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Tűzijáték, VIZI-
és légiparádé 

Augusztus 20-án ismét 
megrendezik Budapesten, a 
Parlament előtti Duna-szaka-
szon a már hagyományos ví-
zi- és légiparádét, a Kossuth 
Lajos téren ünnepélyesen 
avat ják néphadseregünk ú j 
tisztjeit, s este nem marad el 
a színpompás tűzijáték sem 
— tájékoztatták az újságíró-
kat pénteken a Magyar Nép-
hadsereg, a Magyar Honvé-
delmi Szövetség és az I f jú 
Gárda Országos Parancsnok-
ságának képviselői a Magyar 
Néphadsereg Művelődési Há-
zában. 

Elmondták, hogy a már esz-
tendők óta kialakult prog-
ramnak megfelelően délelőtt 
a Parlament előtti Kossuth 
Lajos téren ünnepélyesen 
avat ják a Magyar Néphadse-
reg főiskoláin idén végzett 
tiszteket. 

A tisztavatást követően ke-
rül sor a vízi- és légiparádé-
ra, amelynek rendezője ez-
úttal is a Magyar Honvédel-
mi Szövetség budapesti szer-
vezete. 

A nézők megismerkedhet-
nek a Magyar Néphadsereg 
és az MHSZ technikai eszkö-
zeinek egy részével, ízelítőt 
kapnak a fiatalok és a spor-
tolók technikai ismereteiből, 
abból, hogy vízen és levegő-
ben milyen nagy felkészült-
séget, ügyességet kíván a 
korszerű technika kezelése. A 
vízen összesen 220 hajó, mo-
torcsónak, aknász naszád vo-
nul végig, a levegőben pedig 
félszáz különböző típusú he-
likopter és repülőgép húz el 
a Duna fölött 

A budapesti honvédelmi 
nap délelőtt fél tizenkettőkor 
kezdődik. Megszólalnak a 
fanfárok, elhangzik az ünne-
pi köszöntő, majd zászlóval 
díszített motorcsónakok tűn-
nek fel a Dunán. Utánuk kü-
lönböző nagyméretű hajók 
következnek. 

Eközben a Duna fölött a 
levegőben zászlós helikopte-

rek nyitják meg a légitemu-
tatót A motoros és a vitor-
lázó repülők után elhúznak a 
Magyar Néphadsereg nagy 
sebességű gépei, majd egyéni 
és kötelék műrepülésben 
gyönyörködhetnek a nézők. 
Ezután a vízi- és légiparádék 
egyik leglátványosabb esemé-
nyére, az ejtőernyősök bemu-
tatójára kerül sor. Az idén 
először úgy szervezik, irá-
nyítják az ugrásokat, hogy 14 
ejtőernyős közvetlenül a tri-
bün előtti Duna-szakaszon 
ér jen par to t 

Az egyórás program záró-
képpel fejeződik be: a leve-
gőben vitorlázógépek és he-
likopterek vonulnak végig, 
mintegy 8 ezer színes szalag-
gal köszöntve az esemény 
résztvevőit 

Alkotmányunk ünnepién — 
immár 14. alkalommal — ez 
évben is tűzijátékban gyö-
nyörködhetnek a budapestiek 
és a város vendéget A saj-
tótájékoztatón elmondták, 
hogy az idén először vízi-
koncert előzi meg a látvá-
nyos parádé t Este 8 és 9 óra 
között a Magyar Néphadse-
reg összevont 150 tagú zene-
kara a Dunán a SZOT „Szo-
cialista forradalom" hajójá-
nak fedélzetén a többi között 
Liszt és Csajkovszkij művei-
ből ad hangversenyt az In-
tercontinentál-szálló majd a 
Parlament előtti Duna-sza-
kaszon. A hajót színes ref-
lektorok fényjátéka kíséri. 
Ezután kezdődik este 9 óra-
kor a félórás tűzijáték, ösz-
szesen csaknem 10 tonnányi 
robbanóanyagot használnak 
fel. 

Az augusztus 20-i parádé 
vendégei lesznek a IX. orszá-
gos if júgárda szemle résztve-
vői — a szemlét augusztus 
13-a és 20-a között Békés 
megyében rendezik meg A 
fiatalok hagyományos talál-
kozójára NDK-beli i f júkom-
munistákat is várnak. (MTI) 

Mar csak 
két százalék 

Az aratás igen jó szerve-
zése meghozta az eredményt: 
a betakarítási szezon máso-
dik fele, amelyet július utol-
só napjaitól számítanak, je-
lentősen lerövidült, ami an-
nak köszönhető, hogy a gé-
piek átcsoportosításával lehe-
tőséget kaptak az aratás be-
fejezésére azok a nagyüze-
mek amelyek csak szeré-
nyebb számú kombájnnal 
rendelkeztek. Így péntek es-
tig a termőterület 98 száza-
léka? sikerült learatni. 

Az aratás utolsó 8—10 
napja mindig a legnehezebb, 
legvesződségesebb munkát 
jelenti, mert ezekre a na-
piokra maradnak hátra az 
alacsony fekvésű vizenyős 
területek, valamint a legké-
sőbb beérő általános gyo-
mos gabonák. A nagy telje-

sítményű, korszerű gépiek 
szakavatott személyzete 
azonban végül is megbirkó-
zott a feladattal. Arra lehet 
számítani, hogy vasárnap es-
tig már csak a termőterület 
egy százalékán lesz álló ga-
bona, s ennek, behozása, már 
nem okoz semmiféle gondot. 

Az aratás utolsó napjaiban 
már nem kell mesterségesen 
szárítani a gabonáit: az el-
múlt két hét szárazabb pe-
riódusa megtette a magáét, 
természetes úton szikkadták 
ki a kalászok. Nagy munkát 
ad viszont a felszabadult te-
rület rendbehozása. A kalá-
szos gabona vetésterületének 
60—70 százalékáról már „le-
húzták" a szalmát és a szán-
tás több mint felével készül-
tek el. 

A kubai külügyminiszter 

Isidoro Malmierca, a Kubai 
Köztársaság külügyminiszte-
re ós felesége pénteken a He-
rendi Porcelángyárba látoga-
t o t t Társaságukban volt Ja-
kus Jenő, a Magyar Népköz-
társaság havannai nagyköve-
te is. Megtekintették a több 

látogatásai 
mint 150 éves világhírű por-
celángyár üzemeit, a koron-
gozót, a festőműhelyeket és 
a másfél évszázad herendi 
termékeit reprezentáló mú-
zeumot, majd a Balaton-
part nevezetességeivel is-
merkedtek. (MTI). 
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Megkezdődött 
az átrakodás 

Vlagyimir Kovaljonok és 
Alekszandr Ivancsenkov meg-
kezdte az átrakodást a Prog-
ressz—3 űrhajóról a Szal-
jut—6 űrállomásra, amely 
előreláthatólag több napot 
vesz igénybe. A két űrhajós 
teljesen feltölti a készleteket, 
hogy ú jabb hosszú időszakra 
biztosítsa a S-saljut—6 műkö-
dését, ellátását. Mint ismere-
tes, a tervek szerint rövide-
sen útnak indul majd az az 
űrhajó a Szaljuthoz, amely-
nek nemzetközi személyze-
tében az NDK űrhajósa is 
részt vesz. 

Az átrakodás azonban las-
san halad, mivel folytatniuk 
kell rendszeres kísérleteiket. 
Pénteken ismét ritka fontos-
ságú feladatot kellett végre-
haj taniuk: kikapicsolva az űr-
állomás valamennyi hajtó-
művét és kormányművét, 
úgynevezett gravitációs 
irányzást végeztek. A kísér-
let befejeztével piedig üzem-
be helyezték mindkét mini-
olvasztókemencéjüket Az 
űrhajóba eredetileg beépített 
Szplav és a később felszerelt 
Krisztall egyaránt működött, 
hogy az űrhajósok több kí-
sérletet is hajthassanak vég-
re félvezetők előállítására 

Lakások, ívsdes, 
oktatási központ 

A Csongrád megyei Taná-
csi Építőipari Vállalat sze-
gedi építésvezetősége tavaly 
•A darab KISZ-lakóst adott 
át a Honvéd téren. Az idén 
június végre újabb 35 csa-
ládi otthont épített a Parti-
zán és a Zászló utca sar-
kán. Érdekes a technikai 
megoldás: az UNIVÁZ szer-
kezetű, téglablokkos épület-
re öntött födémet raktak. Az 
egyszobás és 1+2-es laká-
sokba a napokba költöznek a 
tulajdonosok. Ha szerencsé-
sek, hamarosan többféle 
szolgáltatást is igénybe ve-
hetnek házuk földszintjén. 
Az öt darab üres üzlethe-
lyiség egyelőre kiadó! A 
CSOMIÉP további Honvéd 
téri feladata: még négy há-
zat kell fölépíteni a közel-
jövőben. 

Az építésvezetőség a Ke-
mes utcában eddig két 
üzemházat készített a Sze-
gedi Ruházati Szövetkezet-
nek, idén márciusban pe-
-iig lerakta 50 személyes 
óvodájuk, illetve bölcsődéjük 
alapjait. A napokban feje-
zik be a téglablokkok össze-
állítását. kezdődhet az UNI-
VÁZ födémpanelok szerelé-
se. A terveket az állandó 
partnernek tekinthető Csong-
lád megyei Tanácsi Ter-
vező Vállalat dolgozta ki. A 
majd két műszakban mű-
ködő gyermekintézmény 3 
millió 800 ezer forintba ke-
rül. Kis lakói várhatóan jö-
vő tavaszszal foglalhatják 

Épül a megyei tanács továbbképző központja 

él. Nem sokkal azután az 
építők alapozhatják az újabb 
üzemházat. A kapacitásszer-
ződést már megkötötték. 

Darvas Imre tervei alap-
ján áprilisban hozzákezd-
tek a KPM Közúti Igazga-
tósága minőségellenőrző la-

Termesztési tanácskozás Makón 
Mozgósítani kell a vöröshagymaexport érdekében 

A Makó környéki közös 
gazdaságok földjein renden 
szárad a vöröshagyma. A je-
lenlegi kedvező időjárás min-
den percét ki kell használni 
a gazdaságoknak, hogy minél 
előbb raktárakban tudhassák 
a termést. 

Erről, valamint a megye 
hagymatermelő gazdaságaira 
rótt exportkötelezettség tel-
jesítéséről tárgyaltak teg-
nap Makón, a fűszernövény 
termelésében részt vevő kö-
zös gazdaságok vezetői a for-
galmazást bonyolító HUN-
GAROFRUCT és ZÖLDÉRT 
képviselői. Az értekezlet 
munkájában részt vett dr. 
Varga Dezső, a makói városi 
pártbizottság első titkára, va-
lamint Haskó Pál, a megyei 
pártbizottság munkatársa. 

Lengyel Árpád, a makói 
hagymatermesztési rendszer 
gesztorának — a ZÖLDÉRT-
nek — főosztályvezetője tá-
jékoztatójában felvázolta a 
következő napok tennivalóit 
Augusztus 31-ig Csongrád 
megyéből 275 vagon nyers 
vöröshagymát kell exportál-
ni, és további négyszáz va-
gon fűszernövény elhelyezése 
szükséges az ország külön-
böző hűtőházaiban. 

Halta József, a HUNGA-
ROFRUCT Külkereskedelmi 
Vállalat Csongrád megyei ki-
rendeltségének vezetője a je-
lenlegi export és hűtőházi tá-
rolásra kerülő vöröshagyma 
mennyiségével kapcsolatban 
tett kritikus megjegyzést Az 
augusztusi exportra vállalt 
275 vagonból eddig 15, és a 
hűtőházi tárolásra tervezett 
négyszáz vagonból csupán 

négy vagonnal teljesítettek 
megyénk közös gazdaságai. 
Félő, folytatta felszólalásával 
a kirendeltségvezető, hogy az 
edcíg hagyma termesztési ha-
gyományokkal nem rendel-
kező megyék „az orrunk elől" 
viszik el az exportdiszpozf-
ciót A Békés megyei gazda-
ságok időarányosan teljesítik 
vállalt kötelezettségüket. A 
szomszéd Szolnok megyei 
rákóczifalvi Rákóczi Terme-
lőszövetkezet pedig jelentős 
mennyiségű vöröshagymát 
szállít az idén a tengeren túl-
ra, Brazíliába. 

A hozzászólásokat követő 
vitában megtárgyalták a 
ZÖLDÉRT és a termelőszö-
vetkezetek között eddig fenn-
állt árdiferenciát és meg-
határozták a minőséget. Szól-
tak a július 19-én jégvert 
vöröshagyma sorsáról is. A 
termelőgazdaságok vezetői-
nek egyöntetű véleménye, 
hogy az elemi kár a vörös-
hagymát a vegetáció végén 
ér te és az elmúlt két hét 
kedvező időjárásának ered-
ményeként különösebb ká-
rosodást nem szenvedett. A 
jelenlegi stádiumban nem 
azért megy tönkre a vörös-
hagyma, mert jégvert, ha-
nem ágért, mert nem szedik 
fel időben. 

Dr. Varga Dezső hozzászó-
lásában felhívta a jelenle-
vők figyelmét, hogy a meny-
nyiségi -szemlélet mellett a 
vöröshagyma-termesztésnél is 
törekedni kell a minőségre. 
Ne az határozza meg a fű-
szernövény átvételi minősí-
tését, hogy sok vagy kevés 
termett belőle adott eszten-

dőben, hanem minden eset-
ben az érvényben levő ma-
gyar szabvány. 

A Csongrád megyei hagy-
matermelő gazdaságok a ko-
rábbi években „húzódoztak" 
a HÓDGÉP által tervezett és 
előállított vöröshagyma fel 
szedő gépsoroktól. Ennek kö-
vetkezménye lett, hogy a 
gépgyártó vállalat a szomszé-
dos Békés megye néhány gaz-
daságával volt kénytelen a 
berendezések üzemeltetésére 
kísérleti szerződést kötni. 
Érthetetlen — szögezte le az 
első t i tkár —, hogy az ilyen 
nagy hagyományokkal ren-
delkező terület, mint ami-
lyen a Makó környéki, ne él-
jen ilyen lehetőséggel. 

Haskó Pál felszólalásában 
leszögezte, hogy minden vö-
röshagyma-válogatásra ké-
pes szabad munkaerőt moz-
gósítani kell. Ezt kívánja a 
népgazdaság és a közös gaz-
daságok érdeke is. Elismerés-
sel szólt a makói Lenin Ter-
melőszövetkezet jó példájá-
ról. A közös gazdaságban 
ugyanis az adminisztráció-
ban dolgozók napi munkájuk 
mellett három napig vörös-
hagymát válogatnak, ezzel is 
segítve a közös gazdaságot 
abban, hogy a külkereske-
delmi vállalatnak tett köte-
lezettségét teljesítse. 

A tanácskozáson részt ve-
vők végezetül konkrétan 
meghatározták a gazdaságok 
augusztusi feladatait A prog-
ram végrehajtásával — sok 
vita után — sor kerülhet ar-
ra, hogy a nagy vöröshagy-
ma-termesztési hagyomá-
nyokkal rendelkező makói 
tájkörzet teljesítse a népgaz-
daság által felállított szintet. 

boratóriumának építésé-
hez, a Dorozsmai úton. Nem-
rég befejezték a váz szere-
lesét, most végzik a szak-
ipari munkákat, aztán ala-
pozzák a gépalapokat, sze-
relik a berendezéseket. A 
labort — amely 8 és fél 
millió forintba kerül — 
varhatóan 1979 júniusában 
adják á t 

Újszegeden, a Tárogató ut-
ca és a Közép fasor által 
határolt területen jó fél év-
vel ezelőtt rakták le a 
Csongrád megyei tanács to-
vábbképző központjának 
alapkövét A modern vo-
nalú épület tervezője Nó-
vák István, a CSOMITERV 
szákembere. A CSOMIÉP 
dolgozói elkészítették a fo-
gadószintet — közben gyak-
ran éjszakai műszakot is 
tartottak —, a szerelési 
munkákat a napokban kez-
dik. Az átadást 1979-re ter-
vezik. 

Végül még két munkáról: 
a járási hivatal első eme-
letén néhány helyiséget szá-
mítóközponttá alakítanak. A 
másik pedig az OTP és az 
Állami Biztosító Takarék-
tár utcai -épületéből hama-
rosan elköltözik az ÁB, a 
megüresedett termet hasz-
nálhatóvá teszik az OTP 
számára. 

Vendégek 
a szabad-

térin 
A Vámos László rendezte 

idei, újszerű, „bábos-mesés" 
János vitézt ismét zsúfolt 
ház előtt játszhatták tegnap 
az Operettszínház művészei; 
az előadáskezdetre, szeren-
csére, a délutáni zivatarnak 
nyoma sem marad t A Dóm 
téren már sok sikert megért 
daljáték tegnapi előadását 
megtekintette dr. Gosztonyi 
János oktatási és Buda Ist-
ván munkaügyi államtitkár 
ú . 


