
Számitógépek 
ipari alkalmazása 

Szombaton a miskolci Ne-
hézipari Műszaki Egyetemen 
véget ért a számítógépek 
ipari alkalmazásának lehető-
ségeit tárgyaló „Compcont-
roll 70" nemzetközi konfe-
rencia. 

Az egyhetes tanácskozáson 
a több mint 500 hazai szak-
emberen kívül tizenhét or-
szág kétszáznál több küldötte 
vett részt. 

A konferencia 139 előadá-
sából minden harmadikat 
külföldi előadó tartotta. 
Szombaton, a nemzetközi 
konferencia záróülésén dr. 
Szekér Gyula, a nehézipari 
miniszter első helyettese is 
felszólalt. A negyedik öt-
éves terv nagy beruházásai-
nak kimunkálásánál — han-
goztatta — különösen nagy 
jelentősége van a számító-
gépek alkalmazásának. 

Építőanyag 
az újjáépítéshez 

Vasárnap kezdi meg mű-
ködését a KPM szállítási ki-
rendeltsége Mátészalkán. A 
kirendeltség irányítja, koor-
dinálja majd a Szabolcs-
Szatmár megye területére ér-
kező építőanyagok és az ú j -
jáépítéshez szükséges egyéb 
szállítmányok forgalmát. 

Most naponta ezer vagon 
árut várnak az árvíz sújtotta 
Szamos közi területekre. Kö-
rülbelül szeptember közepéig 
Íven ütemben tart a szál-
lítás. előreláthatólag mint-
egy 60 000 vagon fogadását 
és kirakását igényli. Amíg 
Mátészalkán normális idő-
szakban naponta átlag 80— 
90 vagont raknak ki, addig 
most 300 kocsit is ürítenek. 
(MTI) 

Befejeződött 
a nemzetközi 
eszperantó 
egyetem 

Bezárta kapuit a gyulai 8. 
eszperantó nyári egyetem, 
amely egy héten át 13 állam-
beli, több mint 200 eszperan-
tistának nyújtott igen gazdag 
programot. 

A népek barátsága jegyé-
ben szombaton, tegnap lezaj-
lott záróünnepségen felszó-
lalt dr. Ivó Lapenna londoni 
egyetemi tanár, az Eszperan-
tó Világszövetség főtitkára, 
majd Dumitrás Mihály vi-
harsarki földmunkásmozgal-
mi veterán, a nyári egye-
temi tanács elnökhelyettese 
búcsúztatta a vendégeket. 
(MTI) 

Szegedi építkezések 

Kutatóintézet Újszegeden Szegedinyár-1970 
Megszoktuk már. hogy az ünnepi hetek a szabadtéri 

játékok megnyitásával egyidőben kezdődnek. Az 

t n 

A kutatóintézet központi épületének homlokzata 

Nagyon szép környezetben 
építik fel Újszegeden a Ma-

Közben a festők megbízott-
ja érdeklődik, hogy mikor 

gyar Tudományos Akadémia szállítanak meszet, mert már 
biológiai kutatóintézetének 
épületkomplexumát. A nyolc-

fogytán van az egyik olda-
lon és kellemetlen volna az 

emeletes központi épület első épületet megkerülve hordani 
része régebben tető alá ke- a festőknek. Mára ígérték, 
rült. sőt a folytatásának is nyugtatja a művezető. 

Az első ütem átadási ha-
tárideje ez év novembere. 
Betart ják-e az építők? Ba-
lázsfi szerint, ha megszorít-
ják, időre készen lesznek. Je-
lenleg hányan dolgoznak és 
mit csinálnak a kutatóinté-
zet leendő épületén? 

— összesen 134 ember dol-
gozik különféle munkákon. 

elkészült az alapja. A kivi-
telezői munkákat a Délma-
gyarországi Építő Vállalat 
végzi, Kéri Kálmán építész-
mérnök irányításával. Ami-
kor ott jártunk, Balázsfi Jó-
zsef technikus, az építkezés 
egyik művezetője tájékozta-
tott bennünket. 

Az építésvezető szobájában 
szakemberek vitatkoznak. A 
kazánháznál valami nem 

lőivel jó az együttműködés, 
bürokráciamentes és gyorsan 
döntenek az esetleges módo-
sításokról. 

Já r juk az építkezést. Ami-
lyen szép az ú j központi épü-
let és a környező kisebb 
épületek, olyan csúnya az ud-
var. A régi kertészet is ha-
gyott kis szemétkupacot, és 
az alapokból kiemelt földra-
kást is derékig érő gaz bo-
rítja. Az építési anyagok, ge-
rendák. vas vázak, drótok, lá-
dák is katonásabban sora-

Legtöbben az épületben fes- , , . . , _ 
tenek és köveznek. Ha ezt kozhatnanak. Persze egv epit-

stimmel. Valószínű a tervek befejezzük az Országos Szak 
ipari Vállalat a padlók bur-
kolását. az Országos Faipari 
Vállalat pedig a berendezést 

lehettek rosszul rajzolva, mi-
vel most az alapkoszorút át 
kell vésniük. Mérgelődnek a 
felesleges munkán, amelyet szerelheti, 
nagyobb körültekintéssel el-
kerülhettek volna. A műve-
zető elmondja, hogy tőlük 
nem irányítottak munkáso-
kat a gátakra, de közvetve 
mégis részt vettek az árvíz gondjaikról érdeklődöm, 
elleni védekezésben: naponta naszosan mondja: 
10—15 emberük nem tudott 
bejönni Újszegedre, mert a 
lakóhelyük körzetében ren-
delték ki őket a megáradt fo-
lyók védelmére. 

A beruházásról pontos ada-
tokat kapunk. A több esz-
tendeig tartó építkezés vég-
összege körülbelül 300 millió m á s f é l vagonra való hasz-

kezés sohasem hasonlított a 
patikához, de ettől függet-
lenül. 

Balázsfi József elmondta, 
hogy novemberre a környe-
zet is megszépül. Három szép 
páfrányfenyő áll az építők 

A művezető állítja, hogy 
kitűnő minőségben végzik el 
az építkezést, osztályon felü-
linek .lehet majd rangsorolni, 
ha készen lesz. De amikor barakkja és a központi épü-

pa- let között. Vajon mi lesz a 
6orsuk? 

— Itt maradnak — mond-
ja a művezető. — Erre külön 
is megkért bennünket Straub 
F. Brúnó akadémikus, aki -
nek tetszettek ezek a ritka 

— Baj van a Budapesti 
Épületkerámiai Vállalat klin-
ker tégláival. Pedig a beru-
házó is tárgyalt velük, hogy 
válogatott klinker téglát 
küldjenek. Gyalázatos, amit s á g s z á m b a m e n ő f á k K e _ 
ide zúdítottak. Két vagonból 

forint lesz. Az első ütem ér-
téke 80—90 millió forint. 

— Mi tartozik - az első 
ütembe? 

— A kilencszintes központi 
épület első szárnya. A mű-
hely épülete, amelyben ka-
zánház és hűtőgépház szere-
pel, kiszolgáló ipari létesít-
mények, tűzveszélyes anya-

nálhatatlan, annyira 
minőségű. Színben 
egyenletes és töredezett. 

Remélhetően kicserélik a 
hibás klinker téglákat és 
megvalósulhat a szegedi épí-
tőmunkások vágya, hogy va-
lóban osztályon felüli minő-
ségben készüljön el a kuta-
tóintézet. Azok az apróbb 

vés van belőlük az ország-
ban, Szegeden az Arany Já-

rossz nos utcában látható ez a fa j -
sem ta fenyőfa. 

Gazdagh István 

elmúlt esztendőkben ugyan néhányszor előfordult, 
hogy a nyitóelőadást a fesztivál néhány nagy eseménye, az 
ipari vásár, a nvári egyetem stb„ megelőzte. Ilyen korán 
azonban, mint az idén. egy héttel a szabadtéri előtt, meg 

' egyszer sem kezdődtek az ünnepi hetek. 
Már ez az egyszerű időbeli változás önmagában jelzi, 

hogy az idei fesztivál. Szeged tizenkettedik nyári évadja 
ivételes, eltér a hagyományostól, a megszokottól. És saj-

nos. nemcsak ez jelzi. Lehetetlen nem tudomásul venni: 
az árvízveszély elleni küzdelem, amely hetekig fenyeget-
te a várost, olyan nagy erőfeszítéseket követelt, hogv az 
nem kis mértékben hatott az ünnepi hetek előkészítésére. 
A szabadtéri és a többi esemény-rendezvény művészi, mű-
szaki és technikai előkészítése, szervezése ugyan a ter-
vek szerint, rendben történt. De más nehézségek adódtak. 
Az árvíz miatt például sokan lemondták jegyeiket. A 
védekezés rontott a szegedi városképien. A víz tönkretet-
te a Tisza-parti sétányt. a strandot, s a más esztendőkben 
ilyenkor már színes virágágyaktól díszes Korányi-rakpar-
tot. A mai napra, az ünnepi hetek nyitányára, mindent 
még nem tudtunk teljesen rendbehozni, helyreállítani, bár 
a nagy viz előtt tervezett munkákból csak a Royal Szálló 
nem készült el. 

A közönségszervezésben, a jegyeladásban nagv a le-
maradás. Más esztendődben ilyenkor mór 58—60 ezer je-
gyet eladtak. Az idén pillanatnyilag ennél 10 ezerrel keve-
sebb az eladott jegyek száma. S még ezek a szabadtéri 
méreteihez képiest. nem nagy számok is mennyi többlet-
munkát okoztak a szervezőknek! Az történt ugyanis, hogy 
az árvízig 46 ezer 200 jegyet vásároltak, de a veszély mi-
att 3 ezer 200 jegyet gyorsan lemondtak. A szabadtéri 
igazgatóság persze nem hagyta annyiban a dolgot, mun-
kába indította szervezőit, és sikerült í s a visszaadott je-
gyek egy részét újra eladni, illetve új nézőket, ú j látogató-
kat szervezni. Még azokról a helyekről is. ahol igazán 
nem volt kicsi a veszély. Szabolcsból például két külön-
vonat indul a játékok előadásaira; ez több ezer nézőt je-
lent. Sajnos. Szegeden és Csongrád megyében pillanat-
nyilag kisebb az érdeklődés, mint az ország más tájé-
kain. 

Kivételes évad tehát ez a tizenkettedik. S még min-
dig nemcsak ezért. Beszélgettem művészekkel, műszakiak-
kal, szervezőkkel, egyáltalán olyan emberekkel, akiken a 
szabadtéri és az ünnepi hetek színvonala, sorsa múlik 
Tapasztaltam, hogy e sokféle nehézséggel szemben 'gen 
erős ellenállás fejlődött ki bennünk. Valami olyasféle ér-
zés és magatartás, hogy még jobban, az eddiginél is job-
ban akarnak és fognak dolgozni a fesztivál sikeréért. A 
szabadtéri egyik vezető művésze úgy fogalmazta meg ezt. 
hogy elsősorban az ő feladatuk a veszély nyomán támadt 
nagy feszültség feloldása. Voltak már a szabadtérinek ne-
héz napjai eddig is. Ilyen erős elhatározásokkal azonban 
még soha nem találkoztam, mint most. a tizenkettedik 
évad előtt. 

Ez is kivételessé teszi tehát ezt a nyarat. Továbbá az 
is. hogy a rendező szervek sok újdonságról gondoskod-
tak. A fesztivál hagyományos nagy rendezvényei, mint pél-
dául a nyári egyetem, a nemzetközi turistatalálkozó. az 
ifjúsági karnevál természetesen idén is szerepelnek a prog-
ramban, jobbára változatlanul, de nem egy-közülük bő-
vítve, gazdagítva. A néptáncfesztiválnak az idén piéldául 
nagymértékben erősödik nemzetközi jellege. Az árvíz elleni 
védekezést dokumentumkiállítás mutat ja be. a múzeum-
ban nagyszabású régészeti kiállítás nyílik. Muzsikáló ud-
var címmel barokk zenei estet rendeznek a város? tanács 
Széchenyi téri székházának udvarán, s három nagv tudo-
mányos konferencia, gázipari tanácskozás, postástalólkozó 
és textiles-vándorgyűlés bővíti újdonságként egyebek küzi 
az idei programot. 

S mindennek következtében nemcsak minőségben, 
mennyiségileg is többet akar nyújtani idén a szegedi 
fesztivál, mint eddig. Minden remény megvan ar-

ra, hogy ez sikerüljön. Akkor piedig az idei ünnepi hetek 
Szeged tizenkettedik fesztiválnyara nemcsak azért lesz ki-
vételes. mert roppant nagy nehézségek gondok előzték 
meg, nemcsak azért, mert a súlyos helyzet nagv elhatá-
rozásokat és szándékokat szült, s nemcsak azért, mert a 
program sok újdonsággal bővült hanem azért is. mert 
a siker, a hatás, ami az egesznek értelmet ad. kivételesen 
szép lesz. 

Ökrös László 

goknak raktárépület három gondok, amelyeket néha a 
üvegház, porta és az utca tervek módosításai jelente-
felüli kerítés — sorolja Ba-
lázsfi József művezető. 

nek. nem okoznak zavart, 
mivel a beruházó képvise-

„Árnyékban11 is 60 fok 
A napiok óta tartó szinte trópusi 

időjárásban a diósgyőri Lenin Kohászati 
Müvek nagyolvasztójában, martinüzemé-
ben és hengerdéiben még „árnyékban" is 
ötven-hatvan fokos meleget mutat a hő-
mérő higanyszála. A szinte pierzselő hő-
ség megsokszorozodott erőfeszítést követel 
az itt dolgozóktól, akik munka közben ren-
geteg folyadékot veszítenek. Ennek pótlá-

sára különböző védőitalokat és ételeket 

fogyasztanak, mégpedig nem is kis meny-
nyiségben. Az idei rekordot az elmúlt hu-
szonnégy órában érték el. három műszak 
alatt a melegüzemekben tizenötezer li-
ter szikviz. több mint ötszáz liter fekete-
kávé, ezeregyszáz liter tej, mintegy ötven 
kilogramm Hóvirág-sajt és jelentős meny-
nyiségű C-vitamint tartalmazó sajt logyott 
eL 

Vasutasok kitüntetése 
A 20. Vasutasnap alkalmá-

ból tegnap a Keleti pályaud- ságának 
var éttermében ünnepséget vasutasok 
tartottak. Ezen részt vett dr. 
Csanádi György közlekedés-
és postaügyi miniszter, Rödö-
nyi Károly, a MÁV vezér-
igazgatója, Szabó Antal, a 
Vasutas Dolgozók Szakszer- szervezet 
vezetének főtitkára is. 

A vasutasok legjobbjait 
i r . Csanádi György üdvözöl-
te, s útjukon köszöntötte a 
MÁV mintegy 150 ezer dol-
gozóját. Az ünnepségen 115-
en kaptak Kiváló Vasutas 
kitüntetést. Kiváló Vasutas 
kitüntetést kapott a MAV 
Szegedi Igazgatósága dolgo-
zói közül Kecskeméti Ferenc 
főtanácsos, Lovász Lázár 
mérnök-főintéző és Rohonyi 
Lajos szegedi nyugdíjas fő-
felügyelő. 

A MÁV Szegedi Igazgató-
területén dolgozó 
tegnap délelőtt a 

vezetője tolmácsolta; ott volt 
az ünnepségen Prágai Tibor, 
a szegedi városi pártbizott-

szegedi Tisza Szálló koncert- ság osztályvezetője is. 
termében központi ünnepsé-
geken emlékeztek meg a 
vasutasnapról. Ácsai Mi-
hálynak, a Vasutas Szak-

területi bizottsága 
titkárának megnyitó szavai 
után Kiss Károly, a szegedi 
igazgatóság vezetője mondott 
ünnepi beszédet, majd kitün-
tetéseket adott át a munká-
ban élenjáró vasutasoknak. 
Az MSZMP megyei és Sze- - mérnöke, Csóti Rudolf, a sz 

. . . . . . . , . . . gedi állomás arupenztaroi 
ged varos, b.zottsaganak ud- ^ ^ K a r o l y i
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vözletét Szabó Sándor, a vontatási főnökség ügyinti 
megyei pártbizottság osztály- zője. 

Az Érdemes vasutas kitün 
tetést összesen 19-en kaptál: 
meg, többek között Lova' 
Lajos, a szegedi pályafenn 
tartási főnökség felügyelő1 

Megyik Ferenc, a szege 
igazgatóság csoportvezető 
Ábrahám József, a szege 
TBFF munkahely művezet 
je, Józsa Károly, a szege 
vontatási főnökség veze 
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