
CSÜTÖRTÖK, 1974, AUGUSZTUS 22. 3 

Alkotmányát 
köszöntötte az 

Alkotmányunk születésnapja alkalmából az egcsz or-
szágban, a városokban és a községekben egyaránt, ünnepé-
lyes keretek között emlékeztek meg szocialista államunk 
alaptörvényéről. Augusztus 19-én Gáspár Sándor, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára a debreceni; 
Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke és székes-
fehérvári; Keserű Jánosné könnyűipari miniszter a körmen-
di nagygyűlésen mondott beszédet. Augusztus 20-án a me-
zőkövesdi nagygyűlés szónoka Sarlós István, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsának főtitkára volt. 

A leglátványosabb központi ünnepség Budapesten az 
angusztus 20-i tisztavatás és az ezt követő vízi- és légi-
parádé, valamint az esti tűzijáték volt. A Duna két part-
ján fényszórók hasították az eget, majd a színskála minden 
árnyalatában 1200 különböző űrméretű rakétát lőttek ki a 
Gellérthegy több pontjáról. Újdonságként, a Dunán hor-
gonyzó hajón is elhelyeztek kilövőállásokat. 

Népköztársaságunk állami zászlaját, amely az alkot-
mány ünnepe alkalmából két napig lengett az Országház 
előtt, a Kossuth téren, szerdán délelőtt, ünnepélyes külső-
ségek között, katonai tiszteletadással levonták az árboc-
rűdrol. 

A gellérthegyi felszabadulási emlékműnél ugyancsak 
katonai tiszteletadással vonták le a magyar nemzeti lo-
bogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját. 

Csongrád megyében is több ünnepséget rendeztek ezek-
ben a napokban, új létesítményeket avattak és kitüntetése-
ket adtak át a munkában élenjáró dolgozóknak. 

Megyei ünnepség Csongrádon 
Csongrádon rendezték meg igyekezetük, helytállásuk 

a megyei alkotmánynapi ün- eredményeként ujabb egész 
népségét. A város filmszín- évre biztos az ország ellátá-
házában egybegyűlt dolgozó- s a 
kat Lovas István, a Hazafias A z alkotmány, amely 1949. 

ország 
Élenjárók 

jutalmazása 
Szeged több ipari üzemé-

ben termelési tanácskozáso-
kon emlékeztek meg alkot-
mányunk születésének 25. 
évfordulójáról. Többek kö-
zött a cipőgyárban üzemré-
szenként ünnepi összejöve-
telen hirdették ki a munka-
verseny első féléves eredmé-
nyeit, jutalmat osztottak szét 
az élenjárók között A 
Csongrád megyei Gabona-
felvásárló és Feldolgozó Vál-
lalat két dolgozója miniszte-
ri kitüntetésben részesült: az 
Élelmiszeripar kiváló dolgo-
zója címet vette át Takács 
Jenő, a mórahalmi malom-
üzem vezetője és Hanga 
Márton, a szentesi körzeti 
üzem vezető adminisztrátora. 

iskolaavatás Bakson 
Augusztus 20-án a baksi 

kultúrházban alkotmánynapi 
ünnepséget tartottak. Az ün-
nepi beszédet Hantos Mi-
hály, a megyej tanács el-
nökhelyettese mondta, majd 
az ú j iskolát átadta a köz-
ségnek. 

Óvoda 
Nagymágocsou 

a 
Csongrád megye ipara 

mérlegbeszámolók tükrében 

Nagyszerű eredménye szü-
letett Nagymágocson a la-
kosság összefogásának. Két-
szeresére bővítették a helyi 

WőTőtt , Z * . - , , óvodát társadalmi munkával. 
iam_é?J°g f!JIod?s:L;nek Az ú j ötven férőhelyes léte-

Népfront csongrádi elnöke augusztus 20-án lépett ha-
köszöntötte. Az ünnepség el- tályba, lezárta a magyar ál-
nökségében többek között j a m és jog fejlődésének azt 
ott volt dr. Ágoston József, a szakaszát, amelyet a fel-
az MSZMP Csongrád megyei szabadulást megelőzően az 
bizottságának titkára, dr. „ezeréves alkotmány" kora-
Perjési László, a Csongrád k ént jellemeztek. Negyed 

sítményt augusztus 20-án 
délben ünnepélyes keretek 
között adták át rendelteté-

megyei S elnöke, Mol- ^ teU e í l z S * * * A z ^ ^ J ó í e f 
w S a n d o r . a H a z a ü a s N é p - elfogadasa óta. Ez idő alatt 
front Csongrád megyei titká gyökeres változások történ- . . .... , - •dc-ía*; 
ra, Góg Mihály, a csongrádi t e k társadalmunk politikai, p . n a k t l t k á r a « ^ J ^ f f 
városi pártbizottság titkára, gazdasági és kulturális életé- L a s z l ° ; a megyei tanacs ei-

Az ünnepség szónoka dr. b e n Megszilárdult és kitel- n o k e IS-
Antalffy György, az MSZMP jesedett, az élet minden te- mmmmm^mmmmmmm—^mmmmmm 
megyei ^ végrehajtó bizottsá- é l e t é n érvényesül a mun- j 

megkezdődött a szövetkezeti | A pártkongresszus tiszteletére: 
meg- parasztság egységes, szocia-
hogy ]ista osztállyá alakulása. Ér-

Elkészült a Csongrád me-
gyej ipari vállalatok és szö-
vetkezetek első félévi mér-
legbeszámolóinak összesítése. 
A kimutatott 1,1 milliárd fo-
rint nyereség 21,9 százalék-
kal több, mint az előző év 
hasonló időszakában volt, és 
majdnem megegyezik a nye-
ség ütemének országos nö-
vekedésével. Különösen je-
lentős eredményjavulás mu-
tatkozik az építőiparban. Áz 
építőipari vállalatok és szö-
vetkezetek nyeresége összes-
ségében 79,7- százalékkal 
emelkedett, legnagyobb 
mértékben a Dél-magyaror-
szági Építő Vállalaté, ahol a 
múlt év első feléhez képest 
majdnem kétszeres nyeresé-
get értek el. Ebben döntő 
szerepet játszott a lakásépí-
tés — ez év első felében 805 
lakást adott át a vállalat az 
1973. első félévi 400-zal szem-
ben —, valamint a szűkített 
önköltség egy százalékos 
csökkenése. 

Javult az eredmény az 
élelmiszeripari ágazatba tar-
tozó vállalatoknál is, a köny-
nyűipari vállalatoknál kis 
mértékű eredményromlás kö-
vetkezett be. Például: a Sze-
gedi Konzervgyár az első 
félévben 3 millió forintos 
nyereséget ért el, míg a múlt 
év azonos időszakát 15 mil-
lió forintos veszteséggel 
zárta. A nagymérvű ered-
ményjavulás főként a terme-
lés mennyiségének növeke-
déséből és ezzel összefüggés-
ben a közvetlen anyagkölt-
ségek csökkenéséből adódik. 
A Hódmezővásárhelyi Divat 
Kötöttárugyár eredménye 
viszont romlott, a nyereség 
11 millió forinttal csökkent. 
Ennek az oka egyrészt, hogy 
a tőkés export után 7,4 szá-
zalékos termelési adót kel-
lett fizetni, másrészt a re-
konstrukciós beruházások 
vonzataként megnövekedett 
a nyereséget csökkentő esz-
közlekötési járulék és bank-
költség. 

A megyében mindössze két 
vállalat és két szövetkezet 
mutatott ki a mérlegében 

Acs S. Sándor felvéteti 

Fóliahasító gépen készül a Raschel-zsák alapanyaga m 
újszegcdi szövőgyárban 

veszteséget, összesen 15 mii- kély mértékben meghaladja 
lió forint értékben. Ez az az ipar értékesítésének or-
említett összegű nyereséghez szágos ütemét is. Az' ex-
viszonyítva csupán 1,5 szá- portértékesítés, az előző 
zalékot tesz ki. A veszteség- időszakok tendenciájá-
nek több mint kétharmada nak megfelelően, ez év 
— 10,5 millió forint — az első felében is erőtelje-
Alföldi Közmű- es Mély- sen — az összes értékesítést 

építő Vállalatnál jelentkezik, meghaladva — fejlődött, és 
annak ellenére, hogy a vál-
lalat 7,4 millió forinttal 
csökkentette a veszteségét az 
előző év első feléhez viszo-
nyítva. 

Az értékesítési forgalom 
17,3 milliárd forint, 12,6 szá-
zalékkal több, mint 1973 azo-
nos időszakában. A népgaz-
daság egészében az értéke-
sítés — a megyeinél egy kis-
sé nagyobb ütemben — 14 
százalékkal emelkedett. A 
megyén belül az ipari árbe-
vétel 8,1 milliárd forintot 
tesz ki, a növekedés üte-
me 15,6 százalék, amely cse-

gának tagja, 
képviselő volt. 

Ünnepi beszédében 
emiékezett arról, 
Csongrád története nemegy- telmiségünk magáévá tette, 
szer kapcsolódott az ország és munkájával segíti a 
egészét érintő nagy valtozá- munkásosztály politikáját, a 
sokhoz. Két kiemelkedő ese- szocializmus építését. Tovább 
ményt ünnepelünk minden erősödött a munkás-paraszt 
augusztus 20-án; méltatjuk szövetség, amely népi álla-
az államalapító I. István ki- m u n k , a kialakulóban levő 
rály tetteit, és megemléke- szocialista nemzeti egység 
zünk a népi alkotmány tör- legfőbb politikai alapja. 
vénybeiktatásának 25. évfor- A beszéd után Ornyik 
dulójáról. Egyszersmind ezen Sándor, a Petőfi Tsz elnöke 

a város dolgozói nevében 
ropogósra sült, friss házike-
nyeret adott át az ünnepi 
elnökség minden tagjának. 

a napon szokás megrendez-
ni az ú j kenyér ünnepét, és 
köszönteni mindazokat, akik 
a mezei munkában, a nyári 
betakarításban dolgoztak, és 

Uj kenyér a ió termésből 
Alkotmányunk ünnepén a Papp Gyula, a városi ta_ 

munkás-paraszt hatalom je- nács elnökhelyettese levél-
gyében ünnepeltek a szege- ben gratulált a szorgalmas 
di és a Szeged környéki téesztagságnak, elismerését 
gazdaközösségek. Augusztus fejezte ki a gazdálkodási 
19-én délelőtt a szeged-kis_ eredményekért. Az ünnepi 
kundorozsmai József Attila közgyűlésen 160 dolgozó ka-
Termelőszövetkezet tartotta pott pénzjutalmat, a 10 éves 
jubileumi közgyűlését, me- téesztagság után személyen-
lyen részt vett Berta István, ként 500 forintot, a 20 éves 
a városi pártbizottság osz_ téesztagság után pedig sze-
tályvezetője, dr. Hovorka mélyenként ezer forintot. A 
István, a városi tanács osz_ két alapító tagot is oklevél-
tályvezetője, Nagy István, a lel és pénzjutalommal tisz-
Hazafias Népfront megyei telte meg a közösség, 
bizottságának elnöke, és dr. Dr. Dimény Imre miniszter 
Farkas Miklós, a TESZÖV dicsérő oklevelét Berta Ist-
munkatársa. ván, a város, pártbizottság 

Makra Zsigmondné, a té- osztályvezetője adta át. 
esz nőbizottságának elnöke Miniszteri dicsérő okieve-
meleg szavakkal adta áU let kapott Farkas Aronné, 
Ocskó Józsefnének. a szege- aki a téeszben végzett mun_ 
di textilművek dorozsmai kája mellett 15 gyerek fel-
gyáregysége dolgozójának az neveléséről is gondoskodott, 
idei szép fehér kenyeret. Ezt Jenéi Sándorné. Makra 
követően Szitás Ágoston, a Zsigmondné, Papp István, 
közös gazdaság elnöke emlé- Rácz Imre, Goldmann Ti_ 
kezett meg a termelőszövet- borné és Szabó Imre. 
kezet 25 éves fennállásáról. A Szeged környéki gaz-
Ma már talán csak az alapi- daságokban augusztus 19-én 
tó tagok — ketten élnek —, és 20-án üzemi ünnepségek 
Varga Lajosné és Varga keretében emlékeztek meg 
Sándor emlékében él az egy. alkotmányunk 25 éves ja-
kon szegenyes gazdálkodás, bileumárói. 

Jó eredmények 
a vasútnál tus 20. helyett két hónappal 

előbb befejezték. A szocialis-
Az MSZMP XI. kongresszusa és hazánk felszabadu- t a brigádok tagjai különböző 

lásának 30. évfordulója tiszteletére indított munkayer- s z a kipar i munkákat végeztek 
seny-mozgalomhoz a szegedi vasutasok is az elsők között a vasutasóvodában és a már 
csatlakoztak. A vállalások első félévi teljesítését az el- említett szociális otthonban, 
műit napokban értékelték, s kiderült, hogy jó eredmények A s z e r t á r i dolgozók helyes 
születtek. anyaggazdálkodással elérték, 
Szeged állomás dolgozói, be. Az elműlt év hasonló 

élükön a szocialista bngá- időszakahoz képest tobb t , h h t 
dokkal, legfontosabb felada- mint harmincezerrel növeke- £ k k £ a

V
r a k o d á s o k SzorgaL 

tuknak tekintették a sze- dett az állomáson megmoz- ^ . t t o t e f f a 
melyszalhtasi .igények mara- gatott kocsik szama. k é s e de lmi költségeket, igye-
dektalan kielegiteset, a kul- A szocialista brigádok a k e z t e k a s z á m u k r a érkezett 
turalt utazas szinvonalanak felajánlott 1000 óra társadal- anyagokat minél előbb a 
további emelését, az utazó- m i m u n k á b ó l eddig 976-ot r a k t á r a k b a szállítani. Rak-
kozonseg korszerű, elozé- teljesítettek. Hosszú lenne tárrendezés, parkosítás, lcis-
keny kiszolgálását. felsorolni, hányféleképpen ia kásépítés, vasgyüjtés és 

Három kommunista vasár- segítettek az ovodáknak, a g p k minden szerepel még 
napon a brigádok és a KISZ- szociális otthonnak a Mátyás „elszámolásukban", 670 óra 
fiatalok 500 óra társadalmi téren, a MAV nevelőotthon társadalmi munkaórában. A 
munkával csinosították az fiataljainak. vontatási főnökség is gazda-
állomást. Rend és tisztaság A pályafenntartási főnök- ságosan működött. Vontató 
van, az ünnepi hetek nagy ségen is megvalósultak a járműveik fél év alatt 1 mii-
személyforgalmának idején felajánlások. A vasútvonalak lió 624 ezer kilométert men-
se lehetett panasz a pálya- jó műszaki állapotának tek, ugyanakkor a főnökség 
udvarra. Élenjárt ebben a fenntartását, javítását vál- 132 tonna gázolajat takari-
tevékenységben a Barátság, íaiták, ennek megfelelően a tott meg, ami 310 ezer forin-
a Rózsa Ferenc és a Táncsics nagygépes pályafelújítási tot ér. A tervezettnél 1,7 szá-
nevű szocialista brigád. A munkákat a tervek szerint zalékkal magasabb a korsze-
kocsitisztítók gondoskodtak e i js végezték. Ügyeltek ar- rű vontató járművek teher-
arról, hogy a különvonatok ra hogy közben a vonat- vonati termelékenysége, 
utasai tiszta szerelvények- forgalomban fennakadás ne csökkent viszont a vasutasok 
ben utazzanak vissza is. legyen. Jobb munkaszerve- szolgálatban töltött ideje, a 

Az állomás dolgozói áru- zéssel elérték, hogy a má- megfontolt vezénylés révén, 
szállítási tervüket 111,3 szá- sodik negyedévben ezekre a Hasonló eredményeket ér-
zalékra teljesítették, a ter- munkákra ötven órával ke- tek el a biztosítóberendezé-
vezett 48 ezerrel szemben vesebb időt használtak fel. seket fenntartó főnökség, a 
több mint 53 ezer tonnát fu- A rendező pályaudvar és a rókusi állomás és az ott üze-
varoztak el. Munkájuk ered- rókusi állomás között kivág- melő gépállomás dolgozói. Az 
ményei közé sorolható az is, ták a bokrokat háromszáz ő munkájuk is tanúsítja, 
hogy a városban egyre szé- méter hosszú vonalszaka- hogy a szegedi vasutasok ko-
lesebb körben honosodott szon, az állomás peronján molyan vették kongresszusi 
meg a konténeres áruszállí- nagytakarítást rendeztek, hat vállalásaikat, ezt láthatja a 
tás. A fuvaroztatók megked- és fél tonna mészkőzúzalékot szemlélődő a szolgálati he-
veitek ezt a módszert, ha- terítettek szét. a rendezőn lyeken kifüggesztett verseny-
vonta két-háromszáz konté- pedig harminc talpfát épí- táblákon is, amelyeken 
nert raknak meg, és külde- tettek b e A hatos számú őr- rendre nyomon követik a 
•nek az ország minden részé- heiy karbantartását augiisz- teljesítményeket 

17 százalékkal lett több. Leg-
nagyobb növekedés a minisz-
tériumi felügyelet alá tarto-
zó ipari és élelmiszeripari 
vállalatoknál volt. A Ken-
derfonó és Szövőipari Válla-
lat a tőkés piacon jelentke-
ző élénk kereslet következ-
tében 22 százalékkal, a 
Szentesi Baromfi-feldolgozó 
Vállalat pedig a megnöveke-
dett baromfi-felvásárlás 
eredményeként mintegy 70 
százalékkal növelte az ex-
portkiszállítást. Az értékesí-
téssel összefüggésben meg 
kell említeni, hogy a megye 
ipari termelése mind a terv-
ben előirányzottat, mind az 
országos átlagot meghalad-
va, dinamikusan emelkedett, 
és 10,5 százalékkal volt ma-
gasabb, mint 1973 első felé-
ben. Ha az értékesítés növe-
kedésének okait kutatjuk, 
úgy első helyre a t cmciéa 
emelkedését kell tennünk. 
Jelentős azonban az áruki-
bocsátás összetételének ked-
vező változása is, valamint 
az értékesítési árak emelke-
dése. 

A termelés és az értékesí-
tés növekedésében több vál-
lalatnál közrejátszott a gyár-
tástechnológia korszerűsítése. 
A Tisza Bútoripari Vállalat-
nál emelkedett a hidraulikus 
préssel történő ragasztás, a 
Húsipari Vállalatnál foko-

zódott a szarvasmarha vá-
gásának gépesítése. Nem ki-
elégítő azonban a gyártmá-
nyok korszerűsítése, a gyárt-
mányskála felfrissítése a tex-
til- és ruházati iparban, va-
lamint a bútoriparban sem. 
Megyénkben a vállalatok és 
szövetkezetek adó- és egyéb 
jogcímeken több mint 2 mil-
liárd forintot fizettek az ál-
lami költségvetésbe, 680 
millió forintot kaptak dotá-
ció, árkiegészítés és állami 
visszatérítés címén. A befi-
zetések összesen 9,8 százalék-
kal, a juttatások összege pe-
dig 17,8 százalékkal haladta 
meg a múlt év első félévét. 

A jó eredmények mellett 
néhány helyen a gazdálko-
dás hatékonyságának jelen-
tős javítasára, a gazdaságos 
termékstruktúra sokkal gyor-
sabb ütemű átalakítására 
van szükség. A jövőben gaz-
daságilag megalapozott fej-
lődés záloga, hogy a gazdál-
kodás középpontjába állított 
nyereségnövekedés túlnyo-
mórészt a termelékenység, 
hatékonyság emelkedéséből 
származzon, és csak egyre ki-
sebb mértékben az árate 
emeléséből. 

Dr. Jenei TObw 
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