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Szeged emlékezése 
a százados árvízre 

'JTotvíatás az 1. otdattiStJ 

mdatok megoldását követeli. 
Egyrészt meg kell őriznünk 
az árvíz irtán kialakított 
történelmi városképet, mű-
emlékeket, épületeket ame-
lyek korszerűsítését is folya-
matosan el tel i látnunk, 
másrészt a várost tovább 
kell fejlesztem. A mai vá-
rosfejles ztes középpontjában 
a lakásépítkezés áll. a la-
kónegyedek már valóban 
Szeged város lakosságának, 
dolgozó népenek adnak ké-
nyelmes, modern o t thont 

Méltatta a tanács elnöke 
azokat a védelmi intézkedé-
seket is. amelyek Szeged to-
vábbi biztonságát szolgálják 
az ujabb árvizek ellen, s 
amelyeket a nagyvíz óta 
folytonosan napirenden tar-
tunk, majd befejezésül a 
következőket mondotta: 

— Árvízvédelmünk soha 
nem tekinthető befejezett-
nek, és éberségünk soha 
nem lankadhat Megnyugta-
tó azonban, hogy a vízügyi 
politikát ma már államunk 
irányítja és biztosítja azo-
kat az anyagi és technikai 
feltételeket amelyek segítsé-
gével eredményesen vehet-
jük fel a harcot. ha a sze-
líd szőke Tisza új ra hara-
gossá válik, és katasztrófá-
val fenyegetné a várost. 
Szegedet szei te a világban 
is úgy ismerik, mint a Ti-
sza-parti várost. Népének 
köszönhető, hogy a kataszt-
rófa óta legyőztük a meg-
áradt folyót A védőknek ép-
pen az adta az erőt az em-
berfeletti erőfeszítésekhez, 
hogy felrémlett előttük 1879. 
március 12-e. Újból bebizo-
nyosodott, hogy egy város, 
egy település nemcsak há-
zakból, intézményekből, ut-
cákból. középületekből áll, 
de összetartja ezernyi olyan 
szál. amely a veszély idején 
erősödrk. amely elszakítha-
tatlan. 

Az emlékező várost az. 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga nevében Győri Imre kö-
szöntötte. 

Egy ilyen évforduló szá-
mos gondolatot és érzést ki-
vált az emberből — mon-
dotta a Központi Bizottság 
titkára. Legeios/ór a hősies 
munkára és küzdelemre 
gondolunk, a védekezők erő-
feszítéseire, és a védelmi 
rendszer ép'töire. Ilyenkor 
az árvízvédelemben dolgo-
zókra is jobban figyelünk, 
akik mind fölkészülteb-
ben, mind nagyobb tech-
nikai és tudományos segít-

séggel védik országunk né-
pét az árvizek pusztításától. 

Mi is átéitürk egy hatal-
mas árvízi cra'át 1970-ben. 
s utána még biztonságosabb 
helyzetet teremtettünk a 
Dél-Alföldön U. Tudjuk, a 
természet erőivel még más-
kor is meg keli ütköznünk,, 
de mind nagyobb eséllyel 
vehetjük fel a küzdelmet. A 
védekezés sikeréhez az is 
hozzájárul, hogy internacio-
nalista módon együttműkö-
dünk a veszélyeztetett tér-
ség népeivel, szomszédaink-
kal. 

Ez az évforduló arra ls 
figyelmeztet bennünket: 
Szeged jóvöje mindig maxi-
mális helytállásra kötelez. A 
város megőrzése szépítése 
és megújítása folyamat, 
amelv minden generációnak 
felelős, komoly munkát ad. 
igv boldogulhat, gazdagod-
hat tovább a szép Tisza-par-
ti város egész népünk örö-
mére 

Az emlékülésen Jegyző-
könyvben ö-ökítetíék meg 
az évfordulót. 

Dr. Gergely István állam-
titkár k-tüntetéseket adott át 
v'zügyi dolgozóknak. A 
Munka Érdemrend ezüst fo-
kozatát kapta Gera Mihály 
ep'tésvez^tö, b r c m fokozatát 
Varga Ferenc mérnök. Kt-
válá Munkáért kitüntetés-
jen részesült Benyhe Kiss 
János osztályvezető-helyet-
tes, Pelovai István kubikos, 
Fajka László mérnök. Mé-
nest István ács, i'-app Gyula 
építésvezető és Terhes Sán-
dor munkavezető. Az OVH 
elnöke elismerésben részesí-
tette Füredi A- pád nehéz-
gep-kezeiöt. Szenczi Mária 
vezető admimsetrátort. Tik-
viczki Lajos kisgép-kezelót 
és Vidács Ltián hajóveze-
tőt. A SZOT „Szakszervezeti 
Munkáért" kitüntetésének 
arany fokozatát kapta Ved-
res Balázs kubikos brigád-
vezető. 

Az OVH elnöke Árvízvé-
delemért Éremmel tüntette 
ki Sz. Simon István újság-
írót, a Délmagyarország fő-
szerkesztő-helyettesét.. Ta-
kács Máté városi főépítészt, 
Tóth Attilát, a Bartók Béla 
Művelődési Központ igazga-
tóját, Tóth Béla írót és Töl-
gyesi Bélát, a városi tanács 
osztályvezetőjét. 

Dr. Simády Bélának, az 
ATIVIZIG igazgatójának 
Papp Gyula a „Szegedért" 
emlékplakettet nyújtotta á t 

Az emlékülés az Interna-
cionáléval fejeződött be. 

Az emléktábla a Nagykörúton 

törekszünk arra. hogy rit-
kuljanak az ilyen esetek, as 
árvizektől biztonságban 
érezhessük magunkat £s ez 
a 100 évvel ezelőtti pusztu-
lás okainak ellentétjeként 
fényesen bizonyítja azt. arr.i 
szocialista társadalmunk 
lényegéből fakad: államunk 
mindént megtesz azért, hogy 
népünk jólétben, békében, 
biztonságban haladhasson a 
fejlődés útján. A tudatos, 
tervszerű fejlesztő munka 
része a most átadásra kerü-
lő szegedi partfal is. Mi, 
akik itt állunk, még emlé-
kezhetünk 1970-re. amikor 
éj t nappá tevő munkával, 
homokzsákok tízezreivel kel-
lett védekezni az öreg part-
falon. Az ú j partfal a város, 
a Tisza-part díszeként ennek 
helyébe lép. Ügy vélem, az 
egész város nevében fejez-
hetem ki elismerésemet a 

munkásoknak, technikusok-
nak, mérnököknek. mind-
azoknak, akik e létesítmény 
megvalósításában részt vet-
tek, pártunknak és kormány-
zatunknak pedig köszöne-
tünket, hogy ehhez a lehe-
tőséget és a feltételeket 
megteremtették. 

Dr. Gergely István a kö-
vetkező szavakkal fejezte be 
ünnepi beszédét: szocialista 
hazánk mindent megtesz 
azért, hogy ne ismétlődhes-
sen meg 1879 tragédiája. 
Kellő tisztelettel, az alkotó 
munkát megillető módon 
adózzunk azoknak, akik ezt 
a szép emlékművet, és a 
biztos partfalat létrehozták. 

Az ünnepi beszéd után 
Győri Imre adta át a közön-
ségnek a Tisza úi ékessé-
geit — a jelképes avatáson 
elvágta a nemzetiszínű sza-
lagot. 

Kádár János fogadta 
Lékai László biborost 

Emléktábla a Nagykörúton, 
kiállítások 

Emlékmű- és partfalavatás 
Az. Országos Vízügyi Hi-

vatal, Szeged megyei város 
tanácsa, valamint a Képző-
és Iparművészeti lektorátus 
a nagyárvíz centenáriumára 
emlékművet emeltetett a 
Lenin krt. déli végén, a Ti-
sza-parton — Segesdy 
György szobrászművész al-
kotását (az építészeti meg-
valósítás Takács Máté mun-
kája). Az emlékmű avatását 
és az ú j partvédelmi mű 
átadását az emlékülés után, 
déli 12 órakor rendezték. 
Reggeltől estig hullámzott 
itt a lakosság vasárnap, de 
különösen népes közönsége 
volt az avatásnak, minthogy 
a munkásőrség zenekarának 
egyórás térzenéje is idecsa-
logatta az embereket. 

Pontosan déli 12 órakor 
fanfarok jelezték az avató-
ünnepség kezdetét, majd a 
Himnuszt játszotta a zene-
kar. A népes közönséget dr. 
Simády Béla köszöntötte, 
ünnepi beszédet dr. Gergely 
István mondott. Fölidézte a 
száz éve e városban folyt 
küzdelmet, és a hatalmas 
veszteséget, majd az azóta 
eltelt városfejlődésről emlé-
kezett meg. 

— Szeged nevének halla-
tára eszünkbe jut a szőke 
Tisza is, a hömpölygő folyó, 
amely nemcsak haragosa 
árvízkor a városnak, hanem 

bölcsője is a völgyében élő 
népnek. Ha igaz az, hogy a 
folyó feltételét adta az em-
beri letelepedésnek, még in-
kább igaz, hogy ma jövőnk 
egyik alapja. Mindannyiónk 
feladata, hogy ez a Tisza — 
Tisza maradjon! Ezért az 
egyes embernek éppúgy, 
mint a kisebb vagy nagyobb 
közösségeknek kötelessége, 
hogy vizének ' tisztaságát 
megőrizzük, hogy féktelen 
áradása ne reszkettesse az 
itt élőket. Ügy kell szabá-
lyozni, úgy kell kordába 
szorítani, sáfárkodni óriási 
kincsével, hogy azzal a jö-
vő század krit ikáját is ki-
álljuk. Embernek való mun-
ka ez, mert a folyó, a termé-
szet megmutatja ereiét, és 
az elmúlt hetek, a nagy. re-
kordokat döntó árhullámok, 
belvizek is bizonyítják, hogy 
képes leckét adni a Tisza. 

— E helyről is tisztelete-
met, köszönetemet feiezem 
ki a védekezőknek, annak a 
sokezernyi embernek, akik 
az idei árvédekezési mun-
kában részt vettek. 

— A most folyó ötéves 
tervben csaknem 300 kilo-
méter hosszúságú töltést 
erősítünk és építünk. A vé-
dekező szervezet fejlesztésé-
vel, ütőképességének erősíté-
sével, népgazdaságunk szá-
mottevő anyagi áldozatával 

A vasárnap szinte végig 
az árvízi emlékezés jegyé-
ben telt el Szegeden. Dél-
után 3 órakor a Bécsi krt. 
2. számú háznál rendeztek 
rövid ünnepséget, hogy meg-
örökítsék az európai városok 
Szeged újjáépítéséhez nyúj-
tott segítségét. Berlin, Bécs, 
Brüsszel, London. Párizs és 
Róma nevét vésték már-
ványba, mint a Nagykörút 
névadóit is, és Juhász Gyula 
emlékversével fejezi ki kö-
szönetét Szeged e márvány-
táblán. 

Az itt rendezett ünnepsé-
gen a Tömörkény István 
gimnázium zenekara ját-
szott, Kovács János szavalt, 
majd Prágai Tibor tanácsel-
nök-helyettes mondott em-
lékbeszédet. 

Délután 4 órakor három 
ú j kiállítást nyitottak a Mó-
ra Ferenc Múzeum Horváth 
Mihály utcai Képtárában. A 
mi Tiszánk című tárlat sze-
gedi festőművészek kiállítá-
sa; az Árvízi képek a szol-

noki Damjanich János Mú-
zeum és a szegedi Móra Fe-
renc Múzeum közös bemu-
tatója, a Szegedi városre-
konstrukció. várostervek cí-
mű kiállítás pedig érdekes 
dokumentumanyagokat tar-
talmaz. A kiállításokat Kar-
dos Imre, az ATIVIZIG 
igazgatóhelyettese nyitotta 
meg. 

Hétfőn is nyílt egy kiállí-
tás: Újszegeden, a Maros-
toroki gátőrházban. Itt ár-
vízvédelmi eszközöket, tár-
gyakat, dokumentumokat 
mutatnak be. Hétfőn dél-
után a városi tanács és a 
Hazafias Népfront képviselői 
megkoszorúzták az újszegedi 
temetőben a nagy víz áldo-
zatainak közös s í r j á t 

Ma. kedden az V. vízügyi 
történeti napok tudományos 
ülésszaka kezdődik az 
MTESZ-székházban délelőtt 
10 órakor. Szeged 1879. évi 
katasztrófájáról, és a váro6 
árvízvédelmi műveiről. 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, a Népköztársaság El-
nöki Tanácsának tagja az 
Országházban fogadta Lékai 
László bíborost, esztergomi 
érseket, a magyar katolikus 
püspöki kar elnökét 

A szívélyes légkörű talál-
kozón eszmecserét folytattak 
a különböző világnézetű em-
bereket egyaránt érintő kül-
és belpolitikai kérdésekről. A 
találkozón részt vett Miklós 
Imre államtitkár, az AUami 
Egyházügyi Hivatal elnöke. 

(MTI) 

dél-magyarországi szekciója 

Törzsgárdaünnep 
a vízügynél 

Az Alsó-Tiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóságon hétfőn 
délelőtt rendeztek centená-
riumi megemlékezést és 
törzsgárdaünnepet Zsivity 
Radivoj igazgatóhelyettes 
köszöntötte a vendégeket és 
a vízügyi dolgozókat Részt 
vett a vízügyiek megemlé-
kezésén Török József, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkára. 
Berta István, a városi párt-
bizottság titkára. Prágai Ti-
bor és Bányainé dr. Birkás 
Mária, a városi tanács el-
nökhelyettesei, s ott volt 
Segesdy György szobrász-
művész, az árvízi emlékmű 
alkotója is. A nagy vízre 
Kardos Imre igazgatóhelyet-

tes emlékezett majd Török 
József köszöntötte a vízügyi 
dolgozókat a megyei és vá-
rosi párt- és tanácsszervek 
nevében. 

Az ATIVIZIG Igazgatója 
kitüntetéseket adott át. „Az 
Alsó-Tiszavidék Vízgazdál-
kodásáért" emlékérmet hú-
szait kapták meg. Huszonöt 
éves vízügyi szolgálatért hu-
szonhatan vették át az 
aranygyűrűt, kilenc vízügyi 
dolgozó pedig Kiváló Dolgo-
zó kitüntetésben részesült. 

A „Szegedért" emlékpla-
kettet Prágai Tibor adta át 
három vízimérnöknek: Faj-
ka Lászlónak, Varga Ferenc-
nek és Sódat Istvánnak. 

Két esztendővel ezelőtt 
ünnepelte megalakulásának 
75 éves jubileumát az MTA 
Pszichológiai Intézete. Ta-
valy emlékezett meg a köz-
vélemény a Magyar Pszicho-
lógiai Társaság megalakítá-
sának és a Magyar Pszicho-
lógiai Szemle megjelenésének 
50. évfordulójáról Ezen a 
jubileumon jelentették be, 
hogy ez év elején megalakul 
a társaság első vidéki cso-
portja, a dél-magyarországi 
szekció. 

Az alakuló ülést tegnap, 
hétfőn délután rendezték 
meg az MTA szegedi bizott-
ságának székházában. Há-
rom megye — Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád — több 
mint ötven szakembere — 
pszichológusok, orvosok, pe-
dagógusok — gyűltek össze 
a dél-magyarországi szekció 
plenáris ülésére. A megje-
lenteket dr. Szőkefalvi-Nagy 
Béla akadémikus, a Szegedi 
Akadémiai Bizottság elnöke 
köszöntötte, majd a Magyar 
Pszichológiai Társaság sze-
repe tudományunk fejlődésé-
ben cimmel dr. Kardos La-
jos, a pszichológiai tudomá-
nyok doktora, a Magyar 
Pszichológiai Társaság tisz-
teletbeli elnöke tartott elő-
adást. 

Ezután a vidéki szekció 
ügyvezető társelnöke, dr. 
Duró Lajos egyetemi docens 
vázolta a területi szervezet 
feladatait és ez évi munka-
tervét (a szekció társelnöke 
dr. Geréb György, a pszicho-
lógiai tudományok doktora, 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár). 

A területi szekció feladatai 

között kiemelt helyen szera-
pel a fejlödéselettan, a peda-
gógiai pszichológia, a pálya-
választás és nevelés-tanács-
adás lélektana, a munka-
pszichológia, az orvosi és 
krimínálpszichológia tudomá-
nyos színvonalú kutatása. 
Feladata, hogy elősegítse a 
kapcsolatokat. az alkotó 
együttműködést, vélemény-
cserét, szakmai-ideológiai vi-
t á t A szekció keresi a kap-
csolatokat a határ- és rokon-
tudományok területén dolgo-
zó kutatókkal Az ez évi 
munkaterv a most lezajlott 
alakuló rendezvényen kívül 
még négy tudományos ülést 
szervez — Kecskeméten, Sze-
geden és Békéscsabán —, 
többek között az óvodás ko-
ri kreatív gondolkodás. a 
személyiség kötöttségi érték-
orientációjának irányai kö-
zépiskolás korban, a szemé-
lyiségei v a pályaválasztási 
szaktanácsadásban témakö-
rökben. 

A tegnapi alakuló ülés 
résztvevői első évi célkitű-
zésükben megfogalmaztak a 
regionális területen működő 
pszichológusok összefogásá-
nak, tartalmi munkájuk ki-
bontakoztatásának igényét, a 
szervezeti feltételek megte-
remtését, a legcélravezetőbb 
munkaformák kialakítását. 
Mint azt d.r. Duró Lajos elő-
adásának végén hangsúlyoz-
ta. munkájukhoz ösztönzést 
ad annak a tudata. hogy 
vannak alkotóműhelyeik, 
anyagi és szervezési lehető-
ségek. a pszichológiai kuta-
tások iránti társadalmi igény 
soha nem volt akkora, mint 
napjainkban. 

Benzin, olaj 
Az AFOR tájékoztatója 

Az idén mintegy 140 ezer 
tonnával több benzint és 
csaknem 100 ezer tonnával 
több gázolajat hoz fogra-
lomba az AFOR, mint ta-
valy — jelentette be Ter-
nyák Benő igazgató a válla-
lat hétfői sajtótájékoztatóján, 
majd részletesen kitért a 
gazdaságosabb felhasználá-
suk lehetőségére, módsze-
reire. A Magyar Autóklub-
bal végzett közös vizsgálat 
alapján felhívják az autó-
sok figyelmét arra, hogy a 
gyorshajtást pénztárcájuk 
"rősen megsínyli. A kelleté-
nél gyakoribb motorolajcse-
re pedig a felmérések sze-
rint — évente 200 millió fo-
rintot „húz ki" a zsebükből. 
Az MSE és az AGIP mo-
torolajat ugyanis a gépkocsi-
tulajdonosoknak több mint 
60 százaléka átlagosan 5500, 
illetve 6400 kilométer hasz-
nálata után cseréli, holott 10 
ezer kilométerig a motor 
legcsekélyebb károsodása 
nélkül használhatná. 

Az értékes energiahordo-
zók megtakarítására külö-
nösen nagy lehetőséget ad 
a fáradt olaj összegyűjtése és 
felhasználása. Évente 30— 
35 ezer tonna fáradt ola-
jat lehetne összegyűjteni, 
amelynek feldolgozása há-
rom-négy millió dollár ér-
tékű megtakarítást ered-
ményezne a népgazdaság-
nak. Jelenleg az ÁFOR 20 
töltőállomásán végeznek 
olajcserét, s ezt a szolgálta-

tást 100—150 állomásra te*s 
jesztik ki. Az AFOR-telepe-
ken szívesen átveszik a hor-
dókba töltött fáradt olajat, 
az ezer liternél nagyobb 
mennyiségért pedig tank-
autót küldenek a helyszínre. 
Lehetőséget keresnek a 
fáradt olaj rendszeres hazai 
feldolgozásának, regenerá-
lásának megoldására is. 

A gazdaságosság és az el-
látás javítását célozza a* 
ÁFOR-nak az. a tei-ve is, 
amely szerint az idén csak-
nem kétszeresére bővítik a» 
önkiszolgáló töltőállomások 
hálózatát. Igv a vásárlókra 
bízott töltőállomások szá-
ma az év végére eléri a 38-
at, a jövő év végére pedig 
az 50-et. ami a teljes há-
lózatnak már több mint 1® 
százaléka. (MTI) 

Tájrendezés 
Kiszabadítják az elburján-

zott növényzet, sü'ű.iéből a 
tihanyi félsziget ritka geo-
lógiai képződménveit- \ hí-
res gejzírkúpokból már alig 
látszik néhány csonk anv-
nyira benőtte őket a bozót 
A táj rendező munka során a 
legszebb képződmények meg-
közelítésére a körnvezetbe 
jól illő falépcsöket építettek 

(MTI) 


