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Fegyveres erők napja 

Ünnepségek, kitüntetések 
A fegyveres erők nap ja 

alkalmából ünnepséget ren-
dezett a KISZ megyei bi-
zottsága az újszegedi i f jú sá . 
gi központiban. Kiváló I f j ú -
sági Vezető érem kitüntetés, 
ben részesült Nagy János 
alhadnagy. A Damjanich 
János katonai kollégium 
képviselője oklevelet és ju-
ta lmat vehetett á t az I f j ú 
Gárda-tűzoltó-szakalegységek 
országos találkozójának 
megrendezéséhez nyúj tot t 
segítségért Szintén okleve-
let és ju ta lmat kapott a 
Kossuth laktanya. A honvé-
delmi tevékenység, vala-
m i n t az I f jú Gárda munká-
jában való eredményes rész . 
vétel elismeréséül ju ta lmat 
kapot t Maszlag István, Nagy 
Szilárd, Renkó Zoltán, Sar-
nyai Tibor, Szabó József. 
Kiváló Ottörővezető kitün-
tetést kapott Kovács Zoltán 
tűzoltó alezredes. Az úttörő-
szövetség dicsérő oklevelét 
vet te á t Dávid István tűzol-
t ó hadnagy. Az úttörők 
honvédelmi nevelésében ki-
fe j t e t t magas színvonalú 
munkáér t ju ta lmat kapott 
Bárkányi Gábor, Harter Ár-
pád, Jászai Zoltán, Mihály 
Zoltán, Sztojkó Károly ós 
Vgri György. 

* 
A Csongrád megyei pár t -

bizottságon megtartot t ün-
nepségen Szabó Sándor első 
t i tkár adott á t kitüntetése-
ket a honvédelem területén 
kiemelkedő munkát végzők-
nek. A Haza Szolgálatáért 
Érdemérem a rany fokozatát 
kap ta Lengyel György tűzöl, 
tó őrnagy, ezüst fokozatát 
Pap István, a kisteleki pár t -
bizottság első titkára. Ju ta -
lomban részesült Bodi 
György, a megyei pártbi-
zottság osztályvezetője, Mol-
nár Lászlóné, a megyei 
pártbizottság szakelőadója, 
Martonosi Imre, a megyei 
pártbizottság politikai mun-
katársa, Tóth György, a 
megyei pártbízottság gond. 
noka, Polcz Emil, a megyei 
tanács osztályvezető-helyet-
tese, Fehér Mihály, a me-
gyei tanács főmunkatársa, 
Papp Nándor, a szegedi vá-
rosi tanács csoportvezetője, 
Szappanos István alezredes 

és Csikós János százados. 
* 

A megyei rendőr-főkapi-
tányságon megtar tot t ün-
nepségen Barna Sándor ez-
redes, megyei főkapitány 
adot t á t kitüntetéseket. A 
Magyar Népköztársaság 
Kardokkal Díszített Csillag-
r end jé t kapta Horváth Sán-
dor ezredes, megyei rendőr , 
főkapitány-helyettes. Kiváló 
Szolgálatért Érdemrendet 
ve t t á t Jáhni László alezre-
des és Tóth Gyula zászlós. 
A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát 
kapta : Olasz József őrnagy, 
Pap Sándor őrnagy, Csarnai 
István törzszászlós, Gera 
József zászlós. Csendes Sán-
dorné törzsőrmester. A Köz-
biztonsági Érem kitüntetés 
a r any fokozatát vette át Bi-
kádi János, Ilia Árpád, Lu-
kács János és Smilák János 
százados, Keserű Géza fő-
hadnagy, Pipicz Lajos had-
nagy, Bondor István törzs-
zászlós, Tóth József zászlós, 
Lukács Nagy György és 
Sipos László főtörzsőrmes-
ter. Kiváló Rendőr jelvényt 
kapott Tóth Árpád századra, 
Sánta Szilveszter törzszász-
lós, Bihari István, Bodnár 
Imre, Imre Lajos és Kom-
lód» Ferenc zászlós. Gajdács 
Imre, Kopasz György, Ko-
thencz Géza főtörzsőrmes-

t e r és Borbély Pál törzsőr-
mester. A felsoroltakon kí-
vül többen részesültek: so-
ron kívüli előléptetésben, 
valamint dicséretben és ju-
talomban. 

* 
Tegnap a megyei tanács-

házán tar tot ta ünnepségét a 
Csongrád Megyei Tűzoltó 
Parancsnokság, ahol Leh-
mann István, a megyei ta-
nácselnök általános helyet-
tese adott á t kitüntetéseket. 
A Tűzbiztonsági Érem ki-

tüntetés a rany fokozatát vet-
te á t Kónya Ferenc, Makra 
János, Pópity János, Soós 
Ottó és Szili Antal. Ezüst 
fokozatot kapott Drávavöl-
gyiné Kovács Gizella, Mécs 
Gergely, Kálmán Ferenc, 
Mészáros László, Ocskó Fe-
renc. Bronz fokozatát: Beláz 
Lajosné, Berekszászi Ferenc, 
Bottkáné Bertalan Klára, 
Hegyközi István, Móra Já-
nos. 

A Tűzbiztonsági Érem ki-
tünte tés arany fokozatát 
kapta Kasza János, Zentai 
András és Petránszky Al-
bert századra, ezüst fokoza-
tát Badényi István századra, 
Csuszi Imre és Máramarosi 
György főtörzsőrmester, 
Molnár Sándor hadnagy, 
Péli Ferenc, Lengyel Mihály 
és Sánta Ferenc zászlós, 
bronz fokozatát Fodor Sán-
dor törzsőrmester, Horváth 
Sándor, Rozsnyai János, Tö-
rök János főtörzsőrmester. 

Kiváló Tűzoltó ki tüntető jel-
vényt vett á t Csúzi István 
zászlós. 

* 
A Csongrád Megyei Had-

kiegészítési és Területvédel-
mi Parancsnokság ünnepsé-
gén bejelentették; hogy a 
honvédelmi miniszter Ba-
logh Imre alezredest, me-
gyei parancsnokot soron kí-
vül előléptette ezredessé. A 
Haza Szolgálatáért Érdem-
érem arany fokozatát kapta: 
Kálmán Jánosné, özv. Szegi 
Istvánné, özv. Verők Lász-
lóné, Ványa Péterné és Ká-
konyi András őrnagy. Ezüst 
fokozatát kapta Jovanov 
László, Szilágyi Albert és 
Fehér István százados, bronz 
fokozatát Pál Mihály. Szol-
gálati Érdemérem kitünte-
tést vet t á t 20 év után 
Bodnár János és Szabó 
Károly őrnagy, 15 év u tán 
Gergely János. Kassa Lász-
ló, Vecsei Imre őrnagy, 
Hajdú Péter és Kovács Gyu-
la százados. Honvédelmi Ér-
demérmet kapott 15 év 
után Cserhényi Zsuzsanna. 
A honvédelmi miniszter ju-
talmát vehette á t Lengyel 
György, a megyei tanács 
dolgozója. 

* 
A Munkásőrség' Csongrád 

Megyei Parancsnokságánaki 
ünnepségén bejelentették, 
hogy az országos ünnpesé-
gen Kiváló Szolgálatért Ér-
demérem kitüntetésben ré-
szesült Szabó János megyei 
parancsnokhelyettes. A Ha-
za Szolgálatáért Érdemérem 
a rany fokozatát kapta Hor-
váth Ijajos, ezüst fokozatát 
Horváth István. 

Koczkás Ferenc megyei 
parancsnok a Haza Szolgá-
latáért Érdemérem a rany 
fokozatát adta á t Simon 
Ferencnek, a Gera Sándor 
egység' szakaszparancsnoká-
nak és Kiss A. Ernőnek, a 
Móra Ferenc egység sza-
kaszparancsnokának. A ki-
tüntetés ezüst fokozatát 
Ikapta Csánk Tamásné, 
Szalma Géza, Lipcsei And-
rás. Az országos parancs-
nok Munkásőr Emlékjelvé-
nyét vehette á t Ocskó Im-
réné, Kokovai János, Nemes 
Nagy Antal, Torda M. Jó-
zsef, Gergely Csaba, Zákány 
István, Boros Péter, Szöré-
nyi Endre. 

* 
A Kossuth laktanyában 

ünnepi állománygyülést t a r -
tottak. A Haza Szolgálatá-
ér t Érdemérem arany foko-
zata kitüntetésben részesült 
Popovits József mérnök al-

ezredes, ezüst fokozatát vet-
te á t Tóth Imre alezredes, 
Kiss Ernő százados, Gál 
Ferenc főhadnagy, Rutzui 
Sándor hadnagy, Szabó Bat-
tancs Erzsébet törzsőrmes-
ter. Bronz fokozatát vette át 
Babilai Péter és Hatvani 
Dezső főhadnagy, Hoffman 
Zoltán hadnagy. Szerencsés 
Fekete József törzsőrmester. 
Munkásőr Emlékjelvény ki-
tüntetésben részesült Jáká 
Gyula mérnök alezredes. 
Szolgálati Érdemérem 25 év 
utáni kitüntetését kapta 
Puskás László őrnagy, 20 
év utáni kitüntetésben ré-
szesült Vaskó Béla, Fodor 
József, Potoczki Lipót őr-
nagy, Szacsvai László zász-
lós. Tizenöt év utáni foko-
zatot kapott Szőllösi József 
őrnagy, Sallai Dezső száza-
dos, Papp József zászlós, 
Vincze Gábor, Tóth István, 
Fejes Gábor, Rózsa István 
főtörzsőrmester. Tíz év utá-
ni kitüntetést kapott Dé-
kány Gyula. A Honvédelmi 
Érdemérem 15 év utáni ki-
tüntetését vehette á t Husz-
ka Sándorné polgári alkal-
mazott, tíz év utáni foko-
zatát Németh Imréné kí-
nevezett polgári a lka lma-
z o t t 

* 

A MAV-igazgatóságon 
Honvédelmi Érdemérem 30 
év utáni fokozatát vette á t 
Fekete István, 20 év utáni 
fokozatát Bunford József, 15 
év utáni fokozatát Horváth 
Imréné és Szabó István, 10 
év utáni fokozatát Jenei Zol-
tánná, Molnár Lajos ós 

Vigh András. 
* 

A Tisza Volánnál megtar-
tott ünnepségen Honvédel-
mi Érdemérmet vet t á t 30 
év után Magyari Ferenc, 20 
év után Födi László, 10 év 
után Sinkó Ferencné és Vi-
dács György. 

* 

A polgári védelem terüle-
tén végzett kiemelkedő 
munká juk elismeréseként a 
József Attila Tudomány-
egyetem dolgozói közül 
Honvédelmi Érdemérem ki-
tüntetésben részesült Ba-
logh János, Deák Béla, 
Dobler László, Reseterics 
Iván, Sényei Róbertné és 
Szabó Géza. A kitüntetése-
ke t tegnap a Művelődési 
Minisztériumban szervezett 
központi ünnepségen adták 
át. 

* 

A városi tanácsnál meg-
tar tot t ünnepségen a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem 
ezüst fokozatát vet te á t 
László Iván, az építési és 
kjözlekedési osztály főelő-
a d ó j a 

* 

A Tisza Füszértnél meg-
tartott ünnepségen a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem 
ezüst fokozatát kapta Tóth 
István nyugállományú ez--
redes. A Honvédelmi Ér . 
demérem 20 év utáni foko-
zatát vette á t Somodi Lász-
ló, 10 év utáni fokozatát 
Miklós Zoltán, Kovács And-
rás, Kelle István, Mateisz 
János, Sárszegi György. Sza-
bó Zoltánné, Honfi Mihály, 
Blahuz Illés és Bozó Sán-
dorné. 

* 
Az országos ünnepségen 

az Elnöki Tanács által ado-
mányozott Kiváló Szolgála-
tér t Érdemérmet kapott 
Nagyvári László, a Gera 
Sándor munkásőregység pa-
rancsnokhelyettese. 

A fogyasztási szövetkezetek 
számvetése Maradjon a régi forma ! 

Változás a szegedi rádió élén 

Kedvezőtlen tendenciák 
jellemzik a fogyasztási szö-
vetkezetek idei gazdálkodá-
sát Az életszínvonal csökke-
nése. a fizetőképes kereslet 
megcsappanása a szövetke-
zeti kereskedelemben, ven-
déglátásban és a takarékos-
kodásban is érezteti hatását, 
"lábbek között erről, azaz a 
megye fogyasztási szövetke-
zeteinek első félévi- gazdál-
kodásáról tanácskozott teg-
nap a Csongrád Megvei Fo-
gyni ztási Szövetkezetek kül-
döttközgyűlése Újszegeden, 
az oktatási központban. 

Ocskó Imre, a Mészöv el-
nöke szóbeli kiegészítőiében 
elmondta, hogy az idén a 
gazdasági változások miat t 
az útkeresés jellemzi a szö-
vetkezetek munká já t is. Bár 
a számítottnál kicsit iobb 
eredményt, mintegy négy-
milliárdos árbevételt mond-
hatnak magukénak az eiső 
félévben a fogyasztási szö-
vetkezetek. mégis számos te-
rületen jelentkeztek problé-
mák A kedvezőtlen válto-
zást legérzékenyebben az 
áfészek érezték meg. hiszen 
kereslet hiányában jelen tő-
sen csökkent a forgalom. 
Nem kedvezőbb a vendéglá-
tóhelyek forgalma sem. Sőt! 
Egyre többen vannak, akik a 
vendéglői á rak emelkedését 
nem tudják követni, s nem 
veszik igénybe ezeket a 
szolgáltatásokat. 

A felvásárlásban egves 
cikkeknél a túltermelés i2-
lent gondot. A piacon néhánv 
terméknél rendkívül nyo-
mott árak alakultak ki s fé-
lő. hogy a jövőben komolv 
értékesítési gondok jelent-
keznek. Az ipari. épitőiDari 
és szállítási tevékenység is 
megtorpant az idén. Az ebből 
származó árbevétel 16 szá-
zalékkal csökkent. A legtöbb 
szövetkezetet sú j t ja , hogy a 
17—20 százalékos kamat -
nagyság és a jelenlegi árrés-
kondíció mejlet t egyre nehe-
zebb nyereségesen gazdálkod-
ni. A takarékszövetkezetek ' s 
tapasztalták az idén. hogv a 
lakosság forrásai is ..elapad-

nak". Bár egyedül a szövet-
kezet; bankoknál több a be-
tét összege, mint a kölcsön-
ként kihelyezett p^nz. a ..fa-
lusi bankokban" elhelyezett 
2 milliárd 537 milliós betét-
állomány további növekedé-
se azonban lelassult. A la-
kásszövetkezetek szervezet: 
problémákkal küszködnek. 
Az év eleién a Mészöv tae ia-
ként működő 38 lakásszövet-
kezet közül három kilépett, 
majd kilenc szövetkezet iá-
vezott a szövetségből azzal a 
szándékkal, hogv önálló me-
gvei érdekképviseleti szer-
vezetet hozzanak létre. 

Ugy tűnik az érdekképvi-
selet dolgában nincs minden 
rendién. A szóbeli kiegészí-
tőt követő vitában többek 
között Rácz Ferenc, a Szen-
tesi Afész elnöke vetet te fel. 
hegy a Szövosz nem tölti be 
kellően érdekképviseleti sze-
repét. Hiszen sok olyan in-
tézkedés születik, ami há t rá-
nyos a szövetkezetekre néz-
ve, a megyei szövetségek pe-
dig nem lát ják azt. hogv a 
Szövosz bármit is próbálna 
tenni ezek ellen. 

Juhász László, a Csongrá-
di Afész elnöke anarchikus-
nak ítélte az idei év pénz-
ügyi politikáját. Sok a bi-
zonytalanság. mire a gazdál-
kodók megszokják az úi adó-
rendszert. máris igazítani 
kell raita. Sajnos, a bürokrá-
cia útvesztői továbbra is 
hatrái ta t iák a gazdálkodást. 

Csatordai Mihály, a Szeg-
vári Takarékszövetkezet el-
nöke a vállalkozások ielentő-
íégéről szólt. Szerinte a köz-
gazdasági kényszer csak 
n-.cstanában kezdi a szövet-
kezeleket összefogásra kény-
szeríteni. A társasági tör-
vényt egyre többen váriak. 
Szükség lenne egv önálló 
megvei szövetkezeti bankra 
H hoev csökkenjen a fo-
gyasztási szövetkezetek 
pénzügyi kiszolgáltatottsága. 

Dobó Lajos, a Mórahalmi 
Afész elnöke arról az ellent-
mondásról szólt, hogv az el-
látási felelősség és a nyere-
séges gazdálkodás sok eset-

ben nem fér össze. De az 
áfeszek csak ott mondhat-
nak ¡e a kisboltok fenntar tá-
sáról. ahol a versenytársak 
biztosítják az ellátást, hi-
szen a tagok érdeke ezt kí-
vánja . 

Szilágyi György, a Hódme-
zővásárhelyi Centrum La-
kásszövetkezet elnöke a r r a a 
kárcs jelenségre hívta föl a 
figyelmet, hogy míg a szövet-
kezetnek több millióia van a 
felúiitási alapon, addig egv 
egyszerű l if t iavításra nem 
isit pénz. mer t az alapok 
nem átcsoportosíthatók. Ez 
sokszor pazarló gazdálko-
dásra kényszeríti a lakás-
szövetkezeteket. 

Gál Gyula, a megvei ta-
nács elnökének helyettese 
tájékoztatta a közgyűlést a 
rnegye gazdaságának tenden-
ciáiról. és a fogyasztási szö-
vetkezetek szerepéről, helyé-
ről 

rekete József, a S/nvosz 
főosztályvezetője 25 perces 
előadásában 6em tudott Mi-
nos. érdemben válaszolni a r -
ra. hogv az országos szövet-
ség miért nem képviseli ha -
tékonyabban a szövetkezetek 
érdekeit. Jószerével csak 
o.van közhelyekre fu to t ta 
előadásából, hogv a ..iövő-
ber. az érdekvédelmet erő-
teljesebben kell érvényesí-
teni". Különben is. te t te hoz-
zá. ne az úi formákkal, ha-
nem a tel jesítményekkel 
a k a r j u n k eredményt elérni. 

A hosszúra nyúlt beszá-
moló és viták után kerül t 
sor arra. hogv szavazzanak a 
küldöttek az alapszabály 
módosításáról. Többek kö-
zött arról, hogy a lövőben 
társadalmi elnök iránvítsa-e 
a szövetség munkáié t? A ie-
lenlcvő 82 küldött naev ré-
sze a két variáns közül a r r a 
arito voksát hogv minden 
maradjon a régiben! Leg- .r 
alábbis egyelőre. Az indok? 
Nem a formán, a tar talmon 
múlik a siker. A iövő igazol-
ta. vagy cáfolja maid a dön-
tés helyességét. 

R. G. 

Á biohumusz jövője 

A Magyar Rádió vezetői 
Várkonyi Balázst október el-
sejével — a stúdió alapítá-
sakor szerzett érdemei el-
ismerése mellett — felmen-
tették a szegedi stúdió ve-
zetői beosztásából Várko-

nyi Balázs újságíróként to-
vábbra is a szegedi stúdió-
ban dolgozik. A megyei 
párt-végrehajtóbizottság — 
mint a káderhatáskörben il-
letékes párttestület — 
egyetértett a stúdióvezető 
leimentésével. 

Már az iskolában tanul-
tuk, jó ha ásózás közben a 
talajban gilisztákat látunk, 
mert azok a szerves anya-
gokat a növény számára 
felvehető formában bont-
ják le. Ezt a folyamatot i rá -
nyítani is lehet, sőt ipari 
méretekben ús megvalósít-
ható a humuszgyártás. Teg-
nap, csütörtökön a Felsza-
badulás Tsz-iben be is m u -
tatták az érdeklődőknek a 
gi liszta tenyészetüket. 

A téesz a Biohumusz Kö-
zös Vállalat alapító tagja. 
Két éve 18 taggazdaság ad-
ta a vagyoni betét jét egy 
jövedelmezőnek tűnő vál-
lalkozásba, ma már 54-en 
vannak. Emellett száz 
egyéb üzemel, magángazda-
sággal, kisszövetkezettel 
állnak kapcsolatban. A cél-
juk az állattenyésztő telepie-
ken felhalmozódott szer-
ves trágya és a kommunális 
szennyvíz gilisztákkal való 
„feldolgoztatása". Az így 
nyert anyag a szerves trá-
gyánál egyszerűbben, sőt 
szuszpenzió« műtrágyával 
elegyítve is bejut tatható a 
ta lajba. Ez itt a leggazdasá-
gosabb, ahol a kiinduló 
szerves anyag helyben van, 
és a felhasználás is a s a j á t 
területen történik. 

Kísérleteik szerint azonos 
termésmennyiséget 25 szá-
zalék műtrágya hatóanyag 
csökkentése mellett is e lér-
hetnek, a hu-min anyagok 
felhasználásával. A mútrá-
gyaárak legutóbbi ,25 száza-
lékos emelkedése után, kü-
lönösen megfontolandó a 
költségcsökkentés lehetsé-
ges módjaként. Ugyanakkor 
a talajélet, a mikroorganiz-
musok regenerálódnak, 
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csökken a műtrágyák okoz-
ta környezetterhelés. A 
fóliás pr imőráruk nitri t-
és n i t rá t tar ta lma is alacsony 
szinten tar tható a biohu-
musz felhasználásával. Ed-
dig sokszor az efféle minő-
ségproblémák akadályoz-
ták az exportot. 

A Közös Vállalat kereté-
ben biohumuszból az idén 
50-60 vagonnyit értékesíte-
nek, a jövő évi terv 400 va-
gon, s azután ennek a tíz-
szerese. Ez az ütem össze-
függ a tenyésztett giliszta-
állomány szaporodásával. 
A szövetkezetben az első 2 
évet a giliszták szaporításá-
nak szentelték, mostantól a 
humusztermelés kerül elő-
térbe. A felhasznált anya-
gok köre: ló-, juh- és mar-
hatrágya, élelmiszer-ipari 
hulladék, híg tárgya fu r fu -
rolban felitatva, cirok, szőr-
hulladék. A kertészeti kí-
sérletek szerint a paradi-

csompalánta 8 százalékos 
humuszos föld keverék ben 
10-15 százalékkal nagyobb 
lombfelü'letet adott. A pap-
rika 15 százalékos humusz-
keverékben egy héttel ko-
rábban virágzott, pr imőr-
termelők jól tud ják árban 
ez mennyit jelenthet. A ho-
zamnövekedésre is vannak 
példáik. 

A mostani rendezvények 
a megismertetésen kívül a 
széles körű elterjesztés volt 
a célja, az érdeklődők kö-
zött kistermelők is voltak 
szép számban. Pár év múl-
va meglátjuk, hogy e szép 
és hasznos tervekből meny-
nyi valósul meg. A gilisztá-
kon nem múlik, ők szorgal-
masan fal ják a t rágyakupa-
cokat, s szaporodnak is bő-
ségesen. Az embernek csak 
élni kell a lehetőséggel. 

T. Sz. 1. 


