,
társadalmi
fejlődésének időszerű kérdéseiről Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára.
Ezután került sor a szentesi látogatásra; a
városi
pártbizottság éDületében fogadta és köszöntötte Győri
Imrét és a kíséretében levő
Szabó Sándort Labádi Sándor, a szentesi városi pártbi-

zottság első titkára. Csorba
György, a szentesi városi tanács elnöke és a Felszabadulás Tsz vezetői, majd ismertetés hangzott el a város
életéről, ezt követően pedig
felkeresték a Felszabadulás
Termelőszövetkezet
nagyüzemi kertészetét Szarvas
Pál elnök. Németi István elnökhelyettes és Vida Mihály
párttitkár üdvözölte a vendégeket és az ágazatok vezetőinek jelenlétében beszámoltak a szövetkezet felépítéséről, gazdálkodásáról
és
terveikről. A 30 éves szövetkezetben az elmúlt négy

kitüntetést

év alatt 90 százalékkal nőtt
a termelési érték, szemben
- az álló- és forgóeszKozök 32
százalékos emelkedésével. A
10 órás munkanapra
jutó
kereset több mint 40 százalékkal növekedett
A vendégek megtekintették a növényházakban nevelkedő paprikát paradicsomot és virágokat megismerkedtek a modern technológiával.
Ezután a városi
tanács
dísztermében került sor a
termelőszövetkezet
ünnepi
közgyűlésére abból az alka(Folytatás a 2. oldalon.)

Szezonkezdés a strandokon
Tóth Mártonné szedi a szamócát a szatymazi Finn—Magyar Barátság Tsz-ben
családja. Tizenkét hektárra
rakják el a gyepkockában
nevelt palántákat Az eleje
csak lutri, ha bejön, sok
pénz jár érte, ha nem —
mondjuk elfagy —, akkor
kárba veszett a munka, hiábavaló a befektetés. Biztos
hasznot hoz viszont a szamóca a szatymaziaknak Kétnaponként szedik a családok
a „fóliahengerek" alól a termést. s az ország különböző
részeibe szállítják azt Legutóbb Szegedre. Budapestre,
Salgótarjánba és Kaposvárra
vittek szamócát
Nincs még kellő tapasztalatuk a nagyüzemi szamócatermesztésben, s ezért nem
is várnak sok hasznot az
1700 négyzetméteres területről. Inkább „csalinak" szánják, hátha megkedvelik a tagok és részesbe vállalják a
termesztését. A fólia alatt
nevelt bokrokat bizonyára
mindenki szívesen átvenné
kertjébe, hiszen egy-egy bokor 30—40 deka földiepret is
adhat A közösség 230 ezer
forint bevételt tervezett szamócából. A négyezer négyzetméteres fólia sátor alatt a
földiepret Kormány Istvánná és Tóth Pálné gondozta
értő kézzel, éber szemmel.
Csongrád megye nagyüzemi gyümölcsöseiben tegnap,

szombaton hajnalban fagyügyeletet tartottak. Elsősorban a szatymazi tájkörzetben szervezték meg az Országos Meteorológiai Intézet
előrejelzése alapján a tervszerű védekezést. A szatymazi Finn—Magyar Barátság Tsz nagy teljesítményű
permetező
berendezéseket
helyezett készenlétbe a zöldségkertészetben, a gyümölcsösökbe pedig ködgyertyákat vittek ki. Ezek „bevetésére" szerencsére nem került
sor, mert a talajszintnél is
csupán nulla fokot mértek.
A szegedi járás tiszántúli
részén hasonló volt a helyzet Nagyon kevés helyen, a
kimondott fagyzugos területeken süllyedt rövid időre
valamivel nulla fok alá a
hőmérséklet és csak egyes
területeken
folyamodtak
füstöléshez.
A gazdaságok vezető szakemberei már a reggeli órákban határszemlét tartottak,
meghallgatták az ügyeletes
kertészek jelentését. Az eddigi tapasztalatok szerint a
májusi lehűlés nem okozott
számottevő károsodást és a
szatymazi
gyümölcstermelő
tájkörzetben
továbbra
is
kedvezőek a terméskilátások.

Játszótér a Ligetfürdőn — Fürdőjárat
Szegedre érkezik a Felszabadulás
Jó néhány évvel ezelőtt
ha valaki azt mondta: „megyek fürdeni", a beszélgetőpartner tudhatta, vagy a
SZLE-ba indul, vagy a Tiszára igyekszik a másik. Ha
az idén nyáron hangzik el
ugyanez a mondat a strandolni vágyó több lehetőség
közt választhat A kirándulással, főzéssel, vízibiciklizéssel összekapcsolt fürdésre
a dorozsmai Széksóstó a legalkalmasabb, a csónakázást
kiegészítő
mártó zásra
az
úszóházak, a rövidtávú teropózásra a Szőke Tisza kosara a kilométeres hossznak
megtételére
a
Ligetfürdő
medencéi, ugyanerre — patikatiszta vízben — erre meg
a sportuszoda a legmegfelelőbb. Es akkor még nem is
tettünk
nagy különbeéget
fürdés és úszás között

Tízmillió forintokkal mérhető a fejlődés, s millió forintokba kerülnek a tavaszi
karbantartási munkálatok is.
Hiszen például a partfürdőn
jelentős károkat okoz minden évben' az árhullám, hát
a nyitás előtti készülődéshez
kell egyebek közt 15—20
mázsa festék, 20—30 mázsa fűmag, s faanyag is,
köbméterszámra.
Az idén
csak május második hetében
kezdhetnek hozzá a Szegedi
Vízművek és Fürdők dolgozói a nagytakarításhoz, addig szikkadnia kell az iszapnak, amit a levonuló víz hagyott a strand területén. A
fű nagy részét nem ölte ki
Társadalmi munkák
gyermekaz idén a víz, ám a kabinokat jócskán megrongálta. A
intézményekért
medencék kimosásával, fertőtlenítésével végződő nagyA nemzetközi
gyermekév különböző munkahelyein. A takarítás várhatóan egy hóDÉLÉP-esek
a
félmillió
foalkalmából tegnap, szombanapig tart, azok után nyitton országszerte és
újabb rintnyi munkabért a vállalati hatják ki a partfürdót. w
támoüzemekben, vállalatoknál tar- gyermekintézmények
tottak kommunista szomba- gatására ajánlották fel.
Pótlásként azonban a dotot. Nem volt ez alól kivétel
rozsmai tavi fürdő már ápSzeged sem.
rilis végére készen állt a venA kábelgyárban
820-an
dégek fogadására; s ha majd
cserélték fel szabadnapjukat
a hűvös tavasz megszelídül,
a munkával. A társadalmiúj csónakkikötőt, három vímunka-akció résztvevői kétzibiciklit és 15 csónakot tamillió forintnyi munkát vélálnak kint a fürdőzők. Az
geztek. Az ezért járó 60 ezer
ÁFÉSZ büfépavilonja is kiforint munkabért gyermeknyitott már, s ebben az évintézmények
támogatására
ben a meleg ételre éhes venajánlatták fel a dolgozók. A
dégek
kedvébe járnak a
kommunista műszak résztfürdő dolgozói azzal, hogy
vevői emléklapot is kaptak.
Lázár Györgynek, a Ma- délelőtt 11 és délután 3
A DÉLÉP-nél már április gyar Népköztársaság Minisz- óra között kinyitják a turis21-én is tartottak kommunis- tertanácsa elnökének meghí- taszálló felőli kiskaput, s
a még kilépő jegyet sem kell
ta műszakot. Akkor a mun- vására Sztanko Todorov,
karend szerinti szabad szom- Bolgár Népköztársaság Mi- váltania annak, aki az éttebatosok vállalták a plusz- nisztertanácsának elnöke hét- remben akar ebédelni.
hamunkát. Tegnap, szombaton főn baráti látogatásra
Megoldódik az idén a kis1500-an dolgoztak a vállalat zánkba érkezik.

Kommunista szombat

kundorozsmai strand visszavisszatérő gondja is: a Volán május 27-től rendszeres
fürdőjáratot indít Az
F
jelzésű autóbuszok a Marx
térről reggel 8-tól 18 óráig
óránként közlekednek munka- és ünnepnapokon is, s
fél óra múlva indulnak viszsza a városba. Az autóbuszok a rendelőintézetnél, a
rókusi állomás bejárójánál,
a
juta gyárnál, a falemezgyárnál, a DÉLÉP-telépnél,
a dorozsmai vasútállomásnál, az ABC-nél, a MEZÖGÉP-nél állnak meg útközben. Jó idő esetén a Marx
téri diszpécser
egyidőben
több kocsit is indít s rossz
időben is kisegítő járatokat
küld a fürdőzők visszaszállítására. Az összvonalas helyi
bérlettel utazóknak 1,40-be,
a bérlet nélkül utazóknak
5,20-ba kerül az út. A Dorozsmára indulók felszállhatnak az iillési járatra is, a
buszok ugyanis megállnak
majd a fördő bejáratánál.
Ezek az autóbuszok 5,30 és
19,30 között óránként indulnak a Marx térről, visszafelé
pedig körülbelül minden óra
ötvenedik percében érkeznek
a dorozsmai fürdő bejáró útjához.
Akinek ninos elég ideje a
dorozsmai kiránduláshoz, a
Ligetfürdőt keresheti
fel,
ahol a karbantartás befejeződött
A
gyermekpancsoló
mellett
játszótér
épült s a dögönyöző medence vizét különválasztottak a
gyerekekétől, érthető egészségügyi okok m i t t
A sportuszoda első hónapjaiban
jó
tapasztalatokat

Dorozsmára
üdülchaió

szereztek az üzemeltetők. A
gépészeti és víztisztító-berendezések olyan vízminőséget biztosítanak, hogy az
átadás óta nem volt szükség
vize serére. A sátortetőt május 12—15. kőzött bontják le,
ezalatt az uszoda zárva lesz,
az oda váltott bérletek a Ligetfürdőbe érvényesek.
A Tiszán még nem kezdődött meg a vízi élet, noha a
csónakházak — az árhulllóm levonultával — kinyitottak. A Szőke Tisza is kevés vendéget fogadott még
idei, utolsó szezonjában. A
hajóri, amely elöregedett, s
vízbe merülő részei javíthatatlanul elkorhadtak, az idén
nyáron már nem lesz szállodarész, s a strandszezon
végén a hajó is elköszön. Szétdarabolják, mert nem kaphatja meg többé a KPM működési engedélyét. Nem lesz
azonban szegényebb a város
vízi élete, a városi tanács
ugyanis megvette a korábban SZOT üdülőhajójaként
Budapesten
látható
Felszabadulás nevű hajót A
háromszintes,
77
méter
hosszú és 15 méter széles
hajó Szegedre vontatásához
meg kell várni a Tisza 200—
250 centiméteres vízállását
ugyanis Üjbecsénél a vízlépcső zsilipén csak akkor fér
át a hajó. Ha megérkezik
Szegedre, a Szőke Tiszához
kötik ki, s megkezdődik a
felújítás, a festés. Előreláthatóan 1980 tavaszán az új
hajó már fogadhatja a város
szálló-, étkező- és fürdővendégeit

Sztanko Todorov
hazánkba
látogat

Tisza-parii látkép — úszó házakkal

P. K.

