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Emléktábla 
Szirmai Istvánnak 

munkásmozgalom kiemelke-
dő személyisége életének ál-
talánosítható tanulságait. 
Idézte, amit halálakor mond-
tak róla: „Szirmai István 
azok közé tartozott, akik 
nemcsak szenvedik, látják 
vagy felismerik az igazságta-
lanságot, hanem — mert a 
szép és teljes élet igényével 
élnek — tűrhetetlennek és 
elviselhetetlennek tartják 
azt, s cselekvően szembe is 
fordulnak vele." Szegedi kap-
csolatairól szólva kiemelte, 
hogy 1944 novemberétől itt 
harcolt — akkor már a szel-
lemi-anyagi újjáépítés szol-

Látogatás a munkásőrség 
megyei parancsnokságán 
Tegnap szegedi tartózkodá-

sa befejező programjaként 
Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára dr. Mona Gyulának, a 
KB osztályvezető-helyettesé-
nek társaságában a munkás-
őrség Csongrád megyei pa-
rancsnokságára látogatott, 
dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkárának kí-
séretében. A vendégeket dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
pártbízottoáC aiaé titkár* 

Gyárfás Mihály, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
és Mákos István megyei 
munkásőrparancsnok fogad-
ták. Az elvtársi, baráti lég-
körben lefolytatott beszélge-
tés során Mákos István tájé-
koztatta a Központi Bizott-
ság titkárát a munkásőrség 
egységeiben folyó munkáról, 
a párt fegyveres testületének 
életéről. 

Győri Imre és kísérete teg-
nap az esti órákban vissza-
utaztak Budapesti* 

A vasasszakszervezet íubí 
A vasasszakszervezet egy-

séges, az egész országra ki-
terjedő szövetséggé válásá-
nak 75. évfordulója alkalmá-
ból szerda délután a Vasas-
izékházban ünnepélyesen kö-
szöntötték a szakszervezet 
veteránjait. Az ünnepségen 
részt vett Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára is. 

A csaknem 700 ezres tag-
ság nevében Szabó Piroska, 
3 szakszervezet alelnöke üd-

vözölte a mozgalom régi har-
cosait, s nyitotta meg az ün-
nepséget. Borovszky Ambrus, 
a szakszervezet elnöke ünne-
pi beszédében méltatta a va-
sasok sok évtizedes harcát és 
azt a helytállást, amellyel ma 
a párt XI. kongresszusa har 
tározatainak sikeres megva-
lósításáért dolgoznak. 

Ezután Méhes Lajos, a 
szakszervezet főtitkára több 
mint száz szakszervezeti ak-
tivistának — 70, 60; 50, illet-

ve 40 éves szakszervezeti tág-' 
ságárt — emlékplaketteket és 
okleveleket adott át. Ilyen 
emléket kapott többek között 
Dírszegi Miklós és Fodor 
Gyula, akik 79 éve tagjai a 
vasasok nagy családjának. 

Az ünnepségen felszólalt 
Kádár János, a Központi Bi-
zottság első titkára. Meleg 
szavakkal, köszöntötte a részt-
vevőkét, eredményes munkát 
és további sikereket'kívánt a 
'vasasszákszervezet több száz-
ezres .tagságának. 

4 Meszekben 

liefcifü. m Itesjlfe 
Jót haladnak a gyomirtással 

Csongrád megyében több 
közös gazdaságban hozzá-
kezdtek a kukorica vetésé-
hez. Elsőként Hódmezővásár-
helyen a Rákóczi, a Marx, a 
Vörös Csillag és a Május X. 
tsz-ekben indultak el a vető-
gépek. Ha az idő tovább ja-
vul és a talaj felmelegedése 
fokozódik, a megye többi ter-
melőszövetkezetében is elkez-
dik a kukorica vetését. Leg-
több gazdaságban a befeje-
zéshez közeledik a kukorica-
vetés előtti talajelőkészítés. 

Még folyamatosan Végzik a 
vegyszeres gyomirtást. A sze-
rek használatának feltétele, 
hogy a talaj kellőképpen 
morzsalékos legyen. Sáros, 
l$enő,dő és rÖSife. „talajon a 
vegyszer nem fejtheti ki meg-
felelően hatását. Ezért a gaz-
daságokban igyekeznek a 
kedvező, szárazabb időjárást 
kihasználni, hogy szakszerűen 
elmunkált terület várja, a kur 
k'oricavetőket. A deszki Ma-
ros Termelőszövetkezetben 
hasznos újítást vezették be a 
talaj-előkészítésnél Egy me-
netben kiszórják és be is 
dolgozzák a talajba a szük-
séges gyomirtó szert A sze-
gedi Felszabadulás Termelő-
szövetkezetben a napraforgó 
vetéséhez készülődnek. A 
vegyszeres gyomirtást .a. ve-
tésterület jó részén már el-
végezték. 

Befejeztek Csongrád megye 
gazdaságaiban a cukorrépa 
és a kender vetését. Hason-
lóan földbe került már a ter-
vezett vetésterületen a hagy-
ma magja is. A hagyományos 
hagymatermesztő területek 
70 százalékán már elduggat-
ták a hagymát a megye ter-
melőszövetkezetei. 

A környező gazdaságokban 
szépen fejlődik az őszi ga-
bona. Egyes fajták, mint a 
Jubilejnaja és a Száva már 
bokrosodnak. A GK-fajtáknál 
is erőteljes a sűrűsödés. A 
szegedi és a járási termelő-
szövetkezetekben sok helyen 
már hozzákezdtek a vegysze-
res gyomirtáshoz. Repülőgép-
pel, helikopterrel, vagy szán-
tóföldi szőrószerkezettel fel-
szerelt permetezőgéppel szór-
ják a gabonára a vegyszere-
ket. Várhatóan a javuló idő-
vel most erősödik a gyomo-
sodás. A mezőgazdasági szak-
emberek területbejáráson 
győződnek meg a gabonatáb-
lák gyomfertőzöttségéről. Ek-
kor állapítják meg a vegy-
szerezés időpontját, a kiszó-
randó szermennyiséget. Fon-
tos, hogy a gabona fejlődési 
stádiumait is figyelembe ve-
gyék. A kiskundorozsmai Jó-
zsef Attila Termelőszövetke-
zetben, a fűszerpaprika veté-
se mellett a legfőbb teendő 
az őszi gabona vegyszerezése. 
Hozzáláttak a munkához a 
szegedi Felszabadulás és a 
szőregi Tisza-Maros-szög 
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A több éves lucernatáblá-
kon is elkezdhető- a tavaszi 
vegyszeres gyomirtás. A lu-
cerna, úgynevezett tőlevél-
rózsás állapotban van, vagyis 
15—20 centiméter nagyságú. 
A mostani vegyszerezéssel je-
lentősen befolyásolható az 
első kaszálás szénatermésé-
nek minősége. A fűszerpapri-
ka helybevetéssel jól halad-
nak a gazdaságok. A szeged-
miháiyteleki Űj Élet Terme-
lőszövetkezet felmérése sze-
rint a Szegedi Téiegység Fű-
szerpaprikatermelő Társulás 
gazdaságaiban 60 százalékban 
a földbe került a mag. A fű-
szerr-anrika-termelés sikerét 
befolyásolja a helyesen vég-
zett vegyszere;- gyomirtás. A 
kiszórt vegyszert komhiná-
törral dolgozzák a talajba. 

Az almafavarasodás már-
cius vége óta fertőz a gyü-
mölcsösökben. A tavalyi nagy 
minőségi romlást okozó- gom-
bajaetegség továbbterjedését 
már most szeretnék megaka-
dályozni a termelőszövetkeze-
tek almáskertjeiben. Ezért 
réztartalmú szerekkel perme-
tezik a fákat. Az őszibarac-
kosokban most döntő fontos-
ságú a levélíodrosodás elleni 
védekezés. A növényvédelmi 
brigádok a szélcsendes és a 

csapadékmentes napokai 
igyekeznek minél jobban ki-
használni. 

Az elmúlt időszak hűvös 
időjárása főleg a már kiülte?-
tett korai szabadföldi káposz-
tapalántákat károsította. 
Csanyteleken, az egyik leg-
nagyobb káposztatermelő 
körzetben 35 százalékos fagy-
kárt észleltek a szakemberek. 
A hideg, fűtés nélküli fólia-
házakban is visszavetette a 
korai primőrök fejlődését. 
A felmérések szerint , 8—10 
nappal később kerül piacok-
ra a korai káposzta, karalábé 
és karfiol. A fólia alatti pa-
lántatermelő telepeken 15 
százalékos az elmaradás. Ál-
talában a fóliaágy ás szélén 
30—40 centiméteres sávban 
teljesen kipusztultak a pa-
lánták. A' szakemberek meg-
állapítása szerint jelentős a 
kár á kajsziültetvényekben is. 
A virágok 150 centiméteres 
magasságig teljesen elfagy-
tak, efölött 50—60 százalékos 
a károsodás, öszibarackíaj-
ták közül legjobban a korai 
sárgahúsú sínylette meg $ 
hideget, 30 százalékos elfa-
gyást állapítottak meg. A 
szőlőrügyek 25—30 százalék-
ban pusztultak el, de ehhez 
hozzájárult a korábbi hideg-
hullám is. 

M o l n á r József f e lvé t e l e 

A rőszkeí Kossuth Tsz-ben panrikavetésre készítik elő 
a talajt 

Magyar—ghanai 
tárgyalások 

Roger Joseph Feili ezredes, 
a Ghanai Köztársaság Buda-
pesten tartózkodó külügymi-
nisztere tegnap a Hősök te-
rén megkoszorúzta a Magyar 
Hősök Emlékművét. Az ün-
nepélyes tiszteletadáson jelen 
volt Garai Róbert külügy-
miniszter-helyettes, Farkas 
Mihály vezérőrnagy, a buda-
pesti helyőrség parancsnoka 

A koszorúzást követően a 
Külügyminisztériumban rv eg-
kezdődtek a magyar—ghánai 
külügyminiszteri tárgyalások 
Púja Frigyes és Roger Jo-
seph Felli között. A tárgya-
lásokon áttekintették a nem-
zetközi helyzet időszerű kér-
déseit, valamint a két ország 
együttműködését, a kapcso-
latok továbbfejlesztésének ie» 
hesóséseit 

Születésnapi megemlékezés a taríáni iskolában 

Dr. Kornldesz Mihály ünnepi beszédét mondja 

Jelentős esemény színhelye 
volt tegnap, szerdán délelőtt 
Szegeden, a Tarján város-
részben levő Szirmai István 
Altalános Iskola. A névadó 
születésének 72. évfordulóján 
emléktáblát lepleztek le az 
iskola falán. Az ünnepélyes 
eseményre eljött Szirmai Ist-
ván özvegye és családjának 
több tagja, Szegedre érkezett 
Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára, dr. Hanga Mária okta-
tási miniszterhelyettes, ott 
volt dr. Komócsin Mihály, 
a megyei pártbizottság első 
titkára, dr. Perjést László, a. 
megyei tanács elnöke, Papp 
Gyula, a városi tanács elnö-
ke, Deák Béla, a városi párt-
bizottság titkára és Tombácz 
Imre, a munkásmozgalom 
veteránja, Szirmai István 
egykori szegedi harcostársa. 
Ünnepi beszédet dr. Korni-
desz Mihály, az MSZMP 
Központi Bizottságának osz^ 
tályvezetője mondott. 

Bevezetőjében szólt arról, 
hogy a nemrégiben felépült 
iskola, mely Szirmai Istvánt, 
a magyar munkásmozgalom 
jeles személyiségét választot-
tá névadóul, a kommunista 
eszme nyomdokain teremt 
saját hagyományt, ö t eszten-
dő nem nagy idő, de biztos 
vagyok abban — hangsú-
lyozta —, hogy a Szirmai 
István Altalános Iskola 900 
tanulója, félszáz pedagógusa 
máris „kis helyi történelem" 
birtokosának mondhatja ma-
gát Felvázolta a szónok 
Szirmai István életútjának 
fontosabb állomásait, s az 
emlékekből és dokumentu-
mokból kiszűrte a magyar 

gálatában. Részt vett a legá-
lis MKP szervezésében és a 
Dél-Magyarországi Titkárság 
vezetőhelyettese, később ve-
zetője lett. 1944. december 
15-én került a Délmagyaror-
szág napilaphoz, melynek 
később egy ideig főszerkesz-
tője volt. 

Egyéniségéről, személyisé-
géről a következőket mond-
ta: „A fiatalokat nagyon sze-
rette. Világnézeti és erkölcsi 
nevelésük a szívügye volt 
Nem állhatta,, ha- valamelyik 
gyerekre. meggondolatlanul 
ráaggatták a címjcét: tehet-
ségtelen és neveletlen. Az 
volt a véleménye, hogy min-
den gyerek magában hordoz 
valamilyen tehetséget, csak 
ki kell bányászni belőle És 
azt is állította, hogy az 
egészséges gyermekek igenis 
nevelhetők, sőt nevelendők. 
Mégpedig becsületes, szocia-
lista emberré. Arra intette a 
fiatalokat, hogy az idősebb 
kommunista nemzedéknek 
igyekezzenek jó tanítványai-
vá szegődni." 

Befejezésül dr. Kornidesz 
Mihály emlékeztetett arra, 
hogy ez a születésnapi dom-
borműavatás a szegedieknek 
különösen becses ünnep, hi-
szen Szirmai István nagyon 
sokat tett ebben a városban 
az itt élők és az egész nép 
boldogulásáért 

Az ünnepi megemlékezés 
után fölavatták Szármái Ist-
ván emléktábláját A fehér 
márványba faragott dombor-
műportrét Fritz Mihály űa-

Az iskola falán elhelyezett 
emléktábla 

tal szegedi szobrászművész 
készítette. Az emléktábla 
alatt elhelyezték koszorúikat 
a- család tagjai, a Szirmai 
István nevét viselő szocialis-
ta brigádok képviselői és az 
általános iskola tanárai, ta-
nulói. Az emléktábla átadá-
sa az iskola irodalmi szín-
padának és énekkarának mű-
sorával, valamint 120 negye, 
dikes diák úttörővé avatásá-
nak ünnepi perceivei ért vé-
get 

• 
Az ünnepi eseményre Sze-

gedre érkezett vendégekkel 
tegnap délelőtt a megyei 
pártbizottságon találkozott 
dr. Komócsin Mihály és dr. 
Perjés! László. 

• t 


