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4 templom 
tetején 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

Palvölgyl Zoltán A torony tetején 

ö t évig keresték azt a bá- felőli torony tetején Ismé-
tor vállalkozót, aki haj lan- telte meg ugyanezt a műve-
dó íölmerészkedni a szegedi letet a bátor villanyszerelő, 
dóm 92 méteres csúcsára. Aztán következett a falvésés, 
Nem hivalkodásból, vagy a tartókarok rögzítése. Ki-
cirkuszi mutatvány gyanánt, lencvenkét méterre a földtől 
hanem azért, hogy kicserélje erős a szél, télikabátban is 
a Fogadalmi templom előre- á t fú j ja az embert. Ennek el-
gedett villámhárítóit. Azok lenére alaposan megizzadt. 
ugyanis a mai kor biztonsági 
követelményeinek már nem 

Bár nincs tériszonya, elárul-
ta, hogy nem kellenes érzés, 

felelnek meg. Noha a tor- ha az égen elindulnak a fel-
nyokon és a kupolán Frank- hők. Bokor Péter az erkély 
lin találmánya még használ- rácsának támaszkodva ado-

gatta föl mesterének a kötél-
re függesztett szerszámokat. 

Pá'völgyi Zoltán felesége 

ható, a levezető kábelek szá-
mát — szabvány ír ja elő — 
meg kell duplázni. 

Pálvölgyi Zoltán nem munkavédelmi felügyelő. Ne-
Ijedt meg a magassagtól. A hezen nyugodott bele, hogy 
41 éves villanyszereló-kis- fér je elvállalta ezt a mun-
ípáros két hete kezdett a k á t 
nem mindennapi m u n k a l e g - _ Bíztam magamban, nem 
látványosabb szakaszahoz. v a g y o k s z é d ü ] ö s típus -
Április U-en mászott ki elő- m o n d j a v i i i a n y S Z erelő . -
ször a város felőli 
süvegére. 

— Az előkészületek már 
január óta tartanak — 
mondja, és elmagyarázza 
vállalkozása 
szaki megoldását. Lejutunk 
a dóm pincéjébe, ahol ideig-

torony szeretem az ilyen különle-
ges, kockázattal járó felada-
tokat 

A munkának még nincs 
vége, legalább két hónap van technikai-mű- h á t r a a t e l j e s befejezésig. A 
kifeszített levezető kábele-

ket a föld aiá bújtatva ösz-

Nevelési 
értekezletek 

az iskolákban 
„Utunk a nevelő iskola fe-

lé" címmel a napokban fe-
jeződnek be az iskolákban a 
tavaszi nevelési értekezletek. 
A tantestületeknek — az elő-
írások szerint — tanévenként 
kétszer kell nevelési értekez-
leten megbeszélniük a leg-
fontosabb pedagógiai tenni-
valókat. Az őszi tanácskozá-
sok témáját maguk határoz-
zák meg. a tavasziaké min-
den iskolában azonos. 

Bar az iskola nevelő fel-
adatairól néhány év óta kü-
lönösen sok szó esik, a téma 
ismételt napirendre tűzését 
az indokolta, hogy szeptem-
bertől fokozatosan ú j neve-
lési-oktatási dokumentumok 
— közöttük tantervek — ke-
rülnek bevezetésre a külön-
böző típusú iskolákban, s ez 
újabb fontos lépés a nevelő 
iskola megvalósításához — 
mondotta Gyaraki Frigyes, 
az Országos Pedagógiai Inté-
zet főosztályvezetője az MTI 
munkatársának. 

A tavaszi nevelési értekez-
letek jó alkalmat adtak arra, 
hogy a pedagógusok áttekint-
sék: mit tettek eddig és mit 
kell tenniük ezután a nevelő-
munka tervszerűségének, tu-
datosságának és hatékonysá-
gának a növeléséért. 

— A tanácskozások közép-
pontjában az ú j pedagógiai 
dokumentumok álltak, ame-
lyek különös hangsúllyal fog-
lalkoznak a neveléssel. Az 
úgynevezett alapelvek első 
fejezete például az adott is-
kolatípus célján kívül meg-
határozza a nevelés fő fel-
adatait is. a második fejezet 
pedig az iskolát elhagyó i f jú 
ember személyiségjegyeit vá-
zolja fel. A hatékonyabb ne-
velés igénye tükröződik ab-
ban is, hogy az ú j dokumen-
tumok egyik legfontosabb ré-
sze a tanórán és az iskolán 
kívüli nevelés terve. * 

A NEB vizsgálta 

Á tejtermelés és 
a tejfogyasztás helyzete 

A Csongrád megyei 
Ellenőrzési Bizottság 
nap, szerda délután Szege-
den. a megyei tanács szék-
házában ülést tartott A 
testület megvitatta és elfo-
gadta a tejtermelésről, a 
tej feldolgozásának és fo-
gyasztásának helyzetéről ké-
szült vizsgálat anyagát Ez-
úttal rendhagyó módon a 

Népi a tejértékesítési prémium mellett nagymértékben be-
teg- mutatja. (A tejértékesítés 30 folyásolja a kereskedelem, a 

százalékos növekedésének vendéglátás és a diákélelme-
mért ékéig százalékonként és zés technikai felkészültsé-
literenként tíz fillér tej-
értékesítési prémium jár.) 
Ez a tény a fejlettség kü-
lönböző szintjén álló üze-
mekre eltérő ösztönző ha-

ge és szervezettsége. Meg-
ítélésünk szerint a kereske-
delem és a vendéglátás jó 
minőségű termékek stabil, 
gazdag választékával se-
gítheti elő leginkább a fo-
gyasztási szokások egészsé-
gesebbé válását Tekintettel 
arra, hogy a lakosság tej-

tást fe j t ki. Így az egy te-
hénre eső átlagos tej terme-

testületi ülésről való tudó- lésben elmaradott üzemek 
sítás helyett a vizsgálatban kerülnek előmyösebb hely-
résztvevő népi ellenőr ész- zetbe. Ezért várhatóan csök- és tejtermékfogyasztás bő-, 
revételeit, a népi ellenőrzés kenni fog a termelőegysé- vítésének ma még kihasz-
megállapításait ad juk köz- genkénti átlagos tejterme- nálatlan tartalékai vannak, 
re, szerkesztőségünkhöz kül- lési mutatók szóródása. indokolt e kérdésekkel töb-
dött cikkében. Az elmúlt évek adatait bet foglalkozni. 

* elemezve megállapítható, Kétségtelen, hogy a te j -
A vizsgálat március 1- hogy a termelt tej növek- és tej termékforgalom, illet-

én kezdődött valamennyi vő hányadát vásárolják fel. ve -fogyasztás az elmúlt 
megyében és a fővárosban. Általában, elmondható, hogy években nőtt. De a növeke-
A tejtermelés helyzetére az átvétel és a min5ség- dés kisebb mértékű .volt, 
irányuló vizsgálatokat me- megóvás követelményei a mint az összes élelmiszer-
gyénk mezőgazdasági nagy- nagyüzemi tejtermelésnél kiskereskedelmi bolti for-
üzemeinek 10,6 százalékára biztosítottak. . galorti évi átlagos növe-
terjesztettük ki, és tájéko- Az elmúlt években jelen- kedése. tehát a többi élel-
zódtunk a Csongrád me- tősen bővült a választék a 
gyei tanács vb mezőgazda- tej- és tejtermékekből, amit 
sági és élelmezésügyi osz- részben, a Csongrád megyei 

Tejipari Vállalat ú j termé-
keinek bevezetése, és más 
tejipari vállalatok szállítá-
sai eredményeztek. Azt ta-
pasztaltuk, hogy az áruvá-
laszték bővítése kereslet-

eredményezett, 

romlott a miszerhez képest 
tej értékesítése. 

A vizsgálat során meg-
állapítást nyert, hogy mind 
az ipar, mind a kereske-
delem hathatós intézke-
déseket tett a MÉM—Bk. M. 
akcióprogram megvalósítá-
sáért. Ezek közül is ki kell 
emelni azoknak az intéz-

tályán, az állattenyésztési 
felügyelőségen és az állat-
egészségügyi állomáson. 

Azt tapasztaltuk, hogy a 
kormányhatározatok hatá-
sára jelentős mértékben nőtt 
a szarvasmarha-tenyésztés, növekedést 
javultak a tejtermelési mu- azonban a te j- és tej ter- kedéseknek a jelentőségét, 
tatok is. 1977-re az 1970 mékfogyasztás értéke mesz- amelyek azt hivatottak eló-
évihez viszonyítva 3,6 szá- sze elmarad még ma is a segíteni, hogy a nap min-
zalékkal nőtt megyénk lehetőségektől és a kívánt d e n szakában, megfelel 3 vá-
szarvasmarha-állománya, 6 "Vienmyiségtől. A vállalat ál- lasztékban ' rendelkezésre 
7,6 százalékkal a tehénállo- tal felvásárolt és feldolgo- álljanak tej- és tej terme-
mánya. Ugyanezen idő alatt zott te j n a " ' részét Buda- k e k . (Ennek érdekében péi-
mintegy 21 százalékkal emel- pesten értékesítik, egy ré- d a u i a vállalat a napi két-
kedett a termelt te j meny- széből krémsajt készül ex- yzeri t e j ^s heti két-három-
nyisége. 1977-re a bázisidő- portra, a többit pedig fö-
szak 2462 literjéről 3100 li- lözés után porításra hasz-
terre emelkedett az egy te- nálják. 
hénre jutó átlagos tejter- A lakossági te j - és te j-
melés. terméi#!>gyasztás alakuló-

A legmarkánsabb eltérést sát számos egyéb tényező 

Kihajolni veszélyes 

védöföldeléssel. Az így kiala-
kított villámhárító-rendszer 

lenesen kis műhelyt rendezett s z e köt ik a dómot körülvevő 
be. A satupadon motoros kö-
szörű, két köteg hüvelykujj-
! ? L - V a s t a g r é z v e z e t é k , vas- nemcsak' a* FogádaTmi'templ 

lomnak, hanem a környező 
épületeknek is teljes bizton-
sagot nyúj t majd. 

Rózsa Imre 

anyagok, szerszámok. 
— Van segítőtársam is — 

folytatja. — Bokor Péter, a 
624-es szakmunkásképző má-
sodikos tanulója. Mondtam 
neki: Péter, jól figyelj meg 
mindent, lehet, hogy ötven 
év múlva éppen rád bízzák 
ezt a munkát. 

Mielőtt elindulnak, hogy 
föl jussanak a 426 lépcsőn, 
külön jegyzék alapján ellen-
őrzik, megvan-e minden 
szerszám. Nem ajánlatos 
semmit lentfelejteniük, mert 
sok száz lépcsőfokba kerül 
az út oda-vissza. S mindez 
nem városnézés madártáv-
latból. 

Próbaképpen a vállamra 
vet tem egy köteget a vörös-
rézkábelből. Kalauzom me-
séli, hogy neki is rogyadoz-
tak a térdei, mire fölcipelte 
a száz méter hosszú vezeté-
ket a több tízemeletnyi ma-
gasságba. A feszítőhorgokat, 
a tartókonzolokat — súlyuk 
összesen 12—13 mázsa — vö-
dörben vitte föl. 

Fél évszázada nem járt 
ember azon a kilencfokú 
vaslétrán, amiről Pálvölgyi 
Zoltán elérte a villámhárító 
csatlakozó csonkját. Az egy-
kori mester jóval nagyobb 
biztonságban érezhette ma-
gát a körülállványozott to-
rony csúcsán, amikor meg-
húzta a csavarokat. Most 
csupán egy derékra erősített 
kötél jelentette a védelmet. 
A lélegzetelállító „mutat-
vány" szerencsésen sikerült. 
Rá másfél hétre a Tisza-part 

Színes magyar film. Irta 
Simonffy András. Rendez-
te: Zsombolyai János. 
Fényképezte: Ragályi Ele-
mér. Zenéjet szerezte: 
Presser Gábor. Főszereplő: 
Tomanck Nándor, Bodro-
gi Gyula, Szikora János, 
Kiss Mari, Bencze Ferenc, 
Koltai Róbert. 

új f ilm 

Kisiparosok 
szolgáltatásban 

A Bartók Béla Művelődési 
Központban tartotta ez évi 
taggyűlését a Kisiparosok 
Országos Szervezetének sze-
gedi csoportja. 

A vezetőség nevében Bau-
mann Ferenc, a körzeti cso-
port titkára ismertette az el-
múlt évi munkát, a kisipa-
rosok előtt álló további fel- karbantar tó szolgáltatások 
adatokat Szólt arról, hogy színvonalának emelése csak 
a kisiparosokra a jövőben is ú j módszerekkel érhető el, 
fontos szerep hárul a lakos-
ságnak nyújtott szolgáltatá-
sokban. s ahhoz, hogy e fel-
adatuknak eleget tudjanak 
tenni, biztosítani kell szá-
mukra a munkához szük-
séges személyi és tárgyi fel-
tételeket 

A KIOSZ idén ünnepli 
megalakulásának 30. 
duló.iát. A jubileum 

tele mellett is szórakoztató, 
szatirikus alkotás. 

Különösen jól megrajzolt 
alak Kerek János állomásfő-
nök figurája, ö a 25 kilomé-
teres pályaszakaszért felelős 
despota, aki napokra fogva 
tarthat egy pénz nélküli 

vasút a viccek és kabarétré- egyetemistát, aki „maga alá 
fák világában régóta előke- rendeltnek" könyveli el a 
lő helyezést vívott ki magá- miniszoknyás pénztárcsnöt, 
nak. Moldova könyve a ke- akinek juss jár a megdézs-
gyetlen valóság hitelességé- máit vagonokból, aki kirú-

Annak idején szokatlan vei rajzolta fel a rend, a fe- gással fenyegetheti hittel 
izgalommal olvastam Moldo- gyelem, a pontosság, az ola- dolgozó beosztottját. Tovié-
vá György Akiket a moz- jozottan működő mechaniz- nek Nándor kitűnő alakítá-
dony füstje megcsapott című mus igazi képét. Zsombolyai sában ez a típus túllép az 
szociográfikus könyVét. A János — ez második film- istenháta mögötti vasútállo-

rendezése, számos alkotás más szűk keretein, s. a min-
kiváló operatőre — Kihajol- den hatalmával visszaélő 
ni veszélyes című filmjének kiskirályok karikatúráját 
helyszíne ismét a vasút, en- nyújtja. Bodrogi Gyula „Tő-
nek a hatalmas mechaniz- ni fiam"-ja az ügyért, a 
musnak egy világtól elzárt vasútért, a szolgálatért ön-
kis fogaskereke: Almamel- magát föláldozó sok színnel, 
lék. A történet magját Si- gazdagon megrajzolt figura. 
monjjy András Tartályvonat Bodrogit ritkán látjuk film-
Pest felől című novellája je- vásznon, mostani alakításá-
lentette. val is bizonyítja sokszínű, 

Természetesen nemcsak, érett, izgalmas tehetseget, 
sőt nem elsősorban a vasút K i s s M a r i a hattagú kolónia 
ügyeiről szól ez a film. A egyetlen nőtagja, egyszerre 
modellezett helyszín és tipi- b u* a . kívánatos, nagyravá-
zált szereplők ' társadalmi gyó es sajnálatra méltó. Szi-
mechanizmusok megjelenítői, kora János, a potyautas or-
ennek őszinte, nyílt kritiká- vostanhallgató félszeg meg-
ját nyújtja szatirikus ele- jelenésével, naiv tajékozat-
mekkel fűszerezve Zsombo- lansagaval, majd hirtelen 
lyai filmje. A Győrből Pest- fellobbanó indulataival hű 
re igyekvő expresszvonaton típusa huszonéveseinknek, 
jegy és pénz nélkül utazik Epizódremeklés Bencze Fe-
egy orvostanhallgató — ha- r e n c hűtőházi alkalmazott-
zafelé az építőtáborból. Le- ja. aki kiselejtezett vagonjá-
száilítják a vonatról egy fel- nak vilagában a kishitűség 
tételes megállónál, Alma- es nagyravagyas ritkán lat-
melléken. S a következő két ható torz kepét rajzolja meg. 
nap történetébe az alkotók Zsombolyai filmje híven 
belesűrítették a társadalmi követi előző alkotásának, A 
automatizmus kritikáját, az kengurunak vonalát: társa-
emberi felelősség kiküszö- dalmi kérdésekről szól, iga-
bölhetetlenségének bizonyí- zi filmes nyelven, nevettető, 
tékáit, a kiskapuk és prak- szórakoztató eszközökkel. A 
tikák lehetőségeit, az egyé- Bencze Ferenc alakította fi-
ni és közösségi érdek meg- gurával folytathatnám: Tud-

nék én mesélni... 

egybegyűjtésével céljuk töb-
bek között, hogy kiállításon 
mutassák be az egyes szak-
máit fejlődését, változását. 

Ma már egyértelmű, hogy 
régi módszereikkel nem 

lehet a mindinkább foko-
zódó igényeknek eleget 
tenni. A lakossági javító-

ezért — mondta az előadó 
— létre kell hozni Szegeden 
a kisiparosok munkaszer-
vezeti hálózatát. Így biztosí-
tani lehet majd a munka 
kiegyenlített elosztását, s 
azt. hogy az anyag- es az 
alkatrészellátás megfelelő 
legyen. A szolgáltatási cél-

évfor- kitűzések megvalósítása ér-
alka!- dekében szükség van a ka-

mából a kisiparosok akciót pacitás növelésére, a haté-
hirdettek az elmúlt harminc konyság fejlesztésére is. 
esztendő eseményeinek, tör- Az ülés munká jában részt 
ténetének felidézésére. A vett Budai Antainé, a Ki-
féltve őrzött, régi munka- OSZ megbízott megyei tit- | a n n y i kérdéséit. A film tar-
eszkóaok, tárgyi emlékek kára i& I sadalmi éle, kritikai hangvé- T. L. 

szőri tejtermék szállítását 
vállalta. (A tejipar és a na-
gyobb ÁFÉSZ-ek választék-
minimumot írtak elő a bol-
tok számára. Jelentős mer-
tékben növelték a hűtő-
kapacitást, rendszeresítetlek 
a kóstolással egybekötött 
árubemutatókat, sajt- es 
vajvásárokat stb. Nem bi-
zonyul azonban megfele-
lőnek a tej csomagolása, 
gyakori a zacskók sérülése, 
az áruszállítás közben be-
következett minőségi rom-
lás, nem kiegyensúlyozott a 
választék és változó a mi-
nőség is. 

A tej- és tejtermékfo-
gyasztás a kereskedelmi 
vendéglátás területén is fej-
lődóst mutat. A tej alap-
anyagú ételeit és a reggeliz-
tetés forgalmát Szegeden es 
Makóin tejivókban, Hód-
mezővásárhelyen és Szente-
sen bisztrókban bonyolítják 
le. Az étlapokat tanulmá-
nyozva megállapítottuk, hogy 
az első- és harmadosztályú 
vendéglátó egységek is 
rendszeresen tartanak tejes 
ételeket, és tejtermékeket 
(főleg előételként és kiegé-
szítőként) és viszonylag sok 
ételféleség készítéséhez 
használnak tejet, illetve tej-
terméket. A terv szerint a 
vendéglátó egységek a jövő-
ben tovább kívánják bő-
víteni a tejes ételek vá-
lasztékát. Ügy ítéljük meg, 
hogy az egész megyében, de 
különösen Szegeden kevés a 
korszerű, az idegen forgalom 
igényeit és kielégítő, önálló 
tej ivó. v 

A vizsgálat kiterjedt a 
munkahelyi vendéglátásra, a 
diák. és gyermekélelmezésre 
is. A munkahelyi étkezés-
ben általában azt tapasztal-
tuk, hogy nehéz megked-
veltetni a tejes ételeket. 
Érthetetlen okok miatt az 
egyetemek és a főiskolák 
menza bizottsága is bizonyos 
mértékben tartózkodik a 
tejes ételektől, mert azok 
ritkán szerepelnek az ét-
rendben. Az általános isko-
lásak étkeztetésénél tapasz-
taltuk a legpozitívabb ké-
pet, de nem megnyugtató a 
napközi otthonos óvodák 
tejfogyasztása. 

Abonyi Gyulánc dr. 


