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Fakadó vizek Algyon 

Szemlélődés a jobb parton 
Még nem vehetünk egé-

szen búcsút a Marostól, de 
az eddiginél jobban oda kell 
figyelnünk a Tiszára. Teg-
nap délután elindultunk a 
jobb parton fölfelé, hogy a 
helyszínen tájékozódhassunk. 
Szegeden a már-már meg-
szokott képet hagyjuk ma-
gunk mögött: változatlan 
erővel töltik a homokzsáko-
kat, fóliával házasítva rak-
ják a rakparti sétány mell-
védjéhez, a Gyermekklinika 
előtt kövekkel töltik az uszá-
lyokat. 

Tápén sem találunk sem-
mi rendkívülit, legfeljebb 
azt, hogy a kompon még 
mindig költöznek családok a 
Maros—Tisza szögéből, a 
Rétről, a faluba, de közvet-
len veszély ott sincs. Nem 
mi mondjuk, akiknek kedves 
minden a környéken, hanem 
a messziről idevetődött víz-
ügyi szakemberek: erős a 
tisza gátja. Jólesik ez a meg-
állapítás, de az intő példák 
és az előrejelzések nem te-
hetnek elbizakodottá ben-
nünket. Alig hagyjuk el Tá-
pét,' többszörös hosszú ho-
mokzsákfal koronázza a 
szemmel alig . észrevehető 
kis mélyedéseknél a töltést 
Itt az olajmezót védik az 
erősítéssel. Az algyői hídig 
mindenütt előkészületi mun-
kákat látunk. Vezetik a vil-
lanyt, teherautók hordják a 
homokzsákokat, csomókba 
rakják, hogy kéznél legyen, 
ha netán kell. Bakson és 
Gyálaréten töltik homokkal 
a zsákokat. 

Algyőn a tanácsháza előtt 
halljuk, hogy a hangszóró a 
16—60 év közötti férfiakat 
szólítja lapáttal felszerelve. 
Oláh Sándor tanácselnök 
megnyugtat, nincs veszélyben 
a falu. Éppen az előkészü-
leti munkák időbeni elvégzé-

sére kért embereket a víz-
ügy. Annyi a baj csupán, 
hogy a munkára fogható al-
győi férfiak többsége sze-
gedi üzemben dolgozik. Nagy 
a dilemma, hivatalos értesí-
tést várnak a tanácsnál. Az 
előrelátás csak arra biztat-
hat bennünket, hogy a gát-
jainkat védjük. A falu alatt 
kerek tavakban fakadó víz 
gyűlik. Szakemberek szerint 
ez nem jelent veszélyt ebben 
a helyzetben a faluban, sót 
bizonyos ellennyomást szol-
gáltat az élö vízzel szemben. 

A hídon túl, az algyői fő-
csatorna torkolatánál érjük 
utol Négyessi Imre főmérnö-
köt. Szemlére indul egészen 

Csongrádig. Szívesen csatla-
koznánk hozzá, de jó szán-
dékkal leint bennünket: azt 
látnánk följebb is, ami itt 
van. Rend, előkészület és 
nyugalom. ^ 

Dombi János segédőrt nem 
magas hivatala, hanem régi 
gáton töltött szolgálata miatt 
kérdezzük, mi a véleménye 
a rábízott gátszakaszról. 
Megfontolt embernek lát-
szik, úgy tűnik, nagyon sze-
reti ezt a folyót. Nyoma sincs 
a hencegésnek, amikor azt 
mondja: — Bátran jöhet itt 
akár 1 méternél is magasabb 
áradás a mostanira, nem 
tehet kárt. Erős a gát. És bi-
zakodók az emberek. 

H. D. 

Újból működik 14 olajkút 
- Készültség az olajmezőn 

A Maros áradása miatt 
több tankállomást, valamint 
16 termelő olajkutat lezár-
tak a szegedi szénhidrogén 
medencében, a Tisza—Ma-
ros közötti terület lelőhelye-
in. Amint Juratovics Aladár 
tegnap késő délután közölte, 
a helyzet némileg változott; 
mód nyílt arra, hogy 14 ku-
tat újból termelésre fogja-
nak. Visszaszerelték a mű-
ködtető villanymotorokat, 
műszereket, s ezután elin-
dítják az olajtermelést. A-z 
üzem azonban így sem ad-
hat ja az egy napra tervezett 
olajmennyiséget, hiszen to-
vábbra is zárva margd a 9-

es szairtu 
több kúti 

tankaHomás és 

Tölteserosúes a Upei veduvoualon 

A kapott tájékoztatás sze-
rint a Nagyalföldi Kőolaj és 
Földgáztermelő Vállalat sze-
gedi üzeme felkészült a kü-
lönleges helyzetre. Esetleges 
elöntés nem érinti váratlanul 
a termelő üzemet. Részletes 
tervet dolgoztak ki a veszély 
esetére, arra, hogy' milyen 
sorrendben zárják le a ku-
takat, helyezzek biztonságba 
a berendezéseket. A Tisza— 
Maros szögben egyébként 3 
és fél méter hosszúságú acél-
csövekkel jelölték meg a ku-
takat elöntés esetére, össze-
sen 5 brigád — egyenként 
25 fővel — áll készenlétben 
a veszély elhárítására, a 
mentésre, a brigádok kezé-
ben ott van a részletes utasí-
tás, amelynek alapján kése-
delem nélkül cselekedhet-
nek, 

A Tisza és a Maros mellet-
ti területek különösen veszé-
lyeztetett helyén azonban 
meg ennél if. nagyobb biz-
tonságra törekedtek. 

Az üzem a rendkívüli kö-
rülmenyek között mindent 
megtesz az olajtermelés foly-
tatásáért, a vízügy szakem-
berei szervezetten biztosítják 
a körülményekhez képest 
nyugodt munkát. 

A szegedi kőolajfúrási 
üzem több kutatóberendezé-
se dolgozott a Tisza—Maros 
háromszög területén, s ezek 
közül kettő befejezte a mun-
kát. A többi berendezés fél-
behagyta a munkát, illetve 
biztonságba helyezték a félig 
lemélyitett, kivizsgált kuta-
kat. Mivel a fő tevékenységi 
terület az algyői mezőn van, 
a kutatók a termelővállalat-
hoz hasonló feltételek között 
dolgoznak. 

M. L 

Szeged játszóterein i n w g r ™ 
dámsággal rúgják a labdát, miközben a 
felnőttek végig a Maros és a Tisza gát-
jain gigászi küzdelmet vívnak a természet 
erejével — a vízzel. A vízzel, amely egy-
szer az életet, máskor pedig a pusztítást, 
egy emberöltő munkájának semrAibe me-
nését jelentheti. 

Nem dicsekedhetünk azzal, hogy az idő-
járás nagyon elkényeztetett mostanában 
bennünket. Közép-Európa vízgyűjtő me-
dencéjének országaiban (Románia, Ma-
gyarország, Jugoszlávia) nagy gondot je-
lent az árvíz, az árvízveszély. Románia 
39 megyéjéből 37-et sújtott az árvíz és 
a veszélynek még nincs vége. 726 ezer 
hektár földet elöntött a víz, miközben 
nagyrészt elpusztította a mezőgazdasági 
kultúrát, összeomlott 9300 ház, elpusztult 
28 ezer számosállat, 265 ezer embert ki 
kellett telepíteni, számosan meghaltak. 
Jugoszlávia egy részén a vizárral küzde-
nek, miközben a tengerparton esik a hó. 
Földrengés és árvíz pusztít a Szovjetunió 
egyes területem is. 

Hazánkban több mint 34 ezer ember 
vívja hősies küzdelmét éjjel-nappal a Sza-
mos, a Körös, a Tisza és a Maros gát-
jain. Nagy pusztítást végzett sajnos az ár-
víz Szabolcs-Szatmár megyében és most 
már nálunk is. 

Mi van jelenleg megyénkben? Az első 
árvízveszély a Maros mentén alakult ki 
május 21-re, amikor a vízmagasság elér-
te a 624 cm-t, túlhaladva az 1932-es ma-
gasságot. Veszélybe kerültek a Maros jobb 
partján levő községek és Makó város. A 
magyar és a szovjet hadsereg egységei, a 
rendőrség, a karhatalom, a munkásőrség, 
a felnőttek és fiatalok, a vízügy, a taná-
csok dolgozói — egyszóval minden ember 
— éjjel-nappal, hideg esőben és sárban 
nagy elszántsággal védték a töltéseket. 
Ember és gép, élő és holt anyag — mind 
a veszély legyőzését szolgálta. Mégis úgy 
tünt ekkor, hogy minden hiába. A ked-
vezőtlen esős idő következtében a gépek 
órákon át nem tudták a védőeszközöket 
szállítani a gátak felázott talaján. A víz 
óráról órára emelkedett, a buzgárok szá-
ma és veszélyessége növekedett. Ilyen 
helyzetben a Megyei Árvízvédelmi Bizott-
ság elemző, felelős vita után — május 21-
én 6 óra körül — úgy döntött, hogy Ma-
kó és MaroSlele lakosságát át kell telepíte-
ni mindenekelőtt Hódmezővásárhelyre, 
majd Szentesre. Nehéz volt dönteni, mert 
mindenki tudta, hogy egy harmincezres 
város és több község teljes, vagy rész-
leges kiürítése milyen nagy megrázkódta-
tást jelent a lakosság számára. Kiszakí-
tani őket megszokott, otthoni környeze-
tükből, idegen helyre szállásolni őket, ott-
hagyni kisebb-nagyobb személyes vagyo-
nukat — ez tragédiával felér, mint ahogy 
az is. Csak két választás vólt: helyben 
hagyni a lakosságot, vagy kitelepíteni. Ma-
kó város felett 3—4 méter magas víz ma-
gasodott. Egy gátszakadás beláthatatlan 
következményeket okoz. Az ember iránti 
tisztelet és felelősség nevében a kitelepítés 
mellett kellett dönteni, mert, nem tehet-
tük az emberek tízezreinek életét kockára. 
Legdrágább az emberi élet, játszani ezzel 

— felelőtlenség. 

Számoltunk azzal is , ö £ & 
embereket és a gátak között tudjuk tar-
tani a vizet — mi lesz akkor? A vála-
szunk, hogy ez esetben kisebb hiba lesz 
a lakosság elköltöztetése, mintha otthagy-
juk és kitesszük őket az árvíz pusztításá-
nak. Az előbbit a mi népünk megérti, de 
az utóbbit soha nem bocsátaná meg. Mi-
lyen vezetés az, amely nem számol kel-
lően tízezrek életével? 

A döntés nyomán május 21—23 között 
mintegy 25 ezer embert kellett kitelepíte-
ni. Ebből Hódmezővásárhelyre több mint 
14 ezer ember került. 

Az áttelepülésnél mindenki vizsgázott: 
a kitelepítettek, a munkát irányítók, de 
azok is, akik az otthonukból kiszakítot-
takat befogadták. Az árvízveszély össz-
társadalmi üggyé lett. A gondok párosul-
tak a megértéssel, a segíteni akarással. A 
gátakat védő, helyben maradt férfiak 
mondották: „nyugodtabbak vagyunk, mert 
családunkat biztonságban tudjuk". Velük 
értünk egyet és nem a kishitűekkel, a 
rémhírterjesztökkel. A társadalom segítő-
készsége sokoldalúan jelentkezik. Üzemek, 
hivatalok, tsz-ek dolgozói egymás után 
tesznek felajánlásokat az árvízkárosultak 

A kitel epítettektől 

A testvérváros segítő 
felajánlása 

Szabadkai vezetők Szegeden 
A Maros magyar szakaszán az immár kilencedik napja 

tartó megfeszített árvízvédelmi harc, s újabban a Tisza ma-
kacs áradása Szeged felé forditja az ország figyelmét. Sze-
ged testvérvárosa, Szabadka lakossága is segítőkészségével 
fordul felénk a védekezés előkészítésében, noha a Tiszán 
levonuló árhullám komoly erőpróba elé állítja jugoszláv 
szomszédunkat' is. 

Tegnap délelőtt Szabadka párt-, tanácsi és szakszerve-
zeti vezetői felkeresték Sípos Gézát, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első titkárát. A jugoszláv testvérváros 
küldöttsége közvetlen segítséget ajánlott fel. a szorongatott 
helyzetű Szegednek. Adott esetben gépjárműveket küldenek 
át a szállítás erősítésére, férőhelyeket biztosítanak, takarók-
ról és más szükséges dolgokról gondoskodnak. 

Szabadka képviselőinek baráti segítségnyújtását szere-
tettel fogadta és megköszönte Szeged nevében Sípos Géza, 
es hozzátette, hogyha úgy hozná a szükség, a felajánlott 
segítséggel elni fogunk. 

és veszélyeztetettek megsegítésére. Minden 
becsületes ember vállalni, osztozni akar 
közös gondjaink enyhítésében. Ez egyben 
mutat ja népünk érettségét, fegyelmezett-
ségét, humanitását. 

A jelenlegi helyzet is sok feladatot je-
lent: gondoskodni a kitelepített emberek 
ellátásáról és rendszeres tájékoztatásukról, 
megvédeni továbbra is a gátakat a szaka-
dástól, biztosítani az otthagyott vagyonok 
védelmét, gondozni mind az elhajtott, 
mind a helyben maradt állatokat, folytat-
ni a termelést az iparban és a mezőgaz-
daságban. Egy kicsit azok helyett is dol-
gozni kell, akiket jelenlegi helyzetünk a 
gátakra szólítottak. Mindenkinek megvan 
az össznépi erőfeszítést igénylő tennivaló-
ja. Csak igy győzhetünk a természet erői 
felett. A vízvédelmi munkálatok során 
vigyázzunk az emberekre, az eszközök-
re. vegyük elejét bármilyen hanyagság-
nak, vagy pazarlásnak. 

— mint ed-
dig — to-

vábbra is fegyelmezett magatartást ké-
rünk. Az áttelepülteket fogadó lakosság-
tól emberi megértést és segítőkészséget. A 
pártszervezetek és a többi politikai szer-
vek legyenek a közhangulat egészséges 
formálói. A gátakat védő hadseregtől, a 
közerőktől lankadatlan erőfeszítést vá-
runk, hogy továbbra is megvédhessük a 
településeket a vízáradattól. A karhata-
lom vigyázza a rendet és az otthagyott 
javakat. Lépjenek fel törvényeink szigo-
rával az esetleges tolvajok, a rend, a fe-
gyelem megbontóival szemben. 

A kormányzati és pártszervek nagy 
együttérzéssel kísérik figyelemmel népünk 
erőfeszítését és egymás után jelennek meg 
olyan rendelkezések, amelyekkel a káro-
sultak helyzetén kívánnak segíteni. Csak 
az elismerés hangján szólhatunk arról az 
emberi és technikai segítségről, amelyet 
az ország más megyéi és városai nekünk 
nyújtottak. 

Az árvízveszély a Maros mentén vala-
melyest csökkent, de még nem múlt el. 
A víz apadása igen lassú, a töltések egy-
re jobban eláznak, a védekezés továbbra 
is intenzív, éber erőfeszítést igényel. Ez-
zel együtt a védekezést kiterjesztettük a 
Tisza gátjainak és a Tisza—Maros torko-
latának védelmére. A Tisza vízszint-
magassága egész megyénk területén — 
Csongrádtól Szegedig — gyorsulóan emel-
kedik. Emiatt a Maros vízmagassága las-
san csökken. A Tisza május 24-én huszon-
négy óra alatt tíz centimétert nőtt, s el-
éri a 907 cm-t. A Maros ugyanezen idő 
alatt 6 centimétert apadt. A Tisza leg-
magasabb árhulláma még nem ért hoz-
zánk. Éppen ezért elkészült Szeged árvé-
delmének terve, amelyet a Megyei Árvíz-
védelmi Bizottság egyeztetett sa já t tervé-
vel — figyelembe véve a Makó és kör-
nyékén szerzett tapasztalatokat. 

Az árvízveszély leküzdésében baráti se-
gítőkészség van a magyar, valamint ro-
mán és jugoszláv vízügyi szervek között. 

Az időjárás eddig nem volt kedvező a 
védekezéshez. Tapasztalható helyenként a 
kifáradás jelei a gátak védői között is. 
Minden okunk megvan tehát, hogy to-
vábbi erőfeszítésre és helytállásra kérjük 
fel megyénk dolgozóit és minden olyan 
szervet, szervezetet, akik valamit is tehet-
nek az árvízveszély elhárításában. A gá-
tak védelmét eddig sem adtuk fel és igy 
lesz ez a jövőben is. 

IJn|>n><n és a Maros jobb parti olda-
ni OKU Id ián levő községekbe — ha a 

helyzet nem romlik — nem hosszú idó 
múlva meg lehet kezdeni a visszaköltöz-
tetést. Ezt az illetékesek szervezetten meg-
oldják. A kitelepített lakosság visszaköl-
töztetése a vízveszély alakulásának függ-
vénye. Tekintettel arra, hogy a veszély 
nem múlott el, egyelőre nem lehet a la-
kosságnak visszaköltözni. Erről a hét vé-
gén már többet tudunk mondani. Nem 
volna jó, hogy egy idő előtti teljes vissza-
költözés után ismét riadóztatni kellene a 
lakosságot. Nem szabad tízezreket meg-
gondolatlanul rángatni. Ebben a kérdés-
ben is nyugodt magatartást kérünk a kite-
lepítetteictől. Sorsukkal felelősségünk tu-
datában' törődünk. 

Hódmezővásárhely kórházában márr 
megszülettek az első makói gyerekek. Az 
élet halad tovább feltartóztathatatlanul. 
És ez így van rendjén. Hemingway-vel 
együtt vall juk: „az ember nem arra szü-
letett, hogy legyőzzék". 

Értesítés a makói 
érettségiző 
diákoknak 

A Csongrád megyei tanács 
vb művelődésügyi osztálya 
értesíti a makói középiskolák 
érettségi előtt álló tanulóit, 
hogy az érettségi szóbeli 
vizsgákat minden makói kö-
zépiskola az eredetileg ter-
vezett időben ta r t j a meg. 

A tanulók készüljenek a 
vizsgákra és kísérjék figye-
lemmel a napi sajtót, ahol 
a vizsgák osztályonkénti he-
lyérőí és idejéről pontos tá-
jékoztatás jelenik meg. 

A Hódmezővásárhelyre és 
Szentesre kitelepített érettsé-
gizők az illetékes városi mű-
velődésügyi osztályon, a Ma-
kón és környékén tartózko-
dók pedig iskolájuk igazga-
tóságánál is érdeklődhetnek. 


