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Ünnepi egységgyűlésekről

Győri Imre, az

msz.mí* h s

jelentjük

iitkara, kitüntetéseket ad át

Fejlesztések

megyei elsők a

Szombaton délelőtt tartotta meg múlt évi munkáját
értékelő ünnepi ülését a vásárhelyi Szántó Kovács János munkásőregység a Béke-szálló emeleti nagytermében. A Himnusz elhangzása utan a munkásőröket,
hozzátartozóikat és a vendégeket dr. Pillér János, az
egységparancsnok helyettese
köszöntötte. *'
Az elnökségben
foglalt
helyet
Győri
Imre. az
MSZMP Központi Bizottságának titkára, a város országgyűlési képviselője, dr.
Koncz János, a
megyei
pártbizottság titkára.
Gáti
József, a munkásőrség országos pa-ancsnokának helyettese, Stefán Bognár, a
Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőié és Fentisek Ben ko,
a követség katonai attaséja,
továbbá Koczkás Ferenc, a
munkásőrség Csongrád megyei pa-ancsnoka. dr. Szalontaí József, a városi pártbizottság első titkára.
dr.
Csatordai Antal, a városi tanács elnöke, a város több
vezető személyisége és
a
társ
fegyveres testületek
képviselői is.
A
megnyitót
követően
Tóth Sándor egységparancs-

Győri Imre
Az ünnepi . egységgyűlés
ezután Győri Imre felszólalásával folytatódott. A KB
titkára, a város országgyűlési képviselője a Központi
Bizottság nevében
köszöntötte az egységet a sikeres
kiképzési év lezárása alkalmából. majd a következőkét
mondotta:
— Az értékelést meghallgatva a nehéz, de sikeresén
téljésít»tt feladatokat áttekintve bizonyos, hogy az
egységnél a követelménvek
spércéjét a múlt évben me-

vásárhelyiek

felszólalása

állatokkal. Több mint ezer
szarvasmarhát tartanak az
istállókban, s azokra
46
ember ügyel. Kettéválasztották az állományt, az egyik
fele hízó, a másik fele fejős. Gép segíti a gondozók
munkáját,
villanymotorral
húzott szánokkal
trágyáznak az egyik helyen, míg a
másikon tolólaopal nyomják
le az elhasznált almot.
Az úgynevezett
szakosított-tömb ösített teleoen nevelik a sertéseket. Korszerű
feltételek
között.
mivel
majdnem mindent
gépesítettek. Csigasorok, szállítószalagok viszik a tápot, az
önetetőben több mint hétezer állatot számolhatnánk
össze, ha a pici malacoktól
a hízókig mind feljegyeznénk. Persze nem ez az igazi mérce a 24 ember munkájáról. mert évente 10—12
ezer hízót adnak le.
Ott még nem
tartanak,
hogy automata villa és vödöremelő legyen, de más nehezebb munkákat már gépesítettek. A takarmánvbálákat targoncával emelővillával szedik le a kazalról, s
pótkocsival hordják az istállóba. Ugyanígy az almo-

zás és a trágyahordás
Is
könnyebb, mint régebben. A
gumikocsi a széles olaccon
végigmegy, és arra dobálják
az állatok alól az elhasznált
almot.
Most a juhászoknak valamivel könnyebb a do'guk,
mert még kevés a kisbárány. Ennek ellenére az ó
munkájuk
sem irigylésre
méltó. A hóban nem tudíák
kihajtani mindennap a falkákat. Ezért sok takarmányt
kell behordaniuk a rácsokba a 6 ezer birkának.
Amint a tápéi Tiszatáj
Tsz-ben megtudtuk, a téli
etetés több
baijat-gonddal
jár, mint a nvári, de a !íondozók becsületesen
ellátják a tennivalókat.
Kevés
az ember, s naevon kevés
a fiatal — s ez súlvos teher
a téesz nyakán. Ű<*v sozítenek magukon, hogv jobb
körülményeket
— fü-dátmosdót, ebédlőt — építenek
az állatgondozóknak. Tavaly
őta folyamatosan lavinák a
telepeken a szellőztetést, a
fűtést. Az idén
má-ciusra
szeretnék befejezni a
rekonstrukciót.
M. T.

alkalmazkodás a követelményekhez

nyeken kerül sor a szolgálatban élen járók
kitüntetésére, megjutalmazására ,is.
t
Tegnap a hódmezővásárhelyi, a szentesi
városi és járási, valamint a csongrádi
munkásőrök tartottak ünnepi egységgyűlést Alábbiakban ezekről az eseményekAligha van már az országről számolunk be tudósításainkban:
ban olyan háztartási, vagy
kozmetikai szaküzlet, de említhetnénk akár az ABCáruházakat is, ahol ne találkoznánk a Szegedi Universal
nok tartott értékelő beszá- nyújtotta át a területi ver- Ipari Szövetkezet termékeimolót Ebből kitűnt, hogy az senyben második helyezés' vel. Desodorok, hajlakkok,
egység a múlt évben
ma- elért híradó alegységnek az körömlakkok,
háztartásgas színvonalon teljesítette elismerő oklevelet. Ezután vegyipari készítmények jela párthatározatokban,
pa- Kiváló Parancsnok kitünte- zik az utóbbi néhány évben
rancsokban és a kiképzési tést kapott dr. Pillér János. jelentős fejlődésen átment
tervekben megjelölt felada- Molnár I. János. Molnár II szövetkezet
tevékenységét.
Berc
Lokat. Ezt igazolja a mun- János. Détár János,
Kevésbé
tetszetősek
és szenfFerenc
és
Körömi
Albert
kásőrségen belül a
KMP
kitünte- betűnőek, ám nem kevésbé
megalakulásának 60. évfor- Kiváló Munkásőr
fontosak és hasznosak
az
dulója tiszteletére
indított tésben I2-en részesültek.
Universal ugyancsak országszocialista
munkaversenyAz egységen belüli ver- szerte kapható foszfor tartalben elért területi első he- seny eredményhirdetését kölyezés, amit fennállása óta vetően dr. Szalontai József mú növényvédő szer készítaz egység immár ötödször és Tóth Sándor nyújtották ményei, így például az Univívott ki. A parancsnok at a vándorzászlókat és az fosz és az Unitron. Ez utóbkülön kiemelte az egység elismerést igazoló okieve'e- biaknak az alapanyagát is
tagjainak munkahelyi helyt- Ket Szűcs Márton. Bere Fe- Szegeden állítják elő, sőt tuállását, hangsúlyozva, hogy lenc, Molnár I. Sándor. Tö- lajdonképpen az ezzel kapaz állomány 65 százaléka -,ök István és Bugyi Lajos csalatos tevékenység volt leginkább részese a szövetkezet
szocialista brigádtag. mun- alegységparancsnokoknak.
fejlődésének.
kájuk mellett oldják meg
Az országos
parancsnok
ónként vállalt komoly tárA foszfor tartalmú alapsadalmi
feladataikat
A által adpmúnyozott szolgárészletekbe menő értékelést lati érdemérem kitüntetése- anyag, a DDVP (diklóra
korábbi
követően az egységparancs- ket Győri Imre és Gáti Jó- divinilfoszfát)
adták
át
Két-két években oly sok gondot okonok kitért az idei felada- zsef
munkásőr 20. illetve 15 évi zó, és szakmai körökben
tokra is.
szo'gálat, 12 pedig 10 évi nagy vitákat kiváltó DDTA beszámolót parancski- szolgálat
után kanta
meg típusú növényvédő szerek
hirde'ések követték, melynek során először a területi az érdemérem arany, ezüs' korszerűbb
helyettesítője.
ötévi
alegységek szocialista mun- és b-onz fnkozatát.
már
elismeréseként Belőle például tavaly
kaversenyében
me-"ze'-zett szolgálatuk
exportra is jutott.
25-eo
kapták
meg
a
munelső helyezésről szóló oklevelet és a vele já-ó vándor- kásőr emlékjelvényt leszeAz Universal múlt évi terserleget Koczkás Ferenc ad- relésük és tartalékállomány- melési terve 165 millió foba
vonulásuk
alkalmából
ta át Tóth Sándornak.
Ezt követően dr. Koncz pedig 29-en az emlékérmet rint volt, amelyet év végére
178 millióra teljesítettek. EbJános és Koczkás
Ferenc és emléklapot
ből az említett növényvédő
szerek 87 millió forintos termelési értéket képviseltek.
net közben is mind maga- szerint Is részese az egység
Jellemző
a
szövetkezet
sabbra helyezték. Az egység minden tagja, mindenki, aki piacpolitikájára, hogy siketagjai a
munkásőreskühöz formálója a testület oolitihíven, az érvényes irányel- kai-erköicsi arculatának, aki rült elérniük az úgynevezett
vek, a parancsok szellemé- mint munkásőr, becsülettel monopolcikkek gyártását. Biten. lelkiismeretesen, magas lálja el szolgálaiát teliesíti zonyára találkoztak a vászmvonaluan végezték a ki- önként vállalt kötelezettsé- sárlók a Skála és a Centrum
képzést látták el a szolgála- geit. Tiszteletet érdemelnek
desodorokkal,
és
tot. Gratulálok ahhoz, hogy azok
a
pártszervezetek feliratú
a tavalyi derekas helytállás amelyek tervszerűen bizto- más kozmetikai cikkekkel
aiapján ötödször érdemelték sítják az egység folyamatos Ezeket kizárólag csak
a
ki a területi parancsnokság kádér- és állományépítését Skála Áruház,
illetve a
legjobb önálló egysége cí- nozzájárulnak
az eszmei, Centrum Áruházak részére
met
ideológiai képzéshez, a nekészíti a szövetkezet. UgyanAz
elismerést érdemlő
(Folytatás a 2. oldalonJ ' ilyen termékcsalád a Stella
eredményeknek
személy

A hónap első felében kezdődtek, é3 most
folytatódtak Csongrád megyében is a munkásőrök ünnepi egységgyűlései. Jó alkalmak e rendezvények arra, hogy felmérjék
a tavaly végzett munka eredményeit, leszűrjék a megszívlelendő tanulságokat, és
meghatározzák az idei év politikai, kiképzési feladatait. Ezeken az ünnepi esemé-

Ötödször

Tudvalevőleg az állattartóknak majdnem egyforma
a tél és a nyár. A jószágok
nem ismernek se zord időt,
se ünnepnapot. A
kívánt
gyarapodáshoz a pontosság
szükséges. Vagyis
időben
ott kell lenni a jászolban,
az öne'.etőben a takarmánynak, mert különben kárba
vész a munka, nem térül
meg a befektetés.
Mindez csak úgy lehetséges, ha a jószággondozók
lelkiismeretesen,
becsületesen
végzik
munkájukat.
Ilyenkor télen többletet követel tőlük a mostoha, viszontagságos időjárás. Bár
az istállókban meleg van, s
nem is annyira a hideggel
birkóznak, mint a duola tei hcrrel.
Annak
ellenére,
hogy látszatra egyforma a
téli és a nyári jószágtartás,
1 még sem az.
A tápéi Tiszatáj Tsz-ben
oéidául kevesebben vannak,
mint kellene, ezért sok munka esik egv emberre. A közösségből 70 ember az állatokhoz van beosztva. A
Tisza menti gazdaságban tehenészek, juhászok és sertésgondozók munkálkodnak,
hogy ne legyen gond
az

a
gépek
állattartás
Tápén

az UniversaI

elnevezésű is, amelyet
viszont az ország összes fodrászipari szövetkezetét ellátó
központ részére gyártanak a
szegediek.
A követelményekhez való
alkalmazkodást nem csupán
a piaci érzékenységgel lehet
lemérni. Nemrégiben látott
napvilágot a tudományos folyóiratokban, majd később a
tudomány
eredményeivel
foglalkozó lapokban is, hoev
az egyébként praktikus \ és
biztonságos aerosolok alkalmazása milyen veszélyeket
rejt magában. Az azokban
alkalmazott freon-gáz a föld
természetes védőpajzsát, az
ózonszférát károsítja. Éppen
ezért
egyes
országokban
máris betiltották az ilyen készítmények gyártását, s természetesen
várható, hogy
mindez Magyarországon
is
bekövetkezik. Senki ne gondoljon viszont arra. hogy
máról
holnapra
eltűnnek
ezek a praktikus készítmények. Egyszerűen más rendszerűvel helyettesítik őket.
Felhajtó gáz helyett miniatűr „légpumpával" szórják
szét a permetet.
A. napokban fejezik be annak az új, nagy teljesítményű töltőgépnek a szerelését,

tsz-ben

amelyen mind a freon-gázos,
mind pedig a környezetvédelmi
követelményeknek
megfelelő rendszerű aerosolos flakonok tölthetők.
A
szövetkezet további technológiai fejlesztését jelzi
az
az idén befejeződő beruházás, amely lehetővé teszi,
hogy magas
hőmérsékletet
igénylő gyártást is végezhessenek. Űj kazánház épül, s
ez lesz az alapja az úgynevezett intermedier növény*
védő szer gyártásának, amelyet eddig kizárólag nyugati
importból tudtunk beszerezni. A trimetilfoszfát néven
ismert alapanyag gyártásának licencét korábban meg
akarták vásárolni, ám ez
meghiúsult, így hazai
fejlesztésből jutottak el a technológia kidolgozásáig. A szövetkezet szakembergárdája a
JATE szerves kémiai tanszékével közösen jelenleg szabadalmaztatás
alatt
álló
gyártási eljárást dolgozott ki.
Ezt követósn 1981-ig megépítik azt a kísérleti félüzemet,
amellyel részben a kísérleti,
részben pedig már a kereskedelmi forgalomba hozható
mennyiséget is elő tudják állítani.

Természetvédelem
o Szovjetunióban
Ebben az évben kétmilliárd rubelt ruháznak be természetvédelmi
célokra a
Szovjetunióban.
Különösen
nagy hangsúlyt kap az idén
a vizek védelme: már az
áv folyamán számos olyan
objektumot adnak át rendeltetésének,
amelyek
a
szennyvizek
tisztítását és
ijrahasznosítását sz"'g V >k,
illetve csökkentik a vízfo-

gyasztáson belül az
ipari
vízfelhasználás arányát.
Jelentős anyagi eszközöket
áldoznak talaijavítás-a
és
-védelemre, a levegő tisztaságinak megőrzésére, az erdők és az állatvilág megóvására és helyrelUítására. valamint
az ásványkincsek
ésszerű felhasználására is.
ÍMTQ

