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Párt- és mederbiztosítás 
A munka 20 millió forintba kerül 

A Tisza szabályozásának tek alatt álló csongrádi víz- ütemben a szegedi partfal 
és a Tisza-völgy ármentesí- lépcső. átépítéséhez kapcsolódó me-
tésének nagy munkálatai jó- — Milyen lényeges váltó- derszabályozás és partbizto-
részt befejeződtek a múlt sásokkal számolhatunk a tö- sítás készül. Újszegeden az 
században, a folyó azonban rökbecsei vízlépcső működé- úgynevezett Malina-féle 
napjainkig adott munkát az sekor? partbiztosítás meghosszabbí-
utódoknak. Szegednél most — Az Alsótiszavidéki Víz- tása szükséges. Ezt követi a 
vagyunk szemtanúi a partfal ügyi Igazgatósághoz tartozó tiszaszigeti mederrendezés és 
rekonstrukciójának, amely- folyószakaszon lényegesen partbiztosítás. A következő 
hez mérhető nagyszabású megváltoznak a sebességvi- munka a Maros-torok alatti 
munka régóta nem volt a szonyok, a vízállások és a mederrendezés. Második 
Tiszának ezen a szakaszán, vízszintesés, ennek követ- ütemben következik a Ma-
Az alsó Tisza-vidéken a ma keztében másképpen moz- ros-torkolat feletti meder-
történő folyószabályozási fel- gatja hordalékát a folyó, a rendezés munkája, majd a 
adatoknál nem tévesztik tavaszi olvadáskor pedig a gyálai partbiztosítás. A ta-
szem elől a hagyományokat, levonuló jégtáblák módosult nulmány a Tiszának ezen a 
az előzményeket és az egy- mozgására is számíthatunk szakaszán közel 15 kilomé-
séges szemléletet. A Tiszán — válaszolta Török Imre, ter hosszan végzendő mun-
folyó nagy munkákról be- majd hozzátette: a tervezett kát ölel fel, amelynek költ-
szélgettünk dr. Simády Bélá- duzzasztási szintből követke- sége 165 millió forintra be-
val, az ATIVIZIG igazgató- zik, hogy a korábban nulla csülhető. 
jávai és Török Imre mér- vízszintre kiépített kisvízi _ mkor kerül sor a tisza-
nökkel, műszaki szaktanacs- szabalyozasi müvek állandó szigcti partbiztosításra és 
adóval. vízborítasaval keli számol- mederrende-ésre'> 

- A folyó kanyarulatai- n u n k ; A tervezett nyári duz- tervezési'munka már nak átvácasát és a töltések zasztasi minimum 143 cen- ,. ~ tervezési munka mar nak átvágását es a toneseK qzeeednél a elkezdodott, s varhatoan jo-
kiepíteset elődeink lenyege- timeter lesz bzegeanei, a h - , k e z dünk a ki-herT elvégezték — mondotta maximális duzzasztasi szint v?.r= nozza is Kezauns. a KI-Den elvegezteK — monaotta centiméter Ez vitelezeshez, amelyhez 20 
dr. Simády Béla, majd, így P « " g 2 < » c e n ü m é t e r Ez m i l l i ó f o r i n t s z ü k s é v á . 

emelkedése" mia t^^s a ' " b i í S g , ^ z t a n ^ S - ^ ^ TOrtk Imre s a t . 
tonság tbkotasa érdekében e8y 230 napon át. „ S ^ ^ a ^ s z a ^ 
napjaink feladata a vedtől- - A torokbecset vízlépcső rtján ezt a munkát mi. 
tesek magasitasa, erositesees varható hatasara szamitva e l ö b b elkezdeni és befejezni 
a kialakult ú j meder, az ú j tervez-e mederrendezést és A h a j d z ó d t érdekében vég-
kanyarulatok biztosítása. A partbiztosítást az ATIVIZIG ^ n d g mederrendezésen túl 
vízlépcsők építésével és mű- a szegedi partfal építésén kí- e l í J Ő S o r b a n árvízvédelmi je-
ködes ükkel az utóbbi fel- vul? lentőséget szolgál ez a mun-
aaat lenyegesen növekedett. — A törökbecsei vízlépcső ka, mivel itt viszonylag kes-
A közeljövőben területünkön hatásterületén a íolyamsza- keny a hullámtér és az utób-
két vízlépcső hatása fog ér- bályozásra a jugoszláv víz-
vényesülni a folyómederre, ügyi szervekkei közös tanul-
Az első az 1975 végére meg- mányterv és program ké-

szült — válaszolta dr. Si-
mády Béla. — Annak alap-

bi évek árvizeit követően a 
meder változásai számotte-
vőek. A magasabb vizek le-
vonulása után, kisvízi idő-
szakban, alkalmanként a 

épülő törökbecsei, amely az 
országhatártól 97 kilométer- j á n m a g y a r területen k é t s z a k a d ó p a r t több m é t e r r e l 
re epul. Ezt követi majd ke- ütemben a következő művek tovább fejlődött a hullámtér 
sőbb a tervezési előkészüle- építésére kerülhet sor. Első f e ié ; és a kanyarulat túlfej-

lődésének veszélye mellett 
jelentősen csökkenti a hul-

'lámteret. A parthoz közeli 
nyári hétvégi házakból álló 
üdülőterület is veszélybe ke-
rülhet. A szabályozandó sza-
kasz a tavaly üzembe helye-
zett ú j ószentiváni szivattyú-
telep hullámtéri csatornájá-
nak a folyóhoz való csatla-
kozását is érinti, s ezen hely 
stabilizálása különlegesen 
fontos. 

Az előzetes tanulmány 
alapján tájékoztatást kap-
tunk arról is, hogy milyen 
jellegű munkákat végeznek 
itt el és milyen hosszan. Az 
építkezés első ütemében kö-
zel két és fél kilométer hosz-
szúságban rőzsepokrócra he-
lyezett kőszórással készül a 

mederbiztosítás, amely felett 
rézsűs kialakítású kőburko-
lattal ellátott part csatlako-
zik. E munkálatok fő műsza-
ki adatai a következők: 28 
ezer köbméter földet kell 
megmozgatni, a rőzsepokróc 
nagysága 55 ezer négvzetmé-

As iskolatej 
kálváriája 

„Nem isznak elég tejet a hogy a „nemzet napszámo-
gyerekek" — ezt így tétele- sainak" mindent vállalniuk 
sen kijelentgetjük már évek kell. Végezze mindenki, mi 
óta — aztán minden marad ráméretett. A pedagógus ok-
a régiben. Azaz mégsem. El- tasson-neveljen, s ha netán 
indult az iskolatej-akció, szabad ideje akad, műve-
mely arra lett volna hiva- lődjék, hogy még eredmé-
tott, hogy a diákokat a 20 
perces szünetekben hozzá-
juttassák ehhez a fontos táp-
anyaghoz. S az eredmény? 
Az első év sikeresnek nem 
mondható próbálkozásai után 
az idei tanév sem kecsegtet 
nagyobb reményekkel. Sőt! 

Amint a tejipari vállalat-
nál megtudtam, Szeged 57 is-
kolája közül idáig csupán 16 
igényelt tejet, azaz hattal ke-
vesebb, mint amennyi az 

nyesebben juttassa szellemi 
táplálékhoz tanítványait.. A 
tej árusítása, . megrendelése, 
bajlódás a pénzzel a keres-
kedelmi szakma része, így 
hát az ÉLIKER, a MÉK, az 
ÁFÉSZ — vagy a vendéglá-
tó vállalat dolgozói között 
kell keresni a megfelelő em-
bert erre a munkára. És né-
hány iskola — szám szerint 
7 — meg is találta. Ahol 
nincs megfelelő helyiség az 

előző iskolaév végén, tavasz- árusításra, ott is m e g o l d h a t ó j ter. Szórásra felhasználnak 
szal. Ez azt jelenti, hogy Sze 
ged mintegy 21 ezer tanulója 
közül a tavalyi 3 ezerrel 
szemben idáig csupán 1800 
kapja meg a felnőttektől ezt 
a szívességet. 

A felnőttek, akik tehetné-
nek ez ügyben valamit: a 
tejipari vállalat illetékesei, a 
pedagógusok, a szülők és a 
kereskedők! Vegyük csak 
sorba őket! 

A tejipari vállalatnak a 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága részére készített be-
számolójában olvastuk: „Az 
iskolatej és -kakaó kiszállítá-
sát a vállalat tudja vállalni, 
forgalmazását, annak lebo-
nyolítását nem. Az eddigi 
erőfeszítések nagyobb ered 

egy kis akarattal, hogy 
percig valahol árusítson a 
közeli üzlet kereskedője; ha 
ő sem, akkor az 'úttörő-, a 
KISZ-szervezet gyerekekre 
is bízhatja ezt. 14—18 éve-
sekben már van annyi fele-
lősségérzet, hogy rájuk le-
het hagyni a rendelést, és a 
pénz összegyűjtését is. És 
vannak a gyerekeknek szü-
lei, nagyszülei is: bizonyára 
akadna, aki esetleg nem dol-
gozik, vagy nyugdíjas és a 
megrendelést, valamint a tej 
kiosztását elvállalná. Napi 
20—30 perces elfoglaltsággal 
havonta 400—450 forint jö-
vedelem-kiegészítésre tehet-
ne így szert ő is éppúgy, 
mint az úttörőszervezet, a 

20 j 16 ezer köbméter követ, bur-
kolásra pedig 7 ezer 500 
négyzetmétert. Mind a ter-
vezés, mind pedig a kivite-
lezés az ATIVIZIG munkája. 
Az építkezés során a rőzse-
pokrócot valószínűleg a ná-
lunk kísérletezés alatt álló, 
de külföldön már kiterjed-
ten alkalmazott műanyag 
szövettel helyettesítik majd. 
A föld- és kőmunkákat a 
szegedi partfalnál már al-
kalmazott nagyfokú gépesí-
téssel hajtják végre. 

L. F. 

ménnyel nem jártak. Az is- kereskedő vagy a hivatalse 
b ^ U I . ií ; i ^ A r t n n l r u J n u l , P.7 -1 í l l t a l ú l r m ^ H kólák vezetői" idegenkednek, 
s legtöbb helyen elzárkóznak 
az iskolatej forgalmazása 
elöl." Ök tehát a rendelé-
seket felveszik és elszállít-
ják az iskola kapujáig a te-
jet. S mint megtudtuk, az 
idei tanév kezdete előtt sten-
cilezett anyagokat osztottak 
szét az összes alsó- es kö-
zépfokú iskola igazgatója kö-
zött az akció megszervezésé-
ről. Idáig úgy tűnik, 
sok sikerrel. 

géd. Ez a jutalék pedig men-
tesül az általános jövedelem-
adó alól. 

Tehát, kedves felnőttek, 
nem is teljesen szívességből 
kellene tejhez juttatni a 
gyerekeket. Egészséges fej-
lődésükön kívül az a néhány 
száz forint is ellenszolgálta-
tás lenne. És bizonyára akad 
kereskedő, szülő vagy nagy-
szülő, iskolai közösség, hi-

nem vatalsegéd, akinek szüksége 
lenne erre is. 

A pedagógusok nem kap-
nak két kézzel az újabb te- Csak az iskolaigazgatónak 
hertétel után. És meg lehet meg kellene kérdeznie 
érteni őket. Idejét múlt — őke t . . . . 
és hazug — felfogás az, Cfc. A. 

Javuló 
feltételek 

N' pap mint nap tapasztalhatjuk, hogy. 
a munkásművelődés ügye nem slá-

^ gertéma, hanem társadalmunk szé-
let? rétegeit érintő, hosszú távú feladat. A 
munkásfiatalokkal találkozhatunk az isko-
lapadokban, a tankönyveket árusító bol-
tokban, munkásemberek sokasága bővíti 
szakmai ismereteit az egyre szaporodó és 
differenciálódó tanfolyamokon. Minden fó-
rumon komolyan veszik fontosságát, kere-, 
sik, kutatják a továbblépés lehetőségeit, a 
meglevő eredményeket jó kiindulásnak 
tekintik, és azoknak túlszárnyalására töre-
kednek. Mert bármilyen szép eredmé-
nyekkel is dicsekedhetünk, nagyon sok 
még a tennivaló. Néhány tény, adat. 

1. Az 1970—71. és 1973—74. közötti évek-
ben az általános iskolákban vizsgát tett 
munkások száma 410-ről 1118-ra, a közép-
iskolákban tanulók száma 1700-ról 2440-re, 
a szakmai képzésben résztvevőké 4888-ról 
5800-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a 
Csongrád megyében dolgozó 77 ezer mun-
kásból tízezren tanulnak évente; fejezik be 
az általános iskolát, vesznek részt szakmai 
tanfolyamokon, továbbképzésben. 

2. Egyértelmű öröm fogadta, hogy a 
szakmunkások három év alatt megszerez-
hetik az érettségi bizonyítványt. Ez a le-
hetőség ugrásszerűen megnövelte a tanu-
lási kedvet, különösen a fiatal szakmun-
kások körében. Olyannyira, hogy az idén 
ősszel közel 300-an jelentkeztek, de mind-
össze 80-at vettek fel közülük a három-
éves tanfolyamra. 

3. Egyre nőnek gazdasági feladataink,-
gyorsul a technikai fejlődés. Ennek a fej-
lődésnek a következménye, hogy az üze-
mek, vállalatok munkásait általában 5—8 
évenként tovább kell képezni, mert elavul-
nak szakmai ismereteik. Ennek az ütem-
nek megfelelően például a KSZV-nél az 
1974—75-ös oktatási évben a 6542 dolgozó-
ból 1033-at vonnak be egyetemi, főiskolai, 
középfokú és általános iskolai oktatási for-
mákba, szakmunkásképzésbe, és egyéb, 
vállalati szintű tanfolyami továbbképzés-
be. Az arány rendkívül kedvező, a mun-
kások 15 százaléka. De mindenütt ilyen 
következetes és tervszerű-e a munkások 
képzéséről való gondoskodás?! 

Elgondolkoztató jelenségek. A legürven-
detesebb tény, hogy érezhetően nőtt a 
munkások körében a tanulási kedv. Ez 
természetesen összefügg az ipar szerkeze-
tének változásával, a technikai bázis kor-
szerűsödésével, egyszóval azzal, hogy ja-
vultak a munkások művelődésének felté-
telei. Egyre több dolgozó érzi az általá-
nos és szakmai műveltség szükségességét, 
az ismeretek bővítésének sarkalló paran-
csát, a tanulás és művelődés folyamatos-
ságának igényét. Többek között ezért is 
találkozott szerencsés időpontban a társa-
dalmi igény és a közművelődési határozat 
által meghatározott feladatok rendszere. 
Hiszen ennek a határozatnak szellemében 
országszerte meggyorsult a művelődési fel-
tételek felmérése, a kiaknázatlan lehető-
ségek előbányászása, s az üzemek, válla-
latok vezetői láthatóan nagy lendülettel és 
gondossággal fogtak hozzá a munkásmü-
velődés feladatainak végrehajtásához. 

Egyik legfontosabb feladat kétségkívül 
az, hogy ne lankadjon, sőt fokozódjon a 
tanulási, művelődési kedv. „A folyamatos 
és állandó művelődés szükségének felis-
merésében kulcsszerepe ván a munkahe-
lyi vezetésnek" — olvashatjuk a párt köz-
művelődési határozatában. Többek között 
a szakszervezeteknek, ifjúsági mozgalom-
nak, a szocialista brigádoknak. Ebben a 
munkában felmérhetetlen segítséget je-
lenthet a munkahelyi kollektíva tanulásra 
serkentő közhangulata, az igényes környe-
zet. összefügg természetesen ez a problé-
ma az ösztönzési rendszer fejlesztésével is. 
Az egyéni anyagi ösztönzési rendszernek 
változatos formái alakultak ki az elmúlt 
években, viszont a kollektívát és az egyént 
egyaránt érdekeltté tevő ösztönzési forma 
kimunkálása még napjaink egyik fontos 
feladata. Nem megfelelő súlyú és értékű 
az erkölcsi elismerés, és sok feladatunk 
van még a tudati tényezők átformálásá-
ban is. 

A tanulni vágyó munkások, elsősorban 
fiatalok előtt egyetlen iskolaajtó sem zá-
ródhat be. Ha 300 szakmunkás szeretne 
érettségi bizonyítványt szerezni, akkor há-
romszáznak kell lehetőséget teremteni a 
tanulásra. Tudjuk, hogy ez pénzbe, nem 
is kis pénzbe kerül. Az oktatás, a műve-
lődés anyagi bázisát ennek ellenére elő 
kell és elő lehet teremteni, közös erőből. 

Az idézett harmadik példa a tervszerű 
ség fontosságára figyelmeztet. Kétségtelen, 
hogy a közművelődési határozat szellemé-
ben nőtt az oktatás tervszerűsége, s ennek 
eredményeként a megye több vállalatánál 
elkészültek a középtávú, a műszaki fej-
lesztéssel összehangolt oktatási és tovább-
képzési tervek. Ezek a tervek egységesen 
értelmezve egyöntetű keretbe foglalják a 
korszerű szakismereteket megalapozó, álta-
lános alapműveltség felújításában és kiegé-
szítésében, a szakmai, elméleti és gyakor-
lati oktatás területén, valamint a politikai 
ismeretek elmélyítésében, a társadalmi tu-
dat fejlesztésében jelentkező feladatokat. 
A tervek nélkül spontánná, véletlenszerűvé 
válik az oktató-továbbképző munka, elsza-
kad legfontosabb bázisaitól, a gazdasági 
tevékenységtől és a politikai munkától. 
Ugyancsak körültekintő tervezéssel lehet 
csak megoldani az egyes vállalatok külön-
böző munkahelyen dolgozó, vagy bejáró 
munkásainak bevonását a különböző okta-
tási, továbbképzési formákba. 

A közművelődési határozat többek kö-
zött így ír a szakszérvezetek felada-
tairól: „Közművelődési tevékenysé-

güket mindenekelőtt az üzemekben, a 
munkahelyeken, a munkáscentrumokban, a 
munkásszállásokon, az üzemi művelődési 
intézményekben fejtsék ki. Tevékenységük 
középpontjában a munkásművelődés áll-
jon." Ennek szellemében végzett felmé-
rést az SZMT kulturális, agitációs és pro-
pagandabizottsága a megye 40 ipari, épí-
tőipari és mezőgazdasági üzemében, s a 
felmérés alapján tárgyalta meg a munká-
sok általános és szakmai képzésének hely-
zetét néhány napja az SZMT elnöksége. 

Tandi Lajos 

Több 
műtrágya 
a mező-
gazdaságnak 

A Peremartoni Vegyipari 
Vállalat dolgozói a tervezett 
mintegy 250 000 tonnán fe-
lül 4000 tonna hármas ha-
tóanyagú műtrágyát és 8000 
tonna szuperfoszfátot állíta-
nak elő a hazai mezőgazda-
sági üzemek számára. Ké-
pünkön: szállításra csoma-
golják a műtrágyát. 

Engedményes 
K E R A V I L L - v á s á r 

A KERAVILL, Vállalat 
hétfőn kezdődő hagyományos 
őszj vásárán 10—60 száza-
lékkal olcsobban kerülnek 
forgalomba a kijelölt cikkek, 
mindaddig, amíg a készlet 
tart. A vállalat mintegy ''5 
millió forint értékű árut 
vont be a vásárba; a na-

gyobb értékű tartós fogyasz-
tási cikkekre 10 százalékos 
a kisebbekre, így a motor-
kerékpár- es radióalkatré-
szekre 40—60 szazalékos en-
gedményt ad. A Szonáta 
táskarádió például 1030 fo-
rint helyett 895 forintért 
kapható. 

v I 


