
Hatva nhaterer ! Begyújtották 
új középiskolást vesznek fel a z ó r i á s k a z á n t 

A Művelődésügyi Miniszté-
r iumban összegezték az idei 
iskoláztatási munka eddigi 
tapasztalatai t . Elmondották, 
hogy a középfokú tanintéze-
t e k ú j elsőosztályosainak 
száma előreláthatóan azonos 
szintű lesz az előző tanévi-
vel, vagyis az általános is-
kolát most végző gyerekek 
közül 66—67 ezren tanulnak 
tovább középiskolákban. A 
nyolcadikosok jelentkezési 
lapja i t az általános iskolából 
március elsejéig országszerte 
megküldték az első helyen 
megjelölt oktatási intézmény-
be. 

A vidéki tapasztalatok arra 
muta tnak , hogy egyre több 
f ia ta l jelentkezik szakmun-
kástanulónak. A techniku-
mokba és a szakközépisko-
lákba vidéken általában töb-
ben jelentkeztek, mint ahánv 
f ia ta l t fel tudnak venr.i az 
ú jonnan nyíló első osztá-
lyokba. 

A tapasztalatoK szerint 
mindenüt t az eddigir.el na-
gyobb gondot fordítottak ar-
r a hogy a fizikai dolgozók 
tehetséges gyermekeinek to-
vábbtanulását minél nagyobb 
arányban biztosítsák, e f iata-
lok még mindig nem kielégí-
tő számban je lentkeinek a 
gimnáziumok szakosított 
tan tervű osztályaiba. 

Rendkívül fontos, hogy 
egyetlen műveltségi vagy 

egyéb szempontból hátrányos 
helyzetben élő család tehet-
séges gyermeke se marad jon 
ki a továbbtanulók sorából 
— hangsúlyozták a miniszté-
r ium illetékesei. 

A felvételi kérelem ügyé-
ben a középiskola igazgató-
ja dönt. A döntésnél alap-
vetően figyelembe veszik a 
tanulmányi átlageredményt, 
de feltét lenül szükséges az 
egyéb körülmények gondos 
mérlegelése is. tgy szerepet 
játszik a döntésnél a kiemel-
kedő tehetség, a rá te rmet t -
ség. az egyes tantárgyak 
i ránt megnyilvánuló külön-
leges érdeklődés, az abban 
felmutatot t eredmény, s aem 
utolsósorban a tanuló álta-
lános magatar tása. 

Már az utolsó simításokat 
végzik Százhalombattán, a 
Dunamenti Hőerőműben 
épülő el6Ő, 150 megawatt 
villamos energiát termelő 
gépsor IV. blokkján. Csü-
törtök reggel begyújtot ták a 
több emelet magasságú ka-
zánt, amely óránként 500 
tonna gőzt szolgáltat a blokk 
működéséhez. Az óriás ka-
zán tűzterében 28 úgyneve-
zett olajégő segítségével 
termelik ma jd a 150 at-
moszféra nyomású gőzt. 

Ha m á r rendszeresen ter-
mel az ország első 150 me-
gawattos blokkja, annyi vil-
lamos energiát szolgáltat 
ma jd . amennyi elegendő 
két olyan nagy város ellátá-
sára, mint például Debre-
cen és Miskolc. 

Harminc vagon árunk 
a lipcsei vásáron 

A következő héten 300 
magyar üzem 1200 termé-
ke kerül Lipcsében nemzet-
közi szemlére. Ezek között 
80 olyan ú j konstrukció ta-
lálható, amelynek sorozat-
gyártása, illetve expor t ja ez 
évben kezdődik, vagy már 
megkezdődött, s a mintada-
rabok most mutatkoznak be 
elösözör a külföldi szakkö-
röknek. 

A lipcsei vásárra küldött 
30 vagonnyi magyar gyárt-
mány között lesz a talál-
mányként is elfogadott t rau-
matológiai műtőasztal, a fe-
hérvérűség elleni küzdelem 
egy ú j gyógyszere, a Nye-
lobsomol. A magyar szer-
számgépipar 14 különböző 
konstrukcióját is megis-
merhetik a vásárlátogatók. 

A nagy víz és a kis „ereszek" 
A belvíz elleni küzdelem tanulságai 

'A február eleji nagy bel-
r íz Csongrád megyében is 
előre várható volt. 1963 má-
eodik felétől erősően csapa-
dékos időjárás volt hazánk-
bon. kivéve egy-két esőben 
•zegény hónapot. A talajvíz 
tavaly novemberben és de-
cemberben is magas volt 
mér . Sajnos 1965 utolsó két 
hónapjában a sokévi átlag 
fölötti csapadék hullott. Ek-
kor már nyilvánvalóvá vált, 
hogv a t a la j víztelítettsége 
közel állt a negyvenes esz-
tendőkhöz, amikor a buda-
pesti út is vízben volt Fe-
hértótól Sándorfalváig. Er-
r e a telítettségre jött télen 
a vastag hóréteg, amely az-
trtan napok a la t t elolvadt, s 
négyzetméterenként 40—60 
filer ú j a b b vizet eredmé-
nyezett. 

A felhívás után 
A vizes esztendőre szóló 

előrejelzések tehát megbíz-
hatóak voltak. Ezért 1965. 
október 15-én négy vízügyi 
igazgatóság Szegeden tartott 
belvízvédekezési tanácsko-
zást. Ezen meghatározták a 
várható belvízkár elhárí tá-
sa érdekében a szükséges 
teendőket, kezdve a műsza-
ki felkészültségtől az álla-
mi és viztársulati munkák 
összehangolásáig. A téli le-
fagyás előtt éppen a no-
vemberi és decemberi nagy 
mennyiségű csapadék mi-
a t t Csongrád megyében szór-
ványosan mintegy 12 ezer 
holdat borított má r bel-
víz. Nagy része rét és le-
gelő volt, kisebb része ve-
tés és szántó. 

Ezt a kezdeti belvizet le-
vezetni földjeikről, rét jeik-
ről a tsz-ek kötelessége lett 
volna, mint ahogy erre fel-
szólítást is kaptak már az 
október 15-én tartot t belvíz-
védekezési értekezleten. 

Sajnos, a nyomatékos fel-
hívásnak alig lett foganat-
ja. A novemberi, decembe-
ri vizek jórészt ott marad-
tak. lefagytak, s rá juk-
hullott a 60 centiméteres 
hó 

Eldugult átereszek 
Szegeden Petöfi telep egy 

részét. Tápé szomszédságá-
ban iepte meg a belvíz. A 
Szilién főcsatorna egyébként 
is nagy tömegű vizet szállí-
tott, s ehhez jött még a te-

lepen és a Tiszatá j Tsz 
földjein is elolvadt hó vi-
ze. Csak a gyors beavatko-
zás segíthetett. Az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság hoz-
zájárulásával , mintegy más-
fél kilométer hosszan, úgy-
nevezett övcsatornát húzott 
az Alsó-tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság, s ezzel későbbi 
évekre is megoldották ezen 
a részen a belvíz elvezeté-
sét. 

Egy tanulság azonban 
máris levonható. A Szegedi 
Víz- és Csatornaművek Vál-
lalat is szomorú tényként 
állapította meg, hogy Pe-
tófitelepnek ezen a szaka-
szán is el voltak dugulva az 
átereszek. A lefolyóárkokat 
a hótól időben nem szabadí-
tották meg, s a víz a r ra tört 
magának utat, amer re tu-
dott. Elégtelen volt tehát az 
előzetes és határozott fel-
szólítás a levezetőárkok és 
áteieszek tisztítására. Re-
méljük, hogy a mulasztók-
kal szemben megfelelő bír-
ságot ró majd ki az erre 
illetékes tanács. 

Normális körülmények kö-
zött Csongrád megyében 
3—4 hét szükséges a belvi-
zek lefolyásához. A fő- és 

mel lékcsa torna-rendszerek 
jelenleg e r re képesek. Ezt a 
tel j es ítóképességet a zon ba n 
most mégis meg kellett 
gyorsítani. 

A társulatok 
megerősítése 

Megfeszített erőre \olf 
szükség, hogy Csongrád me-
gyében a 78—80 ezer hold-
nyi belvízelöntéssel gyorsan 
megbirkózzanak. Az elön-
tött területek kétharmad ré-
szét ú jabb szivattyúk beál-
lításával 17—18 n a p a la t t 
megszabadították a víztől, s 
a többivel most m á r köny-
nyebben boldogulnak. Eh-
hez azonban hozzá kell ten-
ni, hogy a Tisza rendkívül 
magas vízállása miatt most 
már fakadó vizek is nehezí-
tik a víz elvezetését, más-
részt a homok partokból is 
kiszivárog a talajvíz. 

S i t t kínálkozik egy má-
sik tanulság levonása: a 
vízgazdálkodási társulatok 
Csongrád megyében is hat-
hatós erőt képviselnek. Eze-
ket a tsz-ek és állami gaz-
daságok ta r t j ák fenn, ön-
álló költségvetéssel. Az úgy-

nevezett harmadik kategó-
r iá jú csatornák karbantar -
tását végzik. A társulatok 
fenntar tásához az érdekelt 
gazdaságok holdanként 10 
—15 forinttal járulnak hoz-
zá. Ez viszonylag nem sok, 
s a gazdaságok könnyen ki-
fizetik. Ahhoz viszont, hogy 
a vízgazdálkodási társulatok 
a csatornák karbantar tásán 
kívül a sa já t területükön ú j 
és korszerű létesítményeket 
is végezhessenek, a holdan-
ként! hozzájárulás összegét 
kicsit fel kellene emelni. 
Ennek megvalósításával a 
vízgazdálkodási társulatok 
még hathatósabban rendel-
kezhetnének adott esetben a 
vizek visszatartásával, vagy 
azok elvezetésével. Az er re 
vonatkozó tanulmánytervek 
elkészültek az Alsótiszavidé-
ki Vízügyi Igazgatóságnál, 
tehát a kivitelezés is meg-
valósítható. S ezt a tervet 
valóra váltani nagy teljesít-
ményű gépi erővel is készen 
áll a vízügyi igazgatóság. 

L. F. 

A FALD VAGY II VAROS? 
Az elvándorlás és okai a deszki Kossuth Tsz-ben 

Kétségtelen, a szocializ-
mus építésének velejárója-
ként megélénkült a társa-
dalom mozgása. A lendüle-
tes iparosítás a munkaalkal-
maknak olyan mennyiségét 
hozta létre, hogy a koráb-
ban bizonytalan kereseti le-
hetőségű mezőgazdasági 
munkások, vagy a fiatal tsz-
ek i ránt még bizalmatlan 
parasztemberek tömegesen 
indultak a város felé. Ké-
sőbb, jóllehet a közös gaz-
daságokban is találtak vol-
na stabil munkát , kitágult 
fa lun a kulturális lehetőség, 
már csak *rzal is, hogy a 
fej lődő kömekedés lényege-
sen csökkentette a városok 
távolságát, mégis, a koráb-
ban elvándorol taknak csak 
kisebb hányada té r t vissza 
a mezőgazdasági munkához. 
Ha visszatért. Mert az el-
vándorlási folyamat jelen-
leg is észlelhető, ha nem 
is olyan intenzíven, mint 
korábban. 

üregszik a tagság 

Mi ennek az oka? Erre 
kerestem választ a deszki 
Kossuth Termelőszövetke-
zetben, ahonnan szintén töb-
ben Szegedre járnak dol-
gozni. Még néhány hónap-
ijai ezelőtt is voltak, akik 
búcsút intet tek a szövetke-
zetnek, noha világéletükben 
a mezőgazdaságban érezték 
jól magukat . És ma is szere-
tik a földet, a falusi éle-
tet! 

Érdekes, hogy egyrész-
ről a Kossuth Tsz vezetősé-
ge, másrészről az elvándo-
roltak és hozzátartozóik kü-
lönféleképpen magyarázzák 
a dolgot. A szövetkezeti iro-
dán elmondják, hogy Pósa 
László, Czirok Pál, Fehér 
András, Antoni István, Szá-
raz Mihály, Mikuska István, 
Bálint István tsz-tagok és 
társaik jelenleg a MEGYE-
VILL, a szegedi kenderfonó-
gyár, a Szegedi Építőipari 
Vállalat, vagy a Szegedi 
Fürdők- és Hőforrás Válla-
lat munkásai , alkalmazottai , 
s m ind j á r t hozzáteszik: kö-
zülük egyik-másik így ta-
lál ja meg jobban a számí-
tását. Persze olyan is akad, 
aki „fázik" a munkától , 
azér t ment a városba. Emi-
a t t nem nyugtalankodnak 
különösképpen, pedig a tsz-
ben maradottak lassan-las-
san megöregszenek. A kö-
zösség 108 nyugdíjast tart 
nyilván, de őket kivéve is 
körülbelül 50 év a Kossuth-
hoz tartozók átlagos életko-
ra. Amikor zsákolni kell, 
vagy hasonló nehéz munka 
adódik, bizony aJig akad je-
lentkező, s ezt ér thető is. 

Mivel indokolja Lele Lász-
ló elnök, Frányó Pál üzem-
gazdász és más szövetkezeti 
'"ezetők a városi orientá-
ciót? A felhozott indokok 
között szerepel: az iparban 
több a családi pótlék; ha-

Baráti találkozók, 
tapasztalatcserék 

Az MSZBT idei programja Csongrád megyében 
Tegnap, csütörtökön együt-

tes ülést tartot t Szegeden a 
Hazafias Népfront Csongrád 
megyei bizottsága ás a Ma-
gyar—Szovjet Baráti Társaság 
megyei elnöksége. Az ülésen 
részt vett és felszólalt Lóránt 
Sándorné, az MSZBT orszá-
gos központjának képviselő-
je. 

Dr. Boda Domokos egyete-
mi tanárnak , az MSZBT me-
gyei alelnökének megnyitó 
szavai u tán Boros József, az 
MSZBT megyei t i tkára szá-
molt be az országos kongresz-
szuson szerzett tapasztalatok-
ról. Ezután az elnökség meg-
tárgyalta a baráti társaság 
éves munkatervét . 

A munkaprogramban sze-
replő konkrét célkitűzések a 
Szovjetunió és hazánk, illet-
ve a két nép további kap-
csolatainak elmélyítését szol-
gálják. Ezért az idén még 
intenzívebbé igyekeznek ten-
ni a baráti találkozókat, 
ezeknek számát főleg a me-
gye falvaiban szaporít ják. 
Közös kul turál is és sportren-

dezvények szervezésén kívül 
szovjet f i lm- és képzőművé-
szeti, továbbá könyvismerte-
tő előadássorozatok, film-, 
foto- és egészségügyi kiál-
lítások, élménybeszámolók 
szerepelnek a társaság tervei 
között. 

Üj módszerekkel kezdenek 
hozzá az idén az orosz nyelv-
tanfolyamokhoz, hogy a 
Szovjetunióba tur is tautak-
ra készülők minél alaposabb 
nyelvi tudással ismerkedhes-
senek a szovjet nép életé-
vel. Ennek annál inkább is 
nagy a jelentősége, mert az 
idén Ukra jnában rendezendő 
Magyar Hét ünnepségeire — 
az eddigi érdeklődés a lap ján 
— nagyobb kirándulócsopor-
tok utazására lehet számíta-
ni. A barát i társaság ebből 
az alkalomból k ívánja még 
szorosabbra fűzni a testvér-
várossal, Odesszával a szege-
diek kapcsolatát, ezért több 
intézmény közreműködésével 
kiállítások rendezésére ké-
szül Odesszában. 

m a r a b b és nagyobb összeg-
gel lehet nyugdíjba menni; 
a tsz-tag kisebb kedvez-
ményt kap családi ház épí-
tése esetén; a szövetkezeti 
gazda nem vásárolhat rész-
letre; a munkaegység-teljesí-
tés, vagyis a szorgalom kö-
zömbösen hat a nyugdíj-
alapra, s ez alig ösztönöz a 
tanulásra, a továbbképzésre; 
a mezőgazdaságban hosz-
szabb a munkaidő; a gyár-
ban nem kell sarat taposni 
és így tovább. Valóban, 
ezek ma még kétségtelen 
tények, de ha a másik ol-
dalt is meghallgat juk, kis-
sé másként fest a dolog. Ki-
derül : korántsem a felsorol-
tak r iaszt ják el elsősorban 
az embereket . 

II vonatozás nem kifizetfi 
Becsei József 21 éves fia-

talember. A Szegedi Papri-
kafeldolgozó Vállalatnál 
dolgozik és naponta haza-
j á r Deszkre, a családjához. 
A gyárban megkeresd a ha-
vi 1600 forintot, azonban, ha 
a Kossuth Tsz 1300—1400 
forintot nyú j t ana neki, 
már is a lá í rná a belépési 
nyilatkozatot. Szerinte 

ugyanis az üzemben sem fe-
nékig te j fel az élet. Neki 
Szegedre és vissza az uta-
zás három órá jába kerül 
naponta, ami a nyolcórás 
műszakkal együtt bő tizen-
egy órát tesz ki. Ennél 
hosszabb időt a szövetkeze-
ti gazdák sem dolgoznak, 
sőt télen alig csinálnak va-
lamit. s ha okosan megy a 
gazdálkodás, ezt anyagilag 
sem sínylik meg. Továbbá 
az utazással já ró ácsorgás 
jelentős költséget is emészt, 
hiszen sokan a vonatra vá-
rakozva, una lmukban is 
rendszeresen megisznak egy 
pohár bort, vagy pálinkát. 
Becsei József áll í t ja, ha a 
nőtlen embereknek szimpa-
t ikusabb is a város, a csa-
ládosoknak jóval kevésbé, 
ö már minden oldalról 
meghányta-vetet te a prob-
lémát és kijelenti : mihelyt 
észreveszi, hogy a szövetke-
zetben biztos jövedelemre 
számíthat, rögtön abbahagy-
ja a vonatozást, mer t az 
meggyőződése, hogy a szo-
ciális jut tatások is fokoza-
tosan kedvezőbbek lesznek. 
Megunta a tehetetlenséget 

De men jünk tovább. Mit 
mondanak azok, akik csak 
néhány hónapja „léptek 
meg" a Kossuth Tsz-ből? 
Valóban a dolog könnyeb-
bik végét keresték? A negy-
ven év körüli Száraz Mi-
hály gúnyosan elmosolyodik 
a kérdésen. Szeptember ele-
jén jött Szegedre a fü rdő-
vállalathoz, ahol szenet la-
pátol, salakot hord, s bizony 
alaposan elszáll izmaiból az 
erő, mire indulhat hazafelé. 
Panaszkodik. Nem az üzem-
re, hanem a szövetkezetre. 
Azt mondja, sohasem tud-
ta elképzelni, hogy valaha 
is ot thagyja a földet, s most 
mégis kénytelen volt vele. 
Hogy miért? Csakúgy öm-
lik tielöle a megokolás, nem 
is próbál ja fékezni. 

Alapító tag volt, 1949-ben 
már r ingat ta a tsz Bölcső-
j é t Szerinte vagy hét esz-
tendeig fiatal, lelkes embe-
rekből állt a t agság csak 
később szökdösött el a nyug-
talan, a jobbat türelmetle-
nül sürgetők egy része. 
Megunták a toporgást, a te-
hetetlenséget. Pedig olyan 
fö ld je van a Kossuth-
nak, hogy pá r j á t ritkítja, az 
adottságát nézve aká r a 
legjobb tsz is lehetne a me-
gyében. De há t a tagságot 
édeskeveset hal lgat ták m e g 

hogyan lehetne a hibákat 
orvosolni, még az újságíró 
is sokszor csak az irodán 
kilincselt, ahol szépre pin-
gálták még az ördögöt is. 
Nem szívesen dolgozik a 
városban, mert. nagy teher-
tételnek érzi. de csak a k -
kor megy vissza a közös-
be. ha m a j d iát valamilyen 
biztosítékot az előrelépésre. 
Bálint István, aki szintén a 
deszki Kossuth Tsz-ből jött 
a fürdővállalathoz, szűksza-
vúbban beszél ezekről a 
kérdésekről, de mindenben 
a lá támaszt ja Száraz Mihály 
véleményét. 

Jlz igazgató dicsérete 
És mit mond róluk Bár-

dos Miklós igazgató? 
— Én azt szeretném, ha ezek 

az emberek végleg megra-
gadnanak nálunk. — Ezt 
mondja . — Állítom: egy 
közülük többet ér, mint há-
rem olyan városi, aki köz-
vetítés ú t ján kerül hozzánk. 
Száraz Mihályon látszik, 
hogy a munka lételeme. 
Egyetlen szavam sincs el-
lene, sőt, már is emeltem a 
fizetését. Megérdemli, mer t 
támaszkodhat r á a vállalat. 
Bálint is ilyen. Ök szinte 
nem ismerik a lehetetlent. 
A múltkoriban akkor é rke-
zett meg a szén, amikor le-
já r t a munkaidejük . Ami-
kor felvetet tük nekik, hogy 
nem hagyhat juk a szállít-
mányt é jszakára az utcán, 
a legkisebb megjegyzés nél-
kül, jó kedvvel lá t tak m u n -
kához. 

Egy nyugdíjas szemével 

Hátha elfogultak azonba* 
ezek az emberek, s a ta* 
vezetősége iránti ellenszenv 
beszél belőlük. Ezért ke-
restem fel deszki o t thon^ , 
ban a már nyugdíjas Pósa 
Lajost is, aki szintén alapí-
tó tag, s állítólag harag ém 
kedvezés nélkül szokott vé-
leményt nyilvánítani. Le-
gyintett, mihelyt szóba hoz-
t a m a problémát. 

— Ugyan! — mondta. — 
Milyen fel lendülésre lehet 
ott számítani, ahol tönkre 
hagyták meni a szarvasba 
kihordott értékes szerves 
trágyát, ahol a lekaszált lu-
cernát e ladták a megye m á s 
részébe, az állattenyésztés 
pedig még most is ráf izeté-
ses? Tényleg ba j van néha 
a munkafegyelemmel, de so-
kan azért húzódoznak a kö-
zös munkától , mer t kapnak 
is érte 'valamit, meg nem 
is. Én a lap jában véve meg-
értem, hogy aki nem a gé-
pek, t raktorok körül fog-
lalatoskodik, az iparkodik 
elhúzódni innen valamerre . 

Ehhez még csak annyi kí-
vánkozik, hogy Pósa Lajos 
18 éves unokája a Szegedi 
Hangszerkészítő Vállalatnál 
dolgozik, s min t mondja , 
eddig még meg sem fordul t 
a fejében, hogy a Kossuth 
Tsz-ben is elkelne az ö ere-
je, munkabírása . 

V é g s ő k ö v e t k e z t e t é s n e k 
Nem a város vonzza, ha -

nem a deszki Kossuth Tsz 
jelenlegi állapota, a jövedel-
meket ábrázoló, évről év re 
lapos grafikon taszítja a 
szövetkezeti gazdák egy ré-
szét. A helyzet azonban meg-
változtatható, csak bátran 
keli kibontani a bajok gyö-
kerét, tekintet nélkül a sze-
mélyes érdekekre és sértő-
désekre. Vár ják ezt a Be-
csei Józsefek, a Száraz Mi-
hályok, akik a mezőgazda-
sági munka megszokása és 
szeretete miat t is lényegé-
ben visszavágyódnak a fa lu-
jukba. 

F. Nagy István 

Túlteljesítik vállalásukat 
Néhány hete külön kérés 

érkezett a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalathoz. A 
HUNGAROTEX Texti lkülke-
reskedelmi Vállalat tolmá-
csolta a szovjet megrendelők 
kérését: a szegedi üzem az 
első negyedévi tervében sze-
replő 575 ezer négyzetméter 
ponyvát tíz nappal előbb ké-
szítse el, és ezzel segítse 
megvalósítani a szovjet fel-

dolgozó üzem kongresszus! 
fe la jánlásának megvalósítá-
sát. 

A vállalat vezetői és dol-
gozói örömmel tesznek ele-
get a kérésnek. Maguk is 
csatlakoztak az SZKP XXIII . 
kongresszusa tiszteletére tet t 
felajánláshoz és vállalták, 
hogy március 20-ig elkészítik 
és ú tnak indít ják az első ne-
gyedévi szovjet exportoonv-
va mennyiséget. 
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