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Vízügyi munkák 
saját tervezésben 

DyoaiÉcsöves önlözőtlirt Donáton - Vízrendezési tanú mányién 
Matt—Maros.ele—Wsáráeiy térségére 

A Szegedi Vízügyi Igazga-
tóság negyedik ötéves tervé-
vel kapcsolatos beruházási és 
fenntartási, építési feladatok 
tervezése és tervszerű előké-
szítése már 1968—69-ben 
megkezdődött. A részletes ta-
nulmányterveken és beruhá-
zási programokon alapuló 
kiviteli tervek jelentős része 
1970-ben elkészült Egy-két 
további tervezési feladat be-
mutatásával az igazgatóság 
ilyen irányú munkájának 
megismerésére is lehetőség 
nyílik. 

A negyedik ötéves tervben 
az újonnan induló jelentős 
beruházások közül 1971-ben 
az Algyő—Tápé közötti töl-
téserősítés beruházási prog-
ramja (70 millió forint) és 
első szakaszának kiviteli ter-
ve készült e l További hó-
rom szakasz kiviteli terve 
1972 első negyedévében ké-
szül el. E munkánál különö-
sen az 1970. évi árvízvédel-
mi jelenségek gazdaságos 
számba vétele jelentett meg-
fontolt tervezési munkát. Az 
1970. évi árvízvédekezéskor 
a Maros jobb parti töltés 
Makó térségében nem bizo-
nyult megfelelő biztonságú-
nak, ezért ebben a térség-
ben a töltést magasítják, je-
lentősen erősítik és szélesí-
tik. A beruházási program 
elkészítésére igen rövid idő 
állt rendelkezésre, ennek el-
lenére — párhuzamos ter-
vezéssel — az első 7 km-es 
szakasz részletes terve ls a 
kivitelezők rendelkezésére 
ólL Ebben az esetben a hid-
romechanizációs technológiá-
hoz való alkalmazkodás je-
lentett ú j követelményeket a 
tervezésben. 

Igen jelentős és bonyolult 
tervezési feladatot képezett 
és képez a szentes-donáti 
2200 katasztrális holdas, föld-
be helyezett nyomócsöves ön-
tözőfür t A tervezéshez szük-
séges nagy tömegű számítást 
elektronikus számítógépekkel 
végezték eL A teljes beruhá-
zás előirányzata közel 50 mil-
lió, s a részleges üzembe 
helyezése 1973 júliusára vár-
ható. 

Az egyes belvízi öblözetek 
tervszerű fejlesztése kereté-
ben 1972-ben elkészül Csong-
rád megye belvíztől egyik 
legjobban veszélyeztetett te-
rületének, Makó—Maroslele 
—Hódmezővásárhely térsé-
gének részletes vízrendezési 
tanulmányterve. E tervezési 
feladattal összhangban kerül 
sor az érintett vízgazdálko-
dási társulatok kapcsolódó 
feladatainak meghatározá-
sára is. 

A Tisza—Maros zugban, a 
tápéi réti holt-tiszai őrház 
mellé új, elektromos meg-
hajtású átemelő szivattyúte-
lepet terveitek, amelynek 
feladata a tiszántúli olajipa-
ri létesítmények és a mező-
gazdasági területek belvíz-
mentesítése. 

A belvízproblémák jelen-
tős csökkentését szolgálja 
Kübekháza térségében a ter-
vezés alatt levő csatornahá-
lózat és az új, 1,0 m3'sec tel-
jesítményű elektrifizikólt szi-
vattyúállás. 

Szép és érdekes feladatot 
képvisel a tiszai és marosi 

folyamszabályozások terve-
zése. 

Jelentős és felelősségteljes 
tervezői feladatot az igazga-
tóság tervezői részére a rend-
szeres tervezői művezetés, a 
kivitelezési akadályok elhá-
rításában való aktív részvé-
tel. Ez a tevékenység köl-
csönösen előnyös a kivitele-
zés és a tervezés számára. 
A tervezők így „élő" közel-
ségbe jutnak a részletprob-
lémákhoz és a tapasztalato-
kat a további megoldások-
nál alkotóan felhasználhat-
ják. 

Az igazgatóság 1972-ben 4 
millió forint értékű tervezési 
munkát végez, amely mögött 
kb. 100 millió forint kiviteli 
előirányzat van, s további 8 
millió forint értékű terve-
zési tevékenységet koordinál 
a különböző tervező vállala-
tok által végzett tervezések 
nél. 

Az igazgatóságnál 35—36 
fő végez tervezési munkát, s 
mind a tervellátottságot, 
mind a mennyiségi és minő-
ségi mutatók teljesítését fo-
lyamatosan biztosítják. 

Színházi morzsák 
A Szeged Nemzeti Szín-

ház január havában három 
bemutatóval is kedveskedik 
a közönségnek. Január 7-én 
— Szegeden először: — Ver-
di: MACBETH-jét mutat ja 
be az operaegyüttes Vaszy 
Viktor, illetve Várady Zol-
tán vezénylésével. Az ope-
rát Versényi Ida rendezi. A 
szereposztás érdekessége, 
hogy a vezetőszerepeket ket-
tős, sőt háromas szereposz-
tásban osztotta ki a színház. 
A címszerepet Littay Gyula 
és Börcsök István, Banquot 
Gregor József és Sinkó 
György és Lady Macbethet 
Karlkó Teréz, Harmath Éva 
és Horváth Eszter éneklik 
felváltva. 

A következő bemutató ja-

Közlekedési balesetek 
Karácsony szombatjától 

kezdődően hétfő reggelig 5 
súlyos közlekedési baleset 
történt a megyében, melyek 
közül 1 emberéletet is köve-
t e l t Karácsony szombatján 
— pénteken — 3 baleset tör-
tént. Délelőtt háromnegyed 
tíz órakor Ásotthalmon a 
Felszabadulás utcában Ja-
kab Artúr, 47 éves szalk-
szentmártonl (Csabony u. 4.) 
lakos Zsiguli gépkocsijával 
haladt a község belterülete 
felé. Egy üzlet előtt hirtelen 
figyelmetlenül balra kanya-
rodott, nem vette észre, hogy 
vele szemben egy motorke-
rékpár közeledik. Elütötte a 
malőrt, amelynek vezetője, 
Papdi József 22 éves, ásott-
halmi (X. ker., 1563.) lakos 
súlyosan, míg Papdi pótutas-
ként utazó édesanyja köny-
nyebben megsérült. 

Ugyanaz nap kora délelőtt 
az algyői Tisza-híd Algyő 
felőli fel járójánál történt 
baleset. Pósa István 22 éves, 
algyői (Béke u. 19.) lakos, 
Nysa gyártmányú kisteher-
gépkocsit vezetett Algyőről a 
Tisza-hidra, utasként szál-
lítva Gallyas Sándorné 37 
éves postai kézbesítőt, nagy-
fai lakost. A híd ki- és be-
járati sorompója is nyitva 
volt, így Pósa a kisebb ka-
nyarodási lehetőséget vá-
lasztva, sebességkorlátozás 
nélkül vezette kocsiját. A 
sebesség miatt azonban ne-
kirohant a hídszerkezet me-
netirány szerint bal oldali 
vaskorlátjának. Gallyas Sán-
dorné életveszélyes sérülése-
ket szenvedett, Pósa István 
sérülése is súlyos, a gépko-
csin keletkezett anyagi kár 

pedig eléri a 30 ezer forin-
tot. 

Szegeden az Izabella-hídon 
halálos baleset történt kará-
csony első napján délben fél 
12 órakor. Vazorka Lajos 30 
éves, szegedi (Gyöngytyúk u. 
5.) lakos pótutast szállítva 
haladt fel az Izabella-hidra 
motorkerékpárjával a Juta-
gyár irányából. Az enyhén 
balra ívelő kanyarban a 
nagy sebesség miatt előbb 
lábtartójával hozzáért az út-
szegélyhez, ekkor elvesztet-
te uralmát a gép felett. Fel-
hajtott a gyalogjáróra, s ott 
a motorral nekiütköztek a 
betonkorlátnak, majd elvá-
gódtak. Vazorka Lajos a 
helyszínen meghalt, míg pót-
utasa könnyebben sérült 
csak meg. 

Vasárnap, karácsony más-
napján reggel fél 6 órakor a 
bajai műúton történt sú-
lyos baleset. Sebő Kornél 36 
éves szegedi (Jóslka u. 43.) 
lakos menetrend szerinti 
autóbuszt vezetett Szegedről 
Mórahalom irányába, de a 
sűrű kődben nem látási vi-
szonyainak megfelelő sebes-
séggel. így későn, alig 15 
méterről vette észre, hogy 
előtte egy kivilágított lovas 
kocsi halad. Hátulról nekiüt-
között a busz a fogatnak, a 
raj ta ülők a váratlan lökés-
től lezuhantak a földre. A 
kocsi hajtója, Pintér Ferenc, 
67 éves mórahalmi (VI. ker., 
65.) lakos sérülése nem igé-
nyelt orvosi beavatkozást, de 
az ugyancsak földre zuhant 
Heller Szabó Ferenc 35 éves, 
mórahalmi (Dankó u. 9.) la-
kos súlyos, életveszélyes sé-
rüléseket szenvedett 

Egészségügyi 
felvilágosítás 

Az egészségügyi felvilágo-
sítás társadalmi tanácsa leg-
utóbbi ülésén foglalkozott a 
tanács jövő évi terveivel. 
Ezek 1972-ben több fóntos, 
sokakat érintő egészségügyi 
kérdést tűz napirendre. El-
sőként a családtervezea és 
családvédelem sokoldalú 
kérdéskörével foglalkoznak. 

Napirenden szerepel to-
vábbá a szabad idő helyes 
felhasználása, az if júság do-
hányzásának problémája, 
valamint az egyedül élő nők 
egészségügyi kérdései, külö-
nös tekintettel a mentálhi-
giéné, a lélekegészségügy 
szempontjaira. Azt ls célul 
tűzte a társadalmi tanács, 
hogy a televízió hozzájáru-
lásával megvalósítják a 
rendszeres egészségügyi 
előadásokat, az Antenna mű-
sorához hasonlóan bevezetik 
az egészségügyi félórákat. 

Ugyancsak a népszerű tö-
megkommunikációs eszköz 
nyújt lehetőséget az Autó-
klub, az országos mentő-
szolgálat, és a Vöröskereszt 
televíziós elsősegélynyújtó 
tanfolyamának megrendezé-
sére, amely hat alkalom-
mal, húsz-húszperces szem-
léltető előadásból áll majd. 

Hová lett 
a hidállvány? 

nuár 12-én Nicodemi: TACS-
KÓ című zenés vígjátéka, 
melynek zenéjét Behár 
György szerezte. Rendezi 
Angyal Mária, karnagy Csa-
la Benedek, a címszerepet 
Krasznóy Klári, mig a többi 
szerepeket Janka Béla, Berta 
Erzsi, Tolnay Miklós, Bagó 
László és a debreceni szín-
háztól újonnan szerződtetett 
Déry Ivett alakítják. 

Január 29-én kerül sor a 
nagy sikert aratott KAVIÁR 
ÉS LENCSE bemutatására 
Bór József rendezésében. A 
Szegeden ls szép sikerűnek 
ígérkező darab főszerepeit 
Fogarassy Mária, Szendrey 
Ilona, Barta Mária, Décsy 
Györgyi, Maday Emőke, Má-
riása József, Űjlaky Ká-
roly, Sass József, Király Le-
vente, Mentes József, Bán-
györgyi Károly, Kovács Gyu-
la, Marosi Károly, Gémesi 
Imre, és Konter László 
játsszák. 

• 
A szolnoki színház csehov: 

SIRALY-ának Szorin szere-
pében Márláss József, mint 
vendég arat megérdemelt si-
kert. 

• 
A kaposvári Csiky Gergely 

Színházzal kapcsolatosan is 
örömmel teszünk említést 
szegedi művészekről. Az el-
múlt hetekben mutatta be a 
színház együttese Sütő And-
rás POMPÁS GEDEON cí-
mű művét. A darabot Ko-
mor István rendezte, míg a 
két férfifőszerepet Kátay 
Imre és Mentes József m. v. 
alakította nagy sikerrel. 

• 
Érdemes feljegyezni, hogy 

operaegyüttesünk legutóbbi 
székesfehérvári DON CAR-
LOS előadásán közbejött 
megbetegedés folytán Gre-
gor József két szerepet is 
alakított. 0 énekelte a Fő-
inkvlzltor és Károly király 
szólamát is. 

« 
A nagysikerű GÜL BABA 

felújításával kapcsolatban1 

hadd jegyezzük meg, hogy a 
szép melódiájú operett ez 
ideig a legtöbb előadást az 
1959—60. évi idényben érte 
el: huszonkilencszer került 
színre. 

Jenő István 

íme a levél, amelynek el-
olvasásakor — nem tudtam 
szóhoz jutni a meglepetés-
től: 

„Tárgy: Hídvizsgáló áll-
vány felkutatása. Szám: 
14729. T. Címl A közúti 
Igazgatóság (KPM Hódme-
zővásárhelyi Közúti Igaz-
gatósága. — A szerk.), a 
szegedi Tisza-híd vizsgála-
tára olyan vasállványt ké-
szített, amelyről a híd al-
só része minden időben 
megközelíthető volt. Ezen 
állványok segítségével 
épült a hid alatt a gázveze-
ték ls. Ezen berendezés az 
Igazgatóság tudta nélkül el-
tűnt. Kérem, szíveskedjék 
közölni, tud-e a berende-
zés hollétéről valamit. 
Hódmezővásárhely, decem-
ber hó 21. Hódos Lajos osz-
tályvezető." 

Ennek fele sem tréfa, az 
anekdota úgy látszik, va-
lósággá vált; míg aludt a 
város, ellopták a templom-
tornyot, azaz — a hídáll-
ványt. Fölocsúdva a meg-
lepetésből, nosza felhív-
tam telefonon a KPM köz-

úti igazgatóságát, s magá-
tól a levél Írójától érdek-
lődtem, hogyan veszhet el 
egy ilyen szerkezet? A vá-
lasz: 1967-ben készítettük 
és most egyszerűen nem ta-
láljuk. Azt sem tudjuk, ki 
vihette el, talán nem fi-
gyeltünk eléggé a hídáll-
ványra. Az biztos, hogy 
csak jóhiszeműen szerel-
hették le, valamelyik válla-
lat véletlenül magáénak 
hitte. 

Szóval ez az egész rej-
tély. Elveszett a hidáll-
vány, mégsem veszett el, 
csak valaki elvitte. Vélet-
lenül. Azt hitte, hogy az 
övé, s otthon hiányozni 
fog. 

Ezúttal felhívjuk min-
denki figyelmét, nézze meg 
otthon a kamráját , az ud-
varát, nincs-e véletlenül 
ott a szegedi közúti híd 
állványa? Az értesítést 
kér jük a KPM hódmező-
vásárhelyi helyi igazgató-
ságára. Kossuth tér 8. 
számra címezni, 

Matko István 

Könnyebb manapság az 
egyetemre bejutnia a gyere-
keknek — ott felvételizhet, 
van alapja az elbírálásnak — 
mint a bölcsődébe. Itt ho-
gyan is tudnának válogatni 
a sok azonos esélyű gyere-
kek között. így aztán pót-
mamára szorul, aki nem ve-
szi kl a gyermekgondozási 
szabadságok 

Meg ez, meg az... 
— Hatszáz forintot fizetek. 

Lakásra viszem a gyereket 
és a megfőzött ebédjét, de 
tizóraira, uzsonnára valót is 
nekem kell adni. Perszenem 
is mosnak rá. Sétálni se vi-
szik. Egyszóval: csupán őr-
zési díj a 600. Ennyiért van 
joga egész nap a járóká-
ban ugrálni a gyereknek — 
a keserűség beszél az édes-
anyából, mert azért nem-
csak ennyi gond van egy 
kisgyerekkel. Nyilván többet 
dolgozik rá, aki elvállalja, 
csak hát a 600 forintból így 
kerekedik ki az ezres is. Az 
édesanya, aki ezt elmondta, 
1500-at keres, a fér je 1900 
forintot. Ha a fér je többet 
kapna — de mert kezdő 
munkaerő, nem mostanában 
reménykedhet több fizetés-
ben — ha tehát jobban ke-
resne, az asszonyka otthon 
maradhatna, de így a meg-
maradó párszázért ls érde-
mes dolgoznia, vagy ha nem 
is érdemes, hát kell. 

— Igaz, legalább jó he-
lyen tudom. A lakás tiszta, 
napfényes. És ha megkérem, 
még gyakrabban is tisztába 
teszi a n é n i . . . Csak min-
dig kell még valami — egy-
szer a gyümölcs fogyott el, 
egyszer a kakaó — és ez a 
drága, a „meg ez, meg az". 

Egy másik anyuka havi 
150 forintot fizet azért, hogy 
elhozzák kislányát az óvodá-
ból, mert ő az óvodazárás 
után 20 perccel érne csak 
oda az autóbusszal. A har-
madik anyuka meg azt me-
séli, hogy — mert váltott 
műszakban dolgozik — óvo-

dás kislányára két Idős néni 
vigyáz, míg a délutáni mű-
szakból hazaér. Elviszik az 
óvodából, hiszen a fér je se 
érhet oda 5-ig. Minden órá-
ért 15 forintot fizet, negyed-
órát már felszámítanak, 10 
perc még nem s z á m i t . . . 

— Nem is tudom, meny-
nyit fizetek, mert ha tíz óra 
összejön — hű, de akkurá-
tusan fel i r ják! — azonnal fi-
zetni kell. Persze semmi más 
nincs, csak vigyáznak agye-
rekre. Azt hiszem, nekem is 
gyermekmegőrzéssel kellene 
foglalkoznom. 

Pénz, pénz... 
„Havi ezer forintért laká-

son gyermekgondozást válla-
lok" — erre a hirdetésre egy 
halom levél jött. 

— örülök, hogy minket 
választott a néni. Ki is ta-
karít, a gyereknek főz és mos 
az ezerért. Megszeretett ben-
nünket, persze mi is a te-
nyerünkön hordjuk, így az-
tán, ha kérem, még süte-
ményt is süt, ha ráér. Ver-
sikét tanít a gyereknek, na-
gyon szeretik egymást. Min-
den olyan, mint a mesében, 
csak h á t . . . Ezer forint plusz 
az SZTK. Éppen elég kifi-
zetni. 

Sokat kell fizetni. De el 
tudom képzelni, hogy ez 
utóbbi kis történet olvasása-
kor néhányan azt mondják: 
hol van még egy ilyen né-
ni? Mondjanak egyet nekem 
is. — Bizony sok kisgyere-
ket nem tudnak felvenni a 
bölcsődébe, néhány baba meg 
nem bír ja a közösséget. Pót-
mama kellene nekik is. Sok 
nyugdíjas néni vállalja ezt a 

szerepet, de nem elég sok. 
Így hát, aki ezzel foglalko 
zik, megkérheti az árát, fel 
tételeket ' szabhat. Nem aka-
runk keményen fogalmazni, 
de igaz ami igaz: nem egy 
ki is használja a szorult hely-
zetben levő kismamát. 
Ahogy Montecuccoli, a haj-
dani hadvezér mondta: t> 
háborúhoz pénz, pénz ét. 
pénz kívántatik; lassan a 
gyerekek gondozásának biz-
tosításához úgyszintén. Rá-
adásul : ki tudja, hogy a 
pénzen fogadott néni min-
dent jól és szakszerűen csi-
nál-e, vagy pedig, ahogy ó 
gondolja? A megalkuvás 
ugyanis ezúttal a munkaadó 
részéről történik. 

á c ? Megoldás? 
— Minden héten menet-

rendszerint történik a meg-
sértődés mondja az egyik 
anyuka — állandóan izgul-
hatok, nem akar-e a néni el-
menni, nincs-e valami ú j 
helye? Az előző asszonyt el-
csábították tőlünk, ráígértek 
a fizetésére. El ls ment •— 
ón nem bírtam a licitet. 

Mit ts lehetne tenni? Ter-
mészetesen több bölcsőde 
kellene, ami nincs. Sőt: tud-
va tudjuk, nem is egyhamar 
lesz. Néhány vállalat a ta-
náccsal egyezkedve és a 
pénzt ls befizetve, hozzáse-
gítette dolgozóit, hogy jus-
son hely gyermekeiknek a 
közösen épített bölcsődében, 
óvodában. Ez volna bizonyá-
ra járható út. Csak szélesed-
ne ez az út! Mert egyelőre 
néhány család nem győz ke-
resni a pótmamára. 

Sz. M. 

Eszperantisták találkozója 
A Magyar Eszperantó 

Szövetség budapesti bizott-
sága december 28-tól janu-
ár 2-lg nemzetközi téli esz-
perantó találkozót rendez, 
amelyre 14 országból vár-

nak vendégeket. Legtöbben, 
több mint százan, Lengyel-
országból érkeznek. A ven-
déglátók az első téli talál-
kozóra változatos, színes 
programot állítottak össze. 

Kedves ismerőseimnek 
és megrendelőimnek 

EREDMÉNYEKBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, 

bo'dog úi esztendőt kívánok 
FARAGÓ órás, 
Szent István tór 

MA DÉLUTÁN 16—18 OKÁIG 

könnyűzenei hanglemez-bemutató 

a Roiyal Eszpresszóban 
2. sz. Hanglemezbolt 

mutat ja be tánczenefelvételeit. 

Dedikál: Koncz Zsuzsa 
Minden kedves vendégünket szeretettel meghívunk. 


