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Helyi tanácsok 
alakultak a járásban 

hogy a nagyközség érdekeit 
a megyei tanácsban képvi-
selje. 

A Sándorfalvi nagyközségi 
tanács végrehajtó bizottsá-
gának tagjai: dr. Ocsai Jó-

Elsö tanácsülésre gyüle- Az alakuló tanácsülésen ke-
keztek tegnap, hétfőn az áp- riilt sor a megyei tanácsta-
rilis 25-én megválasztott ta- gak megválasztására is. 
nácstagok a szegedi járás Mórahalmon 41 tagú a ta-
több községében: Mórahal- nács. Tizenhárom új tanács-
mon, Sándorfalván, Szőre- tag közül négyen a végre-
gen, Deszken és Zákányszé- hajtó bizottságba is bekerül- ^ f tanácselnök. Király 
ken. Az alakuló tanácsúié- tek. Közös akarattal Mu- József társadalmi elnökhe-
sék napirendjén a választá- rinyi Györgyöt választották lyettes, Siska István, Da-
si elnökség beszámolója, az isimét tanácselnökké, a tár- 7 ( j z s József, Pataki Ferenc, 
ügyrendi bizottság megvá- sadalmi elnökhelyettes Bodó vízvári PáLné, Kothencz 
lasztása és jelentése szere- Szilveszter lett, titkárrá pe- Sándor, Kováts Pál és Bá-
pelt. Arról is döntöttek, dig dr. Dohány Lászlónét nnt Sándomé, a végrehajtó 
hogy hány tagú végrehajtó nevezték ki. Az említetteken bizottság kinevezett titkára, 
bizottság kerüljön a tanács kívül a végrehajtó bizottság 
elére, és kik legyenek e fe- tagjai még: dr. Rózsa Jó-
lelás bizottságban. Jelölés zsief, Masa Gézáné, Huszta 
után szavazással tanacséLnö- Géza, Kopasz Szilveszter, 
köt. elnökhelyettest válasz- Bibók Istvánné és Szűcs 
tottak, és kinevezték a vég- Imre. Muskó Jenő főgyógy-
rehajtó bizottság t i tkárát szerészt bízták meg azzal, 

Megnyílt a XL 
műszaki hónap 

Tegnap, hétfőn délelőtt a Csongrád megye és Szeged 
Tisza Szálló koncerttermé- iparvállalatainalt, intézmé-
ben dr. Kovács Kálmán, az nyeinek több vezetője és 
MTESZ Csongrád megyei szakembere, 
szervezetének elnöke ünne-
pélyes keretek között meg- i 
nyitotta a XI. műszaki hó-
nap eseménysorozatát. Ebből 
az alkalomból dr. Osztrovsz-
ky György, az Országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság 
elnökhelyettese A negyedik 
ötéves terv és a műszaki fej-
lesztés címmel tartott nagy 
figyelemmel kísért előadást. 
Vázolta a műszaki fejlesztés 
jelenlegi helyzetét, a hazai 
és a külföldi eredményeket, 
beszélt a kutatás, a tervsze-
rű munkamegosztás, az auto-
matizálás feladatairól, táv-
latairól. 

Részt vett a megnyitón dr. 
Varga Dezső, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkára, Horváth János, a 
megyei pártbizottság osztály-
vezető-helyettese, valamint 

Ma kezdődik a szakszervezetek 
kongresszusa 

Megyei tanácstaggá egy-
hangú szavazattal Kiss Ro-
zália bölcsődevezetőt vá-
lasztották. 

Szöregen délután tartották 
az alakuló tanácsülést. A 
végrehajtó bizottságba vá-
lasztották Banda Menyhért 
tanácselnököt, Bálint Pál 
társadalmi elnökhelyettest, j 
Csányi Sándort, Lévai Ja- I 
nosnét. Kocsis Szilvesztert 
es Balázs Imrét. A végre-
hajtó bizottság titkárává ismét 
dr. Veres Józsefnet nevezték 
ki. A megyei tanács tagja a 
közvetlen választás eredmé-
nyeként Szőre gról Kocsis 
Szilveszter, községi csúcs-
titkár lett. 

Az Építő-, Fa- és Építőanyag-ipari Dol-
gozók Szakszervezetének kongresszusi ter-
mében ma, kedden reggel 9 órakor kez-
dődik a magyar szakszervezetek XXI'. 
kongresszusa. A magyar szervezeti dolgo 
zók képviseletében mintegy 700 küldött 
vitatja meg a szakszervezeti mozgalom 
helyzetét és időszerű feladatait. A kong-
resszuson részt vesznek társadalmi, poli-
tikai életünk vezető személyiségei is. A 
kongresszusra várják több mint 40 ország 
szakszervezeti mozgalmának küldötteit. 

Hétfőn, tegnap délután elutaztak a 
Csongrád megyei szervezett dolgozók kül-
döttei a szakszervezetek kongresszusára. 
Tagjai: Juhász József, az SZMT vezető tit-
kára, dr. Albert Sándor, az Orvos— 
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 

megyei bizottságának titkára. Ácsai Mi-
hály, a Vasutas Dolgozók Szakszervezete 
területi bizottságának titkára. Baranyai 
István, a MAV szentesi építési főnöksége 
izb-titkára, Bán László, a HÖDIKÖT 
technológusa. Csikós Mihály, az ÉDOSZ 
megyei bizottságának titkára, Farkas Mi-
hály, a Kenderfonó és Szövőipari Válla-
lat dolgozója. Kopasz Józsefné, a KPVDSZ 
megyei bizottságának titkára, Langa 
Józsefné. a Szegedi Konzervgyár csoport-
vezetője, Lábdi Gizella, a Szegedi Kábel-
gyár szb-titkára. Ménesi Imréné, a Sze-
gedi Ruhagyar kereskedelmi oszláb'ának 
vezetője és R. Szabó János, az Alsó Ti-
szavidéki Vízügyi Igazgatóság gátőre. 

A küldötteken kívül kilenc Csongrád 
megyei part- és szakszervezeti tisztség-
viselő meghívottként vesz részt a kong-
resszuson. 

Csongrád megyei 
bábfesztivál 

A szegedi bábszínház Központban a szegedi báb-
fennállásának 20. évforduló- színház két évtizedes törté-
ja alkalmából megyei báb- netéről. A szakkörök bemu-
iesztivált rendezett a Ma- tatóit május 2-án, délelőtt, a 
gyár Űttörők Szövetségének szegedi bábszínház Dózsa 
Csongrád megyei Elnöksége, György utcai helyiségében 
a Csongrád megyei Művelő- tartották meg. 
désügyi Módszertani Köz-
pont és a November 7. Mű-
velődési Központ. A kétna-
pos rendezvénysorozat nyitá-

A kilenc együttes — a 
zsűri értékelése szerint — 
ötletekben gazdag, ügyes 
produkciókkal jelentkezett, s 

nyaként május 1-én, szom- igen jó szórakozást nyújtott 
baton délelőtt 11 órakor do- a mintegy 200 főnyi közön 
kumentációs kiállítás nyílt ségnek. 
a November 7. Művelődési 

Két koncert 
Péntek este hangzott el fokúsághoz néha erősen kö-

Vaszy Viktor szerzői estje a zelítő szerkesztési módjával. 
fénypontja a 

szonettjeire 

koncerten elhangzott művek volt a Szegedi Tanárképző 
egy 1946-tól 1971-ig terjedő Főiskola női karának elö-
alkotói korszakon át en- adásában, Kardos Pál zseni-
gedtek betekintést a szerző ális vezénylésével. 

Tömörkény István Zenemű- Az est 
vészeti Szakközépiskola Shakespeare 
hangversenytermében. A komponált 

Szegedi sajátos stílusába, amelyben 
a Kodály és Bartók utáni Zenekar vasárnap 
generáció népzenei hagyó- koncertjét Komor 

Szimfonikus 
délelőtti 

Vilmos 
mányokat követő hangvéte- vezényelte. Első műsorszám-
le ötvöződik a korabeli ként Farkas Ferenc szelle-
francia zene impresszionisz- mes, kitűnően felépített Mtl-
tikus stílusjegyeivel egy kü- sica pentatoniciíjában kellett 
lönös, ködös színezetű hang- volna gyönyörködnünk. De 
zásvi lúgban 

Első műsorszámként 
1946-ban befejezett Vonós 

nem így történt. A karmes-
az ter minden igyekezete elle-

nére sem tudta teljesen egy' 
négyest hallottuk a Tátrai- bentartani a vonószenekart: 
vonósnégyes kiegyenlített, az előadásban sok volt a 
szép előadásában, 
arányos építkezési 
val. tökéletes hangszersze- J | 
rűségével — különös lekin- dalmas első 
tettel az első és második té- kaversenyót 

A mű pontatlanság. Mihály András 
módjá* lírai hangvételű, részletei-

ben nagyon szép, de hossza-
tételű Gordon-
kitűnő cselló-

telre — a hangverseny művész, Mező László tolmá-
egyik legszebb élményét je- csolla. Mind a karmester, 
lentette. Második műsor-
számként három dalt hal-
lottunk Lengyel Ildikó elő-

mind a szólista és a zenekar 
szépen megálltak helyüket, 
sok kellemes pillanatot sze-

adásában, a szerző zongo- reztek. A koncertet befeje-
rakiséretével. Nagy kár, ző Psalmus Hungaricus ősi 
hogy a szép, bensőséges érzéseket felkavaró, szug-
hangvételű dalok szövegét gesztív előadása: Simándy 
csak hellyel-közzel lehetett József mélyen átélő, meg-
érteni. Szünet után hangzott döbbentő hatású művészi 
el a hárfára és fuvolára kifejezőereje. Komor Vilmos 
komponált Szonáta Román karmester kitűnő dirigálása, 
Zoltán (fuvola) és Weninger a zenekar pontos, szép játé-
Richárd (hárfa) előadási- ka, s a Szegedi Zenebarátok 
ban. Az 1971-ben komponált Kórusának odaadó. lelkes 
mű első tétele, a lehetősé- munkája méltán vívta kf a 
gekhez képest kitűnő elő- közönség nagyfokú elisme-
adás ellenére sem felelt meg rését, 
teljesen várakozásunknak: a * 
formai építkezés itt is pon-
tos, de az első tétel két té-

vendége" volt, ahol 

Vaszy Viktor tegnap este 
a szegedi Sajtóház művész-

gyek miatt, nem fér össze 
egymással. A második tétel 
már kiegyenlítettebb volt: 
szellemes, véletlenszerű ötle-
teivel, a schönbergi tizenket-

és előadóművészeié' 
ről rendezett esten vett 
részt, működött közre. 

Kátai László 

A zsűri döntését Joó Fe-
renc, a KISZ Csongrád me-
gyei Bizottságának titkára 
ismertette, s a legjobb szak-
körnek kijáró arany okleve-
let a kiskundorozsmai báb-
szakkör vezetőjének Tóth 
Józsefné tanárnőnek nyúj-
totta át. A többi szakkör — 
az ásotthalmi, a baksi, a 
csongrádi, a makói, a sze-
gedi, a szegvári, a székku-
tasi és a sövényházi — ezüst 
oklevelet kapott. 

A tapasztalatokban gazdag 
bábfesztivál résztvevőinek 
munkáját szakértő zsűri ér-
tékelte, amelynek elnöke 
Marók Veronika, a Népmű-
velési Intézet munkatársa 
volt. A zsűri tagjaiként 
Bárom László, a kecskeméti 
Ciróka bábegyüttes vezetője 
és dr. Kövér Béla megyei 
bábszakreferens mondott 
véleményt a látottakról. 

Jogászok 
értekezlete 
Hétfőn Siófokon megkez-

dődött a Magyar Jogász Szö-
vetség vállalati jogász-szak-
osztályának negyedik orszá-
gon munkaértekezlete. Ezen 
megjelent többek között dr. 
Korom Mihály igazságügyi 
miniszter, dr. Nagy Zoltán, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának alosztályvezetője is. 

Befejeződött 
a földi 

űrparádé 
Vasárnap este bezárta ka-

puit az utóbbi idők egyik 
legnagyobb tömegeket vonzó 
kiállítása: az Iparművészeti 
Múzeumban megrendezett 
szovjet űrhajós-bemutató. 

Naponta több ezren csodál-
ták meg az „űrbemutatot". 
amelyhez hasonlót nem lát-
tunk még Magyarországon. 

Iskolák, üzemek, szocialista 
brigádok szerveztek látoga-
tást, fiatalok és idősek egy-
forma érdeklődéssel szemlél-
ték a földi űrparádét, a kü-
lönféle űrhajótípusokat, a 
holdjáró kicsiny mását, s a 
másik szenzációt: a Luna—16 
révén szerzett holdport. 

A kiállítás néhány napja 
alatt több vendégkönyv 
telt meg. 
„Csodálom és elismerem. 

Ezt láttam — hiszek benne" 
— írja egy idős ember. Az 
eddigi megfoghatatlan ma-
gasságban keringő szerkeze-
tele, amelyek a világűr vég-
telenjét járták, most a föld-
re kerültek, tapintható em-
berközelbe. A csillogó tár-
gyak a világűr végleienjet, 
hatalmas távlatait sejtették. 
(MTI) 

Uvegaszfalt 
Ha az üvegszilánkokból 

nyert mikro nagyságú port 
bitumenhez adagoljuk, akkor 
olyan as/fultboritást kapunk, 
amelynek hőálló képessége 
és szilárdsági jellemzői kl-
emelkedőek. Az ilyen ada-
lékanyag következtében az 
aszfalt szinte alig repedezik 
meg és olvad meg a napsu-
garak hatására, jobban el-
lenáll az olaj és a benzin 
hatásának. Ezenkívül az 
„üvegszilánkos" borítás súr-

lódási együtt hu tója megnő és 
igy megukudályozza a gumi-
abroncsok veszélyes csúszá-
sát. Ez az új útburkoló 
anyag. amelyet amerikai 
mérnökök forró éghajlatú 
települések számára javasol-
tak, lehetővé teszi, hogy 
megoldjunk egy olyan fontos 
problémát is, mint a hatal-
mas mennyiségű üvegtörme-
lék és a nem szabvány sze-
rint készült palackok hasz-
nosítása. 

A zúzmók titka 
Észak-Tiensan hegyi szoro- meteorológiai Intézet tudósai-

saiban rendszertelen elhe- nak figyelmét. Kiderült, 
lyezkedésű, hatalmas görge- hogy a zuzmók méretei alap-
teghalmok — hajdani hegyi ján meghatározható a negyi 
sár- és kőáradatok nyomai áradatok periódikussága, Ez 
keltik fel a figyelmet. A a természetes indikátor érde-
gyakran több tucat tonna sú- kes következtetéshez veze-
lyú görgeteghalmokat sok- lett: Zailijszkoje Alatau vól-
szor sárgászöld zuzmó borit- gyeiben a leghatalmasabb kő-
ja. A különös élő bevonat és sárlavinák átlag 80—100 
felkeltette a Kazah Hidro- évenként ismélődtek. 

A Csehszlovák Béketanács 
delegációja Szegeden 

Vasárnap, május 2-án nöke köszöntötte a vendege-
csehszlovák delegáció látó- ket, majd Hofgesang Péter, 
gatta meg a várost, hogy a népfront városi titkára is-
megismerkedjen a szegedi mertette a város történetét, 
békemozgalommal. A kül- mai életét. A csehszlovák 
dötlségnek — amely egy delegáció vezetője, Vaclav 
hétig tárgyal a magyar bé- Vysohlid a csehszlovák— 
kemozgalom vezetőivel Bu- magyar kapcsolatokról be-
dapesten — Vaclav Vysoh- szélt és felidézve a közel-
iid, a Csehszlovák Béketa- múlt történelmi eseményeit, 
nács vezető titkára a veze- hangsúlyozta, hogy a magyar 
tője, tagjai: dr. Ota Kriegel, nép tapasztalatai segítik a 
a Cseh Béketanács elnök- csehszlovák népet abban, 
helyettese, az Ostrava városi hogy a helyes úton halad-
bóketanács elnöke és dr. Ste- jon. A szegedi békemozga-
fan Rals, a Szlovák Béketa- lom eredményeiről dr. Ked-
nács vezető titkára. A cseh- vessy György professzor, a 
szlovák békeharcosokat Te- népfront városi elnöke szólt, 
rényi István, az Országos az ostravai békemozgalmi 
Bóketanács alelnöke ls elkí- munkáról dr. Ota Kriegel, a 
sérte Szegedre. szlovákiai mozgalmi tapasz-

A vendégek a Hazafias talatokról dr. Stefan Rais 
Népfront városi bizottsága- beszélt. 
nak tanácskozó termében ta-
lálkoztak a népfront megyei 
és városi vezetőivel, az Or-
szágos Béketanács szegedi 

A csehszlovák küldöttség 
megkoszorúzta a Lidice em-
lékművet, majd városnéző 
sétán ismerkedett meg Sze-

tagjaival, és baráti beszélge- ged régi és új nevezetessé-
tésen ismerkedtek meg az itt geivel. A delegáció az esti 
folyó munkával. Nagy Ist- órákban utazott vissza Bu-
rán, a népfront megyei el- rlapestre. 

Május 9-töt iúnius 9-ig: 

Hazánkban mái- hagyo-
mány, hogy a legszebb ta-
vaszi hónapban, májusban 
nagygyűléseken, barátsági 

társadalmi és tömegszerve-
zetekkel együtt, május 9-én 
békehangversennyel nyitja 
az ünnepi sorozatot A beke-

esteken leszünk hitet a béke hónapban baráti találkozókat 
mellett, együttérzésünket fe- szerveznek, melyekre a Sze-
jezzük ki a fügigetlenségü- geden tanuló arab és cipru-
kért küzdő népekkel. Az sl diákokat, valamint a kő-
idei békehónapot május 9- olajipar és az EMERGf. 
tői június 9-ig rendezi meg gumigyár dolgozóit hívják 
a Hazafias Népfront, mely- meg. A városi elnökség Ju-
nek programját gazdagítja a goszláviából is vár vendége-
Béke Világtanács május 13 ket. A nők fórumán, a nép-
—16-ig tartó budapesti köz- front klubban, A nők harca 
gyűlése. A megye vala- a békéért, a szocializmusért 
mennyi városában, sok köz- című előadást rendezik meg. 
segben is békegyüléseket A szegedi békehónap záró-
rendeznek a következő he- napján Lidice pusztulásának 
tökben, melyeken többek évfordulójára emlékezve ko-
között megemlékeznek u szorúzasi ünnepségen emié-
kambodzsai nemzeti egység- köznek meg a népfropt, a 
kormány megalakulásának 
első évfordulójáról, az 1967-
es izraeli agresszió ellen In-
dult harcról és a VDK 
Ideiglenes Forradalmi Kor-
mánya megalakulásának má-
sodik évfordulójáról. 

A Hazafias Népfront sze-
gedi városi bizottsága, a 

társadalmi, a tümegszerveze-
tek képviselői, valamint az 
ez alkalomból Szegedre ér-
kező csehszlovák delegáció 
tagjai. A kenderfonógyárban 
csehszlovák—magyar barát-
sági nagygyűléssel zárul az 
idei békehonap. 

Magyar gyár Indiában 
Befejeződött a Kőbányai országokon kivül — ui'rikai, 

Gyógyszerárugyár ACTH- amerikai és ázsiai országok-
üzemének építése. ba is exportálják majd. 

A vállalat igazgatónőjééi- s még egy hír: Indiában 
mondta: az ú j üzemben ha- épül a Kőbányai Gyógysz 
marosan megkezdik a világ 
szerte nagy érdeklődést kel-
tett szintetikus ACTH-
hormon gyártását, s a szá-
mos vesebetegség, reuma, 
asztma és sok egyéb beteg-

ürugyar Themis Chemicals 
Ltd. néven alapítót i n d i a i -
magyar közös gyógyszer-
alapanyaggyártó vállalata. 
Itt magyar szakemberek irá-
nyításával B-12 vitamint ál-

„ , litanak majd elő a KGY 
seg gyógyításához hasznai- műszaki tervei és gyártáai 
ható gyógyszert az európai eljárása alapján. 


