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M a g u n k n a k szépítjük 

7íz órát Szegedért! 
„Tíz órát — s talán annál laltak. (Körülbelül ezer őrá- kalmi szemétlerakóhelyek 

is többet — egy év alatt ra tehető az olyan vállalás, megszüntetésében, a pihenő-
áldozhatunk mely még nem eléggé pon- parkok ápolásában számíta-
magunknak tosított.) nak a második kerületiek 

így A társadalmi munkát segítségére, 
zárult január 29-1 számunk- szervező szakbizottság és a A Tíz órát Szegedért moz-
ban az a kommentár, me- városgondnokság közösen galom támogatóit, a vállal-
lyet a Tíz órát Szegedért dönt arról, miképp lehet az kozók és segítőkészek fel-
címmel indított mozgalom önzetlen felajánlásokat a ajánlásait továbbra is várják 
felhívásához fűztünk. Az legésszerűbben hasznosítani, a társadalmi munkát szer-
MSZMP szegedi II. kerületi Például úgy, mint azt az or- vező szakbizottság munka-
pártvezetősége és az Ecset- vosegyetemi fiatalok az ak- társai. (Címük: Városi Ta-
és Seprűgyár Ady Endréről ció meghirdetőivel közösen nács, Szeged, Széchenyi tér 

teszik majd a hét végén: az 10. I. emelet 110-es szoba.) 

könnyűszerrel 
városunknak: 
szépítjük Szegedet" — 

elnevezett szocialista brigád-
ja kezdeményezte a mozgal- újszegedi liget „karbantar-
mat a parkok, játszóterek, tására", kitakarítására, a pa-
városszéli erdők, sportolásra dok újrafestésére, a sűrű bo-

évben a SZOT által szerve-
zett gyógyüdültetésben. A 
diákok az üdülés 23 napja 
alatt, az iskolaihoz hasonló, 
szervezett foglalkozás kere-
tében naponta 3 órát tanul-
nak, így bőségesen jut ide-
jük a gyógyulásukat segítő 
sétákra, játékokra, kirándu-
lásokra. 

Az ország legszebb helye-
in — a többi között Párádon, 
Parádsasváron, Kőszegen, 
Vajtán, Ormándpusztán — 
levő üdülőkbe az iskolaorvo-
sok és a pedagógusok java-
solják a gyerekeket. (MTI) 

Az évszakhoz képest me-
leg időjárás a magyarázata 
annak, hogy a rádióban és a 
sajtóban az utóbbi napok-
ban egyre több hír foglalko-
zik a folyók vízszíntjének 
alakulásával. A korai olva-
dás, a rendkívüli meleg kö-
vetkezményeként megnőtt a 
Tisza vízszintje is, legutóbb 
594 centiméteres vízmagassá-
got mértek Szegednél. 

A vízügyi híradások az ér-
deklődés középpontjába ke-
rültek, az Alsó-Tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság a tényle-
ges helyzet ismertetésére 
tegnap, kedden délelőtt a 
hidrometeorológiai állomáson 
az újságíróknak tájékoztatót 
tartott. Korábban már szói-

alkalmas területek és kör-
nyékük szépítésére, felújí tá-
sára. 

„Alakuljon ki nemes vér-

zőt kiirtására vállalkoztak. 
A II. kerületi pártszervezet 

és az ecsetgyáriak az elmúlt 
héten párttagokat, népfront-

seny, ki tesz többet Szege- aktivistákat, a kerület lakó-
dért. Gyorsítsuk meg ezen a bizottsági tagjait, üzemi bri-
módon is közvetlen környe- gádok képviselőit hívták 

meg, hogy megismerkedje-
nek a II. kerületben várható 
feladatokkal. Munkahelyük-
re, lakókörnyezetükre visz-
szatérve aztán mozgósítói 
lesznek majd a társadalmi 
munkaakciónak. A találko-
zón közel kétszázan vettek 
részt, ők lesznek a hírvivők, 
a szervezők. Az árkok ki-
tisztításában, az ingatlanok 
előtti zöldsávok gondozásá-
ban, virágosításában. a fü-
ves árokpartok kaszálásában, 
a tavaszi és őszi fásítási ak-
ciókban, a peremkerületi al-

zetünk, a város képének át-
alakulását. fejlődésének üte-
mét" — hangzott a felhívás, 
s nem is visszhang nélkül. 
A városi tanács társadalmi 
munkát szervező szakbizott-
ságához az elmúlt öt-hat hét 
alatt sorra futottak be a 
felajánlások. Szocialista bri-
gádok, iskolai KlSZ-szerve-
zetek tagjai, fizikai és szelle-
mi munkások egyénileg és 
csoportosan is jelentkeztek, 
a pillanatnyi összesítés sze-
rint 1660-an, összesen 17 ezer 
társadalmi munkaórát vál-

Á fővárosban megszűnt 
az influenzajárvány 

A z új hid krónikája 

Alapozzák a feijáróhidat 

A fővárosban március 10-
től, péntektől feloldották a 
kórházi látogatási tilalmat, 
tovább csökkent ugyanis az 
elmúlt héten az influenzások 
száma, és már nem éri el a 
járványos méreteket. Felad-
ta hadállásait az influenza 
Heves megyében ls. Az el-
múlt héten mindössze 2600 
megbetegedés fordult elő, 47 
százalékkal kevesebb, mint 

egy héttel korábban. Heves 
megyében is megszüntették 
a kórházak látogatási tilal-
mát, a tilalom hétfőn este 
ért véget. Ismét folytatja 
munkáját megyeszerte a ter-
hesanyák és a csecsemők vé-
delmét szolgáló tanácsadás 
is, működésüket korábban 
szintén az influenza 
függesztették fél. 

miatt 

Bekeretezi a képet a markológép kar ja : ami t közrefog, az már az ú j híd része. A 
jobb parton, a Római körút végén az útlezárás je'zi a hídépítés előrehaladtát. Nem-
régiben megkezdődött a jobb parti feljáró híd alapozása is — ennek egy mozzana-
tát örökítette meg felvételünk —. ezt a munkát nem zavarja « Tisza magas vízállása 

tunk róla, az igazgatóság a 
működési területéhez tartozó 
Hármas-Körös alsó szaka-
szán első fokú árvízvédelmi 
készültséget rendelt el. A 
Hármas-Körösön és a Maro-
son levonuló árhullám oly-
annyira megduzzasztotta a Ti-
sza magyarországi alsó sza-
kaszát, hogy a folyó elöntöt-
te a hullámteret. Ez nem je-
lent árvízveszélyt, Szegeden 
— a vízügyi szakemberek 
előzetes becslése szerint — 
650 centiméteres vízállás vár-
ható. 

Dr. Simády Béla, az 
ATIVIZIG igazgatója el-
mondta, belvízveszély pilla-
natnyilag nincs. Tegnap 4—5 
milliméter csapadék esett, ez 
szükségessé tette, hogy a 
Gyálarét—Tápé—Algyő és a 
Torontáli öblözet területén 
elrendeljék az első fokú bel-
vízvédelmi készültséget. Az 
igazgató a belvizek keletke-
zéséről is ismertetést adott, 
elmondta, hogy a belviz a 
Tisza szabályozása után oko-
zott először gondot az or-
szágban, illetve Csongrád 
m e g y é b e n . É r d e k e s s é g k é n t 

említette, hogy a belvíz fo-
galma csak a Kárpát-meden-
cében és Hollandiában is-
mert. A belvíz elleni véde-
kezés jókora költségeket 
emészt fel, a mezőgazdasági-
lag művelt, az iparosított és 
a lakóterületekről csatorna-
rendszerek segítségével veze-
tik el a vizet. Az igazgatóság 
működési területén jelenleg 
16 szivattyú működik, az 
eredményes védekezéshez 
azonban szükség van arra is, 
hogy a termelőszövetkezetek 
— a szakemberek tanácsaira 
támaszkodva — gondoskod-
janak a belvíz elvezetéséről. 
A tapasztalatok szerint sok 
helyütt betemetik a vízelve-
zető csatornákat, illetve nem 
törődnek a tisztításukkal. Az 
is előfordul, hogy úgy terve-
zik meg a víz elvezetését, 
hogy a mellékcsatornák a 
főcsatorna szintjénél alacso-
nyabban fekszenek. 

A sajtótájékoztatón az ú j -
ságírók kérdésére a partfal-
építéséről is szó esett El-
mondták, hogy a beruházás 
ez évben befejeződik, azzal 
azonban számolni lehet, hogy 
a parkosítási munkálatok a 
jövő óv eUt.i4re tolódnak. 

Á vízvezeték-szerelő 
Nem egyszer előfordult, 

hogy éjszaka verték ki az 
álmot a szeméből. A megre-
pedt cső eltömítése nem vár-
hatott reggelig. Az épületben 
mindenki tud ja : a házfel-
ügyelő fé r je vízvezeték-szere-
lő, akire bármikor számít-
hatnak. 

Hutvágner Mihály 16 éve 
dolgozik a szegedi Ingatlan-
kezelő Vállalatnál. Vizet 
szállító ólom- és műanyag-
csövek doktora. Gépkocsival 
j á r ja a várost, másodmagá-
val. 

— Kétszemélyes gyorsjaví-
tó szolgálat ez — mondja. — 
Sokszor előbb a helyszínre 
érünk, mint a bejelentő — 
teszi hozzá tréfásan. — Volt 
rá példa, hogy becsöngettünk 
és zárt aj tót találtunk. A 
nénike utánunk jött fel, biz-
tosan messze lehetett az ut-
cai telefonfülke. 

— Meddig terjed a körzet? 
— A Lenin körút és a Ti-

sza által határolt rész, vala-
mint az újszegedi IKV-s há-
zak tartoznak hozzánk. 

— Sok a tennivaló? 
— Akad bőven. Átlagosan 

nyolc-tíz címre megyünk na-
ponta. Igyekszünk lelkiisme-
retesen megcsinálni a ránk 
bízott mnkát. Ha tisztesség-
gel rendben tar t juk a terü-
letünket és nincs reklamá-
ció, azért havi kétszáz fo-
rint a jutalom, ö t éve — 
amióta a gépkocsis gyorsja-
vítás elkezdődött —, nem 
volt panasz. 

— Ma délelőtt például 
merre járt? 

— A Takaréktár utcában 
és a Korányi rakparton cső-
repedés, a Kiss ernő utca 
háromban pedig dugulás tör-
tént. Ez a csúnyábbik oldala 
a szakmának, de mondjuk 
egy fürdőszoba-beszerelés 
látványosabb, szebb munka. 

Acs S. Sándor felvétele 

Kollégái szerint az egyik 
legjobb szakember. Kiváló 
Dolgozó. 1966 óta az MSZMP 
tagja, a vállalat III. alap-
szervezetének pártcsoport-
bizalmija. Lassan tizenöt éve 
lesz, hogy munkásőr. 

— Dolgozni kell becsület-
t e l Hiszen nemcsak azért 
jövünk el ot thonról hogy 

havonta egyszer pénzt vi-
gyünk haza. A szaktársaim-
mal megértjük egymást, a 
főnökeim is közvetlen embe-
rek. Értelmetlen volna a 
harag, az ellenségeskedés. 
Elvégre életünk jó részét 
munkával, a munkatársak 
között töltjük el. 

— A munkásőrség miatt 
sok szabad idejét áldozza 
fel... * 

— Azt hiszem, a véremben 
van a közösség szeretete. 
Már fiatal koromban irigy-
kedve néztem, amikor vala-
milyen ünnepségen menetel-
tek a kék egyenruhások. 
Pontosan nem is tudom meg-
mondani, mi tetszett benne. 
Talán az egység, a fegyelem. 
Egyszer megkérdezték tőlem, 
lenne-e kedvem munkásőr-
nek jelentkezni. Hát vol t 
Ennyi a tö r t éne te . . . 

Hárskúton született, tízen 
voltak testvérek. A bányá-
ban kezdett dolgozni. A déli 
határon katonáskodott, itt is-
merte meg a feleségét, aki 
ugyancsak az IKV alkalma-
zott ja: házfelügyelő. Két 
fiúk van, az egyik 12, a 
másik 6 éves 

— Segédmunkásként ke-
rültem a vállalathoz, három 
év múlva letettem a szak-
munkásvizsgát. Az órabérem 
19,56, van egy kis Traban-
tom. Elégedett vagyok. Mit 
mondhatnék még magamról? 

A legfontosabbat majdnem 
e". .'elejtette. Beszélgetésünk 
napján töltötte be a negyve-
nedik életévét. Előző este 
meggyújtottak minden szál 
gyertyát a születésnapi tor-
tán. 

Rózsa Imre 

Gyalogszavak a nőkről 
Az egyik gyerek a szoknyáját fogja, a 

másik a két tömött szatyor egyikébe ka-
paszkodik. Baktat velük az i f jú mama az 
utca délutáni forgatagában. A szembe-

jövők mosolyognak; az if jú mama csinos, 
a gyerekek szépek. Az anyjuk tudja is ezt. 
büszkén terelgeti a két csemetét; kormá-
nyozza őket hazafelé. 

Az utca másik oldaláról figyelem a szép 
fiatalasszonyt, nézem, méregetem. Szép, 
gondolom, de nem tudom meghatározni 
pontosan, hogy mitől. Nincsenek filmdívai 
vonásai, a lába sem olyan, mint az isteni 
Garbóé... Akkor mitől szép ennyire mégis? 

Tűnődöm, töprenkedem. Aztán a két 
srác néhánv pillanatra elfut mellőle, s 
csodák csodája — az előbbi varázslat meg-
szűnik egycsapásra. Döbbenten állok meg. 
Lehetséges, hogy a fiatalasszonyt a két 
gyerek tette széppé, felejthetetlenné? 

Nincs más magyarázatom. Felébred ben-
nem a férfinép tudatalatti, ösztönös irigy-
kedése. A nők tudnak valami fontosat, a 
születés titkát tudják — mert átélik. És 
ettől titokzatosak lesznek. Pedig.. . Ök van-
nak közelebb a természethez, és ők is a 
természetesebbek! A dalok is róluk szól-
nak. A példázatok is. Az orosz azt mond-
ja: Volga anyácska. A magyar azt mondja : 
anyaföld. 

Nézem az utca forgatagában ballagó 
fiatalasszonyt. Elgondolom közben nemé-
nek történelmét, azt, hogy mennyi és 
mennyi időnek kellett eltelnie, amíg a 

második nemből másik nem lett Nem 
alantasabb, alacsonyabb rendű. hanem: 
másik. Annak is alig néhány évtizede csak. 
hogy a nők orvosok lehettek, fizikusok. 
Annak oedig tényleg nagyon rövid az ide-
je, amióta vezetők is lehetnek, igaz, csak a 
szocialista társadalmakban. 

És itt a kitérő, ami eszembe lutott, s 
nem tudom elhessenteni: talán akkor ün-
nepelnénk igazán a nőnapot, ha nem is 
volna naptári ünnepe, nem volna szükség 
reá. Természetes dolog volna az. hogy 
amiként minden férfinap. úgy nőnap is. 
Mert ebben az ünnepben — a tényében — 
bizony benne foglaltatik a férfitársadalom 
lelkifurdalása. Nem tettünk még eleget 
azért, hogy minden nő egyenrangúnak is 
érezhesse magát. Mondom, mert fontos: 
egyenrangúnak, és nem egyen jogúnak! 

És erről eszembe jut az is, amit az ele-
jén leírtam. Ez a szó kerekedett ki foly-
vást a tollam alól: szép. Lám-lám. én is 
fertőzött vagyok egy múltbéli szemlélettel, 
ami szerint egy nőnek az a legfontosabb 
tulajdonsága, hogy szép legyen és semmi 
más. 

Pedig nem ez a fontos. Felidézek egy-
két, általam tisztelt nőt (reklámszakemberi 
szemmel nem szépeket)... — s rá kell jön-
nöm: az anyát idézem, a tudóst, a mun-
kást. a közéleti embert, az alkotóművészt, 
aki nő, s akinek a valódi tiszteletét most 
tanuljuk. 

Petrl Ferenc 

A SZOT szervezi 

Iskolások 
gyógyüdülőkben 
Tizenegyezer iskolás gye-

rek vehet részt az idei tan-

Hullámtéren 
a Tisza 

árvízveszélytől nem kell tartani 
SajlAtájékozlató az DTIVIZtG-nél 


