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Összehívták 
az ország-
gyűlést 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa — az Alkot-
mány 22. paragrafusa 2. be-
kezdése alapján — az or-
szággyűlést 1974. október 3. 
napján (csütörtök) délelőtt 11 
órára összehívta. Előrelátha-
tólag az ülésszak napirend-
jére kerül a külkereskede-
lemről szóló törvényjavaslat, 
valamint a Minisztertanács 
Tanácsi Hivatala elnökének 
beszámolója a tanácstörvény 
végrehajtásáról. (MTI) 

Közlemény a Finn Köztársaság 
miniszterelnökének hivatalos 
magyarországi látogatásáról 

Fock Jenőnek, a Magyar 
Népköztársaság Miniszterta-
nácsa elnökének meghívásá-
ra Kalevi Sorsa, a Finn 
Köztársaság miniszterelnöke 
1974. szeptember 18—22. kö-
zött hivatalos látogatást tett 
Magyarországon. 

Sorsa miniszterelnököt fo-
gadta Kádár János, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának első 
titkára és Losonczi Pál, a 
Magyar Népköztársaság El-

nöki Tanácsának elnöke. 
Tárgyalásokat folytatott Fock 
Jenővel, a Minisztertanács 
elnökével. 

Kalevi Sorsa és felesége 
megismerkedett a magyar fő-
város nevezetességeivel és 
ellátogatott a magyar—finn 
kooperációban épült lábatla-
ni finompapírművekbe. 

Tárgyalásaik során a kor-
mányfők megelégedéssel ál-
lapították meg, hogy a Ma-
gyar Népköztársaság és a 

A pártkongresszus tiszteletére: 

Zavartalan villamos-
energia-szolgáltatás 

Hódmezővásárhelyről in-
dult a kezdeményezés, ami-
nek visszhangjaként a Dél-
magyarországi Áramszolgál-
tató Vállalat üzemei csatla-
koztak a kongresszusi és fel-
szabadulási munkaverseny-
hez. 

Fő célkitűzés a folyama-
tos, zavartalan villamosener-
gia- és hőszolgáltatás, a fo-
gyasztói energiaigények tel-
jes körű kielégítése volt. 
Központi feladatokként tart-
ják számon a munkaver-
senyben a termelés szerve-
zettségének javítását, a gaz-
daságosság fokozását, a szo-
ciális és üzemegészségügyi 
ellátottság színvonalának 
emelését, valamint a munka-
védelmi helyzet kedvezőbbé 
tételét. 

A Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
munkaversenye szorosan 
kapcsolódik Szeged és három 
megye nagyüzemeinek, gyá-
rainak versengéséhez. Ah-
hoz, hogy a sok vállalat tel-
jesíteni tudja felajánlásait, 
nélkülözhetetlen a villamos-
energia-szolgáltatás zavarta-
lansága. A DÉMÁSZ kötelez-
te magát, hogy a vállalatok 
számára a fokozódó export-
kötelezettségek teljesítését 
elősegíti, az egészségügyi in-
tézmények, konzervgyárak 
számára a többlet gőzmeny-
nyiséget biztosítja. Az első 
félévben a tervhez képest 6,5 
százalékkal nőtt az értékesí-
tett hő mennyisége. 

Valamennyien tapasztal-
tuk már az áramszolgáltatás-
ban bekövetkezett üzemza-
var kellemetlenségét. A DÉ-
MÁSZ feladatai közé tarto-
zik a hibaelhárítás is a 
kezdetektől fogva, rendre el-
végezte mindig. A pártkong-
resszus tiszteletére azonban 
ezért is többet akarnak ten-
ni a vállalat dolgozói. Fel-
ajánlották, hogy az üzem-
zavar okozta energiakiesést 
0.190 ezrelék alatti értékre 
csökkentik. Ennek érdeké-
ben fokozottan ügyelnek a 
készenléti szolgálati fegye-
lemre, rendszeres üzemza-
var-elhárítási gyakorlatokat 
tartanak, különböző megelő-
ző intézkedéseket tesznek, a 
hibák kijavításához szüksé-
ges időt minimálisra igye-
keznek csökkenteni. Erőfe-
szítéseiknek meg is van az 
eredménye: az energiakiesés 
értéke mindössze 0,146 ezre-
lék volt az első félévben. 
Karbantartás céljából időn-
ként ki kell kapcsolni az 
áramot. A DÉMÁSZ vállalta, 

hogy az ilyen munkák terv-
szerűbb, gondosabb előkészí-
tésével, a nagyüzemekkel 
történő időpont-egyeztetések-
kel az így kieső energiaérték 

0,110 ezreléknél több nem 
lehet. Nem is lett. Ez az ér-
ték mindössze 0,078 ezrelé-
ket tett ki. A DÉMÁSZ kol-
lektívája felajánlásához hí-
ven a városban és a kiren-
deltségi székhelyeken felme-
rült hibákat a bejelentést 
követő 24 órán belül kijaví-
totta, az ú j fogyasztókat a 
jelentkezéstől számított 6 
napon belül bekapcsolta az 
áramszolgáltatásba. 

Javult a termelékenységi 
mutató is a vállalatnál. 

Finn Köztársaság kapcsolatai 
minden területen lendülete-
sen és eredményesen fej-
lődnek, jól szolgálják a ma-
gyar és a finn nép barátsá-
gát, kölcsönös érdekeit, a 
nemzetközi béke megszilár-
dítását. Politikai és gazda-
ségi szempontból egyaránt 
nagy jelentőséget tulajdoní-
tanak a nemrég aláírt meg-
állapodásnak a kereskedelmi 
akadályok kölcsönös meg-
szüntetéséről, valamint a 
hosszú lejáratú gazdasági, 
ipari és műszaki-tudományos 
együttműködési megállapo-
dásnak. Ezek a megállapo-
dások egészen ú j alapokat te-
remtettek a két ország gaz-
dasági kapcsolatainak szé-
lesítéséhez. A miniszterelnö-
kök kifejezték a két kor-
mány elhatározását, hogy 
továbbfejlesztik országaik és 
népeik baráti kapcsolatait az 
élet minden területén. 

A két kormányfő beható 
eszmecserét folytatott a nem-
zetközi helyzetről, s meg-
állapította, hogy kormányaik 
nézetei a fő kérdésekben 
megegyeznek. Kölcsönösen 
üdvözölték, hogy a világ-
helyzetben folytatódik az 
enyhülés. Fontosnak ítélték, 
hogy a világ valamennyi or-
szágának közös erőfeszítésé-
vel visszafordíthatatlanná te-
gvék az enyhülés folyama-
t á t 

A miniszterelnökök rész-
letesen megvitatták az euró-
pai helyzetet. Nagyra érté-
kelték a kontinensünkön 
végbement kedvező válto-
zásokat, az európai béke és 
biztonság megszilárdítása te-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Jobb lesz-e Szegeden 
a tévévétel? 

Új adó épül Szentesen 
Másfél évtizede sugározza 

a televízió műsorát a szen-
tesi állomás. Ezalatt „kiöre-
gedett" a francia szerkezet, 
a torony pedig már nem al-
kalmas arra, hogy újabb an-
tennákat szereljenek rá. 
Ezért, s hogy az igényeknek 
megfelelően az ország dél-
keleti részében is fogható le-
gyen a televízió második 
műsora, szükségessé vált a 
szentesi állomás rekonstruk-
ciója. Erről, valamint az át-
építés közbeni s utáni szer-
vizeket, és tévénézőket érin-
tő problémákról beszélgettek 
a szentesi adó épületében az 
állomás vezetői a GELKA 
Csongrád megyei kirendelt-
ségének szakembereivel, ve-
zetőivel. Kontor Lajos állo-
másvezető és Császár Mihály 
csoportvezető ismertették az 
átépítés jelenlegi állását, és 
a Posta Rádió- és Televízió-
műszaki Igazgatóság elkép-
zeléseit. 

A régi adó helyett újat 
helyeznek üzembe a jövő év 
végén, amelyet az Elektro-
mechanikai Vállalat készí-
tett, s mint a másik, ugyan-
csak 20 Ailowatt teljesítmé-
nyű. Ennek fogadására meg-
építették már az ú j épület-
szárnyat, így minden feltétel 
megvan a cseréhez. A beren-
dezés a műszaki igazgatóság 
döntése értelmében nem az 
eddig megszokott 11-es, ha-
nem a 10-es csatornán adja 
a műsort, mégpedig azért, 

hogy a jövőben megszüntes-

sék a külföldi adók okozta 
zavarokat. Így Csongrád, il-
letve Békés megye egyes te-
rületein megoldódnak a gon-
dok, ám, aki Szegednek és 
környékének vételi lehetősé-
geit ismeri, tudja, hogy ez a 
változás aligha hozna javu-
lást a szegedi televízióné-
zőknek. A jugoszláviai Frus-
ka Gorán ugyanis van egy 
adó, amely a 10-es csatornán 
sugároz, így a zavarás — 
várhatóan — az eddiginél is 
erősebben jelentkezne. Mind-
ez annál is inkább kellemet-
len, mivel a város némelyik 
pontján jelenleg is megle-
hetősen rossz a vétel. De 
lenne még a csatornaválto-
zásnak egyéb „átka" is. Meg 
kellene fordítani minden 
vevőantennát, hiszen az ú j 
adót csak függőleges irány-
ba állított antennával lehet-
ne fogni. Sőt, a régi készü-
lékkel rendelkezők közül 
sokan csak akkor nézhetné-
nek televíziót, miután azt át-
alakíttatták. Vannak ugyan-
is olyan gépek, amelyek ki-
zárólag egy csatornán tud-
nak műsort fogni. S az ilyen 
tv gazdája méltán háborog-
na a pénzbe kerülő átszere-
lés miatt. Mindez — bár a 
Posta Rádió- és Televízió-
műszaki Igazgatóság hatá-
rozottan döntött — megol-
datlan problémának látszik. 
A rossz vétel viszont joggal 
kifogásolható! 

Az adó antennatornyának 
átépítésével jól halad a b th 

dapesti KÖZGÉP, A henge-
res tornyot meghagyják, 
alapjait kibővítették, s há-
rom szögletű vasráccsal erő-
sítik meg. A magas építmény 
stabilitásáért kicserélik a 
tartóköteleket is. Mindezzel 
hamarosan elkészülnek, 
majd pedig a jövő tavasszal 
az antennafejet cserélik ki. 
Ez mintegy három hónapig 
tartó munka, ezalatt az ad-
dig felújított tartalékanten-
nával sugároznak. Így ne-
gyedévig valamelyest gyen-
gébb lesz a vétel. A torony 
egyébként 20 méterrel lesz 
magasabb, így majdnem 240 
méteres lesz. A rádió 3. mű-
sorát egy 3 kilowattos ultra-
rövidhullámú adóval sugá-
rozzák majd, néhány év 
múlva pedig fogható lesz a 
televízió második program-
ja is. Hogy pontosan mikor, 
még nem tudni, de annyi 
bizonyos, hogy a Posta Rá-
dió- és Televízióműszaki 
Igazgatóság időben értesíti 
az előfizetőket. 

A szentesi állomás és a 
GELKA megyei vezetőinek 
tanácskozása is éppen azért 
volt igen hasznos, mert a 
kapcsolat további tartásával 
megismerhetik egymás el-
képzeléseit, problémáit. Ily 
módon a GELKA időben fel 
tud készülni minden változás-
ra, s ami ugyancsak fontos, 
tolmácsolja az adó dolgozói-
hoz a televíziónézők óhajait. 

Sz. J. 

Dolgos ősz 
Gazdag az ősz, bőven adja termését a határ. Nehéz fa 

az ősz, merf e z t a gazdag termést igen rövid idő alatt kell 
betakarítani. Kétszázezer vagon várható megyénkben, ezt 
megközelítő pontossággal jól ki tudjuk számítani. De hogy 
meddig tart a mostani jó idő, azt nem. Minden igyekezetre 
szükség van tehát, hogy az esős ősz beköszöntéig minden 
megtermett mázsa a mi javunkra biztonságos helyre ke-
rüljön, és vele párhuzamosan a szántást, vetést is elvégez-
zék a gazdaságok október végéig. Jövő évi kenyerünk ágyát 
most vetik meg ekével, boronával és vetőgéppel. Amerre 
jártunk a határbaji, mindenütt szorgos munkát láttunk — 
és jó termést, , 

Paradicsomtenger Bordányhaa 

Szüretelnek Kistelek határában 

Géppel válogatják a krumplit a forráskút! szövetkezetbea 
Somogyi Károlyné felvételei 
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