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Hanggal, fénnyel játszik 
Születőben az új szökőkút 

Mint arról már hírt ad-
tunk lapunkban: az Orszá-
gos Vízügyi Hivatal és a vá-
rosi tanács anyagi támoga-
tásával, több szegedi válla-
lat kivitelezőként közremű-
ködésével — részben társa-
dalmi munkával — különle-
ges, zenélő, hanggal, fénnyel 
játszó szökőkút készül Sze-
geden, a Dugonics téren. 
Vízi játékkal — irányítható, 
programozható vízsugarak-
kal — emlékeztetvén a rom-
boló vízre, az 1879-es pusz-
tító árra is. 

Az építészeti és szerkezeti 
terveket a Tarnai István ve-
zette csoport készítette, a 
Szegedi Tervező Vállalatnál. 
A tervrajzot korábban rész-
letesen ismertettük, ezúttal 
a leglényegesebbeket idézzük 
föl. A város ú j látványossá-
gának legszembetűnőbb vo-
nása a kör alakú medence, 
melyben koncentrikus körök 
mentén tör majd fel — 101 
fúvókáből — az automatiká-
val vezérelt vízsugár. A víz-
medencét amfiteátrum-
szerűen kiképzett lépcsősor 
fogja körül, a JATE közpon-
ti épülete előtt helyet bizto-
sítva egy kisméretű szín-
padnak is. 

A munkálatok generál ki-
vitelezője a Szegedi Vízmű-
vek és Fürdők; szakembe-
rek végzik a vízgépészeti be-
rendezések szerelését is. . A 
DÉLÉP a vasbetonszerkeze-
tek előre gyártásával, az 
ATI VÍZIG a helyszíni beto-
nozással működik közre. A 
városgazdálkodási vállalat 
brigádjai a térburkolatot ké-
szítik, ők lesznek a kerté-
szek is, a Szegedi Elektro-
mos Szövetkezet dolgozói 
szerelik majd a fény- és 
hangjáték tartozékait. Részt 
vesz a szökőkút kialakításá-
ban — díszítési munkával — 
a Kőfaragó és Épületszob-
rász Vállalat, a DÉMÁSZ-
nak a tér, s a JATE közpon-
ti épületének díszkivilágítása 
lesz a feladata. A szökőkút 
automatikája; a víz-, fény-
és hangjátékot vezérlő, ösz-
szehangoló, körülbélül negy-
ven variációt „végigzongorá-
zó" berendezés a Budapesti 
Kertészeti Egyetem műszaki 
tanszékén, Gyulai Béla ter-
vezető vezetésével készüL 

Aos S. S á n d o r f e lvé t e l e 

Már kirajzolódnak a medence körvonalai 
Az építkezés a régi me-

dence, a tér, az úttest asz-
faltburkolatának felbontásá-
val kezdődött. Hangjáték 
helyett munkagépek zajával 
„szórakoztatván" az utcai 
járókelőt. Miután a felesle-
gessé vált kandellábereket 
is eltávolították, hozzákezd-
hettek a kivitelezők a tete-
mes mennyiségű föld kiter-
meléséhez. A kíváncsisko-
dók, a munkálatokat kicsit 
is figyelemmel kísérők előtt 
ma már fölfedezhetők a kör 
alakú medence kontúrjai. 
Jelenleg a „finom" földmun-
kát végzik itt a munkások, 
s az úgynevezett tükörvágás-
sal, a medence méretének 
megfelelő. földkiemeléssel 
már végeztek. Elkészítették 
— a szerelőbetonozást meg-
előző műveletként — a ka-
vicságyazatot is. 

A szökőkút építésében ez-

Energiatakarékosság 
A könnyűipár legnagyobb 

energiafogyasztója a Papír-
ipari Vállalat, amelynek dol-
gozói az év eleje óta az ener-
giafelhasználás csökkentésé-
vel 170—180 tonna olajjal 
egyenértékű energiát takarí-
tottak meg. Különösen hasz-
nos az a műanyag hőcserélő 
berendezés, amellyel a ned-
ves papírszalagot szárító fű -
tött hengereknél keletkező 
hulladékhőt hasznosítják is-
mét a szárítási munkafolya-
matban. Az elképzelések sze-
f int ezt a hőcserélőt a válla-

lat valamennyi papírgépénél 
meghonosítják, mert így a 
gőzfogyasztásban várhatóan 5 
százalékos megtakarítás ér-
hető el. A hőcserélő hazai 
konstrukció, így az import 
költségeitől is megkíméli a 
vállalatot, a népgazdaságot. 

A Csepel Vas- és Fém-
művek gyárainak dolgozói 
az idén már 40 millió forint 
értékű anyagot és 8 millió 
forint értékű energiát taka-
rítottak meg a régi beren-
dezések, gyártási folyamatok 
korszerűsítésével, automati-
zálásával. 

Gabonatárolók 
Két, egyenként 530 vagon 

befogadóképességű tároló-
csarnokkal bővül az idén a 
gabonatárolási lehetőség 
Győr-Sopron megyében. Az 
ú j tárolók Nagycenken épül-
tek fel a Nyéklgdházi Mező-
panel Épületelemgyár előré 
gyártott elemeiből. Az egyik 
már teljesen elkészült, a 
másikon az utolsó simításo-
kat végzik az építők. A 
csarnoktárolók szállítószalag-
jai óránként 50—60 tonna 
gabona továbbítására képe-
sek. Az ú j létesítményekel 
több éves beruházási prog-
ram keretében létesítették. 

Az első tároló már két 
esztendővel ezelőtt elkészült, 
s az ú jabb kettő ennek 
szomszédságában kapott he-

lyet. A 48 millió forintos 
program keretében termény-
szárítót is építenek Nagy-
cenken. E létesítmények szá-
mottevően enyhítenek a me-
gyei gabonavásárló és feldol-
gozó vállalat tárolási gond-
jain. (MTI) 

után már egyre több lesz a 
látványos mozzanat, így töb-
bé-kevésbé a hozzá nem ér-
tők is figyelemmel kísérhe-
tik, mint válik valóra — re-
mélhetőleg már a szabad-
téri játékok kezdetére — a 
tervrajzon rögzített elképze-
lés. Most még azonban kell 
a szakemberek magyarázata. 
Tehát: készen van — az 
ATIVIZIG-es brigád mun-
kájá t dicséri — a földbe 
süllyesztett, vasbeton szerke-
zetű. szivattyúház, a vízmű 
dolgozói már a belső vízgé-
pészeti szerelésén munkál-
kodnak. Helyükre kerültek 
a szökőkút medencét a szi-
vattyúházzal összekötő, a fú-
vókacsoportok vízellátását 
szolgáló csővezetékek is. 
A héten már a medence 
vasbetonszerelésének, zsalu-
zásának lehetünk tanúi. 

A szökőkút építése megfe-
lelő ütemben halad, jóllehet 
időközben nehézségek is 
adódtak. így például alkat-
rész-beszerzési gondok hát-
ráltatták a vezérlő automa-
tikát készítő budapesti szak-
emberek munkáját , mígnem 
— a városi tanács támoga-
tásával — a hiányzó anya-
gok nagy részét sikerült be-
szerezni. Problémát okozott, 
hogy az automatika kezelő 
műszerpult elkészítésének 
ideje — a megrendeléstől 
számítva a megvalósulásig — 
több hónap a KONTAKTA-
náí. A vízművek közbenjá-
rása eredményeképpen — s 
felismerve a vállalkozás je-
lentőségét — a KONTAKTA 
szentesi II. számú gyáregy-
ségének szocialista brigádjai 
felajánlották, hogy június 
15-ig elkészítik a kezelő mű-
szerpultot. 

A kivitelezésben részt vevő 
vállalatok arra törekednek — 
s ennek érdekében jelentős 
társadalmi munkát végeznek 
—, hogy a szökőkút építését 
o kitűzött határidőre, a sza-
badtéri játékok kezdete előtt 
befejezzék. 

L. Zs. 
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O n s i l i o s f i f i 

A nagyüzemi pártbizottságok Szegeden 
is régen megtanultak élni önálló-
ságukkal. Igazi gazdái munkaterüle-

tüknek mind a textil-, mind az olajipar-
ban, a Volán 10. számú Vállalatánál, a 
MÁV Szegedi Igazgatóságánál. Eredménye-
ik láttán, de különösen az MSZMP Poli-
tikai Bizottsága 1973. július 3-i, a városi 
pártbizottságok helyzetéről, munkájuk fej-
lesztéséről szóló határozata alapján meg-
értek a feltételek — Miskolc és Debrecen 
után — újabb ágazati pártbizottságok lét-
rehozására Szegeden is. Az MSZMP XI. 
kongresszusa határozatának szellemében a 
pártmunka színvonalának emelése érdeké-
ben — körültekintő előkészítő munka után 
— így jött létre az ipari szövetkezetek, a 
tanácsi ipari vállalatok, valamint a tanácsi 
kommunális és szolgáltató vállalatok párt-
bizottsága 1975-ben, tavaly ősszel pedig áz 
alsó-, illetve középfokú tanintézetek párt-
bizottsága. 

Létrehozásuk nem egyszerű szervezeti 
változtatás, hanem kulcsfontosságú lépés 
a párt politikai, gazdasági, eszmei-ideoló-
giai célkitűzéseinek eléréséhez. Annak ide-
jén a városi pártértekezleten elhangzott, 
hogy a szövetkezeti, a vállalati, az intéz-
ményi pártbizottság nem egyszerű partne-
re az állami, a gazdasági vezetőségnek, 
hanem az ott dolgozó párttagságnak, alap-
szervezeteknek legfőbb helyi szerve, a 
munkahely gazdasági életének elvi irányí-
tója és ellenőre, ugyanígy a társadalmi élet 
gyakorlati kérdéseinek irányítója, s egy-
ben végrehajtója a társadalmi és tömeg-
szervezetekkel. 

Kivéve a két legfiatalabb pártbizottsá-
got, az alsó- és középfokú tanintézetekét, 
az ipari szövetkezetek és a két tanácsi, 
az ipari és szolgáltató vállalatok pártbi-
zottságának eddigi tevékenységéről bőséges 
tapasztalatok állnak rendelkezésre. Már a 
kezdet kezdetén — kellő gyakorlat hiánya 
mellett is — jól vizsgáztak, amikor kidol-
gozták feladattervüket, különös tekintettel 
az V. ötéves tervre. Meg kellett tanuniuk 
mindazt, az alapszervezetektől, a pártveze-
tőségektől, a végrehajtó bizottságon át, a 
pártbizottságig, ami az önállóságot jelenti 
a munkában, a gyakorlati végrehajtásban, 
az ellenőrzésben. A testületek tagjai a kez-
deti bátortalanság után ma már aktívan 
vesznek részt minden olyan ülésen, tanács-
kozáson, amelyei) felelősséggel kell dönte-
ni fontos kérdésekben, legyed szíó kqllek-
tívákat vagy egyéneket érintő dologról. 

Valamennyi pártbizottság mellett műkö-
dik agitációs és propagandabizottsá", illet-
ve a munkahelyek profiljához igazodva, 
szövetkezeti, avagy gazdaságpolitikai és 
kommunálpolitikai bizottság. Feladataikat 
— munkaterv szerint — a párt-, illetve a 
végrehajtó bizottság határozza meg. Vizs-
gálják és tapasztalatukat időről időre meg-
tárgyalják a munkabizottságok, például, 

amikor az V. ötéves terv célkitűzéseinek 
időbeni teljesítését tekintik át egy-egy 
munkahelyen. Vizsgálják a termékszerke-
zet korszerűsítésének alakulását, az export-
tervek teljesítését, a pártoktatás eredmé-
nyeit, a nő- és az ifjúságpolitikai határozat 
érvényesítését, a lakosságnak nyújtott szol-
gáltatások színvónalát stb. Észrevételeiket 
nemcsak összefoglalják a végrehajtó bi-
zottságok, hanem esetenként megbeszélik 
azokat helyben és frissiben az alapszerve-

zet vagy pártvezetőség titkárával, reszort-
felelősökkel. 

Az ágazati párttestületek tervszerűen be-
számoltatják munkájukról, a felsőbb és sa-
ját hatáskörben hozott határozatok végre-
hajtásáról . az alapszervezeteket és gazda-
sági vezetőket. Jó gyakorlat, hogy az ága-
zati párt-végrehajtóbizottságok egy-egy 
ülésüket üzemben, vállalatnál tar t ják meg, 
összekötve azt üzemlátogatással. Ez a köz-
vetlen kapcsolat konkrétan segíti az alap-
szervezetek gazdaságpolitikai tevékenységét 
a szervezésben, az irányításban, az ellen-
őrzésben. 

Nemcsak az alapszervezetek munkája, a 
párt belső élete is fellendült az ágazati 
pártbizottságok területén. Jobbá, közvet-
lenebbé vált a társadalmi és tömegszerve-
zetek pártirányítása is. A szakszervezetben 
és a KISZ-ben dolgozó párttagokat konk-
rét feladatok elvégzésével bízza meg alap-
szervezetük vezetősége, s erről számot kell 
adniuk éppúgy, mint az alapszervezeteknek 
is a felsőbb párttestületnek, például a pár t-
építésről, a politikai oktatás helyzetéről, a 
káderfejlesztési terv végrehajtásáról, a 
gazdasági, a társadalmi és a tömegszerve-
zetek vezetőivel kialakított kapcsolatról 
stb. 

Az ágazati pártbizottságok létrejöttével 
területükön tervszerűvé, tudatossá vált a 
pártépítés, a fizikai dolgozók, a nők és a 
fiatalok körében egyaránt. A párttagnak 
jelentkezők elméleti felkészítésével a 
pártbizottságok tagjait bízták meg, akik-
nek legtöbbje felső- vagy középfokú poli-
tikai végzettséggel rendelkezik. Mint kon-
zultánsok is jó, alapos munkát végeznek. Főbb feladatukat megoldották az ed-

dig eltelt időszakban az ágazati 
pártbizottságok, jóllehet, a válasz-

tott testületek tagjai menet közben sajá-
tították el a magasabb követelményekkel 
járó pártmunka gyakorlatát, s ma már kel-
lő tapasztalattal rendelkeznek. Az MSZMP 
Szeged városi bizottsága és végrehajtó bi-
zottsága különösen nagy gondot fordított 
arra, hogy az ágazati pártbizottságok terü-
letéről minél többen szerezzenek maga-
sabb politikai végzettséget pártiskolán, a 
marxizmus—leninizmus egyetemének esti 
tagozatán, szakosítón. Ez érezteti hatását 
már mind a gazdasági, mind a politikai 
munkában, a párt belső életének fellendü-
lésében. Ezt bizonyítja például a szegedi 
ipari szövetkezetek pártbizottsága területén 
a minőségi változás: az 1978—79-es oktatá-
si év befejeztével az alapszervezeti párt-
titkárok mindegyike rendelkezik alapfokú 
vagy annál magasabb politikai végzett-
séggel. 

A területek átfogó megismerésével a jö-
vőben még tartalmasabbá válik az ágaza-
ti pártbizottságok munkája. Feladatuk to-
vábbra is az, hogy a döntések jó előké-
szítésével, a határozatok kellő alkalmazá-
sával segítsék területükön a gazdasági és 
politikai m u n k á t az alapszervezetek tevé-
kenységét az általuk teljesítendő funkciók 
ellátásában. Ugyanígy segíteniük kell a 
káder- és személyzeti munkát, az utánpót-
lás biztosításáért. Marad feladatuk tovább-
ra is a tervszerű és rendszeres beszámol-
tatás. a politikai és gazdasági munka el-
végzésének számonkérése, amely eddig is 
következetes volt, és ennek hatására vált 
hatékonyabbá az alapszervezetek sokrétű 
tevékenysége. Lődi Ferenc 

Vietnsmi 
békekiildöttség 
Gyenes András, az MSZMP 

Központi Bizottságának tit-
kára szerdán fogadta a vi-
lágbékéért küzdő vietnami 
bizottság küldöttségét, amely 
Tran Hoai Namnak, a bizott-
ság elnöksége tagjának veze-
tésével az Országos Béketa-
nács meghívására tartózko-
dik hazánkban. A szívélyes, 
baráti légkörű találkozón részt 
vett Sebestyén Nándorné, az 
Országos Béketanács elnöke, 
valamint Nguyen Phu Soai, 
a VSZK magyarországi nagy-
követe. (MTI) 

T a n á c s k o z á s a z o k t a t á s r ó l 
Szeptembertől azokban a gimnáziumok-

ban is lehetővé válik a 11 napos oktatási 
rend szerinti tanítás, ahol erre adottak a 
feltételek — jelentette be Hanga Mária 
oktatási miniszterhelyettes a Kertészeti 
Egyetemen tegnap, szerdán délelőtt kezdő-
dött országos oktatási tanácskozáson. Az 
1980—81-es tanévtől pedig az ország vala-
mennyi gimnáziumában kéthetenkénti 

szabad szombat lesz. Az Oktatási Miniszté-
rium arra törekszik, hogy a szakközépis-
kolákban és a szakmunkásképző intézetek-
ben is bővítse az ilyen jellegű kísérleteket. 

Az egész napos tanácskozáson a tanügyi 
igazgatás mintegy 200 képviselője tekin-
tette át a most befejeződő tanév tapaszta-
latait. és vázolta a következő iskolai év 
tennivalóit. (MTI) 

Veteránok köszöntése 
A munkásmozgalom két ré-

gi szegedi harcosa, Nyitrai 
Antal és Dániel János ezek-
ben a napogban ünnepli szü-
letésének 75., illetve 70. év-
fordulóját. Ebből az alka-
lomból szerdán délelőtt a 
szegedi városi pártbizottsá-
gon köszöntötte őket vörös 
szegfűcsokorral és népművé-
szeti ajándékkal, átnyújtva a 
városi pártbizottság üdvözlő 
levelét is Gyárfás Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságának titkára és Török 
József, a városi pártbizottság 
első titkára. 

A két veterán harcos 1931 
óta vesz részt a szegedi 

munkásmozgalomban. Mind-
ketten a Szocialista Hazaér/ 
Érdemrend és több más ki' 
tüntetés birtokosai. Erejük-
höz, egészségükhöz mérten 
ma is aktív pártmunkások. 
Nyitrai Antal, aki kubikos 
volt, a ságváritelepi, Dániel 
János pedig, aki a Szeged' 
Kábelgyárból ment nyugdíj-
ba. a petőfitelepi Il-es párt-
alapszervezet tagja. Köszön-
tésükkor a pártbizottságon 
felelevenítették régi élmé-
nyeiket. és beszéltek a fel-
szabadulás utáni esztendők-
ben végzett munkájukról, po-
litikai tevékenységükről. 
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1 Képünkön (balról jobbra): Gyárfás Mihály, Török Jó-
zsef, Nyitrai Antal, Dániel János 
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