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Tegnap a margitszigeti 
Űttörőstadion pályáján lát-
tak hozzá utolsó versenyfel-
adatuk teljesítéséhez konti-
nensünk vöröskeresztes 
olimpikonjai. 

Az olimpia tanulságairól, 
továbbá az if jú vöröskeresz-

tesek mozgalmának idősze-
rű kérdéseiről pénteken és 
szombaton a delegációk ve-
zetői tanácskoznak majd. A 
fiatalok a következő héten 
országjáró túrákon vesznek 
részt. 

évében kezdi meg próba-
üzemelését. 

Üzembe helyezésével a 
vegyimüvek évi kénsavter-
melése tizenötezer tonnával 
meghaladja a félmillió ton-
nát. (MTI) 

Ismét vízhiány 
Csőtörés az iparkörzetben 

A tegnapi rossz napja 
volt az iparövezetben levő 
jó néhány üzemnek. Haj-
nali fél 4-kor ugyanis eltört a 
30 centiméter átmérőjű fő-
nyomó vívezeték, így aztán 
víz nélkül maradt a te j-
üzem, a házgyár, a DÉLÉP-
telephelye, az AGROKER, és 
a MÉK-télep. A cső a 
DÉLÉP-telephely Dorozsmai 
úton levő bejáratánál tört el, 
ahol a KEVIÉP építkezik. A 
nyomóvezeték mellé egy 
másik csövet fektettek, ami 
elmozdult, mert feltehetően 
nem dúcoltak alá kellőkép-
pen. Ennek következtében a 
fönyomó vezeték beszakadt. A 
kór mintegy 15—20 ezer fo-
rint és a rengeteg elfolyt 
víz is sokba kerül. 

Nem sokkal a cső besza-
kadása után nekiláttak a 
helyreállításnak. Gyorsan el-
készültek a munkával, hi-
szen a vízművek minden 
mozgósítható dolgozója ott 
volt. Eredményeként délután 
3 óra után ismét megindult 
a csőben a víz. Ám a majd-
nem egész napos kiesés így 
is meglehetősen sok gondot 
okozott az üzemeknek, leg-
inkább talán a tejüzemnek. 

Szeged ma mégsem maradt 
tej nélkül. A délelőtti mű-
szak dolgozói ugyanis vál-
lalták, hogy éjszakai mun-
kával pótolják a kiesett időt. 
A vállalás nemcsak a város 
ellátása miatt fontos, hanem 
ezáltal az összegyűlt 80 ezer 
liter tejet is megmentették 
a dolgozók. A kisteleki tej-
üzem is segített, vállalta 16 
ezer liter tej feldolgozását. 
Egyedül kakaót és joghurtot 
nem tud ma szállítani a tej-
üzem. 

Meglehetősen nagy károkat 
és talán még több gondot 
okozott a csőtörés, a víz-
szolgáltatás majdnem egy-
napos szünete. Pedig a vá-
ros vízellátása enélkül sem 
nélkülözi a gondokat. Elké-
szült már a tar jáni vízto-
rony. Mindenki azt remélte, 
hogy végre megszűnnek a 
gondok. Lesz víz mindenütt. 
Csakhogy nem egészen így 
történt. Ismét érkeznek a 
panaszok: jó néhány lakás-
ban hiába nyitják ki a csa-
pokat délutánonként, víz 
nincs. 

Tavaly óta bizony alapo-
san megnőtt a vízfogyasz-
tás. A múlt évi csúcs most 

mindennap könnyedén „el-
kel". Így aztán a tarjáni to-
rony sem képes elegendő 
vizet tartalékolni. Éppen 
ezért a vízművek Újszege-
den, a Töltés utca és a Ró-
zsa Ferenc sugárút sarkán 
már építteti a tar jáni to-
rony pontos mását. A maj-
dan 2300 köbméter vizet be-
fogadó torony zsaluzásá-
val már magasan járnak a 
budapesti 31. számú Építő-
ipari Vállalat dolgozói. Vár-
hatóan egy hónap múlva 
készülnek el a munkával. 
Akkor már a generálkivite-
lezőn a DÉLÉP-en a sor. 
Rajtuk múlik, mikorra köt-
hetik be a tornyot a város 
vízhálózatába. 

A 16 millió forintba ke-
rülő ú j torony is sokat se-
gít majd. Csak hát a fo-
gyasztás is rohamosan nő. 
Szerencsére a vízmüvek — 
ha egyéves késéssel is — 
végre megkapta a régóta 
várt fúróberendezést, amely-
nek a két évre tervezett 
program szerint bőségesen 
lesz munkája : ú j kutak fú-
rása. Így remélhetőleg 
előbb-utóbb utol éri magát 
a város. Csak ahhoz még jó 
r.ehan.v millió forint és né-
mi idő is kell. 

Suhogó nádas. A vízig 
keskenvke út vezet. Város-
széli csönd, s a csönd köze-
pén a tó. Nem is igazi tó ez, 
csak afféle kiöntés, amely a 
levezető árok mellett alakul 
ki. Igazi horgász nem is té-
ved erre, tudja jól, hogy a 
nagy halak másfelé ta-
nyaznak. A gyerek még 
nagynak lát ja a víztükröt. 
Botot farag, zsinórt és hor-
got kerít hozzá, meg egy bá-
dogdobozt. Aztán leül a 
partra, és vár. Nyár van, el 
kell ütni valamivel az időt. 

lehet focizni is, amíg ki 
nem gyújt ják a lámpákat. 

— A szüleid nem játsza-
nak veled néha? 

— Nincs idejük. Este 
anyám megfőz nekem más-
napra. 

A tó, a csönd. egy-egy 
loccsanás a Békabánatot jut-
ta t ja az ember eszébe. Zelk 
vidám-szomorú gyerek-
kötetét: „Este jó, este jó, 
este mégis jó. Apu olvas, 
anyu főz, együtt lenni jó." 

A l * t rap 
OLVAS 

TÁBOR VAGY 
MUNKA 

A nyár 
a sza-

badsá-

nak-e a 
halak? 

— állok meg mögötte. 
— Elég keveset fogtam 

ma — int a bádogdoboz fe-
lé. amelynek vizében né-
hány félujjnyi halacska ke-
ring. — Tessék már meg-
mondani, mennyi idő van? 

— Négy. Hányra kell ha-
zaérned ? 

— ötre . Akkor jönnek 
haza. 

Ezt csinálod egész 
nap? 

— Nem mindig. Csak a 
haveromat elvitték a szülei 
nyaralni. Amikor itthon 
van, focizni is szoktunk. 

— Olvasni, nem? 
— Á, egész évben csak 

tanul az ember. Mert szi-
gorúak ám a szüleim. 

— Hányas voltál? 
— Négyes. Volt néhány 

hármasom is. 
— Nyáron nem unatkozol. 
— Dehogy is. Mindig van 

valami szórakozásom. 
— Este? 
— Megnézem a televíziót. 

De ilyenkor nyáron későig 

gok idő-
szaka. De az egészre, a 
három hónapra többnyire 
csak a gverekek szabadok. 
Túl az iskoLa tűr t vagy 
megszokott fegyelmén, a 
drukkolva várt bizonyítvá-
nyon. Falun: két. a munkát 
könnyíteni felszabadult dol-
gos. kéz. Városban: néha 
gond. Mit csinál a gverek 
egésznap? Mert nem min-
denki kerülhet táborba, 
egész nyárra semmiképp 
sem. S dolgozni? Istenem, 
nekik is kell egy kis pihe-
nő. 

Szegeden 994(1 általános 
iskolás gyerek tanul. A nap-
közisek létszáma iskolaidő-
ben harmad ja ennek: 3063. 
Indokolt esetben ezek egy 
része a szünidőben is nap-
köziben lehet. A kérelme-
ket aszerint bírálják el, 
hogy erre melyik családnak 
van a legnagyobb szüksége. 
A városi tanács művelődés-
ügyi osztályán idén el is 
csodálkoztak, mert senkit 
sem kellett visszautasítani: 
éppen hogy csak kitöltöt-
ték a keretet a jelentkezők. 

Ezen a nyáron 604 általá-
nos iskolás tölti napjait a 
különböző szegedi iskolák-
ban. Hat helyen játszhatják, 
fürödhetik végig a napot, 
amíg szüleik hazatérnek. 
Játékokat vett a tanács 
több tízezer forintért, hogy 
a még alig tizenévesek jól 
érezzék magukat. Leendő ta-
nárok ügyelnek többségben 
rájuk, napi háromszor ét-
keznek. De ez a háromezer, 
a szokásos napközigárdának 
is csak a húsz százaléka, az 
egésznek pedig csak hat-hét. 
S hova lesz a többi? 

Ilyenkor mennek nyaralni 
a nagymamához, a rokonok-
hoz. Vagy éppen dolgozni. 
Ahogy egy tanár mondja: 
divatba jött a munka. Nem 
a muszáj ha j t j a a szülőket 
arra, hogy a gyerek dolgoz-
zon, hanem annak felisme-
rése. hogy annak van iga-
zán értéke, amit saját ke-
resetéből vesz meg. S bár 
jórészt csak a hetedikesek, 
nyolcadikosok kapnak mun-
kát: téeszek ben. a vasútnál, 
üzemekben, tiszteletre méltó 
nevelési módszer ez így is. 

A fiatal mezőgazdasági 
szakemberek elhelyezkedése 

Ai üjszegedi víztorony építői már magasan jarnak a csú-
szozsaluzással. 

A Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium 
vizsgálatokat végzett az 
agrár felsőoktatási intézmé-
nyekből kikerült fiatal szak-
emberek végleges munkába 
helyezéséről. Az agrár felső-
oktatási intézményekben 
1969-ben végzett mintegy 
1000 fiatal csaknem 80 szá-
zaléka mezőgazdasági nagy-
üzemekben kezdte meg a 
munkát. A vizsgálat megál-
lapította, hogy a mezőgaz-
dasági nagyüzemek a koráb-
binál többet tesznek a fia-
talok megfelelő foglalkozta-
tása és megtartása érdeké-
ben. 

A felmérések szerint a 
termelőszövetkezetekbe ke-
rült 592 fiatal közül az egy-
éves gyakorlat után 82 szá-
zalékukat véglegesítették, az 
állami gazdaságok pedig 183 
kezdőből 160-at — 87 száza-
lékot — foglalkoztattak to-
vábbra is. Különösen ked-
vező, hogy az éves gyakor-
lati idő után általában az 
ifjú szakemberek 95 száza-
léka kapott önálló beosztást. 
Ezen belül jelentős előlépte-
tessel került felelős munka-

körbe a tsz-ekben dolgozó 
fiatalok 29, az állami gaz-
daságokban foglalkoztatott 
ifjú szakemberek 19 száza-
léka. A termelőszövetkeze-
tekbe irányított fiatalok 95 
százaléka már egyetemi vagy 
főiskolai végzettségű szak-
ember mellé került, s jelen-
tős támogatást kapott fel-
adatainak ellátásához. A 

termelőszövetkezetekben 
dolgozó ifjú szakemberek le-
telepedéséhez nagyban hoz-
zájárult az is, hogy a me-
gyei és járási szakigazgatási 
szervek állami támogatás-
ként az egyéves gyakorlati 
idő lejárta után mintegy 400 
fiatalnak adtak letelepedési 
segélyt, összesen 4,5 millió 
forintot. 

Az állami gazdaságok vi-
szonylag kevés kezelőt fo-
gadtak, de a korábbi jó 
tapasztalatoknak megfelelő-
en eredményesen segítették 
szakmai fejlődésüket. Vala-
mennyi állami gazdaságban 
megfelelően berendezett két-
három személyes gyakorno-
ki szobában lakhatnak a fia-
talok, nagyon kedvezményes 

terítési díj ellenében, s ál-
talában 11—13 forintért nap-
jában háromszor juthatnak 
meleg ételhez. Az állami 
gazdaságok országos köz-
pontja évente háromnapos 
vándorgyűlést tart a fiatal 
szakemberek részére, hogy 
bemutassa a legfejlettebb 
mezőgazdasági üzemek mun-
káját. Több esetben külföldi 
tanulmányutat szerveztek, és 
jelenleg is tárgyalnak a szo-
cialista országokkal a fiatal 
szakemberek cseregyakorla-
táról. 

Az egyéves gyakorlati idő 
után első munkahelyéről el-
távozott fiatal szakemberek 
nagy része valamilyen egyéb 
MEM-intézménvnél, -vál-
lalatnál, állategészségügyi 
intézménynél helyezkedett 
el. A kihelyezetteknek össze-
sen 94 százaléka dolgozik a 
MÉM felügyelete alá tarto-
zó szerveknél. A legtöbb in-
dokolatlan mozgás a váro-
sokban volt, mert részben a 
vezetők türelmetlensége, 
másrészt a fiatalok túlságo-
san nagy igényei miatt nem 
kerülhetett sor a véglegesí-
tésre. 

Mun-

NAPFÉNYBEN k a s a s z " 
szony 
vallo-

mása jegyzetlapról: Négy 
gyerekkel, hogy is juthat-
nánk el nyaralni. Ha kivesz-
szük a szabadságot, lejá-
runk a strandra, akkor 
azért pihenünk mi is. A 
legnagyobbat idén elviszik a 
táborba, ennek nagyon örü-
lünk, bár el se hinné az 
ember, mennyi kiadással 
jár. Valósággal ki kell sta-
fírozni, nem engedhetem el 
úgy, ahogy itthon szokott 
lenni. Igaz. majd ő is hozzá 
tesz valamit a keresetéből, 
ha hazajön, és dolgozik egy 
hónapot. 

Azoknak, akik nem tud-
ják elvinni-küldeni a gyere-
ket nyaralásra, a legna-
gyobb segítség, ha a tanács 
megteszi ezt. A balatonke-
nesei táborban kéthetenként 
120—120 gyerek nyaral, egy 
nyáron összesen 480. 

Előtte, s utána itthon ne-
hezebb. Mert „elvan a gye-
rek, ha játszik", de ma már 
— mondja tűnődve az apa 
— nem lehet „kicsapni" az 
utcára, mint szüleit valaha. 
Kevesebb a grund, a forga-
lomtól mentes utca. S a 
lakásban: oda nem enged-
hetem be a barátaival, mert 
felfordulást csinálnak. 

Még jó, hogy vannak erre-
felé tavak, ahol ujjnyi ha-
lak úszkálnak gyanútlanul, 
töltésoldalak, ahol gyíkokra 
lehet vadászni. S ha a bá-
dogdobozt szemétre hajít ja 
a szülői önkény, másnap 
lesz ú j doboz, ú j víz és ha-
lak. 

S az este a napsütés után 
ilyenkor csak kilenc órakor 
érkezik. 

Veress Miklós 

Építik a metró 
észak-déli vonalát 

Még el sem készült a ke-
let—nyugati metró — a De-
ák Ferenc tértől a Déli pá-
lyaudvarig húzódó mintegy 
4 kilométeres szakaszon je-
lenleg az építészeti kialakí-
tás. a szerelés és hurkolás 
munkái folynak —. máris ja-
vában dolgoznak az építők 
az „észak—déli" állomásain. 
Epül már a Ferenc körül 
és az Üllői út kereszteződé-
sénél a metró mozgó-
lépcsője, s megkezdődtek a 
Ráday utcában a Kálvin té-
ri állomás építésének elő-
készületei. 

Az Üjpestet Kispesttel 
összekötő vonal északi vég-
állomása Üjpesten, az Ist-
ván téren lesz. Az új, 15 ki-
lométer hosszú vonalról a 

Deák Ferenc téren lehet át-
szállni a kelet—nyugati met-
róra. Itt lesz a két metró-
vonal és a millenniumi föld-
alatti csomópontja. 

Az észak—déli metró négy 
ütemben épül meg. össze-
sen 8,3 milliárd forintos be-
ruházással. 1976—77-ig el-
készül a vonal Deák tér és 
Nagyvárad tér közötti kö-
zépső szakasza, majd foly-
tatólagosan a Határ útig 
építik meg az alagutat. Ezt 
követi a Deák tér és Árpád-
híd közötti 3,9 kilométer 
hosszú szakasz, végül a ne-
gyedik építési ütemben ké-
szül el az Árpád-híd és az 
István tér közötti 4,2 kilo-
méteres alagút. (MTI) 

alapozása 
A szolnoki Tiszamenti Ve- j 

gyiművekben alapozzák a ! 
második lengyel és egyben a 
nagyüzem negyedik kénsav-
gyárát. A Tiszamenti Vegyi-
müvek és a lengyel Nvsa 
Gépgyár szocialista szerző-
dést kötött, amelyben a 
lengyel fél vállalta, hogy az 
évi kétszázezer tonna ka-
pacitású kénsavgyár, mint-
egy száztizenötmillió forint 
értékű gépi és technológiai 
berendezését határidőre 
szállítja. A lengyel gyár 
pontosan teljesíti vállalt kö-
telezettségét. A háromszáz-
hatvan vagonnyi gépi és 
technológiai berendezés már 
megérkezett és a lengyel 
szakemberek irányításával 
gyors ütemben folytatják a 
technológiai szerelést. A 
négyszázmillió forintos be-

Vöröskeresztes olimpia 
ruházással épülő, a vegyi-
művek eddigi legnagyobb 
kénsavgyára a tervek sze-
rint 1972 második negyed- I 


