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A Tisza Szegednél 
hosszan tetőzik 
A folyó szintje naponta 25—30 centimétert 

emelkedik — Vízben a partfürdő 

Tegnaptól, szerdától kezdve 
fez Alsótiszavidékre korláto-
Eodotl az árvízvédelem. Dr. 
Vágás István, az ATIVÍZIG 
főosztályvezetője arról tájé-
koztatott, hogy a Körösök 
levonuló árhulláma teljes 
egészében, valamint a Maro-
son levonuló árhullámnak az 
eleje a Tiszához é r t Szege-
den tegnap délután 680 cen-
timéter vízmagasságot mér-
tek, s mára valószínűleg áz 
árhullám magassága eléri, 
sőt meghaladja a 700 centi-
métert. A Tisza naponta 25— 
30 centimétert árad a tető-
zésig, amely várhatóan a jö-
vő hét első felében követ-
kezik be, s ez az állapot 
hosszabban megmarad. Utói-
éri ugyanis ezt a vízmagas-
ságot a Felső-Tiszáról levo-
nuló utolsó árhullám, amely 
a múlt hét végi nagy esőzé-
sek következménye. Mind-
szentnél és Csongrádnál is 
intenzív a Tisza áradása. 

Levonulóban van az eső-
zések miatt előállt árhul-
lám a Maroson. Soborsinnál 
497 centiméterrel tetőzött a 
folyó, Aradnál még áradó, 
naponta 25—30 centimétert 
emelkedik a víz szintje. Ma-
kónál mérsékeltebb az ára-
dás, 10—15 centiméter. A 
nagy tömegű víz szélesen el-
fekszik az ártérben. Ez a 

kedvező helyzet lényegesen 
befolyásolja az áradás üte-
mét. Éppen ezért Makónál 
480—500 centiméter vízma-
gasságnál következik be a 
tetőzés, várhatóan pénteken, 
szombaton. 

Az ATIVÍZIG a Tiszán, 
a Körösökön, a Maroson sa-
ját létszámával tart ja fenn az 
árvízvédekezést, amely a Ti-
szán első-, a Maroson má-
sodfokú. A Körösökön át-
menetileg elrendelték a har-
madfokú készültséget. Az 
ATIVÍZIG a folyókon 360 
kilométer hosszan tar t ja fenn 
a készültségi állapotot. Sze-
gednél csak akkor módosul 
a készültségi fokozat, ha a 
víz magassága eléri a 750 
centimétert. Ez várható, mert 
tegnap Tokajnál 790, Mind-
szentnél pedig 707 centimé-
tert mértek. A hidrológiai 
helyzet egyelőre kedvező, 
újabb esőzések nem táplál-
ták a folyók vízszintjét. 

A Sárga-üdülőtelep után 
a partfürdőt is elöntötte 
Szegeden a víz. A lábon álló 
pihenőházakban, kabinok-
ban kárt nem tehet, de az 
élelmet és üdítő italokat áru-
sító pavilonok zöme vízben 
áll. A hetekre elnyúló ára-
dás miatt számitanunk kell 
rá, hogy a nyár egy részén 
kénytelenek leszünk nélkü-
lözni szép strandunkat. 

Az újszeged! partfürdő teljes területén csak csónakkal 
lehet közlekedni. 

Kállai Gyula 
fogadta 

Nguyen Thi 
Dsnh asszonyt 

Kállai Gyula, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának elnöke 
szerdán Budapesten, a nép-
front Belgrád rakparti szék-
házában fogadta Nguyen Thi 
Dinh asszonyt, a Dél-vietna-
mi Nemzeti Felszabadítási 
Front Központi Bizottsága 
elnökségének tagját, a Dél-
vietnami Felszabadítási Nő-
szövetség elnökét, a Dél-vi-
etnami Népi Felszabadító 
Fegyveres Erők helyettes fő-
parancsnokát. A szívélyes, 
baráti légkörű megbeszélé-
sen áttekintették a vietnami 
politikai rendezéssel össze-
függő kérdéseket, valamint 
a két mozgalom kapcsolatai-
nak elmélyítését szolgáló to-
vábbi tennivalókat. Nguyen 
Thi Dinh asszony köszönetet 
mondott a magyar társada-
lom részéről évek óta meg-
nyilvánuló internacionalista 
szolidaritásért, és testvéri tá-
mogatásért, 

A találkozón jelen volt 
Makoldi Mihályné, a Magyar 
Szolidaritási Bizottság és a 
Magyar Nők Országos Ta-
nácsának alelnöke, Szentist-
ványi Gyuláné, a HNFOT 
titkára, és Nguyen Phu Soai, 
a Dél-vietnami Köztársaság 
rendkívüli és meghatalma-
zott budapesti nagykövete. 

J tobo i alinafe mi ni kabinok 

Számítógép, 
tévé 

az olajmezőit 
A szegedi szénhidrogén-

medencében magas szintű 
üzem- és munkaszervezési 
rendszer kialakításához 
kezdtek: bevezetik a kőolaj-
é i földgáztermelés elektro-
nikus számítógépes irányítá-
sát, Hletve televíziós képer-
nyőről történő ellenőrzését. 

Megvalósítására a követ-
kező két évben összesen 213 
millió forintot fordítanak. A 
legfontosabb részként egy 
modern, kétemeletes épüle-
tet emelnek, amelynek épí-
tését a jövő hónapban kez-
dik meg. Ebben szereli fel 
a Magyar Mérőműszerek 
Gyára, a Videoton és több 
más hazai cég az egész sze-
gedi olajmezőt „átfogó" be-
rendezéseket. A fődiszpécser 
a komputer által pillanatok 
alatt kiszámított termelési 
adatok, illetve a képernyő 
segítségével szemmel tart-
hat ja a 100 négyzetkilomé-
ternyi kiterjedésű szénhidro-
gén-medencét, és szükség 
esetén azonnal beavatkozhat 
a termelési folyamatba. 

A csoportos kép — if jú és 
idősebb munkások állnak 
egymás mellett egy műhely-
ben — lényegében mottója 
ennek az írásnak, amely ar-
ra vállalkozik, hogy vala-
mennyire is visszatükrözze 
az emberi összefogásnak egy 
szép példáját. A képre oda-
kívánkoznék egy 15 éves 
szegedi fiú, akinek szomorú 
sorsáról lesz szó, és akiért 
— ismeretlenül is — meg-
nyilatkoztak, a humanitás 

jegyében, szocialista brigá-
dok. üzemrészek, vállalatok 
és hivatalok dolgozói, mel-
lőzve a hivatalos formasá-
gokat úgy, mintha saját 
ügyes-bajos dolgukban jár-
nának el, megértéssel, em-
berségesen. 

A fiú, 
aki most 
15 éves, 
születése 
után né-

AGYHOZ. 
SZÉKHEZ 

KÖTÖTTEN 

B TIT csehszlovák 
vendégei Szegeden 

A Tudományos Ismeret- csehszlovák vendégeket, aki-
terjesztő Társulat meghívá- ket elkísért dr. Jenei Jenő 
sára a magyar szervezet kandidátus, a TIT országos 
munkáját tanulmányozzák főtitkárhelyettese. A vendé-
Josef Popelka, a Csehszlo- gek részletesen érdeklődtek 
vák Szocialista Akadémia (a a TIT munkája iránt, külö-
TIT csehszlovák testvérszer- nos tekintettel a munkások 
vezetét hívják így), és Pé- között végzett tudományos 
ter Flasek, a Szlovák Szo- ismeretterjesztésre, 
cialista Akadémia főtitkárai, Délután meglátogatták a 
akik tegnap Szegedre látó- Szegedi Orvostudományi 
gattak. Egyetem biológiai intézetét, 

A TIT Csongrád megyei ahol dr. Szemere György 
szervezete székházában dr. docens kalauzolta őket. Fel-

pantak bele összehozni egy 
kis családi házat Szeged kül-
városában — csak a gyer-
mekért. Régi lakásuk aj tajai 
ugyanis szűkek voltak a fiú 
tolókocsiban mozgatásához. 
Folytonos cipekedések árán 
tudták csak napfényre, le-
vegőre vinni. 

hány hónapra paralízisben 
súlyosan megbetegedett. Küz-
döttek érte az orvosok, ag-
gódtak életéért szülei, nagy-
szülei. Megmentették az 
életnek, de sajnos mozgás-
képtelenné vált. Szelleme 
friss, egészséges, fogékony. 
Mára elvégeáte kitűnő ered-
ménnyel az általános iskola 
nyolc osztályát, pedig sosem 
ült iskolapadban; nem játsz-
hatott, kergetőzhetett ha-
sonló korú társaival; nem 
volt részese és élvezője apró 
csínytevéseknek. A külvilá-
got környezete tolmácsolásá-
ban, a rádió, a televízió köz-
vetítésével, könyvek sugal-
latára ismerhette meg. Ágy-
hoz, tolókocsihoz kötve ké-
szült vizsgáira. készítették 
fel áldozatot vállaló tanárok, 
és tett évről évre sikeres 
vizsgákat. 

A körülötte élők csak az 
ő kedvében jártak, érte dol-
goztak, áldoztak. Úgy han-
golták össze cselekvésüket, 
hogy az a gyermeket szolgál-
ja. Nehéz volt, de nem rop-

Kiszely György egyetemi 
tanár, a szervezet megyei 
elnöke, Rácz Lajos megyei 

keresték Opusztaszeren az 
Arpád-emlékművet, ahol is-
mertetés hangzott el a ter-

elnökhelyettes és dr. Molnár vezett nemzeti emlékpark-
Zoltán. a TIT Csongrád me- ről, és az ott folyó régészeti 

bgyei titkára fogadtak a asafasokróL 

A csa-
TANÁCS, ládi ház-

SEGlTSÉG b a n m a r 
I i a beteg 
gyermek mozgatásához mé-
retezték, alakították a bejá-
ratokai, a bútorok elrende-
zését, az udvar könnyebb 
megközelítését. A kisfiú 
azonban gyarapodásával ki-
nőtte a tolókocsikat, és szü-
lei, nagyszülei fizikai erejét 
is. ölbe, kárba kapni már 
nem tudták. Orvosok, akik 
betegsége óta ismerték a 
gyermeket és szüleit, tana-
kodtak, hogy mit. milyen 
könnyítést lehetne tenni. Ta-
nácsért, segítségért fordultak 
az Országos Társadalombiz-
tosítási Főigazgatósághoz, 
ahol készségesen intézked-
tek. Nálunk azonban a gyó-
gyászati segédeszközök gyár-
tásának sorában olyan spe-
ciális. egyedi szerkezet eddig 
nem volt. és hasonló talál-
mány sem, amely a tehetet-
len szegedi kisfiú mozgatását 
segítené. Találtak azonban 
egy külföldi kiadványt kü-
lönleges gyógyászati segéd-
eszközökről, amelynek ábrái-
ból, leírásaiból egy kitűnő 
szegedi gyermekgyógyász 
adjunktus összekombinálta, 
alakította, tervezte a szük-
ségeset. 

Ki csinálja meg a költsé-
ges szerkezetet? — vetődött 
fel a kérdés. A család úgy 
döntött, hogy a Szegedi Fém-
ipari Vállalat vezetőihez, 
munkáskollektívájához for-
dulnak. hiszen annak idején 
a kisfiú nagyapja hosszú 
esztendőkön át ennek a vál-
lalatnak volt megbecsült 
dolgozója. Tombácz József, a 
vállalat főmérnöke kapta 
kézhez a gyermek segítséget 
kérő levelét, amelyet felol-
vasott a szocialista brigá-
dok egyik értekezletén. 

„MEG-
CSINÁLJUK" 

| —A le-
vél halla-
tára egy-

L öntetűen 
a szívünkbe fogadtuk a se-
gítségünket kérő gyermeket 
— mondja utólag, a kérés si-
keres teljesítése után. Fogas 
János, a vállalat igazgatója. 
— Igaz, ilyen speciális, gyó-
gyászati célt szolgáló konst-
rukciót nálunk még nem ké-
szítettünk. A leírások alap-
ján és a gyermek otthonát, 

'.környezetét tanulmányozva, 

technológiai osztályunk dol-
gozói, Heraszika János fő-
technológus, Varga György 
konstruktőr, hozzáfogtak a 
szerkesztéshez. A többi meg 
ment magától — teszi hozzá 
szerényen. 

Amikor arról kérdeztük a 
vállalat igazgatóját. hogy 
hány szocialista brigád dol-
gozott az igen kényes szer-
kezeten a tervezéstől a gya-
korlati megvalósításig, hirte-
len nem tudott mást monda-
ni, mint azt. hogy sokan. 

— Mindannyian — jegyez-
te meg Varga György konst-
ruktőr —, szakmunkások ós 
ipari tanulók, idősebb mun-
kások es fiatalok. Mondjak 
neveket? A kísérleti mű-
helyből Papp István brigád-
vezető irányításával Szabó 
László. Nagy Sándor. Mészá-
ros János, Király István. 
Röviden szólva: valamennyi 
technikusi végzettségű szak-
munkás az ügy mellé állt. A 
forgácsolóban Dobó József 
szaktanár irányította tanulói 
munkáját a cél érdekében. 
Azután következett egy má-
sik műhely kollektívája, ahol 
a speciális szerkezethez a 
csőszelvényeket hajlították, 
Szekeres Lajos művezető 
irányításával Jávorka József 
brigádvezető, Kovács Pál 
gyártmányfejlesztő. Hát így 
történt. Nincs ebben semmi 
különös. Csupán eleget let-
tünk egy beteg gyermek ké-
résének, hogy életkörülmé-
nyeit, a lehetőségünkhöz ké-
pest, megkönnyítsük.' 

Fogas János igazgató azt 
is hozzátette a történethez, 
hogy nemcsak a maguk 
munkája van a különös ké-
rés teljesítésében. hanem 
másoké is. A Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat vezér-
igazgatója, Tóth László szin-
te személyes ügyének tekin-
tette. hogy üzeméből olyan 
műszálas szövetet bocsássa-
nak a rozsdamentes fémből 
készült szerkezethez. mint 
szükséges kelléket, amely 
szinte elnyűhetetlenül tartós. 
Igen ám, csakhogy ezt a spe-
ciális anyagot a legmoder-
nebb varrógépek nem tud-
ták megvarrni. Kerestek és 
találtak, Gera Sándornénak, 
az egyetemi étterem dolgo-
zójának személyében, olyan 
háziasszonyt, aki egy nagyon 
régi típusú varrógépen meg-
varrta a makacs anyagot — 
és szintén készséggel, humá-
numból, ahogy azt mindany-
nvian tették, akik segítségé-
re siettek egy mozgásképte-
len fiúnak. 

Lodi Fcoeoc 


