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ben beszélt az iparszerű ter-
melésről, a különböző zárt 
rendszerek meghonosodásáról 
a mezőgazdasági nagyüze-
mekben. Végezetül a soron 
levő feladatokra hívta fel a 
figyelmet, hogy egész né-
pünk még jobb munkával 
készüljön felszabadulásunk 
30. évfordulójának méltó 
megünneplésére, pártunk kö-
zelgő XL kongresszusára. 

A kulturális műsorban köz-
reműködtek: a Munkásőrség 
szegedi zenekara, az ÉDOSZ 
Szeged együttes, a makói Ma-
ros táncegyüttes, és a sán-
dorfalvi citerazenekar. Dél-
után lovasversenyre és be-
mutatóra került sor, az Élel-
miszeripari Főiskola — Hód-
mezővásárhely — Bercsényi 
lovas szakosztályának ren-
dezésében, amelyen részt 
vettek a békéscsabai Lenin 
Tsz, a csongrádi Petőfi Tsz, 
a gödöllői Agrártudományi 
Egyetem, a vásárhelyi Dó-
zsa és Szántó Kovács János 

Tsz, a Mezőhegyesi Állami 
Gazdaság, a mindszenti Le-
nin Tsz, az orosházi Üj Élet 
Tsz, a szegedi Kossuth SE 
és a szegvári Puskin Tsz lo-
vas szakosztályai. 

A politikai nagygyűlés el-
nöksége megtekintette a mór 
feltárt Árpád-kori monostor 
romjainak környékét Trog-
mayer Ottó, a szegedi Móra 
Ferenc múzeum igazgatója, 
az ópusztaszeri ásatások ve-
zetőjének kalauzolásával, 
majd a késő délutáni órákig 
együtt szórakozott a jókedvű 
emberekkel. Dr. Dimény Im-
re elutazása előtt lapunk 
munkatársának a követke-
zőkben foglalta össze véle-
ményét: — Szép hagyo-
mányt teremtettek, és meg-
felelő politikai tartalommal, 
a munkásosztály és paraszt-
ság közös ünnepe ez, törté-
nelmi helytállásunk és ered-
ményeink idézője, méltó, 
hogy nemzeti emlékhellyé 
fejlesszük! 

Sz. Lukács Imre 

Érkeznek a lovas fogatok 

Eviyitás a marxizmus— 
leninizmus esti egyetemen 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei Oktatási Igazgatóságán 
hétfőn megkezdődött az 1974 
—75-ös tanév. 

A Csongrád megyei pár t-
bizottság Oktatási Igazgató-
saga és a Szeged városi 
pártbizottság nevében dr. 
Ozvald Imre, a városi párt-
bizottság titkára üdvözölte 
az elsőéves hallgatókat, és 
az egyetem tanárait. Ünnepi 
megnyitójában hangsúlyozta: 
az 1974—75-ös tanévnek ki-

emelt jelentőségét a z adja, 
hogy 1975 tavaszán tart ja 
pártunk XI. kongresszusát, 
melynek kapcsán jelentős 
pártdokumentumok tanulmá-
nyozására lesz módjuk, ame-
lyek hosszú távra meghatá-
rozzák hazánk szocialista 
fejlődésének útját. 

Az ünnepi megnyitó után, 
a z általános tagozat hall-
gatói számára megtartották 
az első előadást, 

Huszonöt éves 
a Politikai Főiskola 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Politikai Főiskolája 
fennállásának 25. évfordulója 
alkalmából hétfőn ünnepsé-
get rendeztek a főiskolán. Az 
elnökségben foglalt helyet 
többek között Kádár János, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának első titkára, Nemes 
Dezső, a Politikai Bizottság 
tagja, a főiskola rektora és 
Győri Imre, a Központi Bi-
zottság titkára. 

Az ünnepségen jelen volt 
több testvérpárt — köztük a 
Szovjetunió Kommunista 
Pár t ja — pártfőiskolájának 
küldöttsége. Részt vett a po-
litikai, társadalmi élet szá-
mos ismert vezető személyi-
sége, a főiskola sok volt hall-
gatója. 

Nemes Dezső megnyitóját 
követően Szabó József, a fő-
iskola rektorhelyettese mon-
dott ünnepi beszédet. Felszó-
lalt Kádár János is. 

A testvérpártok pártfőisko-
láinak küldöttségei nevében 
E. M. Csekarin, az SZKP 
KB pártfőiskolájának rekto-
ra köszöntötte a jubiláló po-
litikai főiskolát. 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa az évforduló alkal-
mából a Munka Érdemrend 
arany fokozata kitüntetést 
adományozta dr. Szántó 
Györgynek, a nemzetközi po-
litikai tanszék vezetőjének, 
dr. Erdődi Józsefnek, a filo-
zófiai tanszék helyettes ve-
zetőjének és dr. Gulyás 
Emilnek, az agrárpolitikai 
tanszék vezetőjének. 

Hárman részesültek a 
Munka Érdemrend ezüst, 
ketten pedig bronz fokozata 
kitüntetésben. 

A kitüntetéseket az ün-
nepségen Győri Imre adta át. 

Ugyancsak az ünnepségen 

nyújtdíta át d*. Polinszky 
Károly oktatási miniszter az 
Oktatásügy Kiváló Dolgozója 
kitüntetést Nemes Dezsőnek, 
valamint Szabó József, Mol-
nár János, és Vészi Béla rek-
torhelyetteseknek, dr. Sípos 
Aladár és Wirth Ádám tan-
székvezető egyetemi tanárok-
nak, Blaskovits János tan-
székvezető egyetemi docens-
nek, dr. Pécsi Kálmánné és 
dr. Rónai Albertné egyetemi 
adjunktusoknak, Simon Fe-
renc és dr. Szántó Györgyné 
egyetemi docenseknek. 

Az évforduló alkalmából 
kedden az MSZMP Politikai 
Főiskoláján tudományos 
ülésszakot rendeznek a vi-
lágnézeti harc időszerű fel-
adatairól. Az ülésszak főrefe-
rátumát Vészi Béla rektor-
helyettes tartja. 

A VDK békebizottságának 
kiildöttsége az Országos 
Béketanács székházában 

Hétfőn a Béketanács szék-
házában az Országos Bóketa-
nács elnöksége fogadta a 
Vietnami Demokratikus Köz-
társaság békebizottságának 
hazánkban tartózkodó kül-
döttségét. 

A baráti találkozón Vass 
Istvánné, az Elnöki Tanács 
tagja, az OBT alelnöke üd-
vözölte a delegációt, amely-
nek vezetője Tran Tong, a 
VDK békebizottságának tag-
ja, felső- és szakközépiskolai 
miniszterhelyettes. A talál-
kozón jelen volt Nguyen 
Manh Cam, a VDK budapes-
ti nagykövete és Nguyen Phu 
Soai, a Dél-vietnami Köztár-
saság budapesti nagykövete. 

Dr. Kende István, az Or-
szágos Béketanács elnöksé-
gének tagja méltatta a VDK 
megalakulása 29. évforduló-
jának jelentőségét. Hangsú-
lyozta, hogy 29 év rövid idő 
egy ország történetében, de 
ez a 29 esztendő a vietnami 
nép történetében évszáza-
dokkal felér. Megnyitotta az 
utat a demokratikus társa-
dalmi átalakuláshoz, s egy-
ben vereséget mért a legna-
gyobb imperialista erőre, az 
Amerikai Egyesült Államok-
ra. A demokratikus Vietnam 
népe sokat szenvedett, de 
erejét, hitét nem tudták 
megtörni. Hatalmas munkát 
végez az ország újjáépítésé-
ért, a gazdaság felvirágozta-
tásáért. A magyar békemoz-
galom mint eddig, a jövőben 
is minden támogatást megad 
igazságos ügyük teljes győ-
zelméhez, és sok sikert kí-
ván a vietnami nép további 
munkájához. 

Ezt követően Sebestyén 

Nándorné, az Országos Bé-
ketanács főtitkára átnyújtot-
ta az Országos Béketanács 
elnökségének, a nemzetközi 
és a magyar békemozgalom 
megalakulása 25. évforduló-
ja tiszteletére alapított ki-
tüntető emlékplakettet Tran 
Tongnak. Mint mondotta, a 
VDK békebizottságának ado-
mányozott kitüntetés annak 
a hősi harcnak az elismerése, 
amelyet a békebizottság Vi-
etnam és az egész világ bé-
kéjéért vívott. 

Tran Tong, a küldöttség 
vezetője köszönetet mondott 
a népeink szoros barátságát 
kifejező kitüntetésért, majd 
áttekintést adott a vietnami 
nép országépítő munkájáról, 
a soron levő feladatokról. 
Kiemelte: Vietnam népét a 
harc jelenlegi szakaszában 
lelkesíti az a biztos tudat, 
hogy Vietnam iránti szolida-
ritásukat világszerte kifeje-
zésre juttatják a szocialista 
országok, a béke. a haladás 
erői. A továbbiakban elmon-
dotta, hogy a háborúnak 
nincs vége, az Egyesült Ál-
lamok továbbra is korláto-
zott hadviselést folytat sai-
goni bábjai segítségével. 

A saigoni rezsim napjaink-
ban is 200 000 politikai fog-
lyot tart börtöneiben. Min-
dennaposak területrabló kí-
sérleteik, provokációik. Eb-
ben a helyzetben a legfőbb 
feladat a párizsi egyezmény 
végrehajtására kényszeríteni 
az USA-t és csatlósait. A de-
mokratikus Vietnam számára 
a harc folytatódik, hogy az 
ellenséget rákényszerítse a 
politikai rendezés elfogadá-
sára. A VDK mindent meg-

tesz az újjáépítés sikeréért, 
támogatja Dél-Vietnam né-
pét abban, hogy szabadon él-
hessen és kivívhassa teljes 
függetlenségét. Vietnam népe 
sokat szenvedett és szenved, 
de optimizmusát, forradalmi 
hitét nem lehet megtörni. 

Tran Tong végezetül ked-
ves ajándékot adott át az 
Országos Béketanács elnök-
ségének: 29 esztendővel ez-
előtt készített filmtekercse-
ket, amelyek a VDK ünneplő 
népének a győzelem utáni el-
ső örömteli napjait örökítette 
meg. 

ASZÓI 
elnökségének 

ülése 
A SZOT elnöksége hétfőn 

ülést tartott. Megvitatta a 
munkásokat érintő személy-
zeti munka továbbfejleszté-
sének kérdéseit, majd az 
életszínvonal növelése 1976— 
1990-es, hosszú távú tervei-
vel, és az ezzel kapcsolatos 
szakszervezeti feladatokkal 
foglalkozott. 

Ezután az elnökség az 
1975. évi üdültetésről tár-
gyalt. 

Jövőre az ideihez hasonló-
an 367 200-an kapnak be-
utalót a szakszervezeti üdü-
lőkbe. Az üdültetésben részt-
vevők aránya azonban bizo-
nyos mércékig változik, mert 
a SZOT jövőre az ideinél 
4000-rel több dolgozónak 
biztosít helyet a gyógyüdü-
lőkben és a családos üdülte-
tés is bővül. Mintegy 4000-
rel több gyermek nyaralhat, 
mint 1974-ben: családjával 
34*000, önállóan 46 000. ö t -
venhat külföldi hajóutat is 
szerveznek, 10 500 dolgozó 
részvételével. A külföldi cse-
reüdültetésben 2100-an, a 
külföldi turistaüdültetésben 
pedig 4730-an vehetnek részt. 

Az üdülőépületek felújítá-
sára 1975-ben 124,5 millió fo-
rintot költenek. A többi kö-
zött megkezdődik a lillafüre-
di üdülő rekonstrukciója, be-
fejezik a hévízi 400 szemé-
lyes gyógyüdülő építését, va-
lamint a galyatetői üdülő 
felújítását. 

Az elő- és utószezonban 
jövőre kísérletképpen né-
hány, erre a célra kijelölt 
üdülőbe beutalót kapnak 
gyermekgondozási szabadsá-
gon levő anyák, gyermeikkel 
együtt. Néhány üdülőben fia-
tal házasok / nyaralásáról is 
külön gondoskodnak. (MTI) 

Nemzetközi mérleg-
technikái kollokvium 

A Balatonnál befejeződött 
a főszezon, egyidejűleg meg-
kezdődött az utoidény. A Ba_ 
latontourist Nord hétfőn 
ujabb négy kempingjét zarta 
be, de nyitva tart ja a kem-
pingek faházait, a kis-
moteleket és a turistaszálló-
k a t A déli parti idegenfor-
galmi hivatal, a Siotour 10 
egységét, tartja nyitva az 
utóidényben. 

Mindkét idegenforgalmi 
hivatal kedvezményeket kí-
nál a nyárutó vendegeinek. 
A balatonakarattyai faházak-
ban 33 százalékos kedvez-
ményt adnak, míg a balaton-
almádi motelben — a tar -
tózkodás időtartamától füg-

gően — 40—60 százalékost 
kedvezményt kínálnak a tu-
ristáknak. Az alsóőrsi fa-
házak vendégei 40—50 szá-
zalékos kedvezményben ré-
szesülnek. 

A Siótour 20 százalékos 
kedvezményt kínál a fize-
tővendéglátó szobák, vala-
mint az első és másodosz-
tályú nyaralóházak igénybe-
vevőinek. A Siótour szep-
tember 23. és 30_a között 
meghatározott egységekben 
30 százalékos kedvezmény-
nyel igyekszik elősegíteni a 
belföldi diák- és ifjúsági 
turizmus további kiterjeszté-
sé t 

Elutazott a Luxemburgi 
KP küldöttsége 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottságá-
nak meghívására augusztus 
28—szeptember 1. között, ha-
zánkban tartózkodott a Lu-
xemburgi Kommunista Párt 
küldöttsége: Dominique Ur_ 
bany. a párt elnöke; Aloyse 
Bisdorff és Marcel Pütz. a 
Politikai Bizottság tagjai, va-
lamint Wagner Liza, a Köz-
ponti Bizottság munkatársa. 
A küldöttséget fogadta Ká-
dár János, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára. A luxemburgi testvér-
párt képviselői találkoztak 
Brutyó Jánossal, a Központi 
Ellenőrző Bizottság elnöké-
vel, megbeszélést folytattak 
Győri Imrével, a Központi 

Bizottság titkárával. A meg-
beszélésen részt vett Horn 
Gyula, a KB külügyi osztá-
lyánál^ helyettes vezetője. A 
két part képviselői a szívé-
lyes, elvtársi légkörben foly-
tatott tárgyalások során köl-
csönösen tájékoztatták egy-
mást pártjaik helyzetéről, 
tevékenységéről, eszmecserét 
folytattak a nemzetközi 
helyzet es a kommunista vi-
lágmozgalom időszerű kérdé-
séiről. A látogatás tovább 
erősítette a ket párt inter-
nacionalista elveken nyugvó 
testvéri kapcsolatait A kül-
döttség vasárnap elutazott 
hazánkból. Búcsúztatására 
megjelent Győri Imre, a 
Központ, Bizottság titkára. 

Először 1966-ban rendeztek 
Magyarországon mérlegtech-
nikai tanácskozást — még-
hozzá Vásárhelyen —, majd 
miután a további összejöve-
telek nemzetközi rangra 
emelkedtek, az NSZK-ban, 
Hollandiában, Csehszlovákiá-
ban és Olaszországban meg-
rendezett konferenciákat kö-
vetően ismét Csongrád me-
g y é b e n találkoztak a szak-
emberek. Mától szeptember 
6-íg Szegeden és Vásárhe-
lyen rendezi meg a Mérés-
technikai Automatizálási Tu-
dományos Egyesület Csong-
rád megyei csoportja és a 
METRIPOND Mérleggyár az 
V. Nemzetközi Mérlegtechni-
kai Kollokviumot, amelyen 
a közforgalmi, hitelesíthető 
mérlegekkel foglalkoznak. A 
szervezésbe most először be-
kapcsolódott a Nemzetközi 
Méréstechnikai Szövetség, az 
IMEKO erő- és tömegméré-
si bizottsága is. 

Tegnap, a Technika Háza 
klubjában tartott sajtótájé-
koztatón Fótos József, a kol-
lokvium előkészítő bizottsá-
gának elnöke és Kemény 
Tamás, az IMEKO erő- és 
tömegmérési bizottságának 
titkára közösen mondottak 
el. hogy a négynapos rendez-
vényre 19 országból összesen 
150 szakember érkezett, 
akiknek többsége külföldi. 
Jöttek vendégek Japanból, 
Ausztráliából, s az Amerikai 
Egyesült ÁUamokbol is. 
Megoldást keresnek arra, 
hogyan lehet minden ország-
ban egységes szempontok 
alapján hitelesíteni a mérle-
geket, s milyen módon lehet 
szélesebb korben alkalmazni 

a különféle mérlegek számí-
tógéppel való vezérlését. 
Hegy ez utóbbi törekvés je-
lentősége érezhető legyen, is-
mertetünk néhány példát 
ilyen mérési módszerre — 
íme: gyártanak a METRI-
POND-nál olyan műszereket, 
amelyek daruval, vagy pedig 
szállítószalaggal történő 
mozgatás közben állapítják 
meg az áru súlyát. Létezik 
olyan mérleg is, amely négy 
vagon terhét mindössze öt 
perc alatt méri, így cement-
ből például 2 ezer tonnát 
mérlegelhetnek óránként, 
vagy például egy kórházi 
ágyra szerelt személymérleg 
50 grammos súly változást is 
kimutat — ez különöen ope-
rációk után fontos. 

Mivel a tudományos ülé-
sek mellett kerekasztal-kon-
ferenciákat is tartanak, a 
szakemberek közvetlenül is 
véleményt cserélhetnek, így 
például a korszerű mérleg-
konstrukciókról, mérésügyi 
kérdésekről. Ez utóbbi témá-
ban nyílik majd alkalom vi-
tára is, a gyártó és felhasz-
nálók között. 

Az V. Nemzetközi Mérleg-
technikái Kollokvium ünne-
pélyes megnyitója ma dél-
után 1 órakor lesz a Techni-
ka Haza előcsarnokában. 
Ugyanitt tekinthető meg a 
METRIPOND Merleggyar 
termékeit bemutató kiállítás 
is. Az itteni tanácskozások 
után a kollokvium résztvevői 
Vásárhelyen folytatják ta-
pasztalatcseréjüket,, ahol 
üzemlátogatáson is részt 
vesznek a termékei felét ex-
portáló, évi 250 millió forint 
termelési értéket előállító 
mérleggyárban. 
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