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Munkásőrök 
gyűlése Szegeden 

Gyári Imre felszólalása a megyei törzs ünnepi gyűlésén 

Közös összefogással 

A Kegyei sraraaesnofc Jelentéséi! hallgatják a munfcásŐrSfc 
első sorokban a kitüntetettek foglalnak 

Január a munkásőregysé-
gek, -zászlóaljak életében is 
immár hagyományosan a 
számadás hónapja. A pa-
rancsnokok í r állami, társa-
dalmi és közéletünk vezető 
képviselői, valamint az egy-
ségek teljes személyi állomá-
nya előtt — adnak számot az 
elmúlt esztendőben végzett 
munkáról: a párt fegyveres 
erejének eszmei, politikai to-
vábbfejlődéséről. a katonai 
kiképzésben elért ú jabb 
eredményekről. Az idei ün-
nepi csapargyűlések során 
vasárnap délelőtt a munkás-
őrség megyei törzse és köz-
vetlen alegységei nyitották 
meg a fegyveres erők szege-
di klubjában tariott találko-
zójukat. 

Az ünnepségen megjelent 
és beszédet mondott Győri 
Imre, az MSZMP KB tagja, 
a Csongrád megyei pártbi-
zottság első titkára. A me-
gyei tanácsot dr. Bozá Sán-
dor, a megyei tanács titkára 
képviselte. Köszöntötték a 
munkásőröket a társfegyve-
res testületek — a honvéd-
ség, a határőrség, a rendőr-
ség es a hazánkban ideigle-
nesen állomásozó szovjet ala-
kulatok — képviselői is. 

Mákos István, a munkás-
őrség megyei parancsnoka 
Jelentésében kiemelte, hogy 
a megyei törzs és szakalegy-
ségei is — hasonlóképp, mint 
a megye többi egységei — si-
keresen teljesítették azokat a 
feladatokat, amelyeket az or-
szágos parancsnokság, vala-
mint a megyei pártbizottság 
az 1973-as kiképzési évben 
eléjük állított. A követelmé-
nyeknek megfelelően fejlő-
dött az egység, a törzs- és 
alegységparancsnokok kato-
nai vezetőkészsége. A leg-
fontosabb azonban az esz-
mei, politikai nevelő munka 
elmélyítése volt. A munkás-
őrség tagjainak kiszélesedett 
társadalmi, közéleti tevé-
kenysége. A párt és a dolgo-
zó nép iránti önzetlen hűség, 
áldozatkészség megnyilvánu-
lásainak sok szép példáját 
említette a megyei parancs-
nok. 

Egyebek között 1973-ban 
773 munkásőr részesült a ha-
za és a párt szolgálatában 
felmutatott kiemelkedő telje-
sítményeiért különféle pa-

rancsnoki dicséretben, illet-
ve kitüntetésben. ' A párton 
kívül raunkásórök közül 27 
"fizikai dolgozó kérte a párt 
soraiba való felvételét. Á 
megyei parancsnok a' követ-
kezőkben az 1974-es új ki-
képzési év fontosább felada-
tait ismertette; majd átadta 
a szocialista munkaverseny-
ben a szakalegységek által 
elért eredményekért a jutal-
makat, valamint a 15, 10 és 
5 éves fegyveres páriszolgá-
latért járó Szolgálati Érdem-
érmeket, illetve emlékjelvé-
nyeket. Szolgálati Érdemér-
met kaptak: Kardos András, 
Külüs Sándor és ffószó And-
rás szegedi munkásőrök, akik 
most L7 év. szolgálat után 
tartalékállományba vonultak. 
Szolgálati Érdeméremmel 
tüntette k} az országos pa-
rancsnok dr. Romhányi Ist-
ván megyei vezető orvost is. 

Ezután Győri Imre a me-
gyei pártbizottság nevében 
köszöntötte a kitüntetett 
munkásőröket és a személyi 
állományt. Köszönetet mon-
dott az áldozatos, fáradságot 
nem ismerő munkáér t Nagy 
érdeklődéssel - és figyelemmel 
kísért beszédében kiemelte, 
hagy az 1973-as esztendő — 
a párt X. kongresszusának 
megfelelően — a szocialista 
építés, alkotás eddigi leg-
eredményesebb esztendeje 
vol t össztársadalmi érdeke-
ken nyugvó munkáspoliti-
kánk érdekében többet tud-
tunk tenni tavaly, mint más, 
korábbi években. Gazdasági 
téren is kiemelkedő sikerek 
születtek. 

A dolgozók által jelezett 
antiszociális megnyilvánulá-
sok visszaszorításában szin-
tén értünk el eredményeket 
— hangsúlyozta. Rámutatott, 
egész sor jó törvényerejű 
rendelet, központi parthatá-
rozat született, amelyek a 
munkásosztály vezető szere-
pét hivatottak tovább erősí-
teni. A továbbiakban arró' 
beszélt a megyei pártbizott-
ság első titkára, hogy milyen 
feladatok hárulnak az ú j 
párthatározat teljesítése ér-
dekében az alapszervezetre. 
Az alapszervezetek is nagyon 
sokat fejlődtek 1973-ban; ké-
pesek a munkásosztály ve-
zető szerepének erősítéséből 

Z e s m t n Pereme fe lvé t e l e 
egyéves munkájukról. J u 
helyet 

rá juk Háruló feladatok telje-
sítésére. í í iemelte: a mun-
kásőrség tagja élen járnak a 
párt előtt álló feladatok meg-
oldásában. Végül Időszerű 
nemzetközi kérdésekről szó-
lo t t . . 

* 

Hetek óta készülnek ünne-
pi csapatgyűléseikre a megye 
többi munkásőr-alakulatai is. 

Falvaink húsellátása ak-
kor sem volt megoldott, 
amikor a családok többsége 
minden évben — néha több-
ször is — disznót vágott. A 
népes baromfiudvar vasár-
napokra ugyan megtermette 
az asztalravalót ahol volt, 
de sokáig nem tudtunk ki-
mozdulni egy szigorú kör-
ből; bár az élelemmel elfo-
gyasztható földi javak zö-
mét falvaink termelték, a 
falusi konyha sokáig maradt 
szinte a kenyér és szalonna 
egyeduralma a l a t t 

Talán kevesebb a disznó-
vágás mostanában a falusi 
házakban, de lényegesen 
több friss hús fogy. Évekkel 
ezelőtt még általános volt a. 
sürgetés, építsenek húsboltot 
a fogyasztási szövetkezetek! 
A legszebb bolt is akkor ér 
valamit, ha van mit eladni 
benne. A szövetkezetek egy 
1968-as rendelet előnyeire 
támaszkodva maguk oldot-
ták meg „házon belül" ezt a 
kérdést is. Hízott állatot to-
vábbra sem vásárolhatnak, 
hiszen avval a központi áru-
alapot csökkentenék, lehető-
ségük van viszont arra, hogy 
sa já t vagy bérelt hizlaldák-
ban maguk hizlaljanak. Az 
elmúlt két évben körülbeiül 
13—14 ezer mázsa hússal 
gyarapították megyénkben a 
központi ellátást, így a fal-
vakban majdnem még egy-
szer annyit adhattak el ősz-
szesen, mint az előző évek-
bén. 

Érdemes megemlíteni né-
hány szövetkezetet, külön is 
járásunkban: Dorozsma Kis-
telek, Sándorfalva és Üllés 
..kapcsolt át" hamar az ú j 
lehetőségre. 

A hizlalással, vágással 

párhuzamosan néhány szö-
vetkezetünk, úgynevezett el-
sődleges feldolgozó tevé-
kenységet — zsírsütés, sza-
ionnasózás, füstölés — is 
folytatnak. Teljes feldolgo-
zásba alkalmas üzemmel 
egyelőre csak a Dorozsmai 
ÁFÉSZ rendelkezik. Ez a. 
feldolgozó évek óta igen 
szép eredményt ér el, de ha-
marosan megkezdi működé-
sét a vásárhelyi és a kistele-
ki szövetkezeti húsfeldolgozó 
is. Mindkettőt társulások 

hozzák létre, a készülő kis-
telekinél például Sándorfal-
va, Szatymaz és Üllés fo-
gyasztási szövetkezete is tu-
lajdonosnak mondhatja ma-
gát. A három üzem az 
ÁFÉSZ-ek közös fejlesztési 
alapjából meghatározott tá-
mogatásban részesült, vár-
ható, hogy munkájukkal a 
megye fogyasztási szövetke-
zeteinek rendszeres ellátását 
javítják, tájjellegű terméke-
ikkel a kereskedelem áruvá-
lasztékát is bővítik. 

Solton épül fel 
az új adóállomás 

Az ország közepén, Bács-
Kiskun megye Solt nagyköz-
ségének határában, a telepü-
léstől mintegy 4 kilométerre 
épül fel a magyar rádió új, 
nagy teljesítményű adóállo-
mása. A terv szerint 1976-tól 
már ez sugározza a Kos-
suth-rádió műsorát 

A jelentős beruházás tel-
jesen szovjet tervek alapján 
valósul meg. Az ú j adóállo-

más 600 millió forintos tel-
jes beruházási költségéből 
mintegy 150 millió forint ér-
tékű munkára a Bács-Kis-
kun. megyei Állami Építő-
ipari Vállalat kapott megbí-
zást. A Kossuth-rádió ú j 
adóállomásának teljes üte-
mű építési munkái még ez 
év második felében megkez-
dődnek. 

Közéleti napló 
Pártkűldöttségünk 

Bangladesben 
Pártküldöttség utazott 

Bangladesbe. amely Daccá-
ban részt vesz az Awami Li-
ga kongresszusán, majd az 
Indiaj Kommunista Párt 
Központi Bizottságának meg-
hívására látogatást tesz In-
diában. A küldöttséget vezeti 
Sándor József, a Központi 
Bizottság tagja, a KB-iroda 
vezetője Búcsúztatására a 
Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent Jakab Sándor a Köz-
ponti Bizottrág tagja a KB 
párt- és tömegszervezetek 
osztályának vezetője. 

Gáspár Sándor 
Genfbe utazott 

Gáspár Sándornak, a Szak. 
tanács főtitkárának vezetésé, 
vei vasárnap szakszervezeti 
küldöttség utazott Genfbe, a 
Szakszervezeti Világszövetség 

végrehajtó irodájának soron-
következő ülésére. 

SZMBT-delegáció 
hazánkban 

V. M. Sztriganovnak, az 
OSZSZK kulturális minisz-
terhelyettesének, a Szovjet— 
Magyar Baráti Társaság al-
elnökének vezetésével ha-
zánkba érkezett a társaság 
küldöttsége, hogy aláír ja a 
magyar—szovjet baráti tár-
sasággal 1974—75-re kötendő 
együttműködési tervet.. A 
küldöttséget a Nyugati .pá-
lyaudvaron Nágv ' Mária, áz 
MSZBT főtitkára és. a . tár-
saság több vezetője fogadta 

IIom Dezső Moszkvában 
Horn Dezső '-öztekedés- és 

postaügyi miniszterhelyettes 
•"•zrt - t t ' 5 * k ű i 

utazót* Moszkvába, a KGST 
postai és távközlési állandó 
bizottság VI. ülésére. 

Előre gyártott 
vasbeton házakhoz 

Egyedi vasbeton elemeket készítenek a DÉLÉP Do-
rozsmai úti előre gyártó telepén. A házgyári termékek 
mellett nagy szükség van ezekre hiszen számtalan 
olyan épület készül, illetve készült Szegeden, amelyek-
hez különleges méretű falakra, tartókra van szükség 
Ilyen épületek — többek között — a tarjáni 101-es ielű, 
az MTA, s az „oiajosház" is. Felvételeinket az elóre 
gyártó telepen '.•tazítettülr 

Pontosan illesztik a sablonba az acélvázat 

A c s S. S á n d o r fe lvé te le i 
A tar jáni nyolcadik ütemhez gyártják a fogadószint fal-

elemét 


