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Ledöntik az utolsó kéményt is 
A Tisza mellett nem so-

káig lehet már tájékozódni 
a szivattyútelepek kéményei 
segítségével. A kevés gólya, 
ami még vissza-visszatér 
hozzánk, kereshet magának 
fészket máshol, nem a ké-
mények tetején. A folyó 
Csongrád megyei és szege-
di szakaszán a töltések men-
tett oldalú lábánál meghú-
zódó öreg gőzkazános szi-
vattyútelepek fölött is el jár t 
az idő. Teljesítményük ki-
csi, munkájuk sokba kerül. 
Ilyen az algyői hídtól lefelé 
eső nagyfai és a m a g y a r -
jugoszláv határnál a régi 
nevén ismert ógyálai vízát-
emelő telep. Az Alsótiszavi-
déki Vízügyi Igazgatóság 
mindkét öreg telepét lebont-
ja, amikor mellette elkészül-
nek az elektromos berende-
zésű, nagy teljesítményű ú j 
szivattyútelepekkel. Mind-
kettőt építik már. 

Százmillió forintos beru-
házást ölel fel — a T i s z a -
Maros által határolt három-
szöget és Újszegedet is érint-
ve — a mintegy 45 ezer 
holdra kiterjedő belvízrend-
szert „mozgató" ógyálai 
elektromos szivattyútelep és 
számos tartozékainak meg-
építése. A már megkezdett 
és több évre munkát adó, 
belvíztől mentesítő program, 
az úgynevezett torontáli víz-
rendszer kiépítésének fe j -
lesztése. Forgó László, az 
ATIVIZIG igazgatója el-
mondta. hogy az elektromos-
ságra épített ú j szivattyú- Az építkezés egy részlete, háttérben a lebontás előtt álló 

szivattyúteleppel 

Mintaterem 
nagykereskedelmi 

mintára 
Kirakatokban néha, a pul-

tokon ritkábban látott ingek, 
pulóverek, s lengébb ruhada-
rabok — színek és szinteti-
kus anyagok kavargása: 
ú jabb mintaterem nyílt Sze-
geden tegnap délelőtt. Kö-
vetve más nagykereskedelmi 
vállalatok példáját, a kissé 
nyelvtörő nevű DÉLRÖVI-
KÖT a Lenin körúti köz-
pont egyik alagsori helyisé-
gében nyitotta meg a min-
tatermet. Célja az lesz, hogy 
kiállított áruit a szezonnak 
megfelelően cserélve, tá jé -
koztassa az érdeklődő keres-
kedőket kínálatáról. 

Az ízléssel és gazdagon el-
rendezett mintaterem talán a 
kiskereskedelmet is nagyobb 
bátorságra, a választék bő-
vítésére ösztönzi, mégha 
megtekintése után várnia is 
kellene, hogy a boltba kerül 
az áru. S az lenne az igazi 
öröm, ha ugyanúgy termé-
szetesnek vehetné az ember, 
hogy egy nagykereskedelmi 
vállalatnak mintaterme van, 
mint ahogy egy üzletnek: 
kirakata. , 

V. M. 

Köszönjük, 
nevelök! 

Az emberség egyik fokmérője: érzünk-e hálát azok iránt, 
akik jóra tanítottak bennünket. Szülőket, atyai ba-
rátokat, s velük egy sorban tanítókat, tanárokat il-

let ez a hála, amíg élnek, amíg élünk. A pedagógus nap em-
lékeztető csupán — a feledékenyeknek. 

És figyelmeztető! Anélkül, hogy eltúloznánk a felszí-
nes tapasztalat jelentőségét, észre kell vennünk: mintha 
túlságosan sok volna a hajlandóság „mai" diákokról és 
„mai" pedagógusokról beszélni. Korántsem hízelgően, még 
csak nem is tárgyilagosan. Így hát nyomban hadd jelent-
sük ki: lehet, hogy gyermekeink nevelői nem jobbak a mi 
egykori tanárainknál, de nem is rosszabbak. 

Szerencsére, most a pedagógusok korszerűbb „megíté-
lése" van kialakulóban. Elősegíti ezt a tanári, tanítói fize-
tések általános, ám mégis differenciált felemelése, amely 
éppen az idei pedagógus naptól esedékes, őszintén remél-
jük, hogy lesz az igazgatókban elég igazságórzet és határo-
zottság a legszínvonalasabb, legodaadóbb nevelők megkü-
lönböztetett anyagi elismerésére. És bízunk abban is, hogy 
a pályakezdő pedagógusok méltányosabb javadalmazása 
gátat vet az elvándorlásnak, és megerősíti elhatározásuk-
ban azokat, akik hivatást éreznek a pálya iránt. 

Aligha kétséges, hogy ez a fizetésrendezés, amely a 
maga nemében a legjelentősebb a felszabadulás óta, nö-
veli a pedagógusok társadalmi megbecsülését is. A kettő 
nem egy és ugyanaz, de nem is választható el egymástól. 

És ami a legfontosabb: az anyagiak valóban érdem 
szerinti elosztása, nemcsak most, hanem a későbbiekben is, 
serkentheti a pedagógusok nevelői ambícióját, ennek hasz-
na pedig felmérhetetlen. Mindent azonban nem old meg ez 
a széles körű fizetésrendezés sem. Akkor se számíthatnánk 
erre, ha történetesen még nagyobb összeg állna rendelke-
zésre. Mert az odaadó tanári, tanítói munkát nem lehet 
megfizetni. És igazán illendően megköszönni sem. 

Próbáljuk meg mégis! 
K. S. 

telep főcsatornájába csatla-
kozik majd áttételeken á t 
részben Újszeged és Sző-
reg, teljesen Üjszentiván, 

nyeket, a téeszek. Szőreg, 
Üjszentiván és Tiszasziget 

Tiszasziget, a határszélen érdekelt ebben nagyon. 
Térvár, sőt jugoszláv ré-
szen Őgyála község vízrend-

Az építkezésen Török Im-
re főépítésvezető és Papp 

nak" meg és beépítenek 
mintegy 2 ezer köbméter be-
tont. Az összehangolt mun-
kában a tiszaszigeti Búzaka-
lász Tsz kotró- és földnye-

Pedagógusok kitüntetése 
szere. Másodpercenként — Gyula építésvezető tájékoz- s ° £épei_ is dolgoznak. A 
az eddigi 0,8 köbméter he-
lyett — három köbméter vi-
zet emelnek ma jd át a Ti-
szába. 

tátott bennünket egy ha-
talmas munkagödör fölött. 
Ügynevezett 'vákuummentes 
talajvízszint-süllyesztéssel — 

Szükség esetén nemcsak méterenként körbetelepített, 
megszabadulni lehet a ha- 7—8 méterre „leküldött" 
talmas terület belvizeitől, csőkúthálózattal — ágyaznak 
hanem öntözésre visszatarta-
ni is azokban a csatorna-
rendszerekben, amelyeket 

földgépek és kubikosok mun-
kájával a Ganz-MÁVAG 

kivitelező ATIVIZIG alvál-
lalkozója: az ÉVM Földgép 
Vállalat, a Ganz-MÁVAG, 
valamint a Szeged és kör-
nyéke Vízgazdálkodási Tár-
sulat. Az idén befektetett 
anyag és munka értéke meg-
haladja a 9 millió forintot. 

Ekkora beruházást 
jövő ilyekor érkező elektro- szonylag kevés, 40 munkás 

részben már kiépítettek és mos gépeinek, a teljes szi- — kubikosok, ácsok, gépsze-
továbbfejlesztenek területü-
kön, mint üzemi létesítmé-

vattyútelepnek. Ehhez 300 000 relők — alapoz meg az irá-
köbméter földet „mozgat-

Az építők napjának 

programja 
A szegedi és a Csongrád A program délelőtt 10 óra-

megyei építőmunkások né- kor kezdődik. Az építőmun-
pes tábora holnap, vasárnap kások gyűlésén Sípos Mihály, 
rendezi meg az építők napi a DÉLÉP igazgatója mond 
ünnepségeket az Építők SC ünnepi beszédet, és kitünle-
nemrégen felépített újszegedi téseket ad át. Ezután aspor -
sportpályáján. A DÉLÉP doi- tolók felvonulásával kezde-
gozóinak ünnepi programja tét veszi az egész napos kul-
egész napos lesz. A Bocskai turális és sportműsor. Kis-
utcai központ elől 20 per- pályás labdarúgó-mérkőzést 
cenként indulnak a Szőregi játszanak, az MHSZ épitő-
útra az autóbuszok, és a Vo- ipari szervezetének repülő-
Ián Vállalat is sűríti a sző- modellezői bemutatót tarta-
regi járatait, hogy az érdek- nak, fellép az ÉDOSZ Sze-
lődő nagyközönség is eljus- ged táncegyüttes, s a Sze-
son az ünnepségek szinhe- gedi Nemzeti Színház több 
lyére. 

társas-
utazásaink! 
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művésze, a Dózsa sportegye-
sület ökölvívói bemutató 
mérkőzést játszanak a kis-
kunfélegyháziakkal. A vi-
dámság kedvelői valószínű 
jókat derülnek majd a lán-
gosevő versenyen, a lisztfú-
vás vetélkedőjén, a gólyalá-
bas futóversenyen. 

A Délmagyarországi Építő 
Vállalat kollektívájának meg-
hívására eljönnek a szom-
szédos Jugoszláviából a to-
polyai Május 1, Építőipari 
Vállalat és a kikindai építő-
ipari vállalat küldöttei, s ú j -
ra itt lesznek a kassai éjjj-
tőmunkások képviselői is. 

nyitó néhány műszaki veze-
tővel. Közben Suti Pál ku-
bikos szocialista brigádja ki-
lométerekkel a főépítkezés-
től dolgozik. Régi hidakat, 
átereszeket bontanak, hogy 
helyet csináljanak a nagyobb 
terhelést és kapacitást bíró 
újaknak. 

L. F. 

Dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első 
helyettese a közelgő pedagógusnap alkalmából — ered-
ményes oktató-nevelő munká juk elismeréseként — pén-
teken 80 pedagógusnak adott át kitüntetéseket a minisz-
tériumban. 51-en Kiváló tanár, 20-an Kiváló tanító, 
9-en Kiváló óvónő kitüntetést kaptak. Az ünnepségen 
részt vett Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bizottság ti tkára is. 

Az alsó-, közép- és felső-
fokú oktatási intézmények 
vezetői, oktatói és más dol-
gozói közül, továbbá a me-
gyei tanácsok elnökhelyettes 
sei, valamint a művelődés-
ügyi apparátus vezetőinek 
soraiból 170-en részesültek 
Az oktatásügy kiváló dolgo-
zója, Kiváló dolgozó, A szo-
cialista kultúráért kitünte-
tésben, pénzjutalomban, va-
lamint miniszteri dicséret-

A művelődésügyi minisz- Imrénének, a szegedi Ság-
ter az 1971. évi pedagógus- vári Endre Gyakorló Gim-
nap alkalmából eredményes názium tanárának és Ma-
oktató-nevelő munkájuk el- jor Jenőnének, a szegedi 
ismeréséül a Kiváló tanár Ságvári Endre Gyakorló ben. 
kitüntető címet adományoz- Gimnázium tanárának. A József Attila Tudo-
ta többek között Csillik A Kiváló tanító kitüntető mányegyetemen a Munka' 
Lászlónak, a Szegedi Tanár- címet adományozta többek Érdemrend bronz fokozatát 
képző Főiskola 1. sz. gya- között: Dombrádi Margitnak, kapta Radnóti Tamásné test-
korló általános iskolája ta- a szegedi egészségügyi gyer- nevelő tanár. Az oktatásügy 
nárának, dr. Diós József- mekotthon tanítójának, Frá- kiváló dolgozója lett dr. 
nek, a szegedi Tömörkény nyó Jánosnénak, a balastya- Tandori Károly egyetemi ta-
István Gimnázium és Szak- alsógajgonyai általános isko- nár, dr. Nagy Károly do-
középiskola igazgatójának, la tanítójának és dr. Szomo- cens, dr. Sirokmán Ferencné 
Domokos Géza szakfelügye- ra Józsefnénak, a szegedi docens, dr. Zántó Róbert ve-
lőnek, a makói József Attila Ságvári Endre gyakorló ál- zető lektor és dr. Égető 
Gimnázium tanárának. Erdei talános iskola tanítójának. 

Elísmeres kíualo 
ifjúsági vezetőknek 
A KISZ Csongrád megyei Bizottsága és a Magyar Szabó Istvánná kisdobos-

felelősnek (Szeged, Ságvári 
gyakorló), Száva Annamária 
csapatvezetőnek (Szeged, 

Mucsi 

Űttorők Szövetsége Csongrád megyei Elnöksége a pe-
dagógusnap és az úttörőszövetség fennállásának ne-
gyedszázados évfordulója alkalmából, tegnap, pénteken Dugonics iskola), és 
kitüntetés-átadó ünnepségeket rendezett. Ferenc kisdobosfelelősnek 

(Szeged, Gera Sándor is-
Űttöröház- Rakonczai László, a szegedi kola). Ugyanezt a kitünte-

ünnepség ÁIST elnöke és Váradi Jó- tést vette át korábban — 
zsefné úttörőcsapat-vezető kiváló vöröskeresztes 

A délelőtt az 
ban megtartott 
keretében Joó Ferenc, 
KISZ Csongrád megyei bi- (Sövényháza). Az Aranyko- kajáért Borthaiser 
zottságának ti tkára 
Ifjúvezető 

mun-
Antal 

Kiváló szorús KISZ-jelvényt többek tanár (Szeged, Gagarin isiko-
kitüntetést nyúj- között Vékony István, a la). Az iskola vöröskeresz-

tott át többek között Répás Ságvári Endre gyakorló ál- tes munka másik szegedi 
János rajvezető-helyettesnek talános iskola úttörőcsapat- ki tüntetet t je Udvardi Fe-
(Dóc), Kószó Aranka ra j ve- vezetője, Mészáros Mihály, rencné tanárnő (Ságvári gya-
zető-helyettesnek (Deszk), a Hámán Kató iskola úttö- korló), akit — szintén ko-
Takács Tünde rajvezető-he- rőcsapat-vezetője és Izsák rábban — az Aranykoszorús 
lyetrtesnek (Deszk), Kapás Sándor, a Mérey utcai isko- KISZ-jelvénnyel jutaimaz-
Éva rajvezető-helyettesnek la úttörőcsapat-vezetője vet- tak. 

A pedagógusnap alkalmá-

fordulóján Szőke László csa-
Ifjúsági patvezető (Csengele) és 
ünnep- Árokszállásy Dezső, a Szillé-

Eladd 
500 k g t e h e r b í r á s ú s z e m é -
ly i tóséretú 

felvonó 
É r d e k l ő d n i lehet C s o n g r á d 
m e g y e i S ü t ő i p a r i Vál la la t , 
m ű s z a k i f őosz t á ly . Szeged , 
T ö r ö k u . 8. T e l e f o n : 
12-640/0. 
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tegnap, 
Fáy 

Mária te át. Az oktatásügy kiváló 
rajvezető-helyettesnek dolgozója lett Stark Tiva- ból, illetve az úttörőmozga-

(Deszík), Pálfi Erzsébet r a j - dar, a Csongrád megyei lom fennállásának 25. év-
vezetőnek (Mórahalom), ösz- ÁIST elnöke. 

Ugyancsak az 
Házban megtartott 

Antal úttörő tanácstagnak ség keretében adták át a ri sugárúti általános Iskola 
(Kistelek), Horváth Jenő Kiváló úttörövezetö kitünte- igazgatója A haza szolgála-
sportfelelősnek (Szeged, Mó- tést Krasznai Mihálynak, a táért érdemérem bronz fo-
ra iskola), Papp Vilmos őrs- szegedi járás úttörőtitkárá-
vezetőnek (Szeged, tanár- najk, Gregor Józsefné ra j - pénteken Budapesten, 
képző Il-es gyakorló), Ko- vezetőnek (Damaszék), Papp Lászlót, a Rigó utcai nevelő-
vács Zsuzsanna őrsvezető- Ferenc csapatvezetőnek (Kis- otthon tanárát, az intézet 
nek (Szeged, Ságvári gya- telek), Frányó Jánosné csa- vízi-úttörőcsapatának veze-
korló) és Báló István sport- patvezetőnek (Balástya). Ti- tőjét pedig A haza szolgála-
felelősnek (Szeged, Szilléri hányi István rajvezetőnek táért érdemérem ezüst foko-

(Öttömös), Kurunczi Ferenc zatával tüntették ki, ugyan-
csapatvezetőnek (Szőreg), csak tegnap. 

ban Szögi Béla. a KISZ KB Hencz Alajosné kisdobos- Az MSZBT Aranykoszorús 
tagja, a KISZ Csongrád me- felelősnek (Szeged. Móricz jelvényével Várnai Kálmánt, 
gyei bizottságának első tát- Zsigmond iskola), Hamar Ti- a Gutenberg utcai iskola ta-
k ára adott át kitüntetéseket, borné rajvezetönek (Szeged, nárát jutalmazták <a pedagó-

kapott: Rózsa Ferenc iskolai, dr . 

(Kistelek), Csányi 

teriing Attila rajvezető-he-
lyettesnek (Kistelek), Hell 

iskola). 
Délután az Ifjúsági Ház-

tilSZ Érdemérmet g u s n a p a l k a l m á b ó l . 

Emese adjunktus. A szocia-
lista kultúráért kitüntetést 
Vrbán Lászlóné, az egyete-
mi könyvtár osztályvezető-
helyettese kapta. Kiváló dol-
gozó: dr. Katona Péterné 
előadó és Faragó Teréz elő-
adó. Miniszteri dicséretet 
Csúri Mihályné előadó, Líp-
pai Lászlóné előadó és Ne-
mes Csabáné főelőadó ka-
pott. 

A Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen Az oktatás• 
ügy kiváló dolgozója lett dr. 
Ormos Jenő egyetemi tanár, 
oktatási rektorhelyettes, dr. 
Vargha Miklós docens és 
dr. Kozma Márta adjunktus. 

A tanárképző főiskolán ma 
ünnepélyes tanácsülésen ve-
szi át Az oktatásügy kivá-
ló dolgozója kitüntetést dr. 
Riesz Béla főiskolai adjunk-
tus, dr. Veszprémi László, 
az 1. számú gyakorló iskola 
igazgatója, és Tóth Gyulá-
né, a 2. számú gyakorló is-
kola tanítója. Miniszteri di-
cséretben Zsolnai Józsefné 
tanító és dr. Szalay István-
né tanárnő részesült. Kiváló 
dolgozó: Szabó G. Józsefné 
és Kancsár Lászlóné takarí-
tónő. 

A Szegedi Élelmiszer-
ipari Főiskolán dr. Ruszka 
Tibor főigazgató-helyettes 
Az oktatásügy kiváló dolgo-
zója lett. 

A megyei és szegedi al-
só- és középfokú oktatási 
intézmények dolgozóinak ki-
tüntetéseit ma délelőtt ad-
ják át a megyei, illetve a 
városi tanácsnál. 


