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A szegedi ola/mazon : 

Tovább folytatják 
a kongresszusi versenyt 

Ujabb eredményeket érnek el 

Szuper-
expressz 
a 
láthatáron 

A Moszkva és Leningrád között közlekedő Aurora-
expressz öt óra alatt teszi meg a 650 kilométeres távot. 
A vonat átlagsebessége óránként 130 kilométer, de egyes 
szakaszokon a szerelvény eléri a 160 kilométeres sebességet 
is. A szovjet szakemberek azon fáradoznak, hogy ezen a 
vonalon, de a szovjet vasút más szakaszain is, tovább fo-
kozzák a menetsebességet. Célkitűzésük az, hogy 250 ki-
lométeres óránkénti sebességű expresszvonatokat hozzanak 
létre. A még nem villamosított vonalak számára turbina-
hajtóműves típusokat szánnak. A képen látható motorko-
csi tetejére gázturbinát szereltek, mely egy nagy frekven-
ciájú háromfázisú generátort haj t meg. A generátor ára-
ma folyamatosan táplálja a vagontest alatt elhelyezett ha j -
tómotorokat. A kísérleti szerelvény könnyedén elérte az 
óránkénti 180 kilométeres sebességet, s csak a futóművek 
tökéletesítésén múlik, hogy akár 230—250 kilométeres 
óránkénti sebességgel is száguldhasson. 

Négyfelé törte 
a kenyeret 

Feljegyzések egy munkás édesanyáról és gyermekeiről 
Csíkos Józsefné a Szegedi 

Konzervgyár készáruraktá-
rának csoportvezetője. 1953-
ban az üvegraktárban mun-
kásként kezdte, majd átke-
rült jelenlegi munkahelyére. 
Külső raktáros, majd 1966-
ban csoportvezető lett. Fel-
adata az áru be- és kiadása, 
a beosztottak munkájának 
irányítása. A párttitkár elis-
meréssel szólt ottani munká-
járól. 

De ezen túl egy másik, 
hasonlóan sok energiát, le-
mondást igénylő hivatás te-
szi teljessé az életét: három 
— már felnőtt — fiú anyja. 
És 1960 óta nem fe leség . . . 

Amikor Csíkosnét fé r je 
elhagyta. más, fiatalabb asz-
szonvnál kereste a boldog-
ságot. Az akkor 14, 13, 9 
éves fiúk nem tudtak dön-
tőbírók lenni — és nem is 
lett volna érdemes. Csak azt 
érezték, hogy hiányzik az 
apa. Mindhárman, mint ed-
dig is, iskolába jártak, ta-
nultak, segítettek a mamá-
nak és örömmel üdvözölték 
édesapjukat, aki meg-meglá-
togatja azóta is őket. 

Csíkosné pedig négyfelé 
törte a kenyeret, amit meg-
keresett. Volt férjétől ka-
pott ugyan segítséget, de 
nem sokat. Üjabb két gyerek 
apasztotta a pénztárcáját. Az 
idősebb háromból már fel-
nőtt ember lett. És hálásak 
— a mamának. 

József a legidősebb. 24 
éves. összetett , egyéniség. A 
gépipari technikumban 
érettségizett, majd elvégezte 
a Felsőfokú Gépipari Tech-
nikumot Esztergomban. Je-
lenleg az olajosoknál dplgo-
zik. Igaz ugyan, hogy nem 
képesítésének megfelelő be-
osztásban. Fizetése 2400 fo-
rint. Érdeklik a művészetek, 
tárlatokra, hangversenyekre 
jár, hobbyja a fényképezés. 
Maga hívja elő a filmeket, 
másol, nagyit otthon. 

István 23 éves. Szakközép-
iskolában érettségizett. Je-
lenleg . egy pesti téeszben 
ügyintéző, havi 3 ezerért. A 
szíve csalta a fővárosba. A 
kislány Pest környékén ta-
n í t . . . 

A 19 éves Béla szeretett 
legkevesbé tanulni. Az álta-

lános iskola elvégzése után 
iparitanuló lett. Most a Vas-
ipari Ktsz-ben vasesztergá-
lyos. 1760 forint a jövedel-
me. ö csak nagynéha ol^as 
el egy-egy könyvet. 

— A fiúk rendeznek-e kö-
zös programokat? — kérde-
zem. 

— Ritkán — válaszol a 
mama. — Mindkettőjüknek 
megvan a külön társasága. 
Itthon megértik egymást és 
Józsi próbál is hatni Bélára. 
De ő más egyéniség. 

A fiúk hogy járulnak hoz-
zá a háztartáshoz? 

— Amióta keresnek, már 
könnyebb a sorsunk. 500— 
500 forintot kapok tőlük ha-
vonta. A lakásra is hosszú 
évek utón először tudtunk 
költeni. Bevezettettük a vi-
zet. a gázt, szőnyegeket, té-
vét vettünk, négy újságra 
előfizettünk. Meg aztán se-
gítenek is. Most is a na-
gyobbik porszívózta fel a la-
kást. 

Ismét a gyerefcek papjára 
terelődik a szó. Az asszony 

harag, neheztelés nélkül be-
szél róla. Bármikor szívesen 
látja hisz' mégiscsak a gye-
rekek apja. Mikor a fiúk 
nagyobbak lettek, közösen 
megtárgyalták a történteket. 
A . gyerekek nem tettek 
szemrehányást egyik szülő-
nek sem. 

— Józsika azt mondja 
mindig, mondd meg mama, 
mire van szükséged, megve-
szem neked — mondja 
könnybe lábadt szemmel a 
mama. — Hála istennek, na-
gyon jók a gyerekeim. 

Mikor kikísér, egy idős 
nénivel találkozunk a kony-
hában. 

— Az anyósom, ö is ve-
lünk ebédel — mondja. 

Csíkosné nem marad egye-
dül. Teljes értékű ember, 
anya. aki kiharcolta gyere-
kei boldogulását — és magá.-
nak a hálás szeretetet. Sen-
kinek nem jut eszébe, hogy 
megkérdezze: megérte-e? 

Chikán Ágnes 

A Nagyalföldi Kőolaj- és 
Földgáztermelő Vállalat 
olajbányászai már, az esz-
tendő első hónapja óta min-
dent megtettek, hogy szép 
munkasikerekkel köszönt-
hessék a • pártkongresszust. 
A kedvezőtlen körülmények, 
az árvízhelyzet, az elkerül-
hetetlen helyreállítási mun-
kafeladatok sem változtatták 
meg a szocialistabrigádok 
becsületes, szorgalmas mun-
kások terveit. Az év eddig 
eltelt hónapjaiban megbir-
kóztak a váratlan akadá-
lyokkal, s elvégezték a hét-
köznapi munkájukat is. 

Amint a legutóbbi értéke-
léskor kiderült, különösen 
az Algyőn kí\»Hi kisebb 
olajlelőhelyek kollektívái 
értek el jó termelési ered-
ményeket. Ásotthalmon a 
tervezett 23 ezer 565 tonna 
helyett 26 ezer 034 tonnát, 
Kelebián a 4 ezer 700 tonna 
helyett 8 ezer 487, Üllésen 
3 ezer tonna helyett 3 ezer 
233 tonna olajat hoztak a 
felszínre, a harmadik ne-
gyedév végéig. Az ásotthal-
mi kollektíva erejéből az 
építkezések megsegítésére is 
•telt. Algyőn szigorúan betar-
tották a termelési technoló-
giai utasításait, s a harma-
dik negyedév végéig több 
mint 651 ezer tonna olajat 
termeltek az olajbányászok. 

Természetesen az összetett 
feladat nagy erőfeszítéseket 
követelt. Biztos, hogy az 
olajbányászok kongresszusi 
vállalásai nélkül aligha le-
hetett volna elérni a jó ter-
melési eredményeket. A 
szegedi üzem versenyfelelő-
sének tájékoztatása szerint 
a X. Dártkongresszus meg-
kezdéséig ,— a szegedi me-
dencében dolgozó olajbányá-
szok. főként a szocialista 
brigádok — összesen 20 ezer 
órányi társadalmi munkát 
végeztek. A termelés mellett 
délutánonként helyreállítot-
ták a megrongálódott uta-
kat. rendezték munkaterü-
letüket, kijavították a hibá-
kat. Ugyancsak társadalmi 
munkában a termelőüzem 
gépészeti üzemegysége tizen-
három darab parafintisztitó 
berendezést készített, mint-
egy százezer forint értékben 
a Tisza—Maros szögben a 
pajori általános iskolát vil-
lamosította. Csupán a gépé-
szeti üzemegység brigádjai 
a kongresszus tiszteletére 
vállalt 4 ezer 655 társadalmi 
munkaóra helyett 7 ezer 065 
órát teljesítettek. Ennek ér-
téke meghaladja a 230 ezer 
forintot. A szivattyú javító 
csoport Dózsa György szo-
cialista brigádja a kong-
resszus tiszteletére társadal-
mi munkában áttelepített 
egy kompresszort, és négy 
darab szivattyút. 

A tél minden olajbányász 

munkáját megnehezíti. A 
szocialista brigádok most 
azon dolgoznak, hogy a fel-
készülést időben befejezzék. 
Gyakrabban ellenőrzik a 
•kutakat és gyűjtővezetéke-
ket. nagyobb gondot fordí-
tanak a 'parafintalazásra, a 
csővezetékek tisztítására. A 
szállítási üzem — amelyre a 
téli időjárás szintén nagyobb 
feladatokat ró — előre felké-
szíti a munkagépeket, trak-
torokat, dózereket, hogy a 
csúszós utakon is biztonság-
gal közlekedjenek. Figyelmet 
érdemel a munkásőrök, párt-
tagok éjszakai ügyeleti szol-
gálata is: a pártkongresszus 
tiszteletére elhatározták, 
hogy minden éjszaka — sza-
badszombaton is és vasárnap 

is — ellenőrzik az olajmező 
legfontosabb termelőberende-
zéseit, útjait . Vigyáznak a 
munkagépekre, szabadon el-
helyezett szerszámokra, il-
letve arra, hogy a munkát 
ne zavarják váratlan akadá-
lyok, események. A kong-
resszus időszakában összesen 
negyvenöt szolgálatot tartot-
tak, amelyben száz olajbá-
nyász, kommunista és mun-
kásőr vett részt. A jó tapasz-
talatok alapján az ügyeletet 
az elkövetkezendőkben is 
megszervezik. 

A szegedi szénhidrogén 
medencében is tovább foly-
tatódik a kongresszusi ver-
seny. 

M. T 

Milyen időjárás várható? 
Százéves a szegedi meteorológiai szolgálat 

A Magyar Meteorológiai 
Társaság szegedi csoportja 
ma ünnepli a szeged; mete-
orológiai észlelésiek megkez-
désének századik évforduló-
ját. 1870-ben alakult meg az 
önálló Magyal- Meteorológiai 
Intézel, amelynek szegedi 
állomása a piarista gimnázi-
umban működött. Az állo-
másnak munkálkodó termé-
szettudományos képzettségű 
gimnáziumi tanárokon kívül 
ebből az időből érdemes 
megemlékezni Vozáry Pál 
mérnökről, aki a múlt szá-
zad végén ideális előrejelzé-
seket készített — két műsze-
rére támaszkodva —, s ere-
ket a Szegedi Napló is kö-
zölte. 

A szegedi meteorológiai ál-
lomás fejlődésében nagy 
szerepet játszott, hogy váro-
sunkba költözött a tudo-

mányegyetem. 1926-ban ké-
szült el a mostani Ady téri 
sportpálya keleti részén az 
egyetem földrajzi tanszéké-
nek állomása. Itt indultak 
meg azok a mikroklímiai 
kutatások, -amelyek a föld-
közeli légtérnek — 2 méte-
rig — sajátos törvényeire 
irányultak, s amelyek — 
hosszas szünet után — ma 
ismét jelentős kutatási irá-
nyát jelentik az egyetem ég-
hajlattani intézetének. 

A tudományegyetemnek 
1953 óta van önálló' éghaj-
lattani intézete. Vezetője a 
fiatal kutató korában, már a 
30-as években, jelentős 
eredményeket elérő dr. Wag-
ner Richárd egyetemi tanár. 
Az intézet főleg az Alföldön 
— de az északi hegyvidék-
ben is — végez mikroklímái 
kutatásokat 

A szegedi meteorológia 
százéves történetéhez hozzá-
tartozik az is,1 hogy 1925-tőt 
végeztek a repülőtéren ma-
gaslégköri kutatásokat, majd 
1962-ban hozták létre az or-
szág második aerológiai ál-
lomását, amely naponta két-
szer szolgáltat fontos adato-
kat és rádiószondázást is 
végez. A hivatalos és a me-
teorológiával foglalkozó sze-
gedi szakembereket — a kül-
ső munkatársak is fontos 
adatokkal járulnak hozzá a 
közös munkához —, a Ma-
gyar Meteorológiai Társaság 
szegedi csoportja fqgja ösz-
sze. A csoport ma délután 3 
órakor, az Ady t é r r egyetem 
előadótermében ünnepi elő-
adóülésen emlékezik meg az 
elmúlt évszázad tórténeté-
aSL 

Nincs megállás 
a szállításban 

A MÁV Szegedi Igazgató-
ságának területén vasárnap 
mintegy 1500 vasúti kocsit 
raktak ki és 800-at megra-
kottan indítottak útnak. A 
legtöbb vagont most is a 
cukorrépa szállítása igényel-
te: a székkutasi, a makói, a 
csorvási és a tiszaföldvári ál-

lomásról a mezőhegyesi, a 
sarkadi és a szolnoki feldol-
gozó üzembe indultak a „cu-
korrépa-szerelvények". A 
legnagyobb mennyiséget 
Székkutasról indították. 

Algyőről kőolajat szállí-
tottak Százhalombattára ró 
Almásfüzitőre. 

HÉTKÖZNAPOK 

Kerékrázók 
Eredeti értelme szerint 

ez a szó igen-igen hasznos 
tevékenységet jelöl. Azt, 
hogy — mint a jó szándé-
kú kutyák magukróí a vi-
zet — a sáros utakról a fő-
forgalmúra térő járművek 
is rákényszerülnek, hogy 
előbb megszabaduljanak a 
kerekeikre esetleg rátapadt 
földtől. Sőt: az ilyesfajta 
kerékrázó útszakaszok 
mesterséges eredetűek. 

Akadnak azonban váltá-
sunkban is — még az év 
végén is — olyan termé-
szetes eredetű kerékrázók, 
amelyeknek semmi néven 
nevezendő pozitív céljuk 
nincs. Igaz, ezeket nem 
úgy csinálják, ezek meg-
maradnak. Esetleg egyik 
télről a másikra. Telistele 
velük a kiskörút, amelyet 
már alig győznek toldoz-
gatni, de akad egy-két kü-

lönösen szép példány más-
hol is. 

Például a Mikszáth Kál-
mán utca végefelé, ahol 
olyanokat döccennek a jól 
nevelt autók, hogy még a 
néző is összeharapja a 
nyelvét, a Tanácsköztársa-
ság út ján a közgazdasági 
technikum előtt, nem is 
szólva arról a megsüllyedt 
kanyarról, amely a Marx 
téren, a vasbolt kirakatsze-
mei láttára keserítik meg-
a veretók életét. 

Tavasszal jó néhány 
cikkben foglalkoztunk az-
zal, hogy milyen nagy ká-
rokat okozott a tél, s hogy 
milyen nehéz lesz a követ-
kezőt átvészelni, ha nem 
javítják meg az utakat. 
Nem, nem maradt p u s z t á -
ba kiáltott szó. Csak ká-
tyúban rekedt. 

Vihar egy függöny körül 
Egy régi jó anekdota sze-

rint valamely előkelő étte-
rem pincére került abba a 
kellemetlen helyzetbe, hogy 
két vendég között kellett 
volna igazságot tennie. Az 
egyik skót úr ugyanis ki-
nyittatta vele az ablakot, 
mondván, hogy megfullad 
a fülledt levegőben, a má-
sik skót meg becsukatta, 
kijelentvén, hogy megöli a 
léghuzat. A szerencsétlen 
pincér lábaszakadtáig sza-
ladozhatott, s végül egy an-
gol úr a következőket 
ajánlotta neki: Ugyan, ké-
rem, hagyja zárva az abla-
kot míg az egyik megful-
lad, aztán nyissa ki, hogy a 
másik kimúljon a léghuzat-
tól. 

S ha nem is az ablakról, 
de függönyről lévén szó, 
olvasóink kis csetepatéjá-
ban, tanulságul szolgálhat 
a régi anekdota. Egyik ol-
vasónk arról panaszko-
dott, hogy hajnalban be-
húzta a buszablakon a 
függönyt, a sofőr azonban 
azonnal férlehűzta. S mire 
a kárvallott, akinek szemét 

az erős napfény bántotta, 
bátortalanul megkérdezte, 
hogy hát akkor mit is te-
hetne a függönnyel, megle-
hetősen ironikusan adta 
tudtára a busz vezetője, 
hogy mire használhatja. 

Mint kiderült, ez csak a 
kérdés egyik oldala. A má-
sikat egy újabb olvasói le-
vél világította meg, amely-
ben Á. J.-né (Körtöltés u. 
38.) közli, hogy tanúja volt 
a jelenetnek, és szerinte a 
sofőrnek volt igaza, ugyan-
is a többség jo-bban szere-
tett volna hajnalban vilá-
gosban utazni, tehát szét-
húzott függönyökkel. 

Szóval: lehetne a füg-
gönyt a végtelenségig hu-
zigálni. Az eset és az 
anekdota összevetéséből 
ugyanis csak egy tanulságot 
lehet levonni. A hajdani 
vendéglő és a mai busz al-
kalmazottja között csak az 
a különbség, hogy az utób-
bi ki is mondta, amit gon-
dolt. Az előbbi nem. De 
lehet, hogv ilyen akkor is 
csak anekdotában létezett. 

Veress Miklós 


