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fogadta 
Sean Nolant 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára hétfőn fogadta Sean 
Nolant, Írország Kommunis-
ta Pár t jának elnökét. A 

Magyar—NDK 
együttműködés 

Párdi Imre, az Országos elektronika, a vegyipar, az 
Tervhivatal elnöke július 26 alapanyagipar, a mezögazda-
—27-én Budapesten tárgya- ság és az élelmiszeripar terü-
lásokat folytatott Gerhard létén jelentős mértékben to-
Schürer-rel. a Német Demoik- vább fejlődjenek, és az áru-
ratikus Köztársaság minisz- csere-forgalom a kölcsönös mondják, hazánk leg-
terelnök-helyettesével, az előnyök alapján számottevő- s z e b b vidéke a Hegyalja. Ez 
Állami Tervbizottság elnöké- en bővüljön. a kifejezes egy szelíd, de 
vei az 1971—75. évi népgaz- A központi tervező szervek i e ] e s kontűrú hegyláncolatok 

Boldog gyerekek 
a Hegyalján 

Sürgős ruhasegélyre lenne szükségük 

dasági tervek koordinálásé- elnökei véleménycserét foly-
ról. Az elnökök megállapitot- tattak — a párt- és kor-
iak, hogy az 1971—75-ös idő- mánydelegációk 1970. januári 

találkozó alkalmával szi- szakra szóló ötéves népgaz- megállapodásaiból, valamint 
vélyes, elvtársi 
rére került 
érintették a 

sor. amelyen 
| tetésének eredményeképpen hozott határozatokból kiin-
kedvező feltételek jöttek lét- dúlva — a ké ország közötti 

két tesvérpárt - Y h
s ^ o Í T z a e X r t l é r t műszaki-tudományos és gaz-

kapcsolatait az időszerű nem- e r e d m é n y e k alapjan a gép- dasági együttműködés to-
zetközi problémákat. , ipar. az elektrotechnika-, vábbfejlesztéséről. 

száradva —. kidőlt keríté-
sek, néhány összedőlt és sok 
megrongálódott épület. Vi-
gasztalan a kép. 

juttat mindenki eszébe, 
amely az Alföld északkeleti 

j peremét koszorúzza és fel-
, . i idézi — Mádtól — Tokajon 

eszmecse- daságfejjesztésMervek egyez- a KGST 23. es 24^ ülésszakain , a t Sátoraljaújhelyig — leg-
híresebb bortermő vidékünk 
képét. S ott. ahol a „Sátor-
hegyek" tekintenek az Al-
földre, egy hegyhajlatban — 
Sátoraljaújhelyen Májuskút . 
völgynek — hívjók — cso-
dálatos tündérvarost emel-
tek a szakszervezetek — 30 
milliós költséggel —, a gye-
rekeknek. A SZOT legújabb, 
s egyik legnagyobb és leg-
korszerűbb gyermektábora 
július 16-án nyílt meg. 
Nyolc pavilonjában 64—64 
— összesen több mint 500 — 
gyereknek biztosítva elhe-
lyezést. S az első „honfog-
lalók" között ott van Csong-
rád megyéből 61 kislány és 
62 kisfiú — 6-tól 14 éves 
korig. Sőt: néhány ennél fi-
atalabb ia akad. 

— Árvizes gyerekek — 
mondják a tábor többi kis 
lakói. 

a 
Más évben ilyentájt zsivaj, Nagy károkat okozott a seket a helyükre tegyék, az 

fürdőzők és napozók sokasa- víz a társulat vagyonában, iszapot eltakarítsák. A sze-
ga fogadja az "embert. Most Villany- és telefonoszlopok gedi nyárnak tehát ismét 
még csend van. Alig néhá- mentek tönkre, a vízvezeték kevesebb kedves színfoltja 
nyan ülnek a még magas víz is több helyen megrongáló- marad. Nemcsak az „öslako-
part ján. Beljebb, az üdülő- dott. Az irodát is helyre kel- sok", de mások és a városba 
telepen vastag iszap bor í t j a ' lene hozni, amire az idén 
a földet — félig-meddig ki- már nem kerülhet sor. Az 

eddigi számítások szerint 
csak a közterületekén 300 
ezer forint a kár. És a hely-
reállítás várhatóan ennél ts 
többe kerül. 

Iszap az utakon 
A telep város felőli végé-

ben már letakarították az 
utakat. Egészen az emlék-
műig jutottak el. A munkát 
a rámpánál kezdték, hogy 
egyáltalán be lehessen jutni kaházaknak mintegy 90 szá-

Még várni keíl 
A parcellák kerítésein be-

lül, a tagok épületeiben is 
sok kárt tett a víz. A desz-

látogató idegenek számara 
is, akik szintén szívesen ke-
resik fel a telepet. 

Segíteni a Sárgán 
Nagy károkat okozott a 

víz. A társulat pénze aligha 
fedezi majd a helyreállítás 
költségeit. Talán hasznos 
lenne valamilyen módon tá-
mogatni munkájukat. Eset-
leg adókedvezményben ré-

a telepre. A rend azonban z a i éka tönkrement, minden szesíteni őket. Hiszen Sze-
még az utakon is felemás. 
Egyszer mór elhordták az 
iszapot, hordalékot, de aho-
gyan a tulajdonosok hozzá-
fogtak parcelláik rendbeho-
zásához, a takarítást szinte 
elölről kezdhetik. Mert a 
telkekről az iszapot többnyi-
re az utakra hordják ki. Ezt 
is a társulat takarít ja el. 

• Marcsa k" azért is, mert a tu-
lajdonosoknak amúgyis ép-
pen elég kárt okozott a víz. 

Tehát a már egyszer leta-
karított útszakaszokon is 
akad még munka bőven. 
Mindezek alapján 'az üdülő-
társulat elnöke, Joó József 
úgy véli, hogy a strandig 
mintegy 3 hét múlva érnek 
el az utak rendbehozásával. 

nyaraló megrongálodott. gedhez és Tápéhoz tartoz-
Sok tulajdonosnak több tíz-
ezer forintra lesz szüksége 
az épület rendbehozására. A 
társulat segít tagjainak, ami-
ben tud. Cementet, meszet 
szerzett »be. és az építőanya-
got önköltségi áron adja a 
házak javitásáiioz,' csinosítá-
sához. 

A helyreállítás mar meg-

nak. A városnak és a köz-
ségnek is érdeke lenne mi-
előbb rendben látni ezt a 
kedvelt területet, amely ide-
genforgalmi szempontból sem 
közömbös. Hiszen a telep 
így is éledezik. Már látni 
fürdőruhás embereket, akik 

kezdődött. Egyelőre a tulaj- bútoraikat szárítgatják a na-
pon. takarít ják telküket. Bi-
zakodnak az emberek. Amíg 
víz alatt volt a telep, alig 
akadt olyan ház. amely ne 
lett volna eladó. Most csak 
öt-hatot árulnak. Lassan 
visszatér az élet a szép ha-
gyományokkal rendelkező 

donosoknak mindegy 20 szá-
zaléka látott hozzá a mun-
kához. Azért csak ennyien, 
mert a telkek jórészét meg 
nem lehet megközelíteni. 
Várni kell. amig az iszap 
jobban kiszárad. A telep 
belső területein ehhez még 
egy-két hétre is szükség van. 

Az sajnos nyilvánvaló. 
hogy az idén mér nem kap- Sárgára. Megjelennnek majd 
hat ja vissza hangulatos, 
megszokott képét a Sárga. 

Becslésük szerint mintegy Sok munka van még hátra 
30—50 ezer köbméter horda- ahhoz, hogy ismét rend le-
lékot kell innen eltávolítani, gyen. Hogy a kidőlt kerité-

a fürdőzők is a strandon. Jo 
lenne, ha szebb kép fogadná 
őketf, mint a mostani. 

Sz. I. 

Árvizes gyerekek. Ez a ki-
fejezés nem tudom mások-
nak mit mondhat. Az ország 
aggodalma és segítsége kí-
sérte azt a hősi védekező 
munkát, amelv csaknem két 
hónapon át Csongrád me-
gyét lekötötte. De csak aki 
szemben állt az áradattal, 
aki látta mint omlanak le 
az egyszerű otthonok vályog-
falai, mint menekülnek — 
kicsi motyójukkal éppen a 
legszegényebbek (hiszen régi 
örökség, hogy a vályogfal is 
nekik jutott!) az tudja, mit 
jelent ez a kifejezés „árvizes 
gyerekek. Ntert a felnőttek 
jobban bír ják a megpróbál-
tatást, de a gyerekeket még 
nem edzette meg az élet, 
meg az erejük is kisebb. ,S 
ezért talán mélyebb sebeket 
ejt kis lelkükben a tragédia. 

— Éjszaka riadtan figyel-
tük. hogyan emelkedik a 
szobában a víz — mondja az 
egyik kislány és szemében 
még felidéződik a rémület. 

Makói, apátfalvi, marosle-
lei, algyői, tápéi, csongrádi 
és kíszomlyori gyerekek 
üdülnek itt — teljesen in-
gyenesen a szakszervezetek 
jóvoltából. Sokuknak ottho-
na sincs még. most kezdtek 
hozzá az újjáépítéshez! Pe-
dig akad közöttük számos, 
akinek szülei parasztembe-
rek, nem tartoznak a szer-

(I . iebmann Béla felvétele) 
Meir Vllner a Szeged városi pártbizottságon Sípos Gézá-

val beszélget 

zetet? A béke megteremtéséért folytatott harcban az 
izraeli dolgozók kiket tartanak igaz barátjaiknak. se-
gítőiknek? Miben lát ja a béke megteremtésének útját 
a Közel-Keleten? 

VÁLASZ: Állandó és igazságos megoldást lehet ta-

akar ja megvalósítani ezeket. Nem hajlandó visszavonni 
csapatait az elfoglalt területekről és nem ismeri el a pa-
lesztinai menekültek jogait. Ezzel az intézkedésével gá-
tolja a békés megoldást. 

Az izraeli kormány tovább folytatja a háborút, amely-
nek célja egybeesik az amerikai imperializmus és más im-
perialista államok céljaival. Mindenekelőtt szeretnék el-
érni, hogy széthulljanak a haladó rendszerek az arab or-
szágokban, hogy az arab országok szakítsák meg kapcso-
lataikat a Szovjetunióval és más szocialista országokkai. 
Az a céljuk, hogy gátat vessenek a társadalmi fejlődésnek. 
Ez a háború az imperialista törekvések miatt robbant ki 
Közel-Keleten és ezekért a célokért folytatódik ma is. 
Mindjárt hozzátehetem, hogy az amerikai politika az arab 
országokban, egész Közel-Keleten megbukott: az ellenke-
zőjét érték el annak, mint amit akartak. Ezt látva most 
ú j taktikát keresnek. Néha már reálisabb hangokat hal-
latnak, annak ellenére, hogy még mindig a béke ellen 
cselekszenek. 

— A mi barátaink, az arab országok kommunista 
párt jai és az összes haladó erők ezekben az országokban. 
Az antiimperialista erők, amelyek harcolnak a békéért, a 
haladásért. Mi barátot látunk a Szovjetunióban, a szocia-
lista Magyarországban és más szocialista orszagokban. 
Azok a mi igaz barátaink, akik azért küzdenek, hogy bé-
ke legyen a Közel-Keleten, s ezekben az országokban önál-
lóan. szabadságban éljenek a népek. 

— Én barátként jöttem Magyarországra, barátokhoz. 
Az a tény. hogy itt vagyok, bizonyítja: Magyarország nem 
az izraeli néppel, az izraeli dolgozókkal szakította meg kap-
csolatát, hanem az imperialista befolyás aiatt álló, nem-

A klárafalvi Ferling-gyerckck: Gábor, Ferenc és György 

vezett dolgozókhoz. De a gyors segítsége kell. mert 
munkás-paraszt szövetség.azt eláztak a kicsiny cipők és 
követeli, hogy mindenkin 
egyformán segítsünk, — ha 
tudunk, 

• 
Jár juk a pavilonokat Ju-

hász Józseffel, az SZMT 
Csongrád megyei vezető tit-
kárával, aki minden gyerek-
nek édességcsomagot hozott: 
a megye ' dolgozói küldték. 
Öröm az arcukon, hiszen 
„földik" látogatták meg 
őket. Néhány gyermekszem 
könnyes: vágyódik az anya, 
az apu után. De hát nagy 
segítség ez most a szülők-
nek, ha jó helyen tudják — 
két, három, vagy négy hétig 
— gyerekeiket. 

Sok testvér van itt együtt. 
Varga András és Sándor, 
Makra József és Dezső Al-
györől. Németh Bandi és Irén 
— akik szintén algyőiek —• 
magukkal hozták kishúgukat 
Erikát is, aki pedig még is-
kolába se jár. A kislány a 
kedves tanár nénik kedven-
ce. Klárafalváról is itt van 
a három Ferling-testvér: 
Gábor. Ferenc és György. 

Körülfognak bennünket a 
gyerekek. Van, aki már ha-
za szeretne menni, mások 
azt remélik, hogy meghosz-
szabbítják itt tartózkodásu-
kat. Minden gyerek ügyében 
csak a szülők, valamint a 
szakszervezet dönthetnek. 

Kérdezgetnek a gyerekek, 
mi is ezt is, azt is megkér-
dezzük. S rájövünk, hogy 
ezeknek a kis emberpa lán -
táknak életében már eddig 
is mennyi a szomorúság. 
Akadnak itt testvérek, aki-
ket az anyjuk hagyott el. s 
most az édesapjuk neveli 
őket. Mások nemrég veszí-
tették el édesapjukat és 
anyjuk kis keresetből tar t ja-
neveli őket. A hálótermek 
kis szekrénykéi sok mindent 
elárulnak. Van olyan szek-
rény, ahol több váltás fehér-
nemű, és sok meleg holmi 
áll szépen glédában. De sok 
olyan szekrényke is akad — 
amely csaknem teljesen 
üres. A nevelők mondják, 
hogy sok kis gyereket egy-
szál kisgatyában és egyetlen 
kisingecskében küldték el 
ide. Mert nem volt otthon 
sem több. A Csongrád me-
gyei Vöröskereszt — és a 
megye intézményeinek — 

sokszor hűvösek az esték. 
Hat-, tizennégy éves fiúk-
nak-lányoknak fehérnemű, 
cipő, melegítő kellene. Né-
hány tucat fogkefe is elkel-
ne itt. Használt holmik is 
megfelelnének, csak sürgő-
sen kellenének. Itt a gyere-
kekről való gondoskodás ki-
fogástklan. Bőséges az élel-
mezés nagyszerű az elképze-
lés, sok játék szórakoztatja 
őket, tényleg — mint saját 
gyermekükkel — olyan sze-
retettel foglalkoznak velük a 
nevelők. Az ötszáz gyerek 
között alig akad, aki megbe-
tegszik. Állandó védőnői és 
egészségügyi felügyelet alatt 
állnak, s ha valaki véletle-
nül mégis megbetegszik, 
megkülönböztetett gonddal 
ápolják. 

• 
Jönnek-mennek a tevelek 

Sátoraljaújhely és Csongrád 
megye között. Néhányba be-
leolvastunk: „Itthon min-
denki jól van, legyél szófo-
gadó, vigyázz magadra 
„Itt küldünk 20 forintot, 
hátha kell valamire, de szé-
pen oszd be..." — s így to-
vább, ezek a leggyakoribb 
intelmek. S a gyerekek pe-
dig apró élményeikről szá-
molnak be. (A Magyar Posta 
azonban intézkedhetne, hogy 
Sátoraljaújhelyen is ismer-
jék meg a rendelkezést: az 
árvizes gyerekek leveleit in-
gyen kell továbbítani. Sok 
szülő írta vissza a kicsik-
nek: „Máskor ragasszál cá 
bélyeget, mert megpórtóz-
ták!") 

• 
A napokban érkezik haza 

Csongrád megyébe a SZOT 
sátoraljaújhelyi gyermektá-
borában üdült gyerekek egy 
nagyobb csoportja. Sokan 
azonban még ott maradnak 
és újabb csoportok is utaz-
nak hazánknak erre a tő-
lünk legtávolabbi, de talán 
tényleg legszebb helyen fek-
vő, modern, kényelmes — 
és a gyerekeknek bizonyára 
feledhetetlen élményt nyúj-
tó — táborába. Talán ez a 
néhány hét feledtet valamit 
majd abból a tragikus él-
ményből, amit a megszokott 
családi ház összeomlása, 
megroggyanása az árvíz ide-
jén e gyermeklelkekben oko-
zott. 

ttácz Lajos 

A u g u s z t u s J9—20.: 

Gépkocsi-nyereménybelélkönyvsorsolás 

lálni Izrael és az arab országok között. Véget lehet vetni átellenes politikát folytató kormánnyal 
az áldatlan háborúskodásnak. Szerintem ennek első fel-
tétele az, hogy kölcsönösen megadjuk a tiszteletet egy-
másnak, az egyenlőség tiszteletét. Másodsorban: a Bizton-
sági Tanács javaslatainak elfogadása, amely 1967. novem-
ber 22-én hangzott el. Ezek a javaslatok teremthetnek ki-
induló bázist a béke megteremtéséhez. Közismert, hogy 
az arab országok közül Egyiptom. Jordánia és Libanon 
egyetértenek a Biztonsági Tanács javasiatahral. viszont az 
rzraeli kormány az rzraeh nép érdekeivel eíteirtétben nem 

— A béke megteremlésenek út já t a Közel-Keleten 
abban látom, ha Izrael kapcsolatot teremt az arab orszá-
gokkal, az imperializmussal szemben. Izrael jövőjét csak 
az alapozhatja meg, ha erejét nem az arab országok el-
len fordítja, hanem az imperializmus elleni küzdelemre, 
amely a közel-keleti olaj érdekében áltól sem riad vissza. 

Pa, OTP augusztus 19-20-
áti rendezi meg a gépkocsi-

1 nyereménybetétkönyvek 37. 
sorsolását. A kétnapos sorso-
lás első részét augusztus 19-
én délután Gyulán tartják, 
ahol a vidéken váltott gép-

kocsi-nyereménybetétköny-
vekre sorsolják ki a nyere-

kel Művelődési Házban. A 37. 
sorsoláson az 1970. április 30-
ig váltott és július 31-én még 
forgalomban levő ötezer és 
tízezer forintos gépkocsi-nye-
reménybetétkönyvek vesznek 
részt. A következő sorsolási 
1970. novemberében tartják, 
amelyen a július 31-ig vál-

ményeket. Augusztus 20-án tott és október 31-ig forga-
hogy a zsidó és az arab népek szabadsagai együtt fojtsa j délelőtt a Budapesten váltott lomban levő gépkocsi-nyere-
vé»be-—-fejezte-be-nyilatkozatát Meir \fthter. 'betétkönyvek húzására kerül ménybetétkönyvek 

Vagy Bál ' sor ugyancsak Gyulán, az-E-s- részt. (MTI-) 
vesznek 


