
Kik szennyezik éjjel 
a Tiszát? 

— Viz maradt a víz, még-
sem olyan már a Tisza, mint 
apám, nagyapám korában — 
mondogatja egyik-másik 
szegedi halász. 

Ha abból következtetnek, 
hogy kevesebb a hal a Ti-
szában, akkor aggodalmuk-
nak van alapja. Az árterek 
csatornázásával a tavaszi 
árdásból nem marad vissza 
víz, az ivó hal oda menekül, 
ahol alkalmasabb helyet ta-
lál. A horgászok és halászok 
között ls vannak, akik nem 
kíméletesek a méreten aluli 
nemes halak védelmében. 

— Nagyobbik ba j a Tisza 
állandósult, ipari eredetű 
szennyezettsége; pusztul a 
tiszavirág is, évről évre ki-
sebb a rajzásuk, s akkor sem 
kapkodnak értük a halak, 
mert azok is fogytában van-
nak — vélik a halászok. 

Hajnali 
habszivacsok tt 

»t 
Kik szennyezik éjjel a Ti-

szát? Július közepén ugyan-
is egy hajnalon — még alig 
világosodott — Tisza-széles-
ségben fehér, szivacsszerű 
habtakaró-foltok borították a 
folyót. Mire kivilágosodott, a 
habtakaró, amely a fenol 
szagához volt hasonló, levo-
nult Szeged alatt. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság figyelő szolgála-
ta e jelenségről nem tud 
semmit. Nem érkezett hozzá-
juk bejelentés az ilyen, s 
hasonló jelenségekről. A tá-
jékoztatás szerint az idén ta-
pasztalt és bírság alá eső 
szennyeződések csak a Tiszá-
ba közvetve futó csatornák-
ban fordultak elő. Az olajku-
tak fúrásával sem jut szeny-
nyezódés a Tiszába, mióta 
megszüntették az uszályokba 
rakodást, az ideiglenes töltő-
állomásokat. 

A fürdőzök 
bőrére 

Mégis olajos a víz, pedig 
most szinte átlátszó „tiszta", 
viszont szinte fekete színű 
lerakódás tapad a csónakok-
ra, sőt a fürdőzők bőrére is. 

— A víz felszínén a bőr-
szerű képződmény — kaptuk 
a felvilágosítást — az úgyne-
vezett biológiai réteg, az ön-
tisztulást kísérő jelenség. Az 
alga túltengéstől, a víz oxi-
gén telítettségéből adódik. 
Ez még kedvező is a Tisza 
élővilága számára, ha a je-
lenség nem csap át a szerves 
anyag hirtelen túltengésébe. 
Ekkor beszélünk vízvirágzás-
ról, a víz oxigén szegénysé-
géről, amely ugyan általában 
rövid ideig szokott tartani és 
különösebb kárt nem okoz. 
Tavaly sajnos ez a jelenség 

összefutott a Tiszán a Bod-
rogból bekerült ipari eredetű 
szennyezettséggel. 

Nincs 

halpusztulás 
Tömeges halpusztulás a 

Tiszán nem volt ezen a nyá-
ron eddig, annak ellenére, 
hogy egyes megfigyelők a 
nemes halak pusztulásáról 
vélekednek. Az a megtévesz-
tő, hogy a folyó háromne-
gyed kilós pontyok tetemét 
viszi tömegesen. Nem a tiszai 
hal pusztul. A Dongérben, az 
úgynevezett Péteri tóban volt 
nagyobb halpusztulás, abból 
került a Tiszába is. 

Tovább feszegetve a Tisza 
szennyezettségét, amellett 
sem mehetünk el szó nélkül, 
hogy a nagyszámú 800 csó-
nakmotor kipufogó gáza is 
szennyezi a vizet. A kis víz-
állásnál ez jobban észreve-
hető, szembetűnő. A nagy 
teljesítményű vízkivételi mü-
vek az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság kezelésében 
általában nem engednek ola-
jat a Tiszába. 

Az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság tájékoztatá-
sa szerint tavaly augusztus-
ban ötszörte szennyezettebb 
volt a Tisza vize, mint most. 
A vízügyi igazgatóság kiter-
jedt figyelőszolgálata a hoz-

zá tartozó területen állandó-
an figyeli cs vizsgáltatja a 
víz szennyezettségét. Nagyon 
is közérdek, hogy a Tiszába 
ne kerüljön olyan ipari 
szennyezettségü víz, amely 
káros lehet a vízi és növény-
világra. Sajnos az állati hul-
lával senki sem törődik, azo-
kat viszi a víz. Korábban a 
halászok és vízenjéró embe-
rek anyagilag Is érdekelték 
voltak abban, hogy a Tiszá-
ba került állati tetemeket 
észleléskor kiemeljék. Űgy 
látszik, most ennek nincs 
gazdája. 

Szegednél a nyári hóna-
pokban 24 óra alatt általában 
33—35 ezer köbméter 
szennyvíz kerül a folyóba. A 
Tisza viszont a mínusz 2 
méter alatti vízállásnál má-
sodpercenként 150 köbméter 
vizet szállít. Annyi bizonyos 
viszont, hogy Szeged aiatt 
az úgynevezett szabad stran-
dokon most veszélyes a für-
dőzés, különösen azokon a 
helyeken, amelyeket külön-
ben is tiltó táblával jelölnek 
a parton. A várost elhagyva 
a Tisza vize erősen szennye-
zett, az úgynevezett torontáli 
szennyvízkifolyó, tovább az 
újszegedi partfürdő, az uszoda 
és az újszegedi ipari szeny-
nyezettség befolyásával. Sür-
gős teendő, hogy ezeket a 
kifolyó vizeket is bevezessék 
a Tisza sodorvonalába. 

L. F. 

Szabad szombatos 
nyomdászok 

Ganz-
Mávag 

alkalmaz: 
esztergályos, marós, laka-
tos. hegesztő, öntő. kovács 
szak- és betanított munká-
sokat. továbbá férfi segéd-
munkásokat. A vidéki szak-
munkások részére díjmen-
tes szállást biztosítunk. 

Szabad szombat van 
A Jelentkezés személyesen 
vagy írásban a vállalat 
munkaerőgazdálkodásán. 
Budapest VHI.. Vajda Pé-
ter u. 10. Bp/MH 

A rövidített munkahét 
bevezetésen: elérkezettnek 
látták az időt a szép köny-
vek, napilapok, folyóiratok s 
számtalan egyéb kiadvány 
műhelyében — a Szegedi 
Nyomda Vállalatnál is. Au-
gusztus elsejét jelölték meg; 
a csökkentett munkaidőre 
való átállás időpontjául, en-
nek megfelelően már hosszú 
ideje tart a felkészülés. 
Műszaki-gazdasági, üzem-
szervezési intézkedések so-
rozatát jelöli meg az a 
program, amelyet a gazda-
sági vezetők, a párt- és 
szakszervezet a dolgozók 
véleményét meghallgatva ké-
szítettek el. Több országos 
hírű nyomdában is tanulmá-
nyoztak a javaslatokat. 
Hasznos hozzájárulást jelen-
tett a terv elkészítésénél a 
szocialista brigádok ötlet-
gazdagsága. Üj munkamód-
szereket, gyártási eljárásokat 
is alkalmaznak majd a 
nyomdászok. 

A kéthetenkénti szabadna-
pot heti 41 óra munkaidő 
mellett tudják .kigazdálkod-
ni". (A nyomdászoknál mér 
eddig is nagyrészt 45 óra 
volt a munkaidő). A gépesí-
tés a gerinc, különösen vo-
natkozik ez a kötészetre, 
ahol egész sor, eddig kézzel 
végzett munkát „bízhatnak" 
most már az ú j berendezé-
sekre. Csupán a könyvtábla-
készítő gép üzembeállításá-
val 4400 óra megtakarítást 
lehet itt elérni. A „két-fejes" 
drótfűző alkalmazásával a 
brossurak, tömbök, könyvek 
fűzésénél megduplázódik a 
teljesítmény. S még lehetne 
sorolni azt a sokféle utat, 
módot, amellyel időt nyer-
nek a szegedi nyomdászok. 
A terv reális és megvalósít-
ható, augusztustól már az ú j 
munkarend szerint dolgoz-
nak, belépnek ők is a szabad 
szombatos üzemek sorába. 

Természetes, hogy a napi-
laprészlegnél, valamint a 
karbantartóknál hét végén 
sem szünetel majd a munka. 
Itt is biztosítják azonban a 

dolgozók szabadnapját, s 
hogy erre lehetőséget teremt-
senek, emelik a két részleg 
létszámát. 

Véget ért 
e nemzetközi 

turistakongresszus 
Tíz nappal ezelőtt, július 

15-én, hétfőn kezdte meg 
munkáját a MÁV Nevelőin-
tézetében az eszperantisták 
nemzetközi turistakongresz-
szusa. A világszerte egyedül-
álló rendezvénysorozaton 15 
ország 400 vendége vett részt, 
s hallgatta meg a naponta 12 
nyelven elhangzott turiszti-
kai, nyelvészeti, földrajzi, ze-
nei előadásokat, és tekintette 
meg a filmvetítéseket. 

A nemzetközi vendégsereg 
a tegnap, szerdán délután 
megtartott záróünnepségen 
búcsúzott el Szegedtől. A 
rendező szervek nevében 
Székely Imre tanár köszön-
te meg a vendégek részvéte-
lét. 

Jövőre Ismét megrendezik 
Szegeden a már első alka-
lommal is kitűnően sikerült 
turistakongresszust. A ven-
dégeket ismét július 15-re 
vár ják a városba, s ugyan-
csak tíznapos előadássoroza-
tot tartanak számukra. A 
kongresszus után a követke-
ző évben azonban már utó-
kongresszus is lesz: a részt-
vevők négy napon át — júli-
us 25-től 28-ig — Hódmező-
vásárhely kultúrájával, tá r -
sadalmi és gazdasági életével 
fognak ismerkedni. A jövő 
évi kongresszusra 50 ezer 
tájékoztatót küld szét a ren-
dezőség, 12 nyelven, mint-
egy 80 országba. 

A most véget ért találko-
zónak nagy nemzetközi saj-
tóvisszhangja volt. A Ijubja-
nal rádió például naponta 

közölt tudósításokat a neve-
zetes eseményről. 

Orgonaest a Dómban 
A két fiatal művész, Lchot-

ka Gábor és Supala Kolos 
kedd esti koncertjére zsúfo-
lásig megteltek a szegedi 
Dóm széksorai. Többen a 
templom széles oszlopaihoz 
támaszkodva, állva hallgat-
ták végig a bő másfélórás 
műsort, ami orgonahangver-
senyeken lassan megszokott 
jelenségnek számít, ám — 
komolyzenei koncertről lévén 
szó — páratlan népszerűség. 
Szólt ez a felfokozott érdek-
lődés részint Lehotka Gábor 
Szegeden mér több ízben ls 
tapasztalt kitűnő képességei-
nek, de a fiatal énekesnemze-
dék soraiba néhány hónapja 
üstökösként berobbant 
basszista, Supala Kolos sze-
gedi bemutatkozásának is. 

A koncert hiánytalanul 
megfelelt ennek a várakozás-
nak. Lehotka Gábor, alti ne-
gyedik műsorát játszotta el a 
Dóm öt-manuálos orgonáján, 
most is bebizonyította: re-
mek Bach-muzsikus. Nem 
harsogó, mutatós színeket, 
hatásokat keres, inkább a 
barokk zene polifóniájának 
érzékletes arányait, amihez 
egészséges stílusérzéke, meg-
alapozott technikai adottsá-
gai (mozgalmas lábmunkája!) 
adnak ösztönzést. Bach Pas-
torale-ja és Pikéthy Tibor 
Karácsonyi fantázia című 
variáció-sorozata az est ki-
emelkedő művészi élménye 
volt. 

Supala Kolos szépszövetű 
basszushangja a Dóm akusz-
tikai környezetében sem 
vesztett fényéből — a Magni-
ficatból, valamint Mendels-
sohn két oratóriumából (Éli-
ás, Paulus) elhangzott részle-
tekben kultúrált, gondosan 
kimunkált produkciót nyúj-
tott. Talán a H-moll mise Et 
in spiritum áriájában tűnt 
halványabbnak. 

N. L 

150 éve halt meg 
Dugonics András 
A felsővárosi deszkás te-

metőben egy nagy márvány* 
obeliszken olvasható, hogy 
Szeged hajdani nagy fia, 1818. 
július 25-én, 78 éves korában 
a „fájdalom és a halál félel-
me nélkül" elhunyt. 

Dugonics András 1740. 
október 17-én született Sze-
geden. Jómódú, elmagyaro-
sodott dalmata család sarja. 
Gimnáziumi tanulmányait a 
kegyesrendiek szegedi isko-
lájában végezte, majd mint 
tanár az ország különböző 
vidékein tanított. Tanárai 
már diák korában felébresz-
tették benne a történet irán-
ti érzéket, a hazaszeretetet és 
az írói ambíciót. Írói műkö-
dése egyrészt a hagyomá-
nyokban, másrészt a nép vi-
lágában gyökerezik. Általá-
ban az irodalom tradiciona-
lista irányának képviselője, 
a magyar múlt és a nép pre-
romantikus mítoszának meg-
teremtője. Mint a régi ma-
gyar költészet folytatója lé-
pett föl és Plautus, valamint 
Holberg nyomán iskolai víg-
játékokat fordított, majd a 
görög—római epikusok (Ho-
rneros, Vergilius, Ovidius) 
nyomán epikus költeménye-
ket írt magyarul és latinul. 
1773-ban a nagyszombati 
egyetemhez a matematlku ta-
nárává nevezték ki és követ-
te az egyetemet Budára és 
Pestre is. ö volt a matema-
tika magyar műszókincsének 
és egy nagy matematikai tan-
könyv megalkotója, mellyel 
meg akarta mutatni, hogy II. 
József által lenézett magyar 
nyelven még a matematika 
elvont igazságait is ki lehet 
fejezni. 

A Bessenyei nyomén tá-
madt irodalmi fellendülés őt 
is magával ragadta. Régibb 

cs újabb müveit kinyomtat-
va megindítója lett az úgy-
nevezett magyaros és népies 
iskolának mely nem zárkó-
zot ugyan el a külföld irodal-
mi mozgalmaitól de az ide-
gen tárgyat és gondolatokat 
magyar színbe öltöztetve, 
nyelvben, stílusban, versfor-
mában erősen konzervatív 
jellegű volt. A klasszikus vi-
lágban mozgó eposzaival már 
jó hírnevet szerzett magának, 
amikor 1788-ban Etelka című 
regényével egycsapásra a 
legnépszerűbb és a legolva-
sottabb magyar íróvá küzdöt-
te fel magát. Regényében, 
mely a honfoglalás korában 
játszódik, az akkor felfede-
zett finn—magyar rokonság 
elméletét érvényesíti. Az Ár-
pád-korba helyezett cselek-
ményt időszerű politikai cél-
zásokkal tűzdeli meg, melyek 
az akkori szereplők álarca 
mögött a korabeli politikai 
élet személyeire vonatkoz-
nak. Az Etelka pár évig a 
legolvasottabb könyv maradt . 
A nagy sikeren felbuzdulva, 
egymásután írt több regényt. 

1808-ig tanított, majd nyu-
galomba vonult és csöndes 
öregségét most már szülővá-
rosában, Szegeden élte le. Vi-
tathatatlanul legjelentősebb 
műve az ETELKA. az első 
magyar nagysikerű reRény, 
valamint a magyar példabe-
szédek, Jeles mondások és 
közmondások gyűjteménye. 
Bízvást nevezhetjük a ma-
gyar irodalom egyik úttörő-
jének, kinek szülővárosa 1876. 
augusztus 19-én felállította 
ércszobrát melyet a róla el-
nevezett téren emelt az utó-
kor emlékeztetésére a Dugo-
nics Társaság. 

Jenő István 

VÁLASZOL AZ ILLETÉKES 

Hasznos javaslatra 
intézkedés 

Óvodások, bölcsődések cím-
mel lapunk július 6-i szá-
mában egy olvasónk tájé-
koztatása alapján szóvá tet-
tük, hogy a ruhagyári böl-
csőde a Teréz utcára nyí-
lik. A teraszon pihenő csöpp-
ségeket lepi a nagyforgalmú 
utca pora, zavarja őket a 
lárma. Javasolta, hogy a 
bölcsődések egészsége és 
nyugalma érdekében a böl-
csődét Inkább a gyár park-
jának belső részébe helyez-
zék át. 

Cikkünkkel kapcsolatban 
válaszolt Ábrahám István, a 
Szegedi Ruhagyár igazgatója. 
A többi között í r ja : 

„Megkerestük a III. kerü-
leti tanács építési és közle-
kedési csoportját, hogy a le-
hetőség szerint az utca fel-
locsoltatásával enyhítsék a 
túlzott porképzödést. A gyer-
mekek részére egészséges, 
megfelelő sétáló- és pihenő-
helyet úgy igyekszünk bizto-
sítani, hogy naponta a kö-
zeli játszótérre, a vállalat 
parkjába visszük őket. A böl-
csőde épületét az üzem park-
jába áthelyezni anyagiak 
hiányában nincs lehetőség. 
Amíg az utcai porképződés 
fennáll, a gyermekek fekte-
tését a bölcsőde teraszán 
megszüntetjük". 

Országos néprajzi 
filmszemle 

Augusztus 1. és 3. között 
Szegeden rendezik meg az I. 
Országos Néprajzi Filmszem-
lét. A Nyugdíjas Szakmakö-
zi Művelődési Otthonban sor-
ra kerülő bemutatót augusz-
tus 1-én, csütörtökön délután 
5 órakor nyitja meg K. Ko-
vács László tudományos fő-
munkatárs, kandidátus, majd 
fél 6 és fél 8 között a népi 
kismesterségeket bemutató 
filmeket vetítik le. Többek 
között a kötélverés, a kék-
festés, a kenyérsütés mű-
helytitkai tűnnek fel a vetí-
tővásznon. Augusztus 2-án, 
pénteken — ugyancsak fél 6 
és fél 8 között — a Népmű-
vészet-népszokások című ve-

títéssorozatra ketjül sor. Ek-
kor többek között a busójá-
rás. a pásztorművészet, a to-
jásfestés elevenedik meg a 
nézők előtt. 

Augusztus 3-án, szombaton 
Tájak, emberek címmel tar-
tanak filmbemutatót többek 
között Sárközről, Szatmárról, 
Bujákról — ugyancsak este 
fél 6 és fél 8 között. Az ün-
nepélyes eredményhirdetés 
szombaton este 10 órakor 
lesz, a Szakszervezeti Együt-
tesek III. Országos Táncfesz-
tiváljának záró ünnepélyén, 
a Széchenyi téren. Az I. Or-
szágos Néprajzi Filmszemle 
zsűrijének elnöke: Jancsó 
Miklós filmrendező. 

Érdekes 
operáció 

Érdekes operációról ad hirt 
a Szovjetszkaja Rosszija. A 
Moszkvai Patológiai és Or-
topédiai Intézetben 1967 ősze 
óta kezelés alatt áll Miran-
da Jakics wellingtoni (Üj-
Zéland) 15 éves kislány, aki 
úgy született, hogy bal ke-
zén nem voltak ujjak. V. 
Blohin moszkvai professzor 
fáradságos operációval pó-
tolta a hiányzó uj jakat a 
kislány bal kezén, felhasz-
nálva a lány testének szö-
veteit. Miranda Jakics már 
mozgatni is tudja az u j uj -
jakat. 

Ajándékcikkek és hanglemezek 
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JÜLIUS 20—28-IG A DÁV KULTÚRTERMÉBEN (KLAUZÁL TÉR). 

HA SZEGEDEN JÁR. LÁTOGASSA MEG KIÁLLÍTÁSUNKAT, 

AHOL SOK ÚJDONSÁGBÓL VÁLASZTHAT. 

A KIÁLLÍTÁS NYITVA NAPONTA: 10—18 ÓRÁIG. 
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