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W • ujul a vasút 
Országos konferencia Szegeden 

Á legtöbb mozdony gyor-
sabban tudná húzni a vona-
tot, mint ahogy szabad neki. 
Az ok: elöregedtek, a korszz-
rü követelményeknek nem 
felelnek meg a vasúti pályák. 
Nemrégiben készült el a 
MÁV Építési és Pályafenn-
tartási Szakszolgálatának utat 
mutató távlati fejlesztési 
koncepciója. Az elmúlt évti-
zed elején oly sokszor elpa-
rentált vasút ugyanis, és 
nemcsak hazánkban, minde-
nütt reneszánszát éli. Faj la-
gos energia-felhasználása 
ugyanis nyolcszor kisebb, 
mint a közúti személy-, il-
letve teherszállításé. 

A vasút tehát megújul. A 
tegnap, Szegeden, a Technika 
Házában kezdődött konferen-
cia ennek a megújulásnak 

Csaba mémöktanácsos ta r . 
tott erről előadást. Ez Ls fon-
tos kérdés, különösen, ha 
meggondoljuk, hogv nemso-
kára a szegedi vasutigazga-
tósághoz fog tartozni a leg-
hosszabb villamosított háló-
zat. 

A konferencia ma Patak-
falvi László és Ritoók Pál 
előadásával és az ezekhez 
kapcsolódó korreferátumok-
kal folytatja munkáját . A 
kétnapos tanácskozás dr. Len-
gyel Lászlónak, a Vasúti Tu-

hatékonyabb módszer; mérő- dományos Kutató Intézet 
kocsival ellenőrzik a pálya igazgatóhelyettesének zársza-
műszaki állapotát. Hasonló vával ér véget, 
alapossággal ellenőrzik a biz- A k o n f e r e n c i a p J ó a d A s a i _ 
tonsagi berendezeseket is. 

pedig nemsokára emlék lesz 
csupán, 

A konferencia első előadá-
sát dr. Telek János tartotta. 
Elmondta, hogy a vasúti pá-
lya karbantartásának jelen-
legi rendszere tóbb mint 130 
éves vasúttörténeti fejlődés 
eredménye. Az időszakos 
vizsgálat két eljárással törté-
nik. Az egyik a szemle, ilyen-
kor a szakemberek gyorsvo-
nat! mozdonnyal jár ják végig 
a pályát, észrevételeiket fel-
jegyzik. A másik lényegesen 

nak és korreferátumainak 
A szegedi tanácskozás a je- szövegét a Közlékedéstudo-

t:UM „ , l l r . ü l l l m l M , Jenben zajlódik ugyan, de mányi Egyesület sokszorosf-
e n n e * a m e g U J U U U I M * Q é s Q t á v o l a b b i jövly „ ) 

ésszerű tervezéséhez járul kérdéseire igyekszik választ az valamennyi ér-
hozzá. Megnyitójában Lovász adni. Melyek ezek közül a 
Lázár, a MÁV Szegedi Igaz- legfontosabbak? A legtöbb 
gatósdgánák vezetője mondta b e r u h á z á s é r t é k é t beruházás értékét időtállósá-

ga adja. Magyarán, hogy ami 
el, hogy ugyanakkor, amikor ma megépül, nem válik-e 
a vasút mozdonyparkja már holnap korszerűtlenné? A 
majdnem korszerűnek mond- távlati fejlesztési kocepció 
ható, a pályák és a berende- kötelező érvénnyel ír ja elő a 
zések többnyire még mindig szakembereknek, hogy hosz-
a múltat idézik. Pedig a fel- 6 z d távon is gondolkozzanak. 

deklődő szakember rendelke-
zésére áll majd. 

P. T. 

Az új híd krónikája 

Rendrakó robbantás 99 

w 

adatok egyre növekednek. 
1980-ban két százalékkal több 
árut kell fuvaroznia a MAV-
nak, s az előzetes becslések-
kel szemben személyszállítási 
feladatai sem kisebbek. Vi-
lágos dolog, hogy dinamikus 
fejlődós csak akkor lehetsé-
ges, hogy ha a pályák kor- z a s o n o ^ a n 
szerűsítésében sikerül előbb- f a k u l n a ki, 
re lépni. Előre gyártható ele-
meket kel] alkalmazni, olya-
nokat, mélyeket szükség sze-
rint bármikor cserélni is le-
het. Minél hamarabb el kell 
érni, hogy valamennyi moz-
dony- ós kocsitípus vala-
mennyi pályán egyaránt köz-
lekedhessen. Elméletileg így 
fogalmazható meg-a kérdés: 
mit lehet tenni azért, hogy 
minél hamarabb valósulják 
meg ez a kívánatos technikai 
és technológiai egység? Lo-
vász Lázár azt is megállapí-
totta: örömére szolgál, hogy 
ezen a konferencián részt 
vesz valemnniy szakszolgálat, 
ami azt is jelentheti, hogy 

A jelek szerint ugyanis a 
vasútra igen fontos szerep 
vár a következő évtizedek-
ben. Ezt tudva pedig nem 
mindegy, hogy a beruházók 
mire költik a pénzt. Lovász 
Lázár fogalmazta 'meg: sze-
retném, ha ezen a tanácsko-

véleménycsere 
melynek sum-

mája ; azaz tudományos igé-
nyű végkövetkeztetései ki-
állnak az idő próbáját. 

Dr. Telek Jánosnak, a Köz-
lekedés- és Postaügyi Mi-
nisztérium szakosztályveze-
tőjének A vasútépítési és pá-
lyafenntartási munkák aktív 
és passzív hatása a forgalmi 
üzemvitelre című előadása 
után, melyhez Egri István, 
Maráz Béla, Urbán Sándor, 
és a szegedi igazgatóság két 
helyettes vezetője, Sajtos Pé-
ter és Megyik Ferenc fűzött 
megjegyzéseket, Machovitsch 
László mérnökfőtanácsos be-
szélt a pálya és a biztosító 
berendezések kapcsolatának 

rövid időn belül megszűnik műszaki, technikai vonatko-
ezeknek a szakszolgálatoknak zásairól. Délután a pálya- és 
az elkülönültsége, néha ta- a villamosberendezések vi-
pasztalható szembenállása szonya volt a téma. Fodor | 

Száz kilogramm cukorból 
sok, szénből kevés. Egymá-
zsányi súly tollból nagy tö-
meg, robbanóanyagból már 
sokkal kisebb. Ez a viszony-
lag szolid tömegű anyag is 
képes azonban eldönteni 
akár két, negyven méter 
hosszú, vasbetonból készült 
oszlopot is. A hidkrónikát 
rendszeresen olvasók mar 
bizonyára sejtik, annak a két 
Soil—Mec-cölöpnek a sikeres 
eltávolításáról lesz szó, ame-
lyekről épp egy héttel ezelőtt 
Írtunk először. Csak éppen 
akkor még annyi volt biz-
tos: aprólékos, afféle „pepe-
cselő" munka lesz az óvatos 
robbantássorozat. 

Nemcsak hozzáértés, szak-
értelem. hanem jófaj ta ösz-
tön is kell ahhoz, hogy más-
fél-két méterrel a víz színe 
alatt, az éjszakai sötétségben 
kitapogathassa a búvár, ho-
va kell tennie a robbanó-
anyagot; s a robbantómeste-
ri tudáson kívül a hídépítés 
szakmai fogásait is ismernie 

Készül a lecsé 

kell annak, aki a művelet-
sort irányítja. A hídszerke-
zetnek azt a részét, mely az 
újszegedi parti piilértöl a 
mederben álló pillérig tart, 
p-z a bizonyos két cölöp tá-
masztotta ala az építkezés 
egy szakaszában, most tehát 
azért kellett ezeket eltávolí-
tani, mert feleslegessé vál-
tak. Ezért hívták hat Szeged-
re a robbantómestereket, s a 
nehézbúvárokat. 

Az ú j híd déli oldala felö-
li cölöp volt az első a pár-
harcban, s a hetedik adag 
trotil adta meg végül a ke-
gyelemdöfést. Ott fekszik az-
óta is a Tisza fenekén. Teg-
nap délután aztán pár jára 
lelt. Az pedig úgy történt, 
hogy az északi oldal felöli 
cölöp harmadik robbantása-
hoz készülődtek a „rendra-
kók", s üzenték: az elkövet-
kező órákbán a második 
szerelőcölöp is elbúcsúzik 
földi pályafutásától, s meg-
kezdi vízi életét. Ennek az 
akciónak egyik szemlélője-
ként mondhatja e sorok író-
ja: igaz, hogy veszélytelen 
robbantás volt, hatásában 
azonban félelmetes. Gondol-
juk csak el: a csaknem kész 
híd alatt mégiscsak pontosan 
kell kiszámítani a robbanó-
anyag mennyiségét . . . 

Ez a harmadik adag trotil 
már jócskán megingatta ' a 
cölöpöt, kimozdult a teteje, 
de még megállt a lábán. S 
az újabb akció meghozta a 
sikert: olyan vízoszlopot 
emelt a magasba a töltet, 
hogy még a híd aljáról is 
percekig folyt vissza a víz. S 
a magasba csapó víz mögött 
egyre jobban megdőlt a be-
tonkolosszus. Aztán szépen 
lefeküdt a mederfenékre. 

Mi lesz a sorsuk? Az Ady 
Endre úszódaru belekapasz-
kodik majd a hengeres cölö-
pökbe, s elhúzza mindkettőt 
a mederpillérhez. Ott töltik 
majd az időt, lent a víz alatt, 
de nem egészen tétlenül: vé-
dik testükkel a pillért, mé-

i lyen, a Tisza medrében. 
Pálfy Katalin 

Hódmezővásárhelyről 

Különleges 
textilanyag 

Különleges minőségű bú-
torok, autó- és repülőgép-
ülések huzatának alkalmas 
textilanyagok gyártását kezd-
ték meg a hódmezővásárhe-
lyi divatkötöttáru-gyárban, 
ahol korábban csak felső-
ruházati cikkeket készítettek 
kötéssel, hurkolassal. A 
gyártmányú jdonsagok egy ré-
szét szintetikus fonalakból 
kötik. Ezek, amellett, hogy 
rendkívül kopasálloak, ren-
delkeznek a természetes 
anyagok jó nedvszivóképes-
ségével is. A tetszetős, és 
praktikus, kötés- és szin-
inintás anyagokból egyelőre 
mintegy tízezer métert ké-
szítettek a hazai bútoripar-
nak, illetve külföldre, min-
taképpen. s máris nagy 
iránta az érdeklődés. (MTI) 

Kirnyezetvédelmi 
Hat KGST-ország — Cseh-

szlovákia, Bulgária. Len-
gyelország, Magyarország, az 
NDK és a Szovjetunió — 
részvételével vízügyi környe-
zetvédelmi tudományos-mű-
szaki tanácskozás kezdődött 
kedden Hajdúszoboszlón. A 
konferencia az intenzivebb 
szennyvíztisztítási és utótisz-
títási módszerekkel. tehát 
környezetünk védelmének 
egyik fő feladatával foglal-
kozik. 

Az egyes témák kidolgozá-
sa előre megállapított, és a 
KGST vízügyi vezetőinek ér-
tekezletén jóváhagyott terv 
szerint történik. Minden fel-
adatnak más ország a fele-
lőse. A téma fő koordináto-
ra a Szovjetunió. Magyaror-
szág a fizikai-kémiai szenny-
víztisztítási módszerek és 
berendezések felelőse 

Kedvelt ételünk a lecsé. amelybél a Szegedi Konzerv-
gyárban igen nagy mennyiséget gyártanak. Az úgynevezett 
naíúr lecsét paradicsomból és zöldpaprikából készítik. 
Képünkön: A szalagon érkező teli üvegeket ügyes kezű 
lányok rakják dobozokba, és lehet indítani a szállítmányo-

kat a megrendelőkhöz 

vaslatok kialakítását. Napjainkban ls 
nagy jelentősége van a párttagok csa-
ládi és magánéletben mutatott példa-
mutatásának. A pártcsoport közössé-
gének véleményt, kell alkotni arról, 
hogy a kommunista erkölcs normái 
szerint él-e a párttag. 

A beszámoló taggyűlések tapaszta-
lataiból a párt aktivistái jól tudják, 
hogy széles körű, átgondolt munka 
szükséges most a pártcsoportokban. 
Ennek során különösen fontos, hogy 
a közösség jól éljen a dicséret és az 
elmarasztalás eszközével. 

Helyes gyakorlat, ha a legklválób-
bakat taggyűlési elismerésre is ajánlja 
a pártcsoport. Emellett a becsületes, 
„szürke" munkát végző tagjainak párt-
csoporlülésen kell elismerni tevé-
kenységét. A dicséret mindenkit még 
jobb munkára is serkent. Fontos, hogy 
a dicséret mellett a mulasztások szá-
monkérése is megtörténjen. A bírá-
latból altalában necsak a bírlát tanul, 
hanem mások is. Most a taggyűlés fi-
gyelmeztesse azokat, akiknél valami-
lyen komolyabb hiányosság van. Ki-
sebb jelentőségű mulasztásokat a párt-
csoport tegyen szóvá. Ez a hibás ma-
gatartfis további erősödését is meg-
akadályozhatja. érezteti a közösség fe-
lelősségét az egyes párttagért. 

A pártcsoportvezetőnek kulcsszerepe 
van a reális vélemény kialakításában. 
Nem szabad azonban csak a saját vé-
leményére hagyatkoznia, mert köny-
nyen a szubjektivizmus hibájába es-
het. Helyes, ha az értékelésről szóló 
előterjesztésről előzetesen konzultál a 
pártalapszervezet vezetőségével. Ha 
nincs megalapozott ismerete a párt-
csoport vezetőnek valakiről, joga és 

kötelessége érdeklődni, véleményt kér . 
ni gazdasági vezetőktől, propagandis-
táktól, tömegszervezetek tisztségvise-
lőitől. 

A harmadik feladat most a beszá-
moló taggyűlések előtt a pártcsoport 
véleményének kialakítása az alapszer 
vezet és annak vezetősége munkájá-
ról. Különösen fontos, hogy a pártta-
gok javaslatait is összegezzék és en-
nek taggyűlésen történő ismertetésével 
bízzanak meg egy párttagot. Helyes, 
ha az alapszervezet vezetőségi tagjai 
nemcsak saját pártcsoportjuk üléscin 
vesznek részt. Igy közvetlen tapaszta-
latokat szerezhetnek az alapszervezeti 
tagok más részének véleményéről is. 

Az utóbbi években több pártalap-
szervezet vezetősége kollektív megíté-
lést alakított ki a beszámoló taggyűlé-
sek előtt az egyes pártcsoportok mun-
kájáról. Ezt vezetőségi tagok ismer-
tették a pártcsoportüléseken. A gya-
korlati tapasztalatok kedvezőek, mert 
ezek jól segítették a pártcsoportok 
munkájának fejlesztését is. 

A pártcsoport-értekezlet eredményes 
munkájának van néhány technikai és 
adminisztratív oldala is. Igy gondos-
kodni kell arról, hogy legyen megfe-
lelő idő az alapos, érdemi vitára. 
Nem szabad az időpontok kijelölésé-
vel eleve korlátozni a hozzászólási jo-
got. Helyes, ha a pártalapszervezet és 

' az egyes párttagok munkájáról alko-
tott véleményt is írásban adják le az 
alapszervezet vezetőségének. Ez a ké-
sőbbi vitákat, félreértéseket előzheti 
meg. A pártcsoportok kongresszusi 

előkészületeit, szolgáló munkája nem 
fejeződik be a beszámoló taggyűlés-
sel. Szükséges, hogy a ijmiú nyilvá-
nosságra kerülő kongresszusi irányel-
vekről is a pártcsoport-megbeszélé-
se n mondjanak véleményt. Sokan 
ugyanis nem vállalják nagyobb kör-
ben a nyilvános szereplést, de szűk 
körben értékes véleményük van. Fon-
tos, hogy minden észrevétel a taggyű-
lés elé kerüljö és az minden észre-
vételről, javaslatról alakítsa ki állás-
pontját. 

A vezetőségválasztó taggyűlést köve-
tően ismét pártesoport-értekezletet 
kell tartani, ahol meg kell választani 
a pártcsoportbizalmit, amelyet a kö-
vetkező taggyűlés erősít meg. Nagyon 
fontos, hogy a partcsoportbizalmiak 
alkalmasak legyenek a kommunista 
közösség vezetésére.*- tudjak irányítani 
a közös tevékenységet, képesek legye-
nek a munka elosztására, a végrehaj-
tás segítésére és ellenőrzésére is. Eh-
hez szükséges, hogy az alapszerveze-
tek vezetőségei tervszerűen foglalkoz-
zanak a pártcsoportok, pártbizalmiak 
munkájának segítésével, ellenőrzésé-
vel. 

Ott. ahol a pártcsoportok jó mun-
kát végeznek a kongresszusi előké-
születek során, jelentősefi erősödik a 
part cselekvési egysége, és ezzel poli-
tikai munkánk fő feladatainak végre-
hajtása is eredményesebbé válik. 

Oláh Miklós, 
a Csongrád megyei pártbizottság 

osztály vezető-helyettese 

Ötvenéves iskolában 

Huszonöt éves az ének-
zene tagozat 

Ebben a tanévben ünnep-
li majd fél évszázados fenn-
állását a szeged-rókusi ál ta-
lanos iskola. A rendezvé-
nyek sorát egy másik évfor-
dulóra történt megemiekezés 
nyitotta meg: az iskola hu-
szonöt éves ének-zene tago-
zatát köszöntötték. 

Az 1954—55-ös tanévben, 
az országban az elsők között 
indult meg Szegeden, a Ró-
kusi Iskolában a szakosított 
tantervű ének-zene tagozat, 
huszonnégy tanulóval. Céljai 
lényegében azonosak voltak 
a nem szakosított tantervű 
osztályokéval, azzal a fon-
tos többlettel, hogy a gyer-
mekeknek a világ esztétikai 
birtokbavételét a zene se-
gítségével kívánta megala-
pozni. Igy formálva szemé-
lyiségüket, az átlagosnál 
magasabb szinten megismer-
tetve őket hazájuk és más 
népek dalaival, muzsikájá-
val. Az eltelt évek bizonyí-
tották a kezdeményezés lét-
jogosultságát: többek között 
szovjet, amerikai és japán 

zenepedagógus-küldöttsé-
gek látogattak az iskolába, 
hogy tanulmányozzak az itt 
végzett munka alapján a 
magyar zeneoktatás sajátos 
módszereit. Az első tagoza-
tos osztály 1962-ben végzett, 
s mostanáig mintegy félezer 
tanuló fejezte be tanulmá-
nyait — általános iskolai 
ének-zene tagozaton. 

Az Ifjúsági Házban ren-
dezett ünnepi hangverse-
nyen a volt növendékek 
(ma már zenetanárok) együtt 
ünnepeltek a maiakkal; zon-
gorán Erdélyi Ilona és Raf-
ia Éva, fagotton Marosvári 
Attilu játszott, egykori isko-
lájának kórusaival együtt 
fellépve. Az alsó tagozatos 
kórus többek között Beetho-
ven, Schubert és Bárdos La-
jos. a kamarakórus Vivaldi 
és Farkas Ferenc, a felső ta-
gozat kórusa pedig Bartók, 
Kodály és Mendelssohn mű-
veit énekelte, Kalinar Fe-
rencire és Siposné Csendes 
Éva vezényletével. 

Hűtőkamrában 
a csemegekukorica 

Sikeres csemegekukorica-
idényt zárt a Magyar Hű-
tőipar zalaegerszegi gyara. A 
2 hónapos feldolgozási sze-
zonban csaknem másfél mil-
lió kiló szemet raktározlak 
el a hűtőkamrákba. A mor-
zsolt csemegekukoricából Za-
laegerszegről lá t ják cl a ha-

zai üzleteket, de jut belőle 
exportra is. 

A termesztett 10-fajta cse-
megekukoricából 80 000 kilót 
csövesen tárolnak. A cse-
megekukorica és különböző 
zöldségek keverékéből — 
most készült első ízben — 
mexikói saláta, amit köret-
nek ajánlanak. (MTI) 


