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Mindenre kiterjedő figyelem 
a tiszai védekezésben 

Közeleg a tetözés — Megfelelő erők és tartalékok 
Csák 4SO cm-es vízállás alatt költözhetnek vissza 

Makóra és Maroslelére 
A Csongrád megvet terü-

leti árvízvédelmi bizottság 
szombaton újabb munkaérte-
kezletet tartott Szegeden. A 
vízügyi jelentés megállapítot-
ta, hogy 

a Maros felső szakaszán 
Indult ismételt árhullám 
újabb vízszint emelkedést 
indított el. 

A folyó magyarországi hosz-
szán 20—30 centiméteres ára-
das várható. A Felső-Tiszá-
ról közeledő árhullám tető-
zése elhagyta Tiszafüredet, 

Szolnok térségében a Ti-
sza minden megelőző víz-
állást túllépve, árad. 

SzeReden a tetőzést továbbra 
is június első napjaira vár-
hatjuk, a korábban becsült 
980 centiméter körüli vízál-
lasnál, ha a Maros ú j árhul-
láma nem haladja meg a be-
csült 20—30 centimétert 

A tiszai védelmi vonalak 
erősítése a kijelölt veszé-
lyeztetett szakaszon nagy 
erővel folytatódik. 

Á védekezésben 16 ezer em-
ber vett részt az utóbbi na-
pokban. Szegeden 

elkészült a rakpart mögött 
a hosszanti homokzsáktöl-
tés, 

a körgáton megkezdték a 
megelőző fóliaszigetelést Az 
olajmező védelmi biztonsá-
gara szorítógátakat emelnek 
és ugyancsak töltésszigetelé-
6i munkát végeznek. 

Megállapította a területi 
bizottság, hogy 

a továbbiakban is a folyók 
védtöltésénck erősítésére 

kell a legnagyobb gondot 
fordítani, 

s az erők és az eszközök zö-
mét a veszélyeztetett helye-
ken kell koncentrálni. A vé-
delmi eszközök, az emberi 
erő és a felkészültség biz-
tonságot ígér. Abban is tel-
jes egyetértés született, hogy 
a védelmi munkákat előre-
tekintő figyelmességgel, terv-
szerűséggel kell folytatni, 
vagyis 

a jelenlegi erőfeszítéseket 
olyan minőségben kell el-
végezni, hogy a minden-
kori árvízvédekezést meg-
felelően szolgálják. 

Szóba került az ülésen Ma-
kó és Maroslele lakossága 
visszatelepítésének lehetősé-
ge is. Ebben úgy döntöttek, 
hogy a töltések lábazatának 
átázása, a szivárgások és a 
buzgárok miatt 

továbbra sem olyan biz-
tonságosak még a gátak, 
hogy a visszatelepítést el 
lehetne rendelni. 

Erre csak akkor kerülhet 
sor, ha a töltésekre neheze-
dő víznyomás értéke nem 
haladja meg az 1—1,5 mé-
ter magasságot — vagyis 

ha a makói vízállás 450 
centiméter alá húzódik 
vissza. 

így továbbra is szállítással 
gondoskodnak a kitelepítet-
tek foglalkoztatásáról, mely-
nek eddigi tapasztalatai po-
zitívak. A biztonsági intéz-

kedések mellett még inten-
zívebben folytatják ezt a 
módszert. Alkalmat adtak a 
munkára hazautazott lakos-
ságnak arra is, hogy a csa-
ládi otthonaikat meglátogas-
sa, este pedig fegyelmezetten 
visszatértek a befogadó vá-
rosba. Annak ellenére, hogy 
kiskorúak engedély nélkül 
visszatértek Makóra, foko-
zott ellenőrzéssel 

fenntart ják n makó—hód-
mezővásárhelyi és a sze-
ged—makói vasúti sze-
mélyforgalmat. 

Jóváhagyta a területi bi-
zottság a polgári védelmi 
parancsnokság által beter-
jesztett részleges vagy teljes 
kitelepítési terveket is a ve-
szélyeztetett területekre. 

Ezek 

a lakosság maximális biz-
tonságát szolgáló, előrelátó, 
minden eshetőséggel szá-
mot vető tervek. 

melyekről a lakosságot meg-
felelő időben, pontosan és 
részletesen tájékoztatják. 
Azokról a területekről, ahol 
a veszély csökkent, vagy vas-
út is rendelkezésre áll, a la-
kosság biztonságára fenntar-
tott személyszállító járműve-
ket tegnap más helyekre cso-
portosították át. A Tisza-
parti községekben es Szeged-
nek a körtöltésen kívül fek-
vő városrészeiben bizonyos 
nyugtalanságot okozott a jár-

művek megjelenése. Ezek a 
gépkocsik 

nem közvetlen veszélyez-
tetettség miatt állnak ké-
szenlétben, hanem a teljes 
életbiztonság érdekében, 

miként előző állomásukon is 
ezt szolgáltak. 

A védelmi helyzet legfon-
tosabb elemeit és a tenni-
valókat a munkaértekezlet a 
következőkben foglalta ö&z-
sze: 

— továbbra is maximális 
védelmet a gátakon; 

— növelni kell a szegedi 
és a vásárhelyi ipari körze-
tek biztonságát; Vásárhelyen 
is meg kell kezdenj a kör-
töltés preventív erősítését: 

— az ú jabb honvédség 
erőket a veszélyeztetett ré-
szeken helyezik el és meg-
felelő biztonsági tertalekart 
képeznek; 

— növelik a vízi szállító-
eszközök kapacitásét, az á r -
területeken robbantással nyi-
ladékokat képeznek a fák kö-
zött a part megközelítésére; 

— a termelési kapacitást 
maximálisan ki kell hasz-
nálni, Makó térségében in-
gázó járatokkal, Szegeden a 
bejáró munkásoknak a ter-
melésben való nagyobb rész-
vételivel ; 

— hetekig tartó védeke-
zésre kell berendezkedni. 

Ismételten megállapította a 
bizottság — s ez okozhat 
valódi megnyugvást! —, hogy 

a rendelkezésre álló és na-
ponta növekvő óriási em-
beri erővel és technikával 
biztonságunk garantált. 

A védekezést irányító poli-
tikai és szakmai testületeik 
érzik és élvezik a lakosság 
megértő támogatását; az 
egész Tisza-völgy pedig na-
ponta tapasztalja a kormány, 
a honvédség, a vízügyi szer-
vezet és az egész lakosság 
segítőkészségét. 

Szombaton, tegnap meglekin (ette a Tisza és a Maros gát-
védelmi munkálatait Komócsin Zoltán, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. 
A délutáni órákban látogat ast tett a Csongrád megyei 
pártbizottságon, ahol Rózsa István, a megyei pártbizottság 
titkára és Sípos Géza. a Szeged városi pártbizottság első 
titkára tájékoztatta az árvízvédelmi helyzetről. Szeged 
Párt- és tanácsi vezetőivel ta nácsknzott ezután, majd 

Makóra és Hódmezővásárhelyre látogatott 

Fiatal brigádok 
A gátjaikat feszegető fo-

lyók part ján sok fiatal kéz 
emeli a homokzsákot, szo-
r í t ja a lapátnyelet ezekben 
a nehéz napokban. Mint a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságára beérkezett jelen-
tésekből kitűnik, iskoláról is-
kolára, üzemről üzemre ta-
lálhatók olyan fiatalok, akik 
különösen nagv erőfeszítésre 
voltak képesek a töltések 
védelmében. 

A szegedi Elektromos Ktsz 
14 fős ifjúsági brigádja el-
sők között érdemel említést, 
hiszen a Maros bal par t já -
nak villamosítását mind-
össze két nap alatt végez-
ték el, a szakemberek legna-
gyobb megelégedésére. 

Az egyetemisták ifjúsági 
brigádja a szőregi homokbá-
nyában dolgozott nagyon ke-
ményen: egyetlen éjszaka 7 
ezer homokzsákot töltöttek 
meg a csoport tagjai. Rend-
kívül derekasan dolgoznak 
az orvostanhallgatók is. 

Az újszegedi KlSZ-vezetö-
képzö iskola hallgatói hason-
lóképp a homok kitermelésé-
ből és zsákba rakásából vet-
ték ki a részüket — nap-
pal is. éjszaka is. 

Különösen értékes azoknak 
a Csongrád megyei fiatalok-
nak a munkája, akik a 

Szentesre, Hódmezővásár-
helyre telepített lakosság éle-
tét igyekeznek könnyebbé 
lenni. Filmvetítéseket ren- ; 
d őznek, diaelőadásokat tarú 
tanak a kisgyermekeknek? 
könyvekkel, játékokkal l á t -
ják el őket. Sőt, közös 
l.evíziónézést, rádióhallga 
is szerveznek szamukra. „ 

Megvannak már az elképy 
zelések a levonuló ár nyo-
mainak eltüntetésére is: a 
KISZ Csongrád megyei biJ 
zottságának kezdeményezés 
sére már az idei nyárotí 
építőtáborok alakulnak, ame-
lyek lakói — elsősorban a 
megye tanulóifjúsága — a 
bel- és árvíz okozta károkí 
helyreállításán dolgoznak 
majd. Részt vesznek a lakó-i 
és egyéb épületek felépítés 
sében, felújításában, a gá ta l j 
kijavításában. Az épitőtábo-;' 
rok a következő nyarakon i j 
várni fogják a f ia ta lokat 

Megveszerte sokat segít a a 
I f j ú Gárda. Egységei mar a a 
első veszélyes napok ótaf 
részt vesznek a mentési-
munkákban. Örködnek a gá-é 
takon. irányítják a forgal-
mat, összekötőszolgálatot t e l -
jesítenek. Makó környékén 
részt vettek a lakosság moz-
gósításában is. 

Segítenek a vállalatok 

A Tisza—Maros torkolatánál ka Unták erősitik a gátat. UKH 
lando kapcsolatot tartanak lenn- á parancsnoksággal és mas 

A Vöröskereszt városi szer-
T'ezetéhez ú j segélyszállítmá-
nyok érkeztek. A szegedi 
ruhagyár ."80 ezer forint ér-
tékben öltönyöket, majd ezer 
nadrágot küldött. Egyúttal 
130 ezer forintot befizettek 
a központi bankszámlára. A 
konzervgyár dolgozói által 
összegyűjtött pénzből egy 
autóra komány ruhaneműt, 
takarókat, lepedőket és tisz-
tálkodó eszközöket juttattak 
el a Vöröskereszthez. A PA-
PÍRÉRT vállalat is jelezte 
segítési szándékát. Már hoz-
zákezdtek a mintegv 50 ezer 

helyekkel forint értékű — higiéniás 

papíráruból álló — szállít-
mány összeállításához, ame-
lyet előreláthatóan kedden 
kap meg a Vöröskereszt. * 

A Magyar Vöröskereszttől 
a gyújtópárok ezrei keresik 
fel a varosok és a falvak la-
kóit a Vöröskereszt által ki-
bocsátott gyűjtőívek-kel és az 
összegyűlendő pénzt haladék-
talanul befizetik a Vöröske-
reszt 5350 számú, az árvíz-
károsultak megsegítésére nyi-
tott csekkszámlájára. 

Az OTP értesítése szerint 
az első héten összesen 
25 700 000 forintot fizettek be 

a gyűjtőpárok. F.bben az 
összegben természetesen 
nincsenek benne az üzemek-
ben. vállalatoknál, intezmé-i 
nvekben és hivatalokban főé 
lyó gyűjtések eredményei. 

A gyűjtést nyomon követi 
a segélyek kiutalása, a Sza-
bolcs-Szatmár megyei és a 
helyi segélybizottságok szét-
osztása. Tegnap délig az á r -
vízkárosultak részére össze-
sen mintegy ötmillió forint 
gyorssegélyt fizettek ki. A 
gyorssegély összege szemé-
lyenként 500. illetőleg csalá-
donként legfeljebb 3000 fo-
rint. 


