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Főiskolai karrá szervezik át 
a Gyöngyösi Felsőfokú 

Mezőgazdasági Technikumot
Ü lést tartott a M ioisztertaoács

Ä kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: a  Miniszterta
nács csütörtökön ülést ta r
tott.

A kormány megtárgyalta 
U Ne Winnek, a Burmái 
Unió Forradalmi Tanácsa 
elnökének és miniszterelnök
nek 1972. július 13-tól 19-ig 
hazánkban tett baráti látoga
tásáról előterjesztett jelen
tést.

A magyar és burmai állam
férfiak a barátság és megér
tés légkörében megbeszélése
ket folytattak a kölcsönös é r
deklődésre számot tartó két
oldalú és időszerű nemzet
közi kérdésekről. A tárgya
lásokon megelégedéssel álla
pították meg, hogy

a két ország között baráti 
kapcsolatok alakultak ki.

Egyetértettek abban, hogy 
erőfeszítéseket tesznek a kap
csolatoknak a kölcsönös elő
nyök alapján történő tovább
fejlesztésére. A kormány a 
jelentést jóváhagyólag tudo
másul vette. Felhívta az il
letékes minisztereket, hogy a 
magyar—burmai együttmű
ködés előmozdítására a szük
séges intézkedéseket tegyék 
meg.

A kormány megvitatta és 
elfogadta a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter, va
lamint az Országos Anyag és 
Árhivatal elnöke együttes 
előterjesztését a szarvasmar
ha-tenyésztés helyzetéről és a 
fejlesztés feladatairól.

Az Országos Anyag és Ár
hivatal elnöke, valamint a 
mezőgazdasági és élelmezés- 
ügyi miniszter együttes elő
terjesztése alapján

a kormány határozatot 
hozott a fehérje és ke
veréktakarmányok árá
nak felemeléséről és ez
zel összefüggésben egyes 
vágóállatok felvásárlási 

árának növeléséről.
A kormány megbízta a me
zőgazdasági és élelmezésügyi

minisztert, hogy mindkét ha
tározatról a sajtó útján rész
letesen tájékoztassa a lakos
ságot.

A kormány megtárgyalta és 
jóváhagyólag tudomásul vet
te a  művelődésügyi minisz
ter tájékoztató jelentését a 
felsőoktatási intézmények 
fejlesztésére hozott kormány- 
határozat végrehajtásáról, a 
felsőfokú technikumok és a 
felsőfokú szakiskolák főisko
lává történt átalakításáról.

Ezek az intézmények betöl
tötték alapvető féladatukat, 
ellátták a  technikusoknak a 
középfokúnál magasabb szin
tű  képzését. A kormány 1966- 
ban a  népgazdaság igényei
nek megfelelően úgy határo
zott, hogy — a feltételek 
megteremtésétől függően —, 
a felsőfokú technikumokat 
és szakiskolákat főiskolákká 
kell átszervezni, s ezzel 
együtt a lehetséges mérték
ben kell összpontosítani, illet
ve azonos szakon már műkö
dő felsőfokú oktatási intéz
ményhez külön karként, szak
ként rendelni.

Az 1966-ban működő hat 
felsőfokú technikumot és 3 
felsőfokú szakiskolát magá
ba foglaló intézményháló
zatból a kormányhatározat 
alapján eddig 11 főiskola és 
egyetemhez kapcsolt 6 főis
kolai kar létesült. Az új in
tézmények üzemmérnököket, 
üzemgazdászokat képeznek, s 
ezzel megkezdődött a felső- 
oktatásban a diplomás, illetve 
üzemmérnökképzés kétszintes 
rendszerének kiépítése.

A kormányhatározat vég
rehajtásának befejezéseként 
a  művelődésügyi miniszter to
vábbi átszervezésekre előter
jesztett javaslatait a kormány 
elfogadta. Ennek alapján

a Székesfehérvári Felső
fokú Földmérési Techni
kumot, a gyöngyösi, hód
mezővásárhelyi, mezőtúri 
és nagykanizsai felsőfokú

mezőgazdasági techniku
mot főiskolai karrá szer

vezik át.
Ezzel az 1966-ban hozott 

kormányhatározat végrehaj
tása befejeződött. A további
akban tehát 27 felsőfokú 
technikum és 3 felsőfokú 
szakiskola képzési feladatait 
magasabb szinten 13 új főis
kola és egyetemhez kapcsolt 
11 főiskolai kar veszi át, 18 
felsőfokú technikum pedig 
megszűnt.

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. •

Kádár János 
látogatása

a népstadionban
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz

ponti Bizottságának első titkára csütörtökön délelőtt látoga
tást tett a Népstadionban és megtekintette a XX. nyári 
olimpiai játékokra készülő sportolók edzését. A látogatáson 
részt vett Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának 
osztályvezetője és dr. Beckl Sándor, az MTS Országos Ta
nácsának elnöke. Az olimpiai, új atlétikai csarnok bejáratá
nál dr. Csanádi Árpád, az MTS Országos Tanácsának elnök- 
helyettese, valamint Németh Imre, a Népstadion és Intéz
ményei igazgatója fogadta a vendégeket. .

Felkészültek a nagyobb 
termés átvételére és táro
lására: erről tájékoztatjuk 
ohmsóinkat a 3. oldalon.

Viszontlátásra, 
három év múlva
Az amerikai pedagógusok 
számára rendezett általános 
tagozatú egri nyári egyetem 
tapasztalatait összegzi mun
katársunk írása lapunk 4. 
oldalán.

Kétmillió forint 
Egerért
A 8. oldalon közölt infor
mációnkban egy nagyszerű 
társadalmi munkaakció 
eredményeiről olvashatnak.

N a g y  r é s z v é t t e l  
t e m e t t é k  e l  O t t a  I s t v á n t

Az óbudai temetőben csütörtökön nagy részvéttel, ka
tonai gyászpompával kísérték utolsó útjára Otta István 
nyugállományú vezérőrnagyot, a munkásmozgalom régi har
cosát. A végső tiszteletadáson nagyszámú gyászoló vett 
részt. Az elhunyt hozzátartozóin kívül ott voltak a teme
tésen — s a ravatalnál díszőrséget álltak —, a Honvédelmi 
Minisztérium magas beosztású vezetői, a Néphadsereg tá
bornoki és parancsnoki karának, a Magyar Partizán Szövet
ség vezetőségének és országos bizottságának több tagja, is
m ert közéleti személyiségek, továbbá Otta István egykori 
munkatársai, barátai, tisztelői.

A ravatalnál — amely előtt katonai díszegység sorako
zott fel —, Pesti Endre vezérőrnagy, a Budapesti Helyőrség 
parancsnoka búcsúzott Otta Istvántól, a Honvédelmi Minisz
térium, az MSZMP Néphadseregi Bizottsága, a Magyar 
Partizán Szövetség és az MSZBT nevében.

A beszéd után a koporsót —  a fegyveres díszszázad 
tisztelgése közben —, vörös drapériával borított ágyútalp
ra  helyezték és gyászinduló hangjai mellett kísérték a sír
hoz. Itt dr. Liptai Ervin ezredes, a Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum parancsnoka az intézmény munkatársai, a  törté
nettudomány és a hadtudomány művelői, a család, a roko
nok, a  barátok, az egykori tanítványok nevében búcsúzott 
Otta Istvántól.

A díszszázad tisztelgése és (ífezsortűz közben hántolták él 
sí koporsót, majd a síron elhelyezték a kegyelet, a gyász ko- 
Korúit, virágait. .. _—_____ __

Hz eső megyeszerte nehezíti a betakarítást

Kényszerállásban a tsz javítóműhelyének udvarán.

•  EGERBEN 31 MILLIMÉTER CSAPADÉKOT MÉRTEK ® ÁLLNAK A KOMBÁJNOK 
MEGDŐLT A GABONA •  ATKÄRON IS GONDOT OKOZ A BETAKARÍTÁS
A hét közepén hirtelen 

megváltozott az időjárás. A 
kéthetes kánikulai hőség 
után megeredt az eső. A 
Kárpátokból érkező hűvö
sebb légtömegek elárasztot
ták az országot, s a meteoro
lógiai jelentések szinte min
denhonnan esőzésekről szá
moltak be. Szerdán kora 
délután Egerben és környé
kén, rövid háromnegyed óra 
alatt 31 milliméter eső esett.
Dr. Vsó Andor a Szőlészeti 
és Borászati Tájkutató Ál
lomás • munkatársa elmondta, 
hogy ezen a délutánon kö
zel feleannyi mennyiségű 
csapadék esett, mint ameny- 
nyit egész hónapban mért a 
megyeszékhelyen. — Július
ban egyébként összesen 76 
milliméter eső hullott Eger
ben.

A csapadékos időjárás ter
mészetesen nehezíti a gabo
nabetakarítást. Bár kétség
telen, hogy a kiszáradt föl
dek nagy része átitatódott, 
ami a talajéletnek kedvez, 
viszont a kombájnolásnak 
már kevésbé. Egyedül a ku
koricára jó a nedves, nyir
kos idő.

Dr. I’só Andor azt is el
mondta, hogy az egri bor
vidéken nagyon szépen fej
lődnek a szőlők, s  igen jók 
a terméskilátások. Ez azon
ban fokozottan arra figyel
mezteti a gazdaságokat, 
hogy továbbra se feled
kezzenek meg a megelőző 
permetezésekről. A dunsztos,- 
páradús környezetben ugyan, 
is még nem múlt el a pe- ■ 
ronoszpóra-, de különösen a 
lisztharmatveszély.

k
Az esős idő különösen a 

hegyvidéki környezetben
gazdálkodó szövetkezeteket 
teszi próbára. A hegyek, 
dombok között a víz hatásá
ra megdőltek az ősziárpa- és 
búzatáblák. A három köz
ség területét magába fogla
ló bátori Bükkalja Termelő- 
szövetkezetben egyelőre le
álltak a kombájnok. Még a 
kézi kaszások sem dolgoz
nak, mert annyira nedves a 
föld.

A közös gazdaság vezetői 
arról tájékoztatták lapun
kat, hogy az utóbbi napok
ban a szövetkezet három 
kombájnja mellé két újabb 
betakarítógép érkezett segít
ségként a tiszanánai Petőfi 
T&z-Ööl. Kaafli. . f é k e z te k

BÁTORBAN •  HEVESEN

meggyorsítani a nagy nyári 
munkát. A kalászosok most 
átlagosan 10—12 mázsás ter
mést ígérnek holdanként, 
ami, ezen a vidéken jó ered
ménynek mondható. Az idő
járáson múlik, hogy mikor 
folytathatják az aratást és 
cséplést, hogy a termés mi
hamarabb biztonságos hely
re kerüljön.

A bátoriak az idén 20 va
gon kalászos termény szállí
tására kötöttek szerződést a 
Heves megyei Gabonafelvá
sárló és Feldolgozó Vállalat
tal. Ennek egy részét már el 
is küldték a pétervásári á t
vevőhelyre.

k
A hevesi Rákóczi Terme

lőszövetkezetben is állnak a 
gépek, a nedves, esős időjá
rás legfeljebb azt teszi le
hetővé, hogy napi egy-két 
órát dolgozzanak a kombáj
nok. Szerdán hatalmas eső 
— 28 milliméter — hullotta 
földekre, de emellett jégve
rés is volt. A föld annyira 
átázott, hogy még traktorok
kal sem tudták a  kombáj
nokat kivontathi a táblákról. 
A tegnapi nap éppen ezért 
szünetelt az aratás s az elő
jelek szerint még ma sem 
lehet dolgozni.

Á közös gazdaságban ed
dig 400 hektárról betakarí
tották az őszi árpát, 115 
hektárról a tavaszi árpát s 
ugyanilyen nagyságú terü
letről a borsót. A búzának 
eddig a felét, 400 hektárt 
takarítottak be. Hátravan 
még a triticale aratása is, 
ez a terület közel 60 hek
tár.

A. szövetkezet nyolc kom
bájnja dolgozik, amikor al
kalmas az idő. de még öt
hat gépre lenne szükség a 
gyorsabb betakarításhoz. A 
hevesi tsz a kiskörei és ti
szanánai gazdaságtól vár se
gítséget. A szövetkezet ve
zetői szerint kedvező időjá
rás esetén — a  segítségül 
kapott gépekkel együtt — 
még mintegy nyolc munka
nap kellene a búza aratásá
hoz. A munkát az is nehe
zíti, hogy .az esőktől, az 
erős széltől megdőltek a ka
lászosok, így nehezebb a 
betakarítás.

k
Atkáron is gondot okoz a 

betakarítás, jobban mondva 
az azt nehezítő esős időjá
rás. Erről tájékoztatta la
punkat a termelőszövetke
zet növénytermesztési üzem
ágának vezetője. Elmondot-

(Foto: Tóth Gizella)

ta,' hogy a tavaszi és őszi 
árpa, valamint az őszi búza 
jelentős részét — közel 1400 
holdnyi területen — már 
betakarították. Hat kom
bájnjuk dolgozik, de a fo
lyamatos munkát az utóbbi 
napokban nagymértékben 
akadályozzák a  kisebb-na- 
gyobb helyi esőzések és zi
vatarok, amelyek miatt na
ponta egyszer-kétszer is . át 
kell irányítani a kombájno
kat a felázott területről szá
razabb földekre. Mindez 
azonban nem jelent leküzd
hetetlen akadályt, mert — 
amint a közös gazdaság nö
vénytermesztési ágazatának 
vezetője hangsúlyozta — a 
jelenlegi lehetőségek mellett 
is egy héten belül betakarít
ják a még lábon álló 480 
katasztrális hold őszi bú
zát, s ezzel az atkári határ
ban is befejeződik a legna
gyobb nyári munka. A 
becslések szerint egyébként 
lényegesen jobbak lesznek az 
idei termésátlagok az előző 
évinél: őszi árpából a tava
lyi 16 mázsás termésátlag
gal szemben most 20 mázsá
ra, őszi búzából pedig a 
múlt évi 13 mázsás átlag 
helyett 22 mázsás átlaga« 
számítanak.

m l e t t  mm 
bejelentés, 
panasz sorsa?

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA
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Egy érdekes és tanulságos 
NEB-vizsgálatról számolunk 
be lapunk 3. oldalán.

Van helye 
a termésnek


