
Szerda, 1982. augusztus 15. DÉL-MAGYARORSZÁG 5 

Társadalmi összefogás 
a Sárga megmentésére 

A Szeged határától egy 
mac&kaugrásnyira levő Sárga 
üdülőtelep — amely közvet-
len Tápé szomszédságában 
terül el a Tisza menti hul-
lámtéren — nagy veszély-
ben van. Már évekkel ez-
előtt megállapították, hogy a 
Tisza és a Maros együttes 
romboló munkája miatt sza-
kadozik ott a part. Szinte 
máról holnapra hatalmas 
partrészeket visz el a víz, s 
ez a romboló munka tovább 
folytatódik. 

Kulturált, gondozott 
üdülőtelep 

Az üdülőtelepnek nagy 
múltja van. Több évtizedre 
visszatekintve létezett már, 
amikor a munkásmozgalom 
harcosai vasárnapi nyári szó-
rakozás, fürdés közben itt 
találkoztak a füzesek alatt. 
A felszabadulás után üdülő-
teleppé nőtt a Sárga, s ki-
sebb-nagyobb 6trandházak-
kal népesült be a hullámtér. 
Ma már minden tekintetben 
kulturált, jól gondozott ez az 
üdülőtelep, számos vállalat 
dolgozói itt töltik hétvégi 
pihenőnapjalkat. A telepet 
Tömörkény Istvánról nevez-
ték el, s az itt üdülők egész 
társaságot alkotnak, külön 
vezetőség viseli gondját a te-
lepnek. 

A Tömörkény István Üdü-
lőtársaság most fúratott a 
telepen artézi kutat. A kút-
fúrás 500 ezer forintos költ-
ségéhez a városi tanács 58, 
a tápéi tanács pedig 15 ezer 
forinttal járult hozzá. A 
költség többi részét az üdü-
lőtelep tagságának társadal-
mi munkájával fedezték. 
Ugyancsak társadalmi mun-
kában építettek tégla gyalog-
járdát a telepen. 

Rombol a viz 
Mindez azt jelenti, hogy az 

üdülőtelep egyfelől évről év-
re kulturáltabbá vált, más-
felől viszont továbbra is 
rombolt a part felől a Ti-
sza és a Maros. S ez a fo-
lyamat nem áll meg, s félő, 
hogy a part további rongá-
lódásával egyszer csak eltű-
nik az egész üdülőtelep. 

Mi itt a teendő? Megállí-
tani a Tisza és a Maros to-
vábbi rombolását! Ezt a gon-
dolatot a Hazafias Népfront 
városi bizottsága vetette fel 
először, s nyomában való-
sággal társadalmi összefogás 
született. A lelkesedés azon-
ban magától értetődően ke-
vés ahhoz, hogy a Tisza to-
vábbi rombolását megaka-
dályozza. Pénz, nagyon sok 
pénz kell ahhoz, hogy a 
szükséges partvédelmi mun-
kálatokat elvégezzék a hi-
vatott szakemberek, a víz-
ügyi igazgatóság emberei. 

Mit mond a Sárga üdülő-

telepi partszakasz védelmé-
vel kapcsolatban az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazgató-
ság? Számára nem elsőrendű 
fontosságú ezen a szakaszon 
a hullámtér védelme. Akár 
50 évig is kibírja jelenlegi 
állapotában ez a partszakasz, 
amíg árvédelmi okokból be 
kellene avatkozni megvédé-
sének érdekében. Ez alatt az 
idő alatt azonban teljesen 
eltűnne az üdülőtelep. 

Több min t kétmil l ió 
forint 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóságnak mégsem mos-
tohagyermeke a szóban for-
gó üdülőtelep sorsa. Kurucz 
Gyula mérnök, árvízvédelmi 
csoportvezető elkészítette a 
Sárga part védelmének ter-
vét, amelyben közel hétezer 
forint értékű munka fekszik. 
A teljes partszakasz védel-
mének költségvetése kétmil-
lió néhány százezer forint. 
Rengeteg pénz ez. Nagy hir-
telen senki sem tudja elő-
teremteni. A Tömörkény Ist-
ván Üdülőtársaság honnan 
venne ekkora összeget a 
szükséges partvédelmi mun-
kálatokhoz? Itt társadalmi 
összefogásra van szükség. 

A városi tanács nem se-
gíthet az üdülőtelep problé-
máján, mert ez a terület 
már nem tartozik Szeged-
hez. A szegedi járási tanács 
sem vehet ekkora gondot a 
nyakába. A városi tanács vi-
szont •— tekintettel arra, 
hogy a város lakói üdülnek 
a szóban forgó területen — 
nem zárkózik el attól, hogy 
hozzájáruljon a szükséges 
partvédelmi munkálatok 
megkezdéséhez. Az Alsóti-
szavidéki Vízügyi Igazgató-
ság — Kurucz Gyula mérnök 
tájékoztatása szerint — szin-
tén nem zárkózik el a költ-
ségek bizonyos részének vál-
lalásától, illetve az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság köz-
vetlen segítségére is minden 
bizonnyal lehet majd számí-
tani. Mindehhez azonban 
szükséges egy alapindulás, 
amelyet a Tömörkény István 
Üdülőtársaságnak kell kez-
deményeznie, vállalnia. Ez 
már meg is van. 

Megszületnek 
a felajánlások 

Balogh Géza, az üdülőte-
lep gondnoka az elmúlt he-
tekben valóságos közvéle-
ménykutatást végzett a Sár-
gán üdülők körében. Mint 
mondotta, 3—400 ezer forint 
értékű társadalmi munkára 
máris lehet számítani. Vál-
lalatok és üzemek jelentős 
pénzösszeggel is támogatnák 
ezeket a munkálatokat. 

Ezeket a munkálatokat 
egyébként nem szükséges 
egyszerre elvégezni. Ráér 

szakaszokban is. Csak a leg-
veszélyeztetettebb pontokon 
kell megállítani rőzsepok-
róccal, kőszórással, betonba 
öntött kőburkolattal a Tisza 
rombolását. 

— Summázva tehát az ed-
dig felajánlott társadalmi 
munka értékét, s az egyéni 
anyagi vállalást, nagyjából 
már meg is van az indulás-
hoz szükséges alapfedezet. 
Közel 6—800 ezer forint ez 
— mondotta Balogh Géza, az 
üdülőtelep gondnoka. 

Ha ehhez hozzávesszük a 
várható segítséget az Alsóti-
szavidéki Vízügyi Igazgató-
ság, illetve az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság", valamint 
a városi tanács részéről, a 
Sárga üdülőtelep problémája 
megoldottnak látszik, azaz a 
partvédelmi munkák a nyár 
végi, őszi kedvező vízállás 
mellett azonnal megindul-
hatnak. 

Lődi Ferenc 

Ez a találkozó 
az erők világméretű próbája volt 

Gondolatok a Vili. VIT-ről 

Bemutatkozott Szeged első 

koncert dzsessz együttese 
Az újszegedi November 7 tánczenétől, anélkül, hogy 

Művelődési Otthonban min- lemondanánk a jó tánczené-
den helyet elfoglaltak a jó nek a maga helyén: a tánc-
dzsessz-zene hívei, akik je- termekben való tolmácsolá-
len kívántak lenni Szeged sáróL 

Helsinki egén * 'fiedbe- s zfm o t ó k a V I T e s e m é n y e i-
6 tetlenul rol. 

szép záróünnepség tűzijáté- Mi a legfontosabb, a íeg-
kának utolsó rakétái rab- jellemzőbb erre a taláíko-
bantak. A 137 ország 18 ezer zára, ami megkülönbözteti 
küldötte és sok ezer finn M előzőektől? Pavlov elv-
fiatal utoljára énekelte társ, a Komszomol titkára 
fegyütt a népek sokféle nyel- fogalmazta meg ezt legtó-
vén a DIVSZ-indulót. mörebben: »Ez a találkozó 

Utolsó kézfogás még a ^ erők világméretű próbája 
tengerentúli baráttal, még Volt*. Valóban, a VIT-en a 
néhány emléksor — sebté- haladó és a reakciós erők 
ben odavetve — egy ázsiai, ütköztek meg nap mint nap 
egy afrikai küldött jegyzet- egymással A harc lényegi-
füzetébe, baráti ölelések, in- l e g ; i z első két napban el-
tegetések: a világ ifjúságá- d ő u A reakció felvonultatta 
nak VIII. nagy találkozója íegtaoasztaltabb embereit, 
véget ért. hétpróbás politikai kalando-

A következő órákban az- rokat, veszedelmes huligáno-
tán elindultak a vonatok, a kat ) hitvány hazaárulókat, 
repülők, a hajók a világ a k i k a z i<jegen pénzt saját 
minden tája felé a küldőt- hazájuk rágalmazásával, 
tekkel. Azóta már sokan becsmérlésével szolgálták 
megérkeztek hazájukba, töb- m e g > whiskivel megvásárolt 
ben még úton vannak. S a züilött alakokat, megtévesz-
tőid minden táján sokféle tett 1 4 _ i e éves gyerekeket, 
nyelven megkezdődtek a be- A legváltozatosabb módón 

igyekeztek a VIT sikerét 
meggátolni: rafinált politi-
kai fogásokkal a vitákon, 
különböző ellenrendezvé-
nyekkel, és nyílt, durva pro-
vokációkkal az utcán. Vere-
kedést kezdeményeztek, meg-
rongálták a külföldiek autó-
buszait, belekötöttek a lá-
nyokba, botrányt igyekeztek 
kelteni az egyes rendezvé-
nyeken stb., stb.... 

fesztivál 

legnagyobb igénnyel közön-
ség elé lépő könnyűzenei 

A mindvégig nagy tapssal 
fogadott számok a zenekar 

együttesének a „ D + C sex- tagjainak (Hulin István, 
tett"-nek bemutatkozásánál. Hampel Ferenc, Kovács Fe-

„Nem egy író a züllöttsé- renc, Poczos János, Joó At-
get árasztó miliő leírását az- tila, Böde Károly) nagy fel-
zal végzi: És szól a dzsessz, készültségéről tanúskodtak, 
Ezek az írók még életük- és különösen Shortie Rod-
ben nem hallottak igazi gers „La pentaton" című 
dzsesszt!" — mondotta Milos szerzeményének tolmácsolá-
Bergel zenekritikus, a Cseh- sával nyerte el a zenei szak-
szlovák Ifjúsági Szövetség emberek 
Központi Bizottságának tag- sét. 
ja az 1962-es Karlovy Vary 

egyöntetű tetszé-

A nagysikerű dzsessz-
dzsesszfesztiválon. —Ezekkel koncert után — amelynek 
a savakkal üdvözölte közön- példamutatóan fegyelmezett, 
séget Hulin István, a fiatal elmélyült közönsége, az 
zenészekből álló együttes ve- ilyen hangversenyek zenei-
zetője. 

Szavait az együttes 
leg is hasznos voltát jelezte 

pro- — megállapodás jött létre a 
dukciója követte a dzsessz Szeged megyei jogú városi 
keletkezésétől napjainkig tanács művelődési osztálya 
terjedő stílusok bemutatásá- és az együttes között, hogy 
val, amelyek kapcsán külön 
kiemelte azt a két irányza-
tot, amelyet követni kíván-

szeptember 15-től kétheten-
kénti előadásokkal külön-
külön- bemutatják a dzsessz 

nak. „Együttesünk nevében történetét, irányzatait, majd 
a D-betű á dixieland, a C- ezt a bérleti sorozatot a me-
betű pedig a cool stílust je- gye más városaiban is meg-
lenti. Elsősorban a néger 
népi muzsika közvetlen fej 
lődményét, és a modern, 

rendezik. Ugyanekkor az 
együttes ígéretet kapott ar-
ra is, hogy támogatják a 

nagy zenei felkészültséget már évek óta példaképüknek 
kívánó, kamarazenei hatáso 
kat tükröző cool (hűvös) 

tekintett grúz főiskolás ze-
nekarral való kapcsolatuk 

dzsesszt szeretnénk játszani, kiépítését, hiszen a tbiliszi 
ami inkább az értelemnek és 
a szívnek szól, mint a láb-
nak. Ezzel azt is elmondtuk, 
hogy együttesünk műsora 
koncert jellegű, és határozot-

politechnikum hallgatóiból 
alakult együttes már a Szov-
jetunió legjobb dzsessz-
zenekaral közé tartozik és 

tan külön kívánjuk válasz- európai rangot vívott ki ma-
tani a magasabb zenei igé- gának. 
nyekkel fellépő dzsesszt a Varga A kos 

Szánalmas volt látni, 
amint ez a 

"hétpróbás* társaság — ez 
a felkészítésük idején renge-
teg pénzt felemésztő provo-
kátor galeri — támadásait a 
legostobább, nevetséges mód-
szerekkel, a helyi lakosság 
támogatásának teljes híjá-
val próbálta végrehajtani. 
Szánalmas és undorító volt. 
Nem csoda, hogy mesterke-
déseik a legteljesebb kudarc-
cal végződtek. A találkozó-
ra összegyűlt sok ezer ha-
ladó gondolkodású fiatal, és 
a finn nép és ifjúság abszo-
lút többségének egységes fel-
lépése a rendbontókkal 
szemben szinte egy-két nap 
alatt elsöpörte őket. Diadal-
maskodott a béke és barát-
ság eszméje. Nagyszerű ér-
zés volt látni, hallani, ami-
kor a provokátort a konfe-
renciákon a nyugati orszá-
gokból jött diákok, munká-
sok leplezték le, és szorí-
tották sarokba érveikkel, 
visszaverve a még rájuk is 
sértő gyermeteg támadásai-
kat. 

Meghatottság töltötte el 
szívünket, amikor az egyik 
vitán Markos Ana szenvedé-
lyes felszólalását hallottuk: 
"Spanyol költő vagyok, hu-
szonhárom évet sínylődtem 
Franco börtönében!* .. .Ke-
vés embernek maradt szá-
razan a szeme, amikor át-
adta azokat a kis zászlókat, 
amiket a burgosi börtön tag-

fl párthonaressios tiszteletére ' 

Versenyeznek a szegedi 
vasúti pályafenntartás dolgozói 
(Tudósítónktól.) 

A szegedi építési és pálya-
fenntartási dolgozók nagy se-
gítségére vannak a forgalmi 
szolgálatnak a szállítási fel-
adatok elvégzésében, amikor 
biztosítják a pályák, az ál-
lomások vágányhálózatának, 
a kitérők forgalmi biztonsá-
gát. A fenntartási munkák 
végzésénél kiilön gondot for-
dítanak a sínek mellett 
ilyenkor oly gyakori lassú 
jelzések csökkentésére, illet-
ve megszüntetésére. 

VIII. pártkongresszus tisz-
teletére csaknem minden 
pályafenntartási munkahely 
felajánlásokat tett. A sze-
gedi rendezői szakasz dolgo-
zói például vállalták, hogy 
felkutatják a felesleges 
anyagokat és értékesítik. 
Nem csak ezt a felajánlásu-
kat teljesítették már, hanem 
mintegy ötven mázsa ócska-
vasat is összegyűjtöttek. A 
kisteleki pályafenntartás vas-
utas dolgozói 19 I-sínt kicse-
réltek két nap alatt Cssngele 
és Balástya állomások között, 
anélkül, hogy a pályát le kel-
lett volna zárni. Ugyanis a 

munkát csak akkor végezték, 
amikor éppen nem közleked-
tek vonatok. A Tisza pálya-
udvar XVI l-es pályamesteri 
szakasza az átrakó állomás 
pályafenntartási raktárának 
építését határidő előtt fe-
jezte be kongresszusi fel-
ajánlásként. 

Szilád! Sándor 

Új hazai búzafa j ták 
A Növénytermesztési és 

Növénynemesítési Kutató In-
tézet több mint 300 búzatörzs 
közül kiválasztotta a hét leg-
megfelelőbbnek ígérkezőt. Az 
idei év kedvezett a legértéke-
sebb törzsek kiválasztásának, 
mert a szélsőséges időjárás 
természetes szelekciót végzett: 
a most jónak bizonyuló hét 
törzs biztosan korán érő, hi-
deg- és szárazságtűrő, A ki-
választott jelöltek az országos 
összehasonlító kísérleteken 
bizonyítják majd be, hogy 
közülük melyik lesz az első 
intenzív magyar bűzafajta. 
(MTI) 

Bárkit kellemetlenül érin-
tene, ha kézfogás után vá-
ratlanul arcába sújtanának. 
Pedig N. N. elvtárs, egy sze-
gedi üzem művezetője vala-
hogyan így járt Bement a 
személyzeti osztályra, hogy 
megnézze saját személyi 
anyagát, amelyet nemrég 
egészítettek ki a feleségére 
vonatkozó értékeléssel. Ezt 
az értékelést természetesen 
abból a gyárból küldték hi-
vatalos értesítés formájában, 
ahol a felesége dolgozik. 

Készséggel át is adták ne-
ki az anyagot, hiszen nincs 
ma már abban semmilyen ti-
tok: nyíltan beszélünk gz 
emberekkel erényeikről és 
fogyatékosságaikról egyaránt. 
A sajátját már ismerte, an-
nak idején aláírásával is iga-
zolta, hogy egyetért a papírra 
fektetett megállapításokkal. 
Most arra volt kíváncsi, ho-
gyan bírálják el a felesége 
munkáját abban a gyárban, 
ahol dolgozik. 

Csupa jó. csupa elismerés 
minden. Büszke volt asszo-
nyára, hogy szeretik, meg-
becsülik. Olvasás közben ki-
ült arcára a megelégedés, 
högy lám milyen jó ez, ami-
kqr mindkettőjüket rendes 
embernek tartja a társada-
lom. Már éppen a száján 
volt, hogy köszöni szépen és 
visszaadja a papírlapot, ami-

Sógor 
a személyi 
anyagban 

kor puszta véletlenségből 
egy pillantást vetett a hátul-
jára is. 

Hat ez micsoda?! Néhány 
sor írás, amelyben az állt, 
hogy N. N. házaspár sógora 
az 1956-os ellenforradalom 
idején "a hőzöngök közé tar-
tozott*. 

Ennyi állt ott — nem több 
és nem kevesebb. De ettől 
rögtön lehervadt róla az elé-
gedettség derűje, sőt úgy 
érzete, mintha durván meg-
ütötték volna. A kérdések 
tömkelege tolakodott az 
agyába, azonall feleletre vár-
va. De csak semmitmondó 
választ kapott ott az irodán: 
nem kell törődni vele. njpcs 
semmi jelentősége. Dehát ak-
kor miért írták oda hat évvel 
az ellenforradalom után? És 
miért felelős ő a sógora ke-
lekótyaságáért? Különben is 
mindenki tudja, hogy harag-
ban vannak egymással éppen 
az akkori magatartása miatt, 
érthetetlen tehát, miért róják 
fel neki. Ismer ő tekintélyes 
kommunistákat, akiknek test-
vére, gyereke szintén ellen-

séges hangadó volt ötvenhat-
ban, sőt az országból is ki-
szokdöstek, az itthoniaknak 
mégsem hányja ezt senki a 
szemére. Helyes is. De akkor 
miért éppen őt bántják? 
Kezdődik megint a régi nó-
ta? . . . 

Egészen ad abszurdum vit-
te a következtetést, de nem 
tehetett róla. Felkorbácsoló-
dott benne valami ideges 
szorongásféle, amit azóta is 
csak üggyel-bajjal tudott le-
küzdeni. Jó, jó, elhiszi ő, 
hogy nipcs annak a hátul-
írásnak semmi különösebb 
jelentősége, de mégis, kinek 
mi lehet vele a célja Hát 
vagy van őszinteség, vagy 
nincs! 

Az ilyen esetek egészen 
ritkák már pártszervezeteink 
életében. Mégis jó volna, ha 
az illetékes elvtársak csak-
ugyan őszintén megmonda-
nák N. N. kommunista mű-
vezetőnek is, hogy mit ke-
res a sógora az ő káderlap-
ján. Ha igazán becsülik, tisz-
telik az embereket, elvtár-
sainkat, ha csakugyan tudá-
suk, tisztességük és végzett 
munkájuk alapján értékelik 
őket, akkor hagyják végre ab-
ba az ilyen értelmetlen fel-
j egyezg e léseket 

F. N. L | 

jai készítettek 
harcosainak. 

Büszkék voltunk finn ba-
rátainkra, a Finn Demokra-
tikus Ifjúsági Szövetség tag-
jaira, akik a napi munka 
után egész éjjel az utcákon, 
tereken őrködtek. Vigyáztak 
a VIT rendjére, szembe-
szálltak a rendbontó huligá-
nokkal. 

M^en rejlik m £ g £ . 
és a fasiszták vereségének 
magyarázata? Sokat beszél-
gettünk erről a küldöttség 
tagjaival. Talán mindenek-
előtt abban — s ez meg-
nyilvánult minden találko-
zón —, hogy a béke és ba- • 
rátság gondolata ma már 
egységes igénnyé vált a föld 
minden országában, legyen 
az kapitalista, vagy szocia-
lista; s egyaránt kívánja ezt 
fehér, vagy néger, a japán 
vagy a magyar leány. Ezt 
fejezte ki az a lelkes nagy-
gyűlés is hangulatában, jel-
szavával és tömegével, ahol 
Gagarin, a világ első űrha-
jósa az emberiség egyre 
szépülő jövőjéről, a termé-
keny béke megvédésének 
magasztos ügyéről beszélt. S 
ezt fejezte ki minden kéz-
fogás: a béke és barátság 
gondolata ma már világszer-
te legyőzhetetlen. 

S talán itt. Helsinkiben, e 
semleges, de mégis kapita-
lista ország fővárosában a 
sorozatos mesterkedések el-
lenére is, talán itt aratta e 
gondolat legfényesebb diada-
lát! Lehet-e véletlen ez, tör-
ténelmünk 1962. esztendejé-
ben? Semmiképpen 6em az! 

E világraszóló sikerben ré-
sze van természetesen a 
szocialista országok küldöt-
tei fegyelmezett, nyugodt 
magatartásának, a haladó 
erők egységes fellépésének 
is. A legdöntőbb talán mégis 
a finn közvélemény, a finn 
nép rokonszenvének meg-
nyerése volt 

A magyar küldöttség 
becsülettel teljesítette a fel-
adatát. Fegyelmezett, nyu-
godt magatartása, vidám 
közvetlensége már az első 
nap meghódította a finnek 
szívét, s csak tetézte ezt a 
művészek és sportolók nagy-
szerű szereplése, amelynek 
során 17 aranyérmet szerez-
tek a magyarok. 

Fellépésükkel, magatartá-
sukkal, eredményeikkel — s 
nemcsak a finnek között — 
igen sok barátot szereztek 
a magyar népnek, a magyar 
kultúrának. Meggyőződé-
sünk, hogy e találkozó finn 
rokonainkkal mély nyomokat 
hagyott Suomi lakceaiban, s 
túl azon, hogy kapcsolata-
inkban lényeges változást 
idézett elő, elvetettük a 
magját egy egészséges biza-
kodásnak is kommunista ba-
rátaink szívében. Érdemes 
harcolniok a szocialista jö-
vőért, áldozni, lemondani, 
szenvedni, mert ügyük min-
denképpen győzedelmeske-
dik; és erős. igen erős tá-
masz ehhez a világ szocia-
lista táborainak ott. Hel-
sinkiben is megnyilatkozó 
megbonthatatlan összefogása. 

5 hogy ezt finn barátaink, 
az egyszerű emberek, kom-
munisták és nem kommu-
nisták máris megértették, mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy búcsúzónk előtt az 
utolsó napon több mint szá-
zan jöttek el szállásunkra, 
többen családjukkal együtt, 
hogy elköszönjenek valakitől 
a magyarok közül, s további 
sikereket, boldogságot kíván-
janak nekünk. Többen már 
név szerint keresték egyik, 
vagy másik barátjukat, má-
sok csak egy magva rral akar-
tak még egyszer kezet fogni. 

Igen, «gy volt, savóit, 
6 , ' jol érez-

tük magunkat. Nem tudta el-
rontani szép élményünket a 
reakció durva provokációja 
sem. A finn nép baráti, test-
véri szeretete, a VIT impo-
záns politikai győzelme örök 
emlék és tanulság marad 
valamennyiünk számára. 

Bíró Lajos, 
Andrássy Lajos 


