
Szovjet 
küldöttségek 
hazánkban 

A z M S Z M P KB és a ma-
gyar kormány meghívására 
szovjet párt- és kormánykül-
döttség utazott szerdán T— 
134-es különrepülőgéppel Ma-
gyarországra. a Tanácsköz-
társaság jubi leumi ünnepsé-
geire. A delegációt Dmitr i j 
Poljanszkij, az SZKP K B 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Szovjetunió Minisztertaná-
csának első elnökhelyettese 
vezeti. Tagjai: Fjodor Ovcsa-
renko, az Ukrán K P K B tit-
kára; Jevdokija Karpova, az 
OSZSZSZK Minisztertaná-
csának elnökhelyettese; a de-
legációhoz Fjodor Tyitov, az 
SZKP K B tagja, a Szovjet-
unió budapesti nagykövete 
Budapesten csatlakozik. 

A szovjet küldöttség szer-

dán délelőtt Budapestre ér-

kezett. 

A K ISZ Központi Bizott-

ságának meghívására Kom-

szomol-küldöttség érkezett 

szerdán Budapestre. A dele-

gáció vezetője J . M. TyazseV 

nyikov, a Komszomol Köz-

ponti Bizottságának első tit-

Ma „egyenesbe billen" a föld FÉLIDŐBEN 
Este 8-tói: tavasz 

Csütörtökön este 8 óra 8 
perckor „billen egyenesbe" a 
föld. vagyis forgástengelye 
ekkor lesz pontosan merőle-
ges a nap pályasíkjára. A 
nap reggel, délben, sőt még 
délután is a déli félgömb 
felett, vagyis az egyenlítő 
síkjától délre lebeg. 20 óra 
8 perckor azután „átbukik" 
az egyenlítő felett. — még-
pedig körülbelül a Kalifor-

niai-félszigettől delre — es 
attól kezdve egészen az ősz 
nap-éj-egyenlőségig az észa-
ki félgömb felett jár ja út-
ját. Ez az oka annak, hogy 
csütörtökön este megkezdő-
dik ná lunk a tavasz, a Déli-
sarkon a fél évig tartó éj-
szaka, az Északi-sarkon pe-
dig a fél évig tartó nap-
pal. 

Az elmúlt évek alatt csak 

a Julian-naptár apró hibái-
nak összegeződése miatt to-
lódott látszólag előre a nap-
éjegyenlőség naptári idő-
pontja, s ennek köszönhet-
jük, hogy — ha az időjárás 
nem is igazodik ehhez a 
menetrendhez — most már-
cius 20-án este hozza meg 
a tavaszt a nap és a föld 
helyzetének egymáshoz vi-
szonyított alakulása. 

A házasságok 

szép teremben köttetnek 
Minden kü lön értesítés anyakönyvvezetőt. Bemutat-

helyett: Vass Anna és Bodó ták nekem a termet dr. No-
Zsolt orvostanhallgatók már- vák Anta l és Szabó László 
cius 15-én házasságot kö- anyakönyvvezetők. Odakint 
tötlek. még a gratulálok fogjál* kö-

Hivatlan vendég voltam az rül a boldog i f jú házasokat, 
esküvőn, igazság szerint a és pedig feljegyzem, a két 
termet, a két éve felavatott, év alatt ők az 1445. pár, akik 

kára s taaia Pavel Beliaiev I s z é p s z e g e d i házasságkötő itt mondták ki az igent 
kara, s tagja Pavei üel jajev ' n a g y t e r m e t látogattam meg. Kétszáz névadó és hat 
űrhajósezredes, a Szovjetunió | Éppen egy boldog i f jú párt ezüstlakodalom tanúi is vol-

találtam és munkában az tak ezek a falak a két év Hőse is. 

ELEKTRONIKUS IHEO. A Magyar Kábelművek zománchuzal gyá-
rának megbízása alapján a Műszaki Egyetem folyamatszabályo-
zási tanszéke kifejlesztette és elkészítette a szigetelés-vastagság 
és hibahely ellenőrző berendezést. Ez a műszercsoport negyven 
gép munkájára felügyel. Meózza a szigetelés vastagságát, jelzi 
es szalagon rögzíti a hibahelyek számát. így a negyven gép 
bármelyik tekercsén előforduló hibát a gyártasi ellenőr azonnal 
korrigáltathatja. Képünkön: Kelemen György gyártási ellenőr, az 

elektronikus meo kezelője 

Rizlingankét 
Pusztamérgesen 

alatt. 
• Ak ik minden eseményen 
itt voltak, az anyakönyvve-
zetők dicsérő jelzőket hal-
mozva szólnak munkájukról . 
Miért is választották? Mert 
boldog „ügyfelekkel" fog-
lalkoznak. Más állást is 
kaphatnának, de nem tud-
nak olyan ígéretet elképzel-
ni, ami miatt lemondanának 
erről. Pedig — magam sem 
gondóftam — sok dolga, van. 
rengeteg adminisztrációja az 
anyakönyvvezetőknek. Jel-
lemző: tavaly augusztusban 
másfél hónapra való mun-
kaórát dolgoztak. Ma is 
nyolc i f jú pár esküszik. 

— Mikor van a legtöbb 
esküvő? 

— Régen farsangkor és 
szüret után volt. amint a 
nóta is írja, most a szokás 
helyett a szakszervezet irá-
nyítja a forgalmat: amikor 
üdülőbeutaló van, akkor van 
esküvő is. Legtöbb a mun-
kánk májusban. 

— Legérdekesebb esküvő? 
— Ki tudja . . . ? Sok kül-

földi esküvőnk van. Egy-
részt m i is bekapcsolódtunk 
a „kishatárforgalomba", sok 
jugoszláv á l lampolgár köt 
házasságot ná lunk. Aztán 
kapósak a magyar lányok, 
március 29-én például egy 

• NDK-beli fiatalember és egy 
angol fiatalember mond 

i igent magyarul. Furcsa pá-
; rok? Akadnak. Nagyon fia-
, talok, akik a gyerek miatt 
tartják a gyors esküvőt. Volt 
olyan is, hogy harminc év-
nél több korkülönbség volt 
férj és feleség között. „Ne-
met" csak egyszer mondtak 
„igen" helyett — de némi 
rábeszélésre (amit persze a 
vőfély tartott feladatának), 
harmadszorra k imondta a 
boldogító igent a vőlegény. I 

hogy csipkétől düsesszig mi-
féle elegancia van. Rövid 
fehér ruha a menyasszo-
nyoknak, szmoking a férfi-
aknak. Elegánsak az ünne-
pélyes pil lanatban. R i tkán 
van már „beszaladós" es-
küvő, min t régebben, hogy 
erre jártak, bejöttek és 
megesküdtek. 

— Kik meghatottabbak? 
— A menyasszonyok. És 

a lányos m a m á k . . . De 
örömünnep ez mindenki-
nek. 

— Meddig tart a boldog-
ság? Mármint liány év után 
jegyzik be a válást az anya-
könyvbe? 

— Legtöbbet két-három 
éves házasság után, vagy 
15—20 év múlva. 

— S akik el se jönnek? 
— Nézze csak a naptárt. 

Május végéig van bejegyzé-
sünk. Remélem, mindenki itt 
lesz. Évente 4—5 pár marad 
el. Van, hogy betegség jött 
közbe, de nem egyszer sza-
kítanak is az esküvő nap-
jáig. 

— Még egy személyes kér. 
dés dr. Nóvák anyakönyv-
vezetőhöz: volt már vendég 
is ebben a szép teremben? 

— Igen. a lányom esküvő-
jén. Igen jó l vezette a kol-
legám a szertartást, olyan 
megható beszédet mondott, 
hogy csuda. Azt hiszem, in-
kább nekem, mint a fiata-
loknak volt ez meglepetés 

A házasságok a földön 
köttetnek — mondhat juk a 
közmondás némi módosításá-
val. És Szegeden az I. ke-
rületben igen szép házasság-
kötő teremben. 

P. Szőke Már ia 

Az országgyűlési képviselők választására rózsaszínű, 
a megyei jogú városi tanács tagjainak választására 
világoskék, a járási és városi területi tanács tag-

jainak választására világosbarna, a községi tanács tagjai-
nak választására fehér színű szavazólapot kapnak a vá-
lasztók. Tehát a szavazatszedő bizottság elnöke a köz-
ségekben 4, Szegeden 3 szavazólapot és egy borítékot ad 
át a választóknak. — Olyan ismerős ez a szöveg, elolvas-
ván, szinte kedvet kap az ember, hogy elinduljon szavazni. 
Pedig az idézet az 1967. március 19-i Délmagyarorszagban 
jelént meg, s csupán úrra hivatott, hogy emlékezetünkbe 
hozza: két évvel ezelőtt választotta ú j j á dolgozó népünk az 
országgyűlést és a tanácsokat. 

A lkotmányunk négyévenként írja elő a választásokat, 
tehát most éppen a félidőben vagyunk. Négy országgyűlési 
képviselőnk — s talán nem érdektelen felidézni a többi 
számot sem — 82 városi, s a három kerületben megválasz-
tott 176 tanácstagunk munká já t már jól ismerik a választó-
polgárok. A Parlamentben s a tanácsüléseken is tulajdon-
képpen együtt dolgozták ki a/ éves tennivalókat, a nép-
gazdasági tervet, a helyi terveket: beszélgettek, vitatkoz-
tak a képviselői fogadóórákon és a tanácstagi beszámoló-

kon; a választók jelzései, észrevetelei alapján hangzottak 
el az interpellációk is egy-egy közérdekű ügyben az ország 
vagy a város, a kerület színe előtt. 

Munka , megtárgyalni való jutott elegendő mindenki 
számára. A nehéz világhelyzet, s itthon — bar nyugodt 
körülmények között, mégis igen felelősen — az ú j gazda-
ságirányítási rendszer bevezetése ú j problémákat vetettek 
fel, s ú j döntések meghozását követelték. A Magyar Szo-
cialista Munkáspárt szilárd, elvi pol i t ikájának köszönhető, 
hogy népünk eredményei és tekintélye egyre nagyobb. 

A döntések súlya nemcsak az'ország vezetőin nyugszik. 
Manapság, sokkal inkább min t bármikor azelőtt, a leg-
nagyobbtól a legkisebb posztig egyformán jól kell tudni 
helytállni, az eseményeket, a lehetőségeket mérlegelni, s 
határozni a kérdésekben. Ahogy mondani szoktuk: a dön-
tés joga azt illeti meg, aki leginkább képes az adott te-
rületet áttekinteni, s akinek rendelkezésére is á l lnak a 
megoldás szellemi vagy anyagi erői. A tanácsok önálló-
sága is sokkal nagyobb a korábbinál , s ezért nagyobb fe-
lelőssége is. Annak a törekvésnek is szemtanúi, mi több, 
részesei lehetünk ezekben a hónapokban, években, miként 
igyekszik a Szeged városi tanács és a kerületi tanácsok 
is egyre inkább a város, városrész gazdájává válni, s en-
nek tudatában gazdálkodni, tervezni. Ha ennek az útnak 
elején tartunk is, a megtett rész el nem vitathatóan si-
keres. 

Az M S Z M P Központi Bizottsága és a Minisztertanács 

közelmúltban megtartott együttes ülésén többek között meg-

tárgyalták az államélet, a szocialista demokrácia fejleszté-

sének időszerű kérdéseit is. Ezzel kapcsolatban megállapí-

tották: „A szocializmus építésének soron levő feladatai az 

államélet, a szocialista demokrácia továbbfejlesztését igény-

lik annak érdekében, hogy államrendszerünk szolgálja még 

hatékonyabban a szocialista társadalmat, a munkásosztály 

történelmi céljait. Ezért szükséges társadalmunk és állam-

szervezetünk néhány alkotmányos kérdésének elemzése, a 

jogrend és a törvényesség további erősítése, választási 

rendszerünk fejlesztése. Növelni kell a tanácsok társadal-

mi. politikai szerepét, önkormányzati jellegét, hatáskörét és 

felelősségét a helyi feladatok megoldásában." 

Ezek a sorok világosan beszélnek arról, milyen irany-

ban s hogyan kell keresni a tennivalókat, a további 

kibontakozást. A következő általános választásokig ' 

még két kerek esztendő van. Nem olyan túlságosan nagy 

idő ez, s számításba kell venni, hogy a harmadik ötévrs-

terv befejező, s a negyedik kezdő éve éppen e két esztendő. 

Nem mondhat juk hát, hogy a választási kurzus hátralevő 

része könnyebb lesz, min t az eleje. Sok szép munka vár 

ránk, s biztosak lehetünk benne, hogy sok szép eredmény is. 

Fehcr Ká lmán 

J ó híre van a homokon 
termett boroknak, különös-
képpen a rizlingnek. Sokan 
úgy tudják, hogy a hazája 
Pusztamérges. Mi tagadás, a 
szövetkezet is magán viseli 
ezt a specialitást, hiszen a 
Rizl ing nevet kapta. A ret-
tenetes, sivár homokból, a 
szőlő- és gyümölcskultúra 
mutatott kivezető utat már 
évtizedekkel ezelőtt is, s 
tegnap erről tanácskoztak a 
meghívott szakemberek, ku-
tatók, intézmények küldöt-
tei Pusztamérgesen, a műve-
lődési házban. 

A Magyar Ál lami Pince-
gazdaság Csongrád—Szolnok 
Vidéki Üzeme, a Szegedi 
Ál lami Gazdaság, az illeté-
kes (szegedi) területi szövet-
ség és az ültetvénytervező 
és szaporítóanyag forgalma-
zó vállalat közös szervezésé-
ben igen sokan, több mint 
százan keresték meg ezt a 
kis falut. A szőlőtermeszté-
si és borászati szaktanács-
adás, tapasztalatcsere vita-
indító előadással kezdődött. 
Kovács Sándor kertészmér-
nök az egyszerű és iskolázó 
borkezelési műveletekről. 
Füri József kertészmérnök 
pedig a homoki szőlőmetszés 

korszerű lehetőségei, a szőlő 
növényvédelem és vegysze-
res gyomirtás tudnivalóiról 
beszélt. 

Nemcsak vitatkoztak, de 
gyakorlati bemutatót is 
tartottak ezen a tapasztalat-
cserén. A Szegedi Ál lami 
Gazdaság területén és a 
pusztamérgesi Rizl ing Tsz 
táblá in „megejtették" a sző-
lőben és a gyümölcsösben 
a próbametszést. 

ICéf szegedi gazdaság 
a legjjobbak között 

Évről évre nagyobb tért regi Egyetértés, a szegedi brigádok vezeíői. Erre öt 
hódít a mezőgazdasági üze- Móra Ferenc és a szegedi Üj küldöttet jelöltek, méghozzá 
mekben a szocialista munka- Elet Termelőszövetkezetet. Turcsányi Istvánt, a puszta-

Én érdekes esküvőnek " tar] verseny. A szegedi, s a sze- Természetesen a területi szö- mérgesi Rizling, Péli Feren-
i tom — mondja Nóvák An- § e d i járási közös gazdasá- vétség több gazdaságot meg- cet, az újszentiváni Magyar— 

gokban összesen 73 brigád- iutalmaz ma jd pénzzel, ok- Csehszlovák Barátság. Gulyás 
ban tevékenykednek a kol- levéllel. A versenybizottság Győzőt, a szőregi Egyetértés, 
lektívák tagjai. A járás gaz- elfogadta az idei versenyfel- Kutas Andrást, a szegedi 
daságaiban 48, a város négy tételeket is, s a Tanácsköz- Móra Ferenc és Gonda Ilo-
szövetkezetében pedig 25 társaság 50. évfordulója tisz- nát, a sándorfalvi Ü j Élet 
brigádot tartanak nyilván. A 

Fényhidrcsulikus 

effektus 

tal — azt is, hogy a falusi 
szokásokat is magukkal hoz-
zák vidékről. A vőfélykö-
szöntő is felhangzik; mint 
mindig, olyankor is, előre 
megbeszéljük az esküvő me-
netét. Lehet itt zenét is vá-
lasztani, villanyorgona szól-
jon-e. vagy magnóról a 
klasszikus nászinduló. 

— Milyen az esküvői di-
vat? 

— Annyit értek a ruhák-
hoz, min t Vitray — aztán 
felsorolják, egymást kisegít-
ve az anyakönyvvezetők j tartanak számon többek kö-

' j zött. Tény az, hogy évről év-
^ ^ ^ _ _ I re nagyobb sikereket érnek 

el és ma már 27 brigád vise-
li a megtisztelő szocialista cí-
met. Ebből a város szövet-
kezeteiben öt található. A ta-
valyi versenyben az 53 ter-
melőszövetkezetből 4l-en ne-
veztek be, s 71 brigád közül 
27 nyerte el a szocialista cí-

szegedi Ü j Élet Termelőszö- t e l e t é r e i u b i l ev™ versenyt Termelőszövetkezetből. A jö-

vetkezetben legtöbb a kis hirdet a járási és városi kö- vő hónapban, április 10., 11. 

munkaközösségek, brigádok zös gazdaságoknak. és 12-én ugyancsak Budapes-

száma, összesen tíz. A közeli napokban, márci- ten, a szocialista brigádok 

megfe lSően 3 I zakorodtMq - f 2 4"<* B p d a p ^ n országos tanácskozása lesz. 
méghozzá tíz kertész, 12 trák- tanácskoznak a mezőgazda- Erre Gulyás Győzőt küldik 
toros, 8 baromfitenyésztő, tíz ságban dolgozó szocialista el. 
női és öt ifjúsági brigádot 

A Szovjetunióban felfede- eléri az egymill ió atmoszfé met. 
zésként ismerték el és álla- rát. A fényhidraulikus effek- | A versengés értékelése 
milag bejegyezték a „fény- tus lehetővé teszi hatalmas' megtörtént és a szegedi já-
hidraulikus effektust", ame- erejű impulzusok keltését és 
lyet a fizikai intézet tudós- anyagok sajtolásában, meg-
csoportja fedezett fel 1963- munkálásában, hegesztésében 
ban, Alekszandr Prohorov stb. • való felhasználását. A 
akadémikus vezetésével. fényhidraulikus effektus ér-

A felfedezés lényege, hogy tékes tulajdonsága, hogy se-
a laser-sugár folyadékon át- gítségével nagy távolságról 
haladva erős hullámverést hidraul ikus és ultrahang-
idéz elő, amelynek nyomása impulzusokat lehet kelteni. 

rási, városi termelőszövetke-

zetek és termelőszövetkezeti 

csoportok területi szövetsége 

négy közös gazdaságot ter-

jesztett fel az országos leg-

jobbak közé. mégpedig a ti-

szaszigeti Búzakalász, a sző-

Bérelt repülő 
a szántók felett 

Csongrádban a Pankotai Most pedig egy repülögé-
Állami Gazdaság újszerű pet bérelt olyan feltétellel, 
megállapodást kötött a repü- hogy azt 350 levegőben el-

tfSSS. i S S f t S S i ^Uö t t órára veszi igénybe a 

éven át — meghatározott te- s z e z o n b a n - M i n d e n órai hasz-
rületen elvégzendő munkára nálatért 2800 forint légitari-
szerződött. fát fizet a gazdaság. (MTI) 
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