
Fock Jenő 
haza-
érkezett 

Fock Jenő, a Miniszterta-

nács elnöke, aki J. Cyran-

kiewicznek, a Lengyel Nép-

köztársaság Minisztertanácsa 

elnökének meghívására fele-

ségével együtt szabadsága egy 

részét a Lengyel Népköztár-

saságban töltötte, szombaton 

visszaérkezett Budapestre. 

Fogadtatására a pályaud-

varon megjelent dr. Ajtai 

Miklós, a kormány elnökhe-

lyettese, dr. Csanádi György 

közlekedés- és postaügyi mi-

niszter és Púja Frigyes, a 

külügyminiszter első helyet-

tese. Jelen volt Jan Kiljan-

czyk. a Lengyel Népköztársa-

ság budapesti nagykövete is 

Hídvizsgálat 
Az Erzsébet-híd vasszerke-

zetét a múl t évben már vizs-

gálták (ezeket az időszakos 

műszaki ellenőrzéseket a 

bídszabályzat írja elő). Ak-

koriban azonban csak a pá-

lya fölött alacsonyabban el-

helyezkedő hídelemeket mér-

ték, s az eredmény nagyon 

megnyugtató volt, sehol sem 

észleltek a csavaroknál olyan 

lazulásokat, nyúlásokat, ame-

lyek a hídszerkezetre károsak 

lennének. 

Az úgynevezett bilincse-

ket, a függőkábeleket tartó 

h célszerkezeteket azonban — 

miként ezt a hídépítők már 

előre jelezték —, meg kell 

húzni, ami részben meg is 

történt Az idén a tartóká-

bel magasabb részéhez tapa-

dó bilincseket vizsgálják. 

Ezekhez a műszaki ellenőr-

zesekhez azonban már min-

den egyes magasban levő bi-

lincshez csőállványt kell 

húzni. A munkálatokat — 

a többi közt az állványok 

s/.erelését —, a tavasszal kez-

dik meg és júliusra fejezik 

be. i 

r j a n i 
p a n o r á m a 

A tél — amelyik hol szigorú, hol enyhébb arcát mu-

tatja az idén — nem tartja vissza Tarjánlelep építőit az 

ütemes munkától. A téliesített épületekben különféle bel-

ső munkálatok folynak, másfelszobás és kétszobás laM-

Vélemények, javaslatok 

sok negyedévi átadását készítik elő, s több helyütt, kinn 

a szabadban is dolgoznak az emberek. 

Befejeződött az alapozás; ezek a szakemberek, s ezek a 

Az S-ös villamos 
megszüntetéséről 

Szombaton, a hét végén 
már csak autóbuszok közle-
kednek Üjszegedre, az 5-ös 
villamos előző este, január 
31-én csenget utoljára az 
utasoknak. Amikor az illeté-
kesektől kapott információ 
alapján először adtunk 
részleges tájékoztatást ar-
ról, hogy a híd felújítása 
esedékessé vált, s úgy dön-
töttek, nemcsak a felújítás 
idejére, hanem végérvénye-
sen megszüntetik az újsze-
gedi villamost, ránk hárult 
az a népszerűtlen feladat, 
hogy „megmagyarázzuk": 
ezentúl autóbusszal kell jár-
nia annak Üjszegedre, akit 
lakóhelye, munkája odaköt. 
Igaz, hogy mi csupán a té-
nyeket közöltük (s nem pró-
báltuk magyarázni azt, ami 
nem magyarázható), az 
érintett újszegediek és nem 
újszegediek levelek tucatjai-
ban adtak hangot az utóbbi 
napokban — véleményünk 
szerint is— jogos ellenveté-
seiknek. 

Tekintsük most át még-
egyszer, de minden bizony-

, . , . . „ , _ . . . . . . . j nyal nem utoljára, ahelyze-
(laruk mind magasabbra emelik a Tarjan-telepi víztorony | 

építményét. Űj, jól bevált módszert alkalmaznak, az úgy- j 
nevezett csuszózsaluzást . . , 

Maradjon, 
ne maradjon? 

Olvasóink, levélíróink, 
alig néhány kivételtől elte-
kintve, belenyugodtak abba, 
hogy a hidat fel kell újíta-
ni, elhitték (hiszen ennek 
egyedül a szakemberek a 
megmondhatói), hogy a régi 
Eiffel—Feketeházy híd 
megmaradt vasszerkezete 
„kimerült", rászorul a cseré-
re. Ez ellen tehát alig akadt 
kifogás. Azt is belátták, 
hogy a villamosközlekedés 
ilyen nagyarányú építkezés 
idején nem tartható fenn. A 
villamos végleges megszün-
tetése ellen azonban már 
szinte egy emberként emel-
tek szól. 

Az egyik, bár gyérebben 
elhangzó ellenvetés, hogy a 
szépen fejlődő újszegedi vá-
rosrész közlekedését meg-
fojtják a villamos megszün-
tetésével, mert a villamost, 
mint tömegközlekedési esz-
közt, az autóbusz — külö-
nösen belső városi közleke-
désben — sohasem képes 
pótolni. Sok munkás, diák, 
hivatalnok lakik a Tiszán 

Somogy i Káro lyué felvitelei 

Folytatódnak az úgynevezett szerkezet-falazási és belső-

válaszfalazás, villany-, vízvezetőkszerelés stb. munkála-

tok. KépUnkön: A lakott és hamarosan beköltözhető 

házak ma már éppúgy hozzátartoznak a tarjáni panorá-

mához, mint a most születő épületek 

illetékes állami, társadalmi szervek 
é.ipen e jelenségek okainak és helyes 
irányú megoldásának feltárásán is fá-
r idoznak. Nem azért van ez így, mert 
valaki kitalálta, ezt az élet terem-
tette meg. Ifjúsági mozgalmunknak is 
sukkal komolyabban kell számolnia 
ezekkel a jelenségekkel. 

* 

Látható, hogy nem a politizáló fia-
talok körébe vágó társadalmi kérdé-
sek boncolgatása a témája ennek az 
írásnak. De nem lehet ezzel úgy fog-
lalkozni, hogy ne érintenénk ifjúság-
politikánk néhány időszerű vonását. 

Szinte általános, hogy amikor ifjú-
ságról beszélünk, akkor, sajnos, min-
den fiatalt egy kalapba teszünk, pe-
dig ahogyan a társadalom nem egy-
séges, ifjúságunk sem egységes szo-
ciális kategória. Elnagyolt és valószí-
nűtlen .kezelési mód az, amely elföldi 
azokat a társadalmi osztály- és réteg-
problémákat, amelyek családokhoz, 
tehát a fiatalokhoz is kötődnek. A 
társadalmi osztályszövetség és nem-
zeti egységtörekvésünk nem zárja ki 
a meglevő osztály- és rétegkülönbsé-
geket, ellentéteket és ellentmondáso-
kat, amelyek egyébként léteznek. 

A napi politikában egészen gyakori 
megfogalmazás például; a parasztsag 
egészségügyi helyzetével való foglal-
kozás: a munkásosztály életkörülmé-
nyeit vizsgáló munka elvégzése: az 
értelmiség világnézeti magatartására 
vonatkozó megállam'tások stb. Az if-
júság esetében pedig gyakori a „glo-
bális" fogalomhasználat és megítélés, 
pedig valamennyi társadalmi réteg-
hez tartozik fiatal, s ezek magukon 
hordják saját osztályuk, rétegük ál-
talános vonásait is, igen nagymér-
tekben. 

A munkásfiatalnak (ipari tanuló-
nak vagy segédmunkásnak) más ter-
mészetű az élettel szemben támasz-

tott igénye és vágya, mint a nyolc 
általánosból, kikerült falusi gyerek-
nek, aki a termelőszövetkezetbe ké-
szül és a „föld körül" látja boldogu-
lását. Más, egyéni életfelfogást és célt 
alakít ki az a parasztfiú, aki értel-
miségi pályán fejezi be tanulmányait, 
és mint orvos, vegyész, vagy agrár-
közgazdász jut az életbe. E kiemelt 
egyedek egy társadalmi osztály, ré-
teg sajátos politikai, anyagi-etikai stb. 
vonásait is megtestesítik még akkor 
is, hogyha politikai felkészültségük, 
műveltségük elismerésre méltó. Ezért 
szükséges ifjúságpolitikánkban jobban 
és érzékletesebben figyelembe venni 
társadalmi osztályviszonyaink sajátos 
jegyeit. 

Ennek nincsen semmi köze az egy-
séges ifjúsági szervezet szükségessé-
gét korábban politikai oppozíció ta-
laján vitatott felfogáshoz. Nem ifjú-
sági rétegszervezet igényéről van szó; 
az egységes ifjúsági szervezet, a KISZ 
jobban érzékelje hazánk társadalom-
politikai maiságát. Ez az egyik kulcs-
kérdése annak, hogy a KISZ még be-
folyásosabb, nagyobb politikai ha-
tást gyakorló tényező legyen. 

* 
Az ifjúsági mozgalom megítélésé-

ben ma sokféle nézet uralkodik. Kö-
zülük kiemelkedik egy, amely azt te-
szi szóvá, hogy az ifjúság részere biz-
tosított szellemi és anyagi invesztáció 
szétszórtsága, elforgácsoltsága miatt 
nem hozza meg a kívánt eredményt 
Ebben figyelemre méltó igazságok le-
hetnek. Ugyanis a KISZ-nek nincse-
nek meg azok az anyagi eszközei, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
fiatalok sokoldalú és széles körű ér-
deklődését. igényét kielégítse. A ne-
velésnek csak egy vékonyka kis esz-
köze a KISZ-taggyűlés, az ifjúsági 
munkamozgalmak, s különböző ver-
senyvállalások, amelyek a K ISZ ke-
retében zajlanak. 

Sok egyéb tényezőre lenne szükség 
ahhoz, hogy a fiatalok szinte egész 
életmozgásukban e szervhez kötődje-
nek. De másutt van a sportolási le-
hetőség és ennek anyagi bázisa; me-
gint máshol a honvédelmi képzés és 
ennek anyagi bázisa; megint máshoi 
a szellemi vetélkedést lehetőség es 
ennek anyagi báz isa . . . Lehetne a 
sort tovább mondani. Érthető, nog, 
így a KISZ nincs abban a helyzet-
ben, hogy elveneDDé, sokoldalúbbá te-
gye az ifjúsági mozgalmat, hiszer. 
befolyása csak néhány síkon érinti az 
ifjúságot, és annak is csak egy részét 

Lehetséges, hogy ez a vélemény 
nem mindenben ál l ja meg a helyéi 
de figyelemfelhívó szándékát annyira 
szükséges tiszteletben tartani, hogy 
most, amikor ifjúságunk életét, jö-
vőjét meghatározó kérdések kerülnek 
napirendre, ez az elgondolás is vizs-
gálat alá kerüljön. 

* 
Különböző jellegű és természetű 

kérdések ezek. De valamennyi élő, 
mai probléma. Kitérni előlük nem 
lehet. 

Nálunk rend és nyugalom van. A 
magyar ifjúság felelősségteljesen dol-
gozik, tanul, készül az életre. Elfo-
gadja és támogatja a szocialista tár-
sadalmi rendet, segíti napi feladatainK 
megoldását még akkor is, ha ezt igen 
sok — gyakran élettapasztalat hiá-
nyából eredő — bírálattal is illeti 
Mindez nem kisebbítheti megoldásra 
váró feladatainkat, amelyek az ifjú 
ság esetében is összefüggnek azzal az 
új helyzettel, hogy a szocializmu.-
építése sok megoldandó gondot, prob 
lémát teremt, amelyekhez másként 
nyúlunk, mint a korábbi évek dol-
gaihoz. 

Ez vonatkozik ifjúsági munkánkra 
is. Ezért kerül napirendre e kérdés a 
párt Központi Bizottságában. 

KOVÁCS JÁNOS 

túl, s két városrész szerves 
összetartozását, akárcsak 
Budapesten, egyedül a vil-
lamos képes tökéletesen 
biztosítani. Ha most, az 
építkezés alatt szüneteltetik 
is az 5-ös járatot, sínéit 
semmi esetre sem szabad 
felszedni, a villamos sorsá-
ról szóló döntést legalábbis 
a híd átépítésének végéig el 
kellene halasztani. 

Méregdrága 
közlekedés 

A másik, s teljesen egybe-
hangzó ellenvetés, nem a 
villamos érdekében, hanem 
az autóbusz menetdíjak mi-
att hangzik el. Nyilvánvaló, 
nem mindegy, mennyit költ 
egy-egy dolgozó ember, csa-
lád, havonta közlekedésre. 
Akinek eddig 25 forintjaba 
került a villamosbérlet, an-
nak ezután (csak az 50 fo-
rintos egy vonalas autóbusz-
bérletet véve figyelembe) 
legkevesebb 75 forintjába. 
Ez bizony nagyon nagy kü-
lönbség! A diákok és a 
nyugdíjasok számára talan 
még ennél is súlyosabb a 
drágulás: 15 forint helyett 
40—45-öt kell majd fizet-
niük. S tekintve, hogy egy 
családban rendszerint több 
a dolgozó, a tanuló, a nyug-
díjas, a családi költségvetés 
közlekedési kiadásai 200—300 
százalékkal is emelkedhet-
nek. Felesleges csűrni-csa-
varni: ennek az intézkedés-
nek életszínvonal csökkenés 
a következménye. 

Többen (amellett, hogy ők 
is drágalják az autóbusz-
menetjegy és bérlet arát), a 
6-os busz tervezett útvona-
lát kifogásolják. Mint isme-
retes, eredetileg a 6-os a 
Széchenyi térig közlekedett 
volna. A közelmúltban szü-
letett döntés arról, hogy a 
Marx térig jár majd. Akik 
tehát ezt kérték, azok kí-
vánsága teljesült. Más ja-
vaslatok szerint a Rókusi 
állomásig, esetleg a lemez-
gyárig vagy Kiskundorozs-
máig, ismét mások szerint 
két útvonalon:' az egyik a 
jelenleg tervezettel azono-
san, a másik viszont az Os-
kola utca—Somogyi utca— 
Tolbuhin sugárút—Nagy-
körút—Marx tér útvonalon 
közlekedjen, hogy az ezen a 
részen lakókat is bekap-
csolja a forgalomba. 

Az ellenvetések, pana-
szok, javaslatok negyedik 
csoportja a december 20-án 
bevezetett újszegedi körfor-
galommal kapcsolatosak. 
Akad, aki „kegyetlen" intéz-
kedésnek nevezi, különösen 
a Népkert-sor felől lakók 
méltatlankodnak, mondván, 
hogy nekik most hazafelé 
menet meg kell kerülniük a 
fél Odessza-lakónegyedet és 
az egész ligetet. 

Nem szabad 
belenyugodni 

Amint az elmondottakból 
is látható, nagy a felháboro-
dás, az ellenkezés. S ezt 
észre nem venni, sőt, figye-
lembe nem venni igen fele-
lőtlen dolog lenne. Minden-
ki kedvére ugyan nem lehet 
tenni (még a rádió közked-
velt műsorában sem), de a 
többség véleményét feltét-
lenül tudomásul kell venni-
ük az illetékeseknek, akár 
vág a korábban kidolgozott 
koncepcióba, akár nem Ez 
ténykérdés, mi több: poli-
tika. 

A híd felújítására, a villa-
mosjárat mesrszíinteiesere 
való felkészülést a lesna 
zvobb jóindulattal sem ne-
vezhetjük átgondoltnak 
megfontoltnak. Tgaz, hogy a 
hivatalos szervek már hó-
napok óta foglalkoznak ez-
zel a kérdéssel, de nem ér-
demi szempontból. Erre utal 

többek között, hogy a mun-
kák megkezdésének pontos 
ideje csak most, december-
ben vált véglegessé, hogy 
néhány héttel február 1. 
előtt még vita témája volt 
közöttük az ú j autóbusz út-
vonalának vezetése is. 

A város közlekedési ta-
nulmányterve szerint (me-
lyet beledolgoztak az általá-
nos rendezési tervbe is), 
Szegeden a villamos, mint 
alapvető tömegközlekedési 
eszköz, megpiarad. Ahol ar-
ra lehetőség van, ott az egy-
vágányú vonalakat kétvágá-
nyúvá alakítják (pl. a 2-es 
villamosét), ahol azonban 
erre nincs mód, ott meg-
szüntetik. Az 5-ös ebbe az 
utóbbi kategóriába tartozik, 
ezért is döntöttek úgy, hogy 
a híd felújításával egyidő-
ben végérvényesen leállít-
ják. Ez tehát az a koncep-
ció, melyet most olyan kö-
vetkezetesen hajtották vég-
re, hogy egy egész városrész 
felzúdult ellene. 

Máris kisebb lett volna a 
súrolódási felület, ha leg-
alább a hídrenoválás más-
fél éve alatt vilamostarifá-
val közlekedtetik a villa-
mospótló autóbuszokat. Ezt 
ugyan kérte a tanács, a« 
miután a KPM és az Anyag-
és Arhivatal elzárkózott elő-
le, tovább nem forszírozták. 
Pedig talán még most sem 
lenne késő harcolni a mél-
tányosabb autóbusz-tarifá-
ért! Érdemes lenne akar 
miniszterhelyettesi vagy mi-
niszteri székig elmenni az 
újszegedieknek, az egész 
város lakossága érdekében, 
hogy a híd felújítása ne a 
dolgozó emberek, családok 
ezreit sújtsa, hogy ne nekik 
kelljen megfizetni a „hídvá-

mot". 
. * 

Ut az ismeret-
i 

lenbe 
A díjszabás rendezésének 

kívánsága mellett szinte 
mellékesnek tűnik, hogy hol 
járjon a 6 -os autóbusz. Ez a 
Marx téri megoldás jónak 
látszik, bár máris van né-
hány gyenge pontja. Az 
AKÖV-nek nincs annyi au-
tóbusza, amennyi ehhez a 6 
kilométeres útvonalhoz kel-
lene, hogy csúcsidőben 5, 
máskor 10 percenként köz-
lekedjenek a kocsik. Kissé 
hatásvadászóan fogalmazva 
a helyzetet: út ez az isme-
retlenbe, esetleg: „halálug-
rás" a magasból Az utóbbi 
hasonlat már csak azért is 
találó, mert az Attila utca 
és a Nagy Jenő utca is be-
leesik az útvonalba, és köz-
tudomású, hogy mindkettő 
rendkívül szűk és forgal-
mas, ráadásul igen veszé-
lyes útkereszteződésnek 
(Lenin körút, Bajcsy-Zsi-
linszky utca) szabdalják át. A 
villamos megszüntetésének 
utolsó érvét is elveszíti az, 
aki rossz, használhatatlan 
autóbuszt állít helyette for-
galomba. 

Legalább 
elfogadható 
legyen 

Mindent egybevetve: az 
újszegedi közlekedést, a vil-
lamos megszüntetését, az 
autóbuszjárat bevezetését a 
jelenlegi formában sem a 
lakosságnak, sem a hivata-
los szerveknek nem szabad 
végleg eldöntöttnek tekinte-
ni. Üiabb és úiabb vizsgá-
latok, tárgyatások. s nem 
utolsósorban intézte'' tees 
!<• llenek még ahhoz hogv 
ez a sokakat é r ;n t5 ós a-ka-
kat foe'alkoztató kérdés 
legalábbis elfogadhatóan 
rendeződjék. 

Fehér Kálmán 
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