
Tiszasziget és líjszentiván 
katonai kitüntetése 

Versenyben az idővel 

Tiszasziget és Űjszentiván 
idén november 7. óta Kiváló 
Határőr jelvénnyel kitünte-
tett határőrközség. Ennek az 
az alapja, hogy a két község 
népe évtizedek óta közvetlen 
résztvevője az ál lamhatár 
őrzésének. Tizene c éve 
nyerte el a két falu a meg-
tisztelő határőrközség címet. 
Akkor a felnőtt lakosság vál-
lalta, hogy a határőrséggel 
együtt, folyamatosan és köz-
vetlenül őrzik községük ha-
társzakaszát; betartják a ha-
tárrendet, s mind politikai-
lag, mind a kulturális és 
sportéletben együtt munkál-
kodnak a katonákkal. Az 
évek során a községek lakói 
bebizonyították: méltóak a 
megtisztelő címre. 

A Kiváló Határőr jelvény 
átadásának alkalmával ren-
dezett ünnepségen megjelent 
dr. Ábel László vezérőrnagy, 
a BM határőrség politikai 
csoportfőnöke, Dudás István 
ezredes, a határőrség kiskun-
halasi kerületének parancs-
noka. Az MSZMP megyei 
bizottságát Nagy László osz-
tályvezető-helyettes, a sze-

Dr. Abel László vezérőrnagy átadja a Tiszasziget és Űj-
szentiván dolgozóinak szóló kitüntetést Talpai Játfosnak, 

a tiszaszigeti tanácselnöknek 

őrzésében tanúsított végrehajtásá-helyt- politikájának 
gedi járási pártbizottságot állását. ban tanúsít. 
Jáhni László első titkár kép- — Tiszasziget és Űjszent- Végül dr. Ábel László ve-
viselte. Jelen volt Jurátovics iván népe — állapította meg zérőrnagy oklevelet és Ki-
Aladár országgyűlési képvi- a többi között — országos váló Határőr jelvényt adott 
selő is példát mutatott a haza vé- át Talpai János tanácselnök-

Talpai János, a tiszaszigeti delmében, a lakosság s a nek. A két község lakóinak 
községi közös tanács elnöke fegyveres erők kapcsolatának szóló kitüntetés mellett töb-
— aki korábban a kiskunha- erősítésében, a határőrizet- ben kaptak személyesen is 
lasi határőr kerületnél telje- ben. Az önkéntes határőrök elismerést a határőrizet köz-
sített tényleges katonai szol- is eredményesen segítik a vetlen segítségéért, a honvé-
gálatot, s az egyik alegvség katonai feladatok végrehaj- delmi nevelés eredményes 
KISZ-szervezetének titkára tását, lelkesen végzik önként végzéséért, 
volt. párttag lett, s mint a vállalt társadalmi munkáju- Az ünnepség második ré-
határőrség Kiváló Katonája kat. Tiszteletreméltó az a szében a határőrség központi 
szerelt le — köszöntötte az szorgalom, amelyet Tiszaszi- zenekara, fővárosi énekesek 
ünneplőket, majd dr. Abel get és Űjszentiván népe a közreműködésével szórakoz-
László méltatta a két község fejlett szocialista társadalom tatta az ünnepség résztvevőit. 
lakosságának az országhatár építésében és a párt katona- Gazsó Béla 

Házfelújítás, útkarbantartás 
Teljesíti tervét a Szegedi Magas- és Mélyépítő 

Vállalat 
Épül, szépül Szeged, s 

a város arculatának formá-
lásában nem csupán a ha-
talmas lakótelepeket építő 
LÉLÉP, hanem a régi mű-
emlék-, vagy műemlék jel-
legű épületek felújítását 
vegzó vállalatok is szerep-
hez jutnak. A Szegedi Ma-
gas- és Mélyépítő Vállalat 
a megyeszékhely építőipa-
ri rekonstrukciós munkála-
tainak negyedrészét vég-
zi, szakembereinek munká-
ját dicséri a városi tanács 
épületének felújítása, me-
lyért nívódíjat is kap-
tak, de nem kevésbé jól 
sikerült a „Gróf palota", 
vagy a szecesszió korszaká-
nak kiemelkedő alkotása-
ként ismert Reök-ház res-
taurálása is. A szegedi köz-
utak karbantartása is az 
ő dolguk. 

Az V. ötévesterv-időszakra 
a városi tanács végrehajtó 
bizottsága 200 millió forint 
értékű felújítási feladattal 
bízta meg a vállalatot, a 
korábban megkezdett nagy-
arányú fejlesztés eredmé-
nyeként az öt évvel ezelőt-
tinek kétszeresére nőtt az 
évi összmunkájuk termelé-
si értéke: az idei tervük 200 
milliós. Marcheschi Károly 
igazzató elmondta — a har-
madik negyedévi adatok 
alapján nyilvánvaló —, hogy 
a vállalat teljesíteni tudja 
ezt. A tavalyihoz viszonyít-
va az idei első három ne-
gyedévben 18 százalékos 
többlettermelést értek el. 
Ezt elsősorban a munka ter-
melékenységének fokozásá-
val — ú j gépek, technoló-
giák beállításával, és azok 
jobb kihasználásával — ér-
ték el. 

A vállalat építőipari fél-
kész- és késztermékgyártás-
sal is foglalkozik. Egyre 
ismertebb a magánépítte-

tőknek is árusított transz-
portbeton, amelyből eddig 
több mint 6 ezer kilomé-
ternyit készítettek, de az 
igények további kielégíté-
se érdekében ennek a duplá-
ját is meg tudják termel-
ni. A DÉIJSP-től vették át 
a hódmezővásárhelyi MET-
RIPOND Mérleggyár meg-
rendelésére készülő mérleg-
ellensúlyok gyártását, be-
tonból, a jövő évben pedig 
megkezdődik a földszintes 
családi házaknál rendkívül 
fontos beton szennyvízlefo-
lyó csövek előállítása is. 

Alkalmazzák már a köny-
nyűszerkezetes építéstech-
nológiát is. Így készült a 
konzervgyári paradicsomsű-
rítő csarnok, Mihályteleken 
a paprikaszáritó, s épül a 
paprikaszárító komplexum 
Pusztaszeren. 

Ki ne bosszankodna azon, 
ha a tízemeletes ház föld-
szintjén meglátja a táblát: 
a lift nem működik. Nos, 

hogy minél kevesebb helyen 
és esetben olvashassák a le-
hangoló feliratot, az a sze-
gediek felvonószerelő szolgá-
latának a feladata. Egész 
Léi-Magyarországon, Bács. 
Csongrád és Békés megye, 
sőt Ceglédig még Pest me-
gye liftjei is hozzájuk tar-
toznak. A munkát a Ganz-
MÁVAG-gal összehangoltan 
végzik. A nagyvállalat gyár-
totta lifteket a Szegedi Ma-
gas- és Mélyépítőipari Vál-
lalat dolgozói szerelik, s 
a szervizellátás gondját is 
magukra vállalták. Jelenleg 
Szegeden és Kecskeméten 
működtetnek szervizállo-
mást. s a közeljövőben Bé-
késcsabán is nyílik egy. 

A Bakay Nándor utcá-
ban. a Volán-telep szom-
szédságában elkezdték a 
szegedi trolibuszok központi 
garázsának építését. A mun-
ka 30 százalékát már elvé-
gezték. 

Export Bábolnáról 
A Bábolnai Mezőgazdasági 

Kombinátban keltetőgépekbe 
rakták azokat a tojásokat, 
amelyekből a kikelő napos-
csibéket a Szovjetunióba 
szállítják majd. A kombinát 
első ízben adott el tiszta vo-
nalú törzsállatokat. A Pro-
dintorg Külkereskedelmi Vál-
lalattal ez év nyarán kötött 
megállapodás alapján no-
vemberben tízezer Tetra B 
faj tájú naposcsibét szállíta-
nak ki. 

Ez olyan bázist jelent, 
amelynek negyedik generá-
ciója három, és fél év múlva 

egy év alatt mintegy 440 
millió pecsenyecsibét ad. 

(MTI) 

Csongrád megyében 
befejeződött a vetés 

Sok szó esett az idei idő- megtettek-e mindent a zök- keztek betartani a vállalat 
járásról. Hírt adtunk a téli kenőmentes áruátadás-átvé- átvevői. így aztán sok ma-
és kora tavaszi fagykárokról, tel megszervezése érdekében? sodosztályú burgonya a ter-
a csapadékos, hűvös, szeles — A gabonaforgalmi vál- melőnél maradt, amit vagy 
nyárról. Az ősz kedvezett a lalatnál nem volt gond, a csak ipari minőségben tud-
betakarítóknak. A száraz és kukorica átvétele most is fo- tak értékesíteni, vagy egyál-
napfényes október — ha ké- lyamatos. Nincs annyi vita a talán nem. 
sőbb is, mint más esztendők- cukorgyárakkal sem, mint — Van még sok betakari-
ben — a legtöbb kertészeti más években. A konzerv- taniváló? 
és szántóföldi növény termé- gyárban most nem a bőség, — A legutóbbi felmérése-
sét beérlelte. A mezőgazda- hanem a nyersanyaghiány a ink szerint biztos helyen van 
sági ősz nagy erőpróbája be- jellemző. Szinte valamennyi már a rizs, a burgonya, a 
fejezóshez közeledik. Az ed- alapanyagból kevesebbet tud- szója, a napraforgó, a siló-
dig elvégzett munkákról, a tak beszerezni. Pedig időre kukorica és a gyümölcs. A 
további tennivalókról Szila- elkészült a .paradicsomsűrítő, betakarítandó terület közel 
gyi Ernővel, a Csongrád me- Mórahalmon pedig a paradi- harmadán azonban még tal-
gyei tanács vb mezőgazda- csomfeldolgozó vonal. Gön- pon van a kukorica. Van még 
sági és élelmezésügyi osztá- gyöleghiányra sem panasz- szedni való cukorrépa, kevés 
lyának vezetőjével beszélget- kodhattak a mezőgazdasági zöldség. Számításaink szerint 
tünk. üzemek. Eddig az átvételnél a kukorica és a cukorrépa 

— A nehéz aratás után torlódást csak a paprikafel- betakarítása még egy-két hé . 
hogyan készültek fel a gaz- dolgozó vállalattól jeleztek, tig eltart. 
daságok az őszi betakart- Nem a sok áru miatt, hanem — Az őszi kalászosok nó-
tásra? inkább azért, mert a gazda- tésideje október... 

— Az aratásban részt ve- ságok a fagyveszélytől tartva, — Azokat a területeket —r 
vő erő- és munkagépek, va- majdnem egyszerre pemetez- amelyek augusztusban és 
lamint szállítójárművek a f o - ték ki az érésgyorsító vegy- szeptemberben „üresek" let-
kozott igénybevétel miatt szert. így mindenütt egy idő- tek — időben bevethették a 
jobban elhasználódtak. Hosz- ben ért be a fűszerpaprika, gazdaságok. Az érés elcsú-
szabb időbe telt javításuk, s A pincegazdaságnál a rossz szása miatt azonban az őszi 
többe is került. A növények szőlőtermés aggasztja a szak- termények utáni ta la jmun-
a kedvezőtlen időjárás miatt embereket. A tervezett kák késtek, s így a vetés is 
lassabban fejlődtek, így az mennyiség felét tudják be- lelassult. Nehezíti a gazda, 
őszi munkák óhatatlanul Ö6Z- takarítani a termelőszövet- ság dolgát, hogy a föld mo6t 
sze torlódtak. Lehetőleg vesz- kezetek és állami gazdasá- már nagyon száraz, október-
teség nélkül 138 ezer hektár- gok. Általánosan elmondható, ben csak 1,9 milliméter csa-
ról kellett betakarítani a hogy az idén a felvásárló padék hullott. Kedvezett a 
termést, melynek 20 százaié- vállalatok és a mezőgazda- száraz ősz a betakarítóknak, 
ka sok kézi munkát igénylő sági üzemek közti kapcsolat de ' a szántóknak-vetőknek 
zöldség és gyümölcs. A beta- jó volt. Igyekeztek elkerülni, nem. Sajnos, emiatt az elve-
karításra váró növények kö- hogy az átvételnél sokat vá- tett búza sem kel egyenlete-
zül 76 ezer a fővetésű, 10 000 rakozzanak a szállítójármű- sen. November 10-re mégis 
hektár a silókukorica, le kell vek. sikerült Csongrád megye me-
még szedni 5 ezer 400 hek- — A Csongrád megyei zőgazdasági üzemeiben befe . 
tárnyi cukorrépát is. össze- ZÖLDÉRT kimaradt a felső- jezni az őszi kalászosok ve-
sen 120 ezer vagon termény rolásbóL tését így, a nehezebb körűi , 
leszedése és beszállítása várt — Tavaly göngvöleghiány, menyek ellenére, idejében a 
a mezőgazdasági üzemekre, kevés szállítójármű, szűk fel- földbe került a jövő évi ke-
Emellett 103 ezer hektáron dolgozási kapacitás okozott nyérnekvaló magja. 
kellett idejében és jó minő- fennakadást a ZÖLDÉRT- — Aratáskor nagyon sofe. 
ségben elvetni az őszi gabo- nél. Az idén nem ez volt a szor kisegítették egymást • 
nát. A tavaszi vetésekre gon- baj. A mezőgazdasági üze- gazdaságok. Kölcsönadták fl 
dolva, még ősszel 120—125 mek sérelmezték például, gépeket, hogy gyorsítsák a 
ezer hektár a szántanivaló. hogy a felvásárlási árak lé- munkát. Mi a helyzet most? 
A felsorolásból nem hagyha- nyegesen alacsonyabbak vol- — Még a betakarítás meg-
tó ki a szerves- és műtrágyá- tak a fogyasztói áraknál, kezdése előtt tájegységenként 
zás sem, hiszen e munkák- Szembetűnő volt az is, hogy értékelték a gazdaságok fel-
kai a következő évi eredmé- a megyén kívüli felvásárló készülését, s ekkor döntöttek 
nyeket alapozhatják meg az vállalatok átvételi árai meg- arról is, milyen gépátcsopop. 
üzemek. Ez a néhány adat haladták az ittenieket. Keve- " tosításokra van szükség, ami-, 
érzékelteti az őszi feladatok sebb zöldség és gyümölcs ter- vei gyorsítható egyes körze-
nagyságát. Felméréseink sze- mett, a felvásárlási ár átla- tekben a szüreti munka. A 
rint a termelőszövetkezetek gosan mégis alacsonyabb volt Csongrád megyei TESZÖV 
és állami gazdaságok jól fel- a tavalyinál, a fogyasztói ár szervező munkájának k ö . 
készültek az őszi munkákra, pedig magasabb. így nem le- szönhető, hogy a szövetkeze, 
mindenütt igyekeztek időre het csodálkozni, hogy b a j tek megértették ennek jelen-
ki javítani a gépeket. Azokat van a sokat emlegetett szer- tőségét, s legtöbben éltek ia 
a tennivalókat, melyek za- ződéses fegyelemmel. Itt a vele. 
várták volna a szedést, hagyma esete is. Az átvétel — Teljesíti-e a megye me-
előbbre hozták a gazdasá- körüli huzavona és a szerző- zőgazdasága idei tervét? 
gokban. ősszel a tavalyinál dések átértelmezése miatt két — • Az idén, összességében 
3—4 százalékkal több erő-és hetet csúszott a szedés, s — a tervezettnél mérsékel, 
munkagép, 20—22 százalék- emiatt sokat romlott a mi- tebben — másfél-két száza-
kai több szállítójármű kezd- nőség. A burgonyaátvételnél lékkai nőtt Csongrád megye 
hetett a betakarításhoz. hasonló helyzet alakult ki. A mezőgazdasági termelése. 

— A felvásárló vállalatok szabányt túl szigorúan igye- Radics Ferenc 

Elismerés 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Pothornik József-

nek, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, a Nógrádi 
Szénbányák Vállalat nyugdíjas igazgatójának a magyar 
munkásmozgalomban és a szocializmus építésében kifejtett 
több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 75. 
születésnapja alkalmából a Szocialista Munka Hőse ki-
tüntető címet adományozta. 

A kitüntetést csütörtökön Losonczi Pál, az Elnöki Ta-
nács elnöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt 
Némeh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. 

November 9-től december 9-ig 

Jogpropaganda-hónap 
A megyei tanács, a Haza- rolyné, a megyei pártbizott- nácsok mellett működő jogi 

fias Népfront megyei bízott- ság osztályvezetője, dr. Ke- és igazgatási bizottságok te-
sága, a Magyar Jogászszö- reszty Béla megyei főügyész, vékenységével is. 
vétség Csongrád megyei szer- dr. Fedor Attila, a megyei A jogpropagandö-hónap 
vezete az SZMT-vel, vala- bíróság elnökhelyettese, dr. megnyitóján részt vettek a 
mint a Házi .Jogi Tanácsadó Ágoston József, az SZMT ve- megyei, a városi, a községi, 
szerkesztőségével együtt no- zető titkára is. a nagyközségi tanácsok el-
vember 9-től december 9-ig A Jogpropaganda és jog- nökei, vb-titkárai, a szak-
jogpropaganda-hónapot szer- alkalmazás kapcsolatáról igazgatási szervek vezetői, 
vez. Ennek ünnepélyes meg- fejlesztésének időszerű kér- meghívót kaptak a taná-
nyilásara tegnap, csütörtö- déseiről megnyitó előadást esi bizottságok elnökei, a 
kon délután került sor a me- tartott dr. Antalffy György népfront közjogi bizottságé-
gyei tanacs nagytermeben. A a J A T E rektora a Magyar nak tagjai, a szakszerveze-
rendezvényen részt vett dr. Jogászszövetség elnöke. Töb- tek tisztségviselői, a rendőr-
Perjesi László, a megyei ta- j^k között felhívta arra a ség, a bíróság, az ügyészség 
nács elnöke, dr. Horváth Ká- figyelmet, hogy a jogpropa- dolgozói, valamint a nagyobb 

ganda valójában többet je- üzemek jogsegélyszolgálaté, 
lent a jog propagandájánál, n a k vezetői is erre a rendez-
hiszen a politika és a jog vényre. Ugyanakkor a m i -
egymástól elválaszthatatlan f?yei tanács épületének elő-
jelenségek. így a jogpropa- csarnokában a Házi Jogi Ta-
ganda szükségképpen politi- nácsadó kiadványaiból nyílt 
kai propagandát is jelent. A kiállítás, 
jogismeret és az e cél szol- December 9-ig Csongrád 
galataban á ló jogpropagan- m e g y e v á r 0 sa iban t ö b b r e n „ 
da egyik eszköze a szocialista dezvényre kerül sor a iog-
torvényesseg demokratizmus propaganda-hónap keretében, 

Í 0 ^ i ^ e ] h S l e S e n , e k ' t - £ 2 * m e l y eg>"e§y területen j * arról is, hogy jelentós lépés i e n t kező aktuális, jogi kérdi -
volt a szakszervezeti jogse- sekre ad választ azokra, 
gélyszolgálat megszervezése, mely mindnyájunkat 
Beszédében foglalkozott a ta- koztatnak. 

foglal-
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