
Makói éjszaka Helyszíni 
tudósítások 

Csütörtökről péntekre vtr-
tttdó éjszaka, Makó. 

Támad a Maro6, a veszély 
szinte tapintható. E kritikus 
helyzetben, szakértők véle-
ményének meghallgatása 
után — az emberi életek 
megóvásáért, biztonságáért a 
területi árvízvédelmi bizott-
ság vezetője elrendeli Makó 
kiürítését. Ezt kell tenni, 
mert a veszély közvetlen! 

Kegyetlen éjszaka. Este 9 
óra után szinte felhőszaka-
dás zúdul a városra. A sze-
ged—makói úton katonák, 
rendőrök, munkósőrök irá-
nyítják a forgalmai. Soka-
sodnak az autók, a lakossá-
got a makó-újvárosi állo-
másra szállítják. Villámlás, 
égzengés, sártengerré válto-
zott gátkorona. A védők hő-
siessége, akarata tiszteletet, 
s valami leírhatatlanul me-
lengető érzést ébreszt irán-
tuk. 

A kiürítés végrehajtását 
megkezdeni! — parancs nyo-
mán ezrek — munkásőrök. 
önkéntes rendörök, a polgári 
védelem beosztottjai Szeged-
ről. a megye számos hely-
ségéből — a zivatart követő 
szemerkélő esőben kopogtat-
nak a házakba, melyeknek 
ablakszemei világítanak. Az 
asszonyok, gyerekek, az öre-
gek vannak csak otthon; a 
férfiak a gátakon, ö k itt-
maradnak, végveszélyben 
hagyják el a várost, a töb-
bieknek — menniök kell. 

Menni! Mellbevágja az 
embert, hogy beleborzong. 
Elhagyni az otthont. Ügy fá j 
ez. mintha késsel hasítaná-
nak a testbe, de a legfonto-
sabb az élet. Hogy miért keU 
menni? — ezt magyarázzák 
türelemmel. Van, aki hango-
san felzokog, de értik annak 
indítékát azok, akik távozás-
ra szólítanak. S láttam, „né-
mán zokogott" a kényszerű 
kiürítést végrehajtó munkás-
őr. Így érezték a megyei és 
a helyi vezetők, párttól és 
tanácstól, akik életekért vi-
selik a súlyos felelősséget. 

Menni kell! 
De nézzünk egy makói há-

zat, talán jellemző kereszt-
metszetét a kiürítés éjszaká-
jának. , 

Szent István tér 2. özvegy 
nyugdíjas asszony a lányai-
v a l rendőr és családja, vil-
lanytelepi dolgozó és család-
ja, nyugdíjas házaspár, fia-
tal sofőr és felesége lakja- A 
villanytelepi dolgozó orvos 
fia. a munkásőr Kási Gyula 
érkezik: 

— Tessék összecsomagolni, 
TO kilós csomagot lehet vin-
ni. Nemsokára itt lesznek a 
gépkocsik — mondja, és mór 
indul. Anyja marasztalja: 

— Gyuszikám, egyél vala-
mit. 

Az orvos-munkásőr azon-
ban siet. 

Dauda, a rendőr — akár-
csak többi bajtársa — szün-
telenül szolgálatban. Haza 

sem tud jönni, csak úgy te-
lefonál a ház melletti tsz 
központjába, ahol a munkás-
őrök egyik állomáshelye 
van: „Szolgálatban vagyok, 
menni kell, készülj csókol-
lak." 

A nyugdíjas házaspár — 
túl a hetvenen, s mindketten 
betegen — egyre csfck azt 
hajtogatja: „Tán túl se él-
jük, járni is alig tudunk, 
hogy visznek e l ? . . . Hogy 
busszal, s jó helyünk 
lesz? . . . Várunk . . . jön ér-
tünk a fiúnk . . . Jön." 

— De néni! Hátha nem 
tud jönni... . 

S a néni. akinek apja gró-
fi birtokon robotolt, s a 
lánya is azt az életet élte, 
csak mondja; „Eljön értünk 
Szegedről a fiúnk . . . Mert 
van neki autója, a grófnak 
se volt olyan." 

A szegedi munkásőr csak 
hallgat, hirtelen nem is tud-
ja, mit feleljen. 

S közben befut egy kis 
piros autó. „Na, ugye mond-

tam, megmondtamV' — így 
a néni. A találkozás olyan 
ezen a sötét, viharos éjsza-
kán, hogy mindannyian el-
érzékenyülnek. 

A nyugdíjas özvegy, End-
resz néni — bár sokszor tu-
dakolják: „hát csakugyan el 
kell menni?? — és családja 
is csomagol. 

— Istenem, istenem — 
szakad fel a sóhaj, de meg-
értik, hogy ki kell települ-
niök. Egyik lánya, akit más-
nap bazedovval operáltak 
volna, tar t ja magát. Készen 
csomagjaik. 

A villanytelepi dolgozó fe-
lesége is útra kész. A fér j 
nincs otthon, a polgári vé-
delem beosztottja. Még dél-
ben vitt harapnivalót. Ügy 
üzent, kinn van a gáton, 
menjen csak el nyugodtan a 
család, az unoka, ö csak a 
végveszélyben hagyja el Ma-
kót. 

A Diós család — a fér j 
gépkocsivezető, a felesége 
tsz-ben dolgozik — már ösz-
szecsomagolt. Az asszony ko-

rábban elment fér je meg 
tán kenyereit hordott a bol-
tokba, vagy homokzsákot a 
gátra? 

A viHanytelepi dolgozó 
ápolónő lánya és mérnök 
fér je — akárcsak a többi 
ittlakó — a szekrények tete-
jére rakták a ruhákat. „Ha 
bejönne a vtz. ne érje kár." 

Van a házban egy kutya, 
meg több malac. Fel a pad-
lásra velük, jól elrendezve, 
ha betörne a Maros, hát va-
lahogy meglegyenek. Az itt-
maradó férfinép majd eteti, 
ügyel rájuk. 

Sötét lesz a ház, a távozók 
magukba zárják érzéseiket. 
Fegyelmezettek és bizakod-
nak, hogy nem tör be a fo-
lyó. S ki-ki már a visszaté-
résre gondol, mert a pusztí-
tásnál mindig erösebb az 
élet. így virradt a péntek 
hajnal a Marostól szoronga-
tott Makóra. 

Morvay Sándor 

Targoncával, gumicsizmában 
Várakozás, aggodalom, ha-

talmas erőfeszítés, néha gá-
takat áztató zápor és csend-
ben mondott reménykedés 
együtt kíséri a megáradt 
Maros minden cseppjét nap-
pal és éjjel a Tiszában. Teg-
nap délelőtti körutunkról né-
hány kép: 

A buzgár 
Hatalmas lehet ott a ve-

szély, ahol ennyi ember sür-
gölődik — ez az első gon-
dolata a csak szárazföldön 
ismerős idegennek, amikora 
marosi árhullám hazai fő-
szereplőjévé előlépett makói 
buzgár térségébe ér. Kilo-
métereken át csak billenős 
teherautók, lánctalpas ka-
tonai járművek mellett ta-
posott gyalogúton haladha-
tunk, hogy elérjünk a meg-
feszített emberi igyekezet 
közvetlen közelébe. Ho-
mokzsák, kavics, útépítéshez 
szolgáló kőtörmelék az au-
tókon, és itt-ott békésen al-
vó férfi a tetején — ka-
tona és civil. Aki itt alud-
ni tud, nagyon fáradt le-
het. 

A töltésoldalban frissen 
faragott kézi targoncákon in-
dul a homokzsák a sok re-
kesszel fölszabdalt törvény-
telen tavacskák köré, vagy 
emberláncon, az első lódítás 
ritmusát kézről kézre meg-
tartva jut el a sok ezer teg-
napi zsák tetejére. A tar-
goncások szabályos körfor-
galmat alakítottak ki, hogy 
folyamatos lehessen a mun-

ka. Valahol a bezárt víz kö-
zepén van a buzgár. Ahogy 
emelkedik a vízszint, ügy 
előzi meg néhány arasszal a 
homokból rakott, belülről fó-
liával rakott fal. Katonák 
ügyködnek cölöpverő kom-
bájnnal, meg a győri víz-
ügyi igazgatóság dolgozói 
úszóalkalmatosságra szer-
kesztett léctorony tetején, 
hogy a töltés víz felőli ré-
szét pátria-lemezekkel erő-
sítsék. Megszámlálhatatlan 
ember dolgozik itt csendben, 
vezényszó nélkül, nagy aka-
rattal. Aki őket látja, csen-
desedik benne az aggodalom 
és megerősödik a második 
gondolat: ahol ennyi em-
ber dolgozik teljes erejével, 
szívvel-lélekkel, ahol ennyi 
gép segit, ott nem szabad 
bajnak történnie. Ámbár aki 
legjobban ismeri a vizek ál-
lását, az is azt mondja: ki-
számithatatlan az áradó fo-
lyó. 

A csendes város 
Nincs gyerek, nincsen asz-

szony, lány és öreg 1 Makón. 
„Halottnak" látszik a város 
akkor is, ha sok férfi telje-
sít szolgálatot benne. Az üz-
letek többsége zárva, az élel-
miszerbolt megcsappant for-
galmát is csak férfiak szol-
gálják ki. Pardon, jön egy 
asszony — de kiderül, más 
szolgálat köti öt is a váro-
sához. 

A Koronában gumicsiz-
más, sáros, olajos emberek 
jönnek sorba — nyakkendő 
nélkül. Babgulyás vagy őz-
pörkölt a választék. Talán 

soha ilyen gyorsan étterem-
ben még nem szolgáltak ki. 
Sokat adnak, és aláírással 
fizetnek az árvédelem dol-
gozói. Hazánk minden tá j -
egysége, nyelvjárása találko-
zik most Makón. Szombat-
helyi, veszprémi, tapolcai, 
pécsi, tatabányai autórenge-
teg, a békéscsabai MÁV ház-
tól házig kocsija ismét csak 
megnyugvást adhat : Makón 
nem jósolgatnak, inkább föl-
készültek minden eshetőség-
re. 

Borpicészetek tartálykocsi-
jában legálisan tiszta vizet 
szállítanak. 

Vásárhely 
Ide költözött Makó egy ré-

sze és Maroslele az elmúlt 
éjszaka. Emberáradat az ut-
cán. Megszólítok két nénit, 
azonnal ők kérdeznek: Igaz. 
hogy összedőlt a házuk? 
Igaz, hogy lóderéknyi vas-
tagságban ömlik a víz a Sze-
gedi utcán? 

— Nem igaz. Makó száraz, 
épségben van. 

Nem hiszik, pedig csak az 
éjjel hagyták ott. 

— Ha lehetne, mennénk 
haza, gyalog is. A jószág mi-
att leginkább. 

Leginkább. Látják sáros 
csizmámat a többiek is, kö-
rülvesznek, mint az otthon 
maradtak a buzgárt. Kérdez 
mindenki, és a lóderék vas-
tagságú víz híre mellett azt 
is tovább ad ják : azt mond-
ja ez a fiatalember, nincsen 
semmi baj. Látszik rajtuk, 
nehéz elhinnie annak, aki 
elhagyta házát. 

Horváth Dezső 

Önzetlenül, 
türelemmel 

Rendkívüli napokat élünk 
érthető, hogy olyan a vá-
ros. mint a felbolygatott 
méhkas. A víznézők serege 
egy percre sem ritkul a 
Tisza-parton; az utcákon, 
munkahelyeken, az ottho-
nokban szinte csak erről az 
egyetlen témáról, az árvíz-
ről beszélgetnek az embe-
rek. A szegediek közül so-
kakat közelről is érint a 
baj : hozzátartozóik laknak 
a Maros menti községek-
ben vagy Makón. De az ár-
vizet nem is lehet távolról 
szemlélni: mindenkinek 
egyképpen köze van hozzá. 

Mint minden nehéz hely-
zetben. most is első és leg-
fontosabb a fegyelem és a 
türelem. Ami máskor ter-
mészetes dologként kelthe-
tett panaszt — kátyús az 
úttest, nem közlekednek 
rendesen a buszok, késve 
szállítják a sarki boltba a 
tejet, kenyeret stb., stb. —, 
az most mind éppen ellen-
kező előjellel kell, hogy 
természetes legyen. Min-
den szegedi látja és tudja, 
hogy az ország messzi vi-
dékeiről is százszámra ér-
keztek a veszélyeztett te-
rületekre az árvízvédelmi 
osztagok, teherautók, autó-
buszok, s nyilván a hely-

beli szállitó-járműveknek 
is most elsősorban az ár-
vízvédelemben kell dolgoz-
niuk. 

A szegediek szolidaritása 
és számtalan formában 
megnyilvánuló segítsége 
már eddig is ékes bizonyí-
tékát adta annak, hogv tu-
datában vannak emberi, ál-
lampolgári kötelezettsége-
iknek. Nyilván nem harag-; 
szanak majd meg, hanem 
megértik, ha netán ezek-
ben a napokban apróbb át-
meneti zavarok fordulnak 
elő a város közlekedésében, 
esetleg közellátásában is. 
Attól még senkinek sem 
esik baja, ha egy-két hétig 
félórával korábban kel a 
szokottnál, hogy időben be-
ér jen munkahelyére, s két-
szer szalad le a boltba, 
mert elsőre éppen nem si-
került a család aznapi ke-
nyerét beszereznie. Ezek a 
rendkívüli napok nyilván-
valóan hosszabb ideig is ki-
hatással lehetnek életünk-
re. Hiszen annak a pusztí-
tásnak, rombolásnak, me-
lyet az árvíz véghez visz. 
helyreállítása semmivel 
sem lesz kisebb és neme-
sebb feladat, mint az ár 
megfékezése. 

F. K. 

A Délmagyarország 
jubileuma 

Az MSZMP Csongrád megyei 
és Szeged városi bizottságának 

levele a szerkesztőséghez 
A megjelenésének 60. évfordulóját ünneplő Délma-

gyarország münkatársai tegnap, pénteken délután benső-
séges házi ünnepségen emlékeztek meg a lap jubileumáról. 
Az ünnepségen részt vett dr. Ágoston József, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságának ti tkára és dr. Ozvald Im-
re, az MSZMP Szeged városi bizottságának titkára is. 
Köszöntötték a szerkesztőség munkatársait és átnyújtot-
ták a Csongrád megyei és a Szeged városi pártbizottság 
első titkárának, Győri Imre, illetve Sípos Géza elvtár-
saknak üdvözlő levelét. 

A Csongrád megyei pártbizottság első titkárának leve-
le a következő: 

„A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei 
bizottsága nevében a Délmagyarország fennállásának 60. 
évfordulóján szívből köszöntjük a lap vezetőit, munkatár-
sait, valamennyi dolgozóját. Nagyra értékeljük azt a mun-
kát, melyet e fontos sajtófórumunk a párt politikájának 
ismertetésében, céljaink megvalósítására történő mozgósí-
tásban kifejt. Meggyőződésünk, hogy a Délmagyarország 
a következő években és évtizedekben is haladó hagyomá-
nyaihoz méltóan részt vesz nagy társadalomátalakitó mun-
kánkban, a szocializmus, majd a kommunizmus teljes 
felépítésében. 

Kívánunk a Dél magyar ország minden dolgozójának fe-
lelősségteljes munkájához jó egészséget és sok sikert." 

A Szeged városi pártbizottság első titkára a követ-
kezőket irta üdvözlő levelében: 

„A Délmagyarország fennállásának 60. évfordulója aL 
halmából az MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottsága 
nevében köszöntjük önöket. A lap — melyet szerkeszte-
nek — jelentős szerepet tölt be városunk lakosságának po-
litikai tájékoztatásában, a kulturális nevelömunkában, a 
szocialista szellemű közvélemény kialakításában. 

A végrehajtó bizottság nevében köszönöm fáradságos 
és felelősségteljes politikai munkájukat. Kívánom, hogy 
a jövőben is eredményesen szerkesszék a Délnuzgyarorszá-
got. hogy a lap betölthesse fontos rendeltetését a párt po-
litikájának tolmácsolásában. 

Sok sikert és jó egészséget kivártok a lap valamennyi 
munkatársának és az előállításban tevékenykedő dolgo-
zóknak a végrehajtó bizottság nevében." 

A honvédelmi bizottság látogatása 
a Belügyminisztériumban 

Az országgyűlés honvédéi- pitányság vezetője tájékoz-
! mi bizottsága Róka Mihály tatást adott a budapesti 
1 vezérőrnagynak, a bizottság rendőri szervek munkájáról, 

titkárának vezetésével pén- majd a bizottság tagjai meg-
teken látogatást tett a bu- tekintették a főkapitányság 
dapesti rendőr-főkapitánysá- központi ügyeletét és ta-
gon és a Belügyminisztéri-
um tűzrendészed országos 
parancsnokságán. A bizott-

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

Maros-p4rii részlet a levegőből. Szinte a töltések koronájáig ér a víz 

nácsadó szolgálatát. 
A Belügyminisztérium tűz-

rendészed országos parancs-
ságot a látogatásra elkísérte: nokságán dr. Farkas György 
Körösi György rendőr vezér- tűzoltó vezérőrnagy tájékoz-
őrnagy és Németi József tatta a bizottságot a népgaz-
rendőr vezérőrnagy, belügy-
miniszter-helyettes. 

A budapesti rendőr-főka-
pitányságon dr. Soós György 
rendőr vezérőrnagy, a fóka-

daság tűzrendészet! helyzeté-

ről, a Belügyminisztérium 
tűzrendészed szerveinek te-
vékenységéről. 

A látogatás során kiala-
kult eszmecserében részt 
vett Antalfia Jenő. Kocsis 
József, Kovács Antal. Nagy 
Richárd és Úszta Gyula kép-
viselő. 

A látogatás végén Róka 
Mihály elismeréssel nyilat-
kozott a meglátogatott szer-
vek munkájáról. (MTI) 
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