
Húszmilliós beruházás 
a tápéi gépüzemben 

ért a vízügyi szakemberek tanácskozása Véget 
Befejeződött Szegeden a 

kétnapos országos tanácsko-
zás, amelyet az Alsó-tisza-
vtdéki Vízügyi Igazgatóság 
rendezett gépüzemi munka-
szervezésről, bérügyi kér-
désekről, gépészeti berende-
zések szervezeti felépítésé-
ről. A tanácskozásról nyi-
latkozott lapunk munkatár-
sának Dános Valér főmér-

Az Alsó-tiszavidéki Víz- a Csongrád megyei Építő-
ügyi Igazgatóságnak ez a di- ipari Vállalat Új mühely-
cséretes _ kezdeményezése csarnokot, munkásszállást, 
hoz-e további fejlődést a tá-
péi gépüzemben? 

— Noha felszereltsége jó 
— válaszolta Dános Valér 
—, újabb beruházást kap ez 
a telep az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóságtól. A 
tervek már készen vannak 

nők, a vízépítőipari központ egy húszmillió forintos be-
ruházáshoz, amelyet a kö-
zeli hónapokban kezd meg 

helyettes vezetője. 
— A vízügyi igazgatósá-

étkezőt létesítünk a tápéi 
gépüzemben. Természetesen 
ez a beruházás összefügg az 
igazgatóságnak azzal a gaz-
dasági kezdeményezésével, 
amelyet két napon út meg-
vitattunk, s eredményessé-
gét mint követendő példát 
magunkkal visszük, hogy 
kamatoztassuk valamennyi 
vízügyi igazgatóságunkon. 

Gyorsan eloltották 

gok közül — mondotta 
elsőként az Alsó-tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság kezde-
ményezett és élt azzal a le-
hetőséggel, amelyet az Or-
szágos Vízügyi Főigazgató-
ság irányelvekben meghatá-
rozott a gépészeti szerve-
zettség megvalósításával 
kapcsolatban. Az egy évvel 
ezelőtt itt bevezetett ú j bé-
rezési rendszer hatékonysá-
gának voltunk szemtanúi 
tápéi javító gépüzemben. Az 
órabérről áttérés a darabbé-
rezésre változatlan létszám 
mellett mintegy 12—13 szá-
zalékkal növelte a munka 
termelékenységét, s átlago-
san 8 százalékos kereset-
emelkedést eredményezett a 
dolgozóknak. 

Az itt szerzett gyakorlati 
tapasztalatok országosan ér-
vényesek lesznek-e a többi 
igazgatóságokon is? 

— A mindenképpen gyü-
mölcsöző módszert — hang-
súlyozta —, amely a két-
napos tanácskozás vitájában 
is megállta a helyét, szeret-
nénk közkinccsé tenni 
1968 januárjától valameny-
nyi vízügyi igazgatóságon. 
A tápéi gépüzemben tett 
helyszíni szemle is bizonyí-
tott az ú j módszer mel-
lett, amely kétségtelen, 
hogy a gazdasági mecha-
nizmus bevezetésének kezde- (Somogyiné felv.) 

v J ? " Tegnap délután a tápéi olajkút mellett gondatlanság 
ugyi igazgalosagon. JODD Í Z m i a U k i g y u l l a d t a z árokban, gödrökben összegyűlt olaj. 

« A tözet az okozta, hogy egy tapei lakos hulladékot ége-
tőbbráeebecsütost tan a tár? t c U a z o I a j J a l a , i t a l o U á r o k "»««•»• A hatalmas lángokat 
sadalrui UüsOdon Védelme ' a " e l > - n r c eloltottak 
Túl azon, hogy a belvíz- és 
árvízvédelemben olyan fon-
tos, nagy teljesítményű gé-
pek soros javításával gyor-
sabban és pontosabban ké-
szülnek el, minden egyes 
dolgozó közvetlenül is ér-
dekelt az egész telep mun-
kájában, hiszen annak ered-
ményességétől emelkedik a 
jövedelmük. 

Legfontosabb a megelőzés 
A veszélyeztetett gyermekek helyzetéről 

Rendezetlen családi viszo- sze verés követ. Máshol a tét, vagy eleve olyan hely-
nyokból, naponta kerekedő részeges apa hajszolja csa- zetet teremtenek, melyek 
perpatvarokból, iszákos, gon- ládját éjszakánként a ház alapjaiban teszik lehetctlen-
datlan szülőktől hozzák is- körül, s a kalandok után 
kólába legfrissebb reggeli reggel álmatlanul, fáradtan 
„élményeiket", tízórai, uzson- érkezik a kisdiák iskolába, 
na helyett lelki vívódásai- Máshol a lakásviszonyo-
kat, álmos, mosdatlan tekin- kon kellene változtatni: vi-
tetüket azok a gyerekek, zes falú. kilincstelen ajtóval 
akiket a pedagógus így tart nyíló „éjjeli menedékhelye-
számon: veszélyeztetett ta- ken" hiába élnek becsületes 
nulók. Állami és társadalmi szülők - a gyerekek egész-
szervek, iskolák, KISZ- és ségét fenyegeti veszély. Olyan 
úttörőszervezet, rendőrség, kislány is akad — az álta-
gyámügyi hatóságok, meg- lános iskola ötödik osztá- gyobb felelősség terheli! 
annyi 'segítő kéz a lelki lyában! - , aki a szexuális 
egyensúlyukban megzavart élet gyönyöreiről világosítja .. . 
gyerekek támogatására, az fel legártatlanabb szándék- LqyUl t6S 6T0V6I 
egészséges, boldog gyermek- kai pajtásait, s vajon hon- 0 

korhoz visszavezető út nan e tájékozottság, ha nem A pedagógus szülői érte-
egyengetésére. A gyermek-és az otthoni mindennapok ku- kezleteket, előadásokat tar'.. 

né ilyen körülmények kiala 
kulását. A megelőzést ter 
mészetesen ott kell kezdem 
ahol a gyerekek idejük lep 
nagyobb részét töltik: a csa-
ládban. De a feladat nem 
csak a pedagógusé. Túl keil 
lépni azon a szemléleten 
hogy „az iskola felelős a 
gyermek neveléséért". Való 
igaz, a szülőt talán még na-

ifjúságvédelem „munkásai" sza eseményeiből, 
komoly erőfeszítéseket tesz-
nek: Szegeden mintegy a " I " I 
negyven oktatási intézmény- A SZUIOK 
ben kísérik figyelemmel a . 
veszélyeztetett tanulókkal T6I6IŐSS6Q6 
történő foglalkozást, általá-
nos Iskolákban 12 ezer 096, 
technikumokban és középis-
kolákban 6179 gyerek csalá-
di körülményeit vizsgálják. 

egyéni beszélgetéseket, csa 
ládlátogatásokat végez, de a 
veszélyeztetettséget csökken -
teni vagy megszüntetni csak 
ügy lehet, ha az iskola, szü-
lő és társadalom egymással 
összhangban, kölcsönhatás-
ban fáradozik ezen. 

Erről tanácskozott mina) 
a városi tanács vb melleit 

Miért? 

H-jelű távirattal 
Kevesen tudják, hogy a 

Szeged 1. posthivatal távir-
dájának legforgalmasabb és 
legnehezebb napja május 
6-tól 13-ig tartanak. Ebben 

Társadalmi összefogással: 

Magasnyomású vízvezeték 
Ságváritelepen 

Csaknem egy éve már. Mészáros István, Csiszár Ist-
hogy Szegeden, a Ságvárite- ván és Bogyó István — 50 
lepen megkezdődött a Pcs- tagú brigádot szerveztek az 
tás Szakszervezet területi építtetőkből és a környék la-
bizottságának szervezésében kőiből s megkezdték egy 560 
egy 50 lakásos társasházépí- folyóméter hosszú árok ki-
tési akció. Az építkezés szé- ásását. A társadalmi mun-
pen halad, az építtetők ka nagyszerűen halad, s a 
megrendelésére a Szegedi napokban a víz- és csator-
Építőipari Ktsz eddig 8 iker- namű dolgozói megkezdhetik 
házat adott át, amelybe 16 a magasnyomású vízvezeték-
család költözhetett be. csövek lefektetését, utána is-

A társasházépítési akció m é t a társadalmi brigád lép 
részvevői a napokban meg- munkaba: betemetik az ar-
beszélésre jöttek össze, s in- kot. 
tézőbizottságot alakítottak, A l n - kerületi tanaes 
amely arra hivatott, hogy építési- es kozeledesi eso-
társadalmi munkával segít- portjn ígeretet tett a Mun-
sék a magasnyomású viz be- kasőr s o r es a Kankas F n -
vezetését. a későbbiek fo- g>'es u t c a jardajanak rend-
lyamán pedig a járdák, utak behozására, ha a lakók segi-
, a . • ii .c„ tenek tarsadalmi munkaval. 
korszerűsítését. A bizottság A z i n l é z ő b i z o t t s á g t e h á t a z 
tagjai - Harcsas Laszlo, árok kiásása után ezt a mun-
Bojtos József, Szalai István, kát szervezi meg. 

hz időben rendezik ugyanis 
a középiskolai és az egyete-
mi ballagásokat, s ekkor van 
az anyák napja. 

A Szeged 1. postahivatal-
ban is évek óta ismeretes az 
úgynevezett H-betűvel ellá-
tott távirat Ez azt jelenti, 
hogy a feladónak nem kell 
előre kiszámítania, hogy mi-
kor adja fel telefonon vagy 
készpénz befizetéssel a dísz-
táviratot. Napokkal előbb is 
feladhatja, ha a H-jel mellé 
odaírja, hogy 6 án, 7-én, 8-
án vagy 13-án kéri a kézbe-
sítést Ez a megoldás kényel-
mes a feladónak, s könnyí-
ti a postahivatal munkáját is. 

Ilyen és ehhez hasonló 
esetekben az állami gondo-
zásba vétel csak részben je-
lent megoldást Azokokvizs- működő gyermek- és ifjúság-
gálatakor kiderült, a vészé- védelmi munkaértekezlet, 
lyeztetettség 61 százalékban ahol Krasznai László, a mű-
éi szülők hibája. velődésügyi osztály munka-

Legfontosabb és talán leg- társa tartott előadást A ve-
hatásosabb tennivaló ez al- szélyeztetettség okainak fel-
kalommal is — csakúgy, mint tárásáról kialakult vitában 
az orvostudományban — a több hozzászólás, javaslat 
megelőzés. A megelőző mun- hangzott el, melynek ered-

kek; éhesek, csak az italo- ka lényegében olyan erőfe- menyét Papp Gyula, a vá-
zas után maradt forintokból szítéseket jelent, amelyek rosi tanács vb elnökhelyet-
.,könyvelnek" maguknak né- vagy megakadályozzák a ká- tese foglalta össze, 
ml ételre valót — amit per- rosító körülmények létrejöt- N. L 

GYORSPOSTA • GYORSPOSTA 
GYORSPOSTA ® GYORSPOSTA 

Feljegyzéseik szerint jelen-
leg 18 ezer 275 diák közül 
481 él veszélyeztetett környe-
zetben. Egyik helyen gon-
datlanok, piszkosak a gyere-

A Kaszás utca 
világítása 

Nem lesz baleset 
A Gogol utca 24. szám feléjük sem. „Az aknamlnt-

, . . , , , , , . alatti ház lakói levelükben egy 4 és fél méter mély, s 
Tobb alairassal érkezett k i f o g á s o i t á k . bár az ingat- nem merjük a gyerekeket az 

levél szerkesztőségünkbe a lankezelő vállalathoz beje- udvarra engedni, mert ha 
Kaszás utca külső végének lentették, hogy az udvarban valamelyik véletlenül bele-
lakóitól. A levélírók sérel- 8 7 a k n a ^ v a n szakadva, s esik, bizony komoly baleset 

ott vissza is igazolták a sür- érheti" — írják a Gogol ut-
gős javítást, mégsem jönnek cai lakók. mezik, miért nem szereltet 

fel a III. kerületi tanács leg-
alább egyetlen villanyt a A Gogol utca 24. szám alatti ház lakóinak panaszá-
Kaszás utca külső részére. na a 3-as számú házkezelőség brigádvezetője, Jablonszki 

„A sötétség miatt sokszor °ezső válaszolt. Elmondta, hogy a házkezelőséghez az út-
csaknem lábunkat törjük, s burkolat javítása miatt érkezett be kérelem. Ezt május 
a huligánok is a sötétséget 3 1 _ i határidővel tervbe is vették. Most azonban ígéretet 
használják fel garázdálko- t e t t rá, hogy a jövő hét első napjaiban sürgősen rendbe-
dásra" — írják. hozzák az aknát, nehogy baleset legyen. 

A Kaszás utcaiak kérésé-
re Gladics József, a III. ke-
rületi tanács építési és köz-
lekedési csoportvezetője vá-
laszolt. Elmondta, hogy a 

Jogosan fizetett 
Csépányi Dezső Algyő, Sze- járás után hárítják eV. így 

Cedi utca 37. szám alatti la- történt ez az ő esetében is, 
kos a DÁV eljárására pa- amikor is többszöri bejelen-

múlt hónapban megrendelték naszkodott Töveiében kifő- tés. kérés után jöttek a sze-
a DÁV-nál a Kaszás utca f á s ? l t ? ' h o g y többször elő- relők a hibát kijavítani, Sé-

fordult; „Az Algyőre kija- relmezi még azt is, hogy a 
vilagositásanak korszerusíté- r ó DÁV-szerelők a hibabeje- . „ ., , . 
sét. A munkálatok elvégzé- lentó könyvet aláírják, de a ^ X J e f - i t t l J l 

hibát csak hosszabb után- t a s t o v e l e fizettettek meg. sére körülbelül a harmadik 
negyedévben kerül sor. Ad-
dig is kérik a lakók türel-
m é t 

Munka nélkül kifizetett bér 

A SZEGEDI TEXTILMÜVEK 

fonó-, szövőipari tanulónak 
15 évüket betöltött, 8 éltalános iskolát végzett 
leányokat vesz fel 1967'68-as iskolai évre. A ta-
nuló idő egy év. Jelentkezni lehet a Szegedi 
Textilművek Személyzeti Osztályán minden hét-
köznap 7 órától 11 óráig. 

X. S. 133479. 

A Szegedi Járásbíróság 
most tárgyalta azt a bűn-
ügyet, amelyet még tavaly 
lepleztek le a Szegedi Fér-
fi és Női Divatszabó Válla-
latnál. Az ügy vádlottjai: 
Gyenesei György, Szeged, 
Dugonics utca 38. Miklósi 
Jenő és felesége, Budapest. 
József körút 26., Táborosi 
János, Sándorfalva, Ady 
Endre utca 13. és Peták 
Mihály, Kiskundorozsma, Pe-
tőfi utca 9. szám alatti la-
kosok. 

Gyenesei György, mint a 
vállalat műszaki vezetője, 
munkakapcsolatban volt 
Miklósi Jenővel, a Budapesti 
Női és Gyermekruha Nagy-
kereskedelmi Vállalat meo 
csoportvezetőjével. Miklósi 
kezdeményezésére a Szegedi 
Férfi és Női Divatszabó Vál-
lalatnál fiktív állást terem-
tettek Miklósinénak Buda-
pesti anyagátadó címen. 
Munka nélkül kifizettek ne-
ki 10 ezer 400 forintot. Hét 
megrendelőtől Gyenesi fel-
vette a vállalatnál a mun-
kadíjat is, de azt megtar-

totta magának. Egy alka-

lommal újítást jelentett be. 
noha az újítás létrehozása 
munkaköri kötelessége volt. 
Rábeszélte a vállalatnál Pe-
ták Mihály szabót, hogy az 
újítást saját nevén adja be. 
Gyenesei így 2000 forint, 
„könnyű" pénzhez jutott. 
További újításokhoz is be-
szervezett embereket, akik-
nek Táborosi János sándor-
falvi kisiparos állított ki 
fiktív számlákat. 

Gyenesei Györgyöt társa-
dalmi tulajdon elleni hűtlen 
kezelés, sikkasztás és csalSs, 
kétrendbeli magánokirat ha-
misítás miatt egy év és két 
hónapi szabadságvesztésre 
ítéltek, amelyet szigorított 
büntetésvégrehajtási mun-
kahelyen keil letöltenie. 
Miklósi Jenő hat, felesége 
pedig négy hónapi felfüg-
gesztett szabadságvesztést 
lopott a társadalmi tulaj-
don hűtlen kezelése miatt. 
Táborosi Jánost 2500 forint-
ra büntették, Peták Mihályt 
pedig négy hónapi javító-
nevelő munkára. Az ítélet 
nem jogerős. 

Csépányi Dezső panaszára Hörömpő József, a DÁV fő-
mérnöke válaszolt. Ígéretet tett, hogy kivizsgáltatja a sze-
relők helytelen eljárását, a javítási díjat viszont jogosan 
fizettették meg Csépányi Dezsővel, mert bár nem a lakás-
ban történt a hiba, de a lakás belső zárlata olvasztotta ki 
a villanyoszlopon a vezetéket 

Ablaküvegezési gondok Kisteleken 
,.Ez év április 20-án fele- nem vagyok berendezkedve, 

ségem Kisteleken, a TÜZÉP- Szegedre kellett utaznunk 
telepen vásárolt 1 darab megfelelő méretű ablaküve-
negyszárnyas ablakot. A gér t Szegeden kívánság sze-
TÜZÉP üveg nélkül adta el, r i n t gyorsan kiszolgáltak, 
így hát üvegezésre volt Biztos vagyok benne, hogy 
szükség. Az ablaküveget Kisteleken is van üvegvágás-
ugyancsák ehhez a földmű- hoz értő szakember, aki ki-
vcsszövetkezethez tartozó űz- szolgálhatná a vevőket. Ez-
let árusítja, de ott méretre által a lakosok sok időt. költ-
nem vágnak le. Bármilyen séget és fáradságot takarít-
kis darabra van szükség, a hatnának meg. Az ügyet 
vevőnek csak egész táblát azért tettem szóvá, mert Kis-
szolgálnak ki. Ilyen körül- teleken nagyon sok hasonló 
menyek között két egész táb- dolgozótársamnak okoz ez 
la üveget kellett volna meg- problémát" — írta Pálinkás 
vásárolnunk, de levágás István Kistelek, Széchenyi 
után felét el kellett volna utca 13. szám alatti olva-
dobnunk. Mivel üvegvágásra sónk. 

A panaszra Pataki Ferenc, a Kistelek és Vidéke Kör-
zeti Földművesszövetkezet főkönyvelője válaszolt. Közöl-
te, hogy üvegboltjuk tavaly veszteséges volt, ezért a vas-
műszaki szaküzletre bízták az üveg forgalmazását is. A 
vas-műszaki üzlet dolgozóinak azonban eddig nem volt 
munkaköri kötelességük az üveggvágás. Ettől függetlenül 
azonban a panasztevőnek igaza van, nem köteles méltá-
nyolni belső szervezési problémáinkat. Ezúton is közöljük, 
hogy a méretre való üvegvágást vevőink igényeinek meg-
felelően mar a közeljövőben biztosítjuk. 
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