
Tanácskozik a megyei MÉSZÖV 
küldöttgyűlése 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

Előzetes 
a Házból 

A korelnök és a legifjabb 
Házszabályok és ülésrend 
A sajtó nagy kivonulása 

Szinte pontosan 65 év a tagjaik sorából elnököt, to- Veszprém és Zala megyei 
korkülönbség az új ország- vábbá titkárt választanak. képviselők zárják a sort. 
gyűlés legidősebb és legfia- Ami az előkészületeket il- Népes „stábbal" vonulnak 
talabb tagja között. A köz- leti; az országgyűlési iroda ki az ülésre a hírközlő szer-
életben hét évtizede tevé- munkatársainak ez alkalom- vek. A sajtó, a rádió, a te-
kenykedö dr. Harrer Ferenc mai jó néhány olyan felada- levízió munkatársainak, to-
budapestj képviselő 93 esz- tot is meg kell oldaniuk, vábbá a világosítók, techni-
tendejével az országgyűlés ami csak négyévenként adó- kusok, operatőrök, filmripcrr-
pénteki alakuló ülésén ötö- dik. Most készül például a terek, hangmérnökök stb. 
dik alkalommal tölti be a képviselői „ülésrend", amely száma jóval száz fölött lesz. 
korelnöki tisztet, a 28 éves annyiban tér el az eddigitől, a külföldi lapokat, hírügy-
Bartha István Hajdú-Bihar hogy az elnöki emelvény bal nökségeket, rádióállomásokat 
megyei képviselő pedig 349 oldalától számítva, Buda- mintegy 35 újságíró tudóslt-
képviselö között — a legif- pesttel kezdődően betűrend- ja. „Telt ház" lesz a karza-
jabb tagja lesz a parlament- ben helyezkednek majd el a tokon is: a különböző társa-
nek. megyék küldöttei. A patkó dalmi szervek, intézmények, 

Az ügyrend előírása sze- alakú padsorokban tehát a üzemek dolgozói közül hat-' 
rint az alakuló ülést az El- 66 fővárosi képviselő mellett s z á személyesen is tanúi 

Tanács elnöke nyitja a baranyai, a Bács-Kiskun ^ ^ m a j d a z - ^ 
ülé-. meg, ezt követően azonban megyei, a békési stb. „hon- , 

az országgyűlés tisztségvise- atyák" ülnek majd, míg az venyhozo testület első 

(Somogyiné íelv.) 

A Csongrád megyei MÉSZÖV küldöttgyűlése résztvevőinek egy csoportja 

1 átkozott, majd taglalta a 
íöldmúvesszövetkezetek gaz-
dálkodását, mozgalmi mun-
káját, nevelő, kulturális te-
vékenységét. 

Kiemelte a beszámoló a szo-
cialista munkaverseny, a szo-
cialistabrigád-mozgalom je-
lentőségét, eredményeit a 
földművesszövetkezeti dolgo-
zók körében. A szocialista 

Vita a beszámoló felett 

brigád címet 81 brigád nyer- gye földművesszövetkezetei 
te el, míg a kiváló egység a lakosság javára tovább 
címet 514 alkalommal ítél- gazdagítsák tevékenységüket, 
ték oda. A továbbiakban az új 

Végül a beszámoló felhív- gazdasági mechanizmus cél-
ta a figyelmet, hogy a föld- jairól, s ezzel összefüggés-
művesszövetkezeti szervek- ben a földmű vesszövetkeze-
nek jól fel kell készülniök ti szervek teendőiről beszélt, 
az 1968. január 1-én életbe- Felhívta a földművesszövet-
lépő új gazdasági mecha- kezetek figyelmét, hogy a 
nizmus feladataira. nagyobb önállóság birtoká-

ban bátran foglaljanak ál-
lást és intézkedjenek olyan 
kérdésekben, amelyek köz-
ügyet szolgálnak. 

Végül átnyújtotta Hunyad-
kürti Lajosnak a SZÖVOSZ 

. . . . .., TT. , elismerő oklevelét azért, ni. Keszul az Újszegeden m e r t a C s o n g r á d m e g y e i 
fölépítendő földművesszövet- MÉSZÖV a IX. pártkong-

._ . kezeti áruház terve. Az új resszus tiszteletére folyta-
tok árutermelési és áruérté- földművesszövetkezeti áruház t o t t versenyben jó eredmé-
kesitési kérdéseivel íoglalko- é P ^ s e iöyöre kezdMlk. Jc- n y e k e t ért el. 

, . . ° . , nei Lajos (Dorozsma) a foid-
zott Nagy István (Mind- n l ü v e sszövetkezetek és a kis-
szent) a falusi, tanyai lakos- ipari szövetkezetek együtt-
ság áruellátásának további működésének hasznosságára, 
javítását sürgette. Török további lehetőségeire muta-
Gyuláné (Deszk) a takarék- tott rá. Gh-skó Imre-éKiste-
ezövetkezetek nagyobb ön- lek) az áruforgalom és áru-

"Á beszámolóhoz számosan 
szóltak hozzá, mondották el 
észrevételeiket, javaslataikat 
Kiss Lajos (Zákányszék) a 
termelőszövetkezeti csopor-

ahol élelmiszert, s különféle 
italokat lehet majd vásárol-

lőinek megválasztásáig a 
korelnöknek kell a tanács-
kozást vezetnie. Egyidejűleg 
a két legfiatalabb képviselő 
— ezúttal tehát Bartha Ist-
ván, továbbá Záborszky Fe-
renc budapesti képviselő — 
úgynevezett korjegyzőként 
tevékenykedik. 

Ugyancsak ügyrendi elő-
írás, hogy az alakuló ülésen 
az országos választási elnök-
ség elnöke beszámol a vá-
lasztások lezajlásáról, a 
számszerű eredményekről, a 
törvényesség betartásáról. 
Sor kerül ezenkívül — a 
..házszabályoknak" megfele-
lően — az országgyűlési bi-
zottságok megválasztására is. 
A következő négy esztendő-
ben, ugyanúgy, mint a leg-
utóbbi ciklusban, tíz bizott-
ság működik majd. Ezek a 
következők: honvédelmi, ipa-
ri, jogi-igazgatási és igaz-
ságügyi, kereskedelmi, kul-
turális, külügyi, mezőgazda-
sági, szociális és egészség-
ügyi, terv- és költségvetési, 
továbbá mentelmi és össze-
férhetetlenségi bizottság. A 
testületek megválasztásuk 
után nyomban összeülnek és 

emelvény jobb oldalán a sének. (MTI) 

Élüzemek a vasúton 
A MÁV Szegedi Igazgató- tását. Egyéb követelmények-

ságának területén 43 szol- r,él hasonlóan túlteljesítést 
gálati hely teljesítette az él- értek el: a tehervonatok át-
üzen) szint feltételeit. A ki- lagos terhelése emelkedett, 
magasló eredmények alapján nőtt a vagonok kihasznált-
bárom vasúti csomópont — 6ága 
Szeged, Békéscsaba és Kis- A z e l m ú n esztendőben fel-
kunhalas — elnyerte az el- l e n d ü l t M újítómozgalom is 
üzem címet. Kilenc szolga- a v a sútnál; összesen 48 
lati hely vezérigazgatói elis-
merésben, harmincegy ki-
sebb szolgálati főnökség pe-
dig igazgatói elismerésben 
részesült 

állóságára tett több javas-
latot. Gombos Ferenc (Szék-
kutas) nevelési és kulturá-
lis kérdésekről beszélt A 
makói hagymatermelés, fel-
vásárlás és értékesítés kér-
déseit tette szóvá Moravszki 
Ferenc (Makó). Ezután han-
goztatta az anyagi érdekelt-
ség jelentőségét, s javasolta, 
hogy a földművesszövetke-
zet Makón létesítsen áruhá-
zat Dr. Kovács József (Ma-
kó) a földművesszövetkezeti 
kereskedelem és felvásárlás 

értékesítés kérdéseiről, Ku-
kucska Andrásné (Csanád-
alberti) a földművesszövet-
kezetek szolgáltatási munká-
járól, Rostás István (Hód-
mezővásárhely) a szakcso-
portok jelentőségéről s a ta-
nyai szolgáltatások bővítésé-
nek szükségességéről beszélt. 
Széli Imre (Szentes) a rugal-
masabb ügyintézésről szólt s 
elmondotta, hogy az áruk út-
ját még sok közbeiktatott 
szerv akadályozza. Kardos 
Mihály (Kiszombor) a szoci-

jelentőségére, további lehető- alista munkaverseny hasz-
ségeire mutatott rá. Várko-
nyi Istvánné (Csongrád) után 
Kopasz Lajos (Szeged) szó-
lalt fel. Bejelentette, hogy a 
földművesszövetkezet hama-
rosan pavilont nyit a Marx 
téri autóbusz állomásnál, 

nosságáról beszólt. Javasolta, 
hogy a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 50. év-
fordulójára tett felajánlások 
teljesítését a MÉSZÖV okle-
véllel is ismerje eL 

Nehéz órák a gátakon 
Jól működ ik a f igyelő- é s védőszolgála t 

Már negyedik hete, hogy Mindnyájan ott voltak, akik sodpercenként 2 és fél köb 
napról-napra jól vizsgáznak éjszaka is helytálltak, 
a tiszai védtöltések. Az elő-
rejelzések szerint még to-
vábbi két, két és fél hétig 
kell az erős megterhelést ki-
bírniuk. Addig tartja magát 
a nagy víz, s utána lassan 
visszavonul medrébe. 

A ha lászok 
öröme 

Rózsa István felszólalása 
Rózsa István a Csongrád 

megyei pártbizottság nevé-
ben üdvözölte a küldöttgyű-
lés résztvevőit, s általuk a 
földművesszövetkezeti moz-
galom valamennyi tagját 
Ezután megállapította, hogy 
a földművesszövetkezeti 
szervek gazdasági és tömeg-
szervezeti munkájukkal hoz-
zájárultak a párt és a kor-
mány politikájának megva-
lósításához. A földművesszö-
vetkezeti szervek Csongrád 
megyében is elősegítették a 
munkás-paraszt szövetség 
további erősítését, a terme-
lőszövetkezetek gazdasági, 
politikai és szervezeti meg-
szilárdítását. a falu és a vá-
ros közötti különbség csök-
kentését. 

A továbbiakban az 1968. 
január 1-én életbelépő új 

gazdasági mechanizmus kér-
déseit elemezte. Kiemelte: az 
új gazdasági mechanizmus 
egyik jellegzetessége, hogy 
decentralizálja a döntési 
jogköröket Csongrád me-
gye földművesszövetkezetei 
abban a szerencsés helyzet-
ben vannak, hogy már az 
idén alkalmazhatják az új 
irányítási rendszer több ele-
mét Lényegében azt jelen-
ti ez, hogy nagyobb önálló-
ságot kaptak a tervezésben, 
a bérgazdálkodásban, a be-
ruházásokban és a költség-
gazdálkodásban. Az a fela-
dat, hogy a földművesszö-
vetkezeti szervek jól élje-
nek e lehetőségekkel, s kö-
rültekintően felkészüljenek 
az új gazdasági mechaniz-
mus szabta feladatok 
valósítására. 

meg-

Bartolák Mihály felszólalása 
Bartolák Mihály felszóla-

lása elején átadta a SZÖ-
VOSZ igazgatóságának üd-
vözletét a küldöttgyűlés 
résztvevőinek. Ezután rész-
letesen szólt azokról az ered-

ményekről. amelyeket a 
földművesszövetkezeti szer-
vek, dolgozók Csongrád 
megyében elértek. Ezek a 
sikerek jó alapot nyújtanak 
ahhoz, hogy Csongrád me-

A töltés tetején hálókocsi 
vár a pihenőkre, Móra Mi-
hályra, ördögh Józsefre és 
Kasza Mátyásra. Valameny-
nyien röszkeiek és váltótár-
saik is falubeliek. Tizenkét 

nem is számi- ó r f S fi?,yeJö" é s őrszolgálat A halászok viszont, a ha-
" y ta ,n váltják egymást, miután társzélen dolgozó Pintér -

ki-ki lerótta hosszú kilome- testvérek örülnek a nagv 
tereit. Naponta 50—60 kilo- víznek, mert sok halat fog-
metert gyalogolnak, figyelik, n a k . N a p i zsákmányuk ak-
hogy a rájuk bízott terüle- k o r i e s z kisebb, amikor a 
ten nem tör-e fel valahol 

összesen 48 ja-
vaslatot nyújtottak be, » 
14-et bevezettek. 

A fűtőházban is eredmé-
nyes volt a tavalyi szocia-
lista munkaverseny. Külö-

A szegedi vasúti csomó- nősen az önköltségcsökken-
ponthoz tartozik a Szeged terén elismerésre méltó 
állomás és a szegedi fűtő- eredményük: a szénfelhasz-
ház. A szegedi csomópont nálásban közel 10 millió fo-
eredményei minden tekintet- rint értékű megtakarítást, 
ben kitűnőek. A személyvo- éltek el a fűtőház munkásai, 
natok menetrend szerinti in-
dításában majdnem 100 szá- A Szegedi Távközlő és 
zalékos eredményt értek el, Biztosító Berendezés Fenn-
s teljesítették a tehervona- tartási Főnökség tervét ma-
tok menetrend szerinti indí- r a d é k t a l a n u l teljesítette. 

Ugyancsak túlteljesítették az 
építési tervüket, s csökken-
tették az önköltséget 

A MÁV vezérigazgatója 
elismerésben részesítette még 
Hódmezővásárhely és Szen-
tes állomásokat. Igazgatói el-
ismerést kapott Szeged-Ró- • 
kus állomás. Újszeged állo-
más, Szeged-Tisza szertár, a 
szegedi kisvasút fűtőháza és 
a Szeged-Rendező szertár; 
Röszke állomás és Szőreg 
állomás. 

méter vizet 
Tiszába. 

emelnek át a 

— Bajra 
tunk, csak ne támadjon fel 
a szél, mert akkor a hullá-
mok beleharaphatnak a töl-
tésekbe — mondja Barna 
János gátőr, aki egyszemély-
ben gátbiztos is 30 kilomé-
ter hosszú töltésszakaszon. A 
Boszorkány-szigettől a ma-
gyar—jugoszláv határig 
övé a Tisza-töltés. 

buzgár, s milyen iramban 
szivárog a védett területen 
a fakadó víz, amely ellen 

: s szorító gáttal is védekeznek. 
A határmenti szivattyúte-

lepen éjjel-nappal mennek 
a gépek, mert sok a víz a 
Röszke alatti holt-tiszai 
ágakban is. Naponta 120 má-
zsa szenet is belapátolnak 
a kazánokba, hogy apasszák 
a holt ágak vizét Papp Pál 
főgépész egy műszakban 
nyolc emberrel dolgozik 

Imre, az Alsótiszavidéki Víz- együtt. A gépek erejével má-
ügyi Igazgatóság vízrendezé-
si osztályvezetője. — A föl-
támadt déli, délkeleti szél 
csak úgy lökte-verte a hul-
lámokat a töltésnek ott, ahol 
a hullámtérben gyér a füzes, 
a zsenge csemete-telepítés 
pedig még nem tudott ellen-
állást kifejteni. 

Tisza apadását 
kísérni lehet 

szemmel is 

L. F. 

Ki tűnő 
s z e r v e z e t t s é g 

— Nehéz órák is voltak itt 
— néz végig a kilométer 
hosszú rőzsesoron Kardos 

A legfrissebb jelentés 
szerint Tokajnál 15, Tisza-
fürednél 3 és Szolnoknál 2 
centiméteres a Tisza újabb 
áradása. Csongrádnál „áll" 
a víz, míg Mindszentnél 3, 
Szegednél pedig 5 centi-
méteres apadást mértek a 
vízmércék. Apadást jelez-
tek a Körösökről, s 
ugyancsak tovább apad a 
Maros is. 

Határmenti 
áruforgalom 

A Magyarország és Ju-
goszlávia közötti áruforga-
lom, valamint a két ország 
belföldi piaci áruválasztéká-
nak bővítése érdekében dr. 
Mulató János külkereske-
delmi miniszterhelyettes és 
Teodoszije Glisics jugoszláv 
szövetségi külkereskedelmi 
miniszterhelyettes Budapes-
ten szerdán megállapodást 
írt alá a magyar és jugosz-
láv határmenti területek áru-
forgalmáróL 

— Ennek már utána va-
gyunk — szól közbe a gát-
biztos. — Igaz, órák kérdése 
volt, hogy talpon legyen 
minden ember. Mentem a 
gyálai Komszomol Tsz-be: 
nem közerőként, csak segít-
ségképpen 20 embert kértem, 
s az elnök közel harmincat 
küldött. Kora délutántól ké-
ső éjszakáig zuhogtak a nagy 
fakalapácsok a rőzseszorító 
karókra. Szélpál István, a tsz 
brigádvezetője megállás nél-
kül dolgozott az embereivel, 
akik bizony éjfél körül már 
kifáradtak. Szerencsére ak-
korra elcsitult a szél, s a to-
vábbi munkával ráértünk 
másnap reggel is. Azt gon-
doltam, ismét hivogatni kell 
az embereket, de tévedtem. 

Túljelentkezés a szakközépiskolákba, 
üres helyek a gimnáziumokban 

A középiskolai felvételek eddigi ta-
pasztalatairól tájékoztatták az MTI mun-
katársát a Művelődésügyi Minisztérium-
ban. Elmondották, hogy az általános is-
kolák nyolcadikos diákjai közül országo-
san csaknem 138 000-en jelentkeztek to-
vábbtanulásra. Szakmunkásképző iskolá-
ba csaknem 67 ezer, a különböző típusú 
középiskolákba mintegy 68 ezer fiatal 
kérte felvételét. A többiek gyors- és gép-
íróiskolába, valamint betanított munkás-
képző tanfolyamra jelentkeztek. 

Az 1967—68-as oktatási évre a közép-
iskolák első osztályaiba nappali tagoza-
ton mintegy 65 000 fiatal felvételére adó-
dik lehetőség. A statisztikai adatok sze-
rint — az előző évekhez hasonlóan — az 
idén is túljelentkezés mutatkozik. A szak-
középiskolákba 20 130 fiatalt tudnak fel-
venni, viszont 24 539-en jelentkeztek. A 
technikumokba 7920 tanuló vehető fel, s 

ezekbe a tanintézetekbe 10 000-rel többen 
kérték felvételüket. Gimnáziumba csak-
nem 26 000 általános iskolás jelentkezett, 
ezzel szemben 36 000 diák számára van 
hely az első osztályokban. 

A jelentkezések nem voltak egyenlete-
sek, mivel a gimnáziumi felvételt kérők 
túlnyomó többsége elsősorhan néhány vá-
rosi „divatos" iskolában, s főként ezek 
szakosított tantervű osztályaiban szeret-
ne továbbtanulni. Így alakult, hogy több 
vidéki, úgynevezett „kis" gimnáziumban 
még sok tanulót tudnak felvenni, nem 
szakosított tantervű osztályokba. 

A középiskolai felvételek még nem fe-
jeződtek be, így a hátralevő időben a ta-
nácsok oktatási osztályai segítséget nyújt-
hatnak. hogy az arra érdemes diákok 
felkészültségüknek megfelelően tanulhas-
sanak tovább. (MTI) 
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