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JL JL w a párttal a partfalon 
Árvízi krónika címmel jelent meg 1970 június végén egy 

újság Csongrád megyében. A Délmagyarország gondo-

zásában készült kiadványt ma átlapozva azonnal kiderül, 

mennyire más világ is járta akkoriban a magyar Alföldön. 

De az is egyértelmű - hogy lopjak valamit a múlt század 

'70-es éveiben még elfogadott pátoszos újságírásából 

az emberi küzdelem nagysága előtt akkor is illett, és ma 

is illendő tisztelettel adózni. 

- Az meg ott a Kádár János! -
bukdácsolt végig a hang a Ti-
szán. Mi, űttöröolimpiára ké-
szülő, serdülő korcsoportba 
besorolt kajakosok és kenusok 
meg csak bámultunk a Tisza 
töltése felé, ahol népes csoport 
ámuldozott. Mégpedig azon, 
hogy miközben Szeged városát 
végveszély fenyegeti, a belvá-
rosi sétány partfalait jószerével 
csak a homokzsákok tartják 
meg, a Kiskőrössy halászcsárda 
vízben ázó épülete mellett né-
hányaknak az volt a legna-
gyobb gondjuk, miként is ké-
szüljenek fel a vidám űttörők 

még vidámabb, abban az év-
ben éppen Szegedre meghirde-
tett országos seregszemléjére. 

Kádári píár 
Kádár, a Magyar Szocialista 

Munkáspárt vezetője - bár Sze-
ged nem tartozott a kedvenc 
városai közé, merthogy a Csil-
lag börtön lakójaként a '30-as 
években aligha zárta szívébe e 
települést - '70-ben ellátoga-
tott a Tisza partjára. 

Árvízi krónika című, a Dél-
magyarország 1970 júniusában 
kiadott különszámának har-

Emberek a gáton 

madik oldalán „Legyőzzük a 
nehézségeket" címmel közöl-
ték az írást, amelyből kiderül: 

Vetyeháton 
Kruglov őrnagy gyermekként még Le-

ningrád ostromát élte át, 1970-ben pedig 
Vetyeháton, a Tisza-Maros torok felett egy 
gépesített, kétéltű járműves egység pa-
rancsnokaként állt helyt - derül ki az újság 
egy másik cikkéből. Korotenkó és Szol-
datenkó hadnagy, Vaszlljev és Akajev törzs-
őrmester, Nabijev közkatona is bekerült 
Szeged árvízvédelmi krónikájába. - „A kis 
Ivánok nagy szíve" szeretet, köszönetet 
fakaszt - írta a lap riportere „Testvérként 
velünk" című riportjában. 

Az újságíró a Lenin körúton egyetemisták 
csoportjával futott össze, s Szeged vé-
delmében szudániak, szíriaiak, Jordániából 
valók is dolgoztak egy brigádban a gátakon, 
mégpedig egy ciprusi fiatalember veze-
tésével. 

A katasztrófa közelében - lehetett bár-
mennyire is átpolitizált a világ a '70-es évek 
Magyarországán - a gáton izzadok vajmi 
keveset törődtek azzal, kit hívtak magyar, s 
kit parancsoltak orosz szóval a Tisza part-
jára. 

Kádár június 23-án és 24-én 
volt a város vendége. Nyilatko-
zatában nem feledkezett meg a 
politikai píárról sem. 

Ötéves tervbe zárva 
- Az itt eltöltött rövid tartóz-

kodásom jelentős részét ter-
mészetesen az árvíz problémá-
ja foglalta le. Ennek ellenére az 
itteni vezetők bemutattak sok 
olyan létesítményt, amelyek a 
fejlődést bizonyítják. Jók a be-
nyomásaim, az itt szerzett ta-
pasztalataim azt mutatják, 
hogy a pártszervezetek, a taná-
csok tevékenysége a társadal-
mi, a gazdasági munka minden 
területén nagymértékben fej-
lődött. 

Kádár pár sorral lejjebb di-
csérte az ipar, a mezőgazdaság 
Csongrád megyei fejlődését, 
majd az árvízi védekezésre 
térve kiemelte a veszélyezte-
tett vidékek lakosságának pél-
damutató, fegyelmezett ma-
gatartását. „Mindez tanúsítja 
népünk öntudatának, szolida-
ritásának, közösségi érzésé-
nek fejlődését" - adta vissza 

FOTÓK: SOMOGYI KÁR0LYNÉ 

Kádár Jánosnak a kádári szó-
használatot nagyon jól tük-
röző mondandóját a cikk író-
ja. 

És nem maradhatott ki a jö-
vő sem: Kádár megnyugtatta 
az újságolvasót, hogy lehet 
bármekkora a veszély, a párt 
Központi Bizottsága, a kor-
mányzat maga is sokoldalúan 
foglalkozik a jövendő tenniva-
lókkal, így rövidesen végső 
formát ölt az új ötéves terv, a 
párt pedig soron következő 
kongresszusára készülődik -
tudta meg Csongrád megye 
népe. Majd a cikk végére érve 
megnyugodhatott az olvasó: 
„A párt és a nép egyesített ere-
je legyőzi a nehézségeket" -
üzent az MSZMP első embere. 

Azokban a napokban Czine-
ge Lajos honvédelmi miniszter 
- miként a lap fogalmazott -
Győri Imrének, az MSZMP KB 
tagjának, a megyei pártbizott-
ság első titkárának, Török Lász-
lónak, a területi árvízvédelmi 
bizottság elnökének és Sipos 
Gézának, a szegedi városi párt-
bizottság első titkárának társa-
ságában járt szemleúton. 

Front a gátakon 
Ki zsákot töltött, ki cölöpöt 

vert, ki pedig költeménnyel lel-
kesített 1970-ben. A délma-
gyaros különszámban például 
Front a gátakon címmel jelent 
meg a szegedi költő, Lődi Fe-
renc hosszú verse, amelyben -
többek között - ezekkel a so-
rokkal állított emléket az addig 
még soha nem tapasztalt ára-
dásnak: 

S meddig még, meddig höm-
pölyög az ár?/ Mint őrült ront a 
Tisza is nekünk/ a szőkeség, a 
kedves - céda már!/ Sötét 
hullámsír-tükröt tart elénk,/ s 
fölfordult arccal talpon ébre-
dünk,/ ahogy veszély közt sán-
colunk reményt. 

Komócsin Zoltán, az MSZMP 
KB titkára a szegedi rakparton 
Csongrád megyei és szegedi 
vezetők társaságában tekintet-
te meg a védelmi munkát, míg 
például Fock Jenőt, a Minisz-
tertanács elnökét a makói vé-
delmi körzetben kapta lencse-
végre a lap fotóriportere. 

Rendszerfüggő vész 
Győri Imre pedig így ma-

gyarázta, nem kevés politi-
kumot belopva írásába, mi-
ért is menekül t meg Szeged 
és vidéke az ártól: - Igazuk 
van azoknak, akik azt mond-
ják, hogy az ember által ed-
dig nem ismert legmagasabb 
vízszintet hozó árvízveszély 
leküzdését csak a szocialista 
társadalmi rend körülmé-
nyei tették lehetővé, más 
rendszerben bekövetkezett 
volna már rég a katasztrófa. 

Hogy aztán ezek a „magasz-
tos" gondolatok hány ember-
nek jutottak eszébe a homok-
zsákot emelgetve, nem tu-
dom. Egy biztos: a szegedi vízi 
sportolók felkészültek az út-
törők olimpiájára, még ha a 
sikerekhez jómagam vajmi ke-
veset is tettem hozzá. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A szegedi központú, finanszírozási tevékenységet végző 
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Gazdasági Igazgatóságának Controlling osztálya dinamikusan 
fejlódó csapatába munkatársat keres az alábbi munkakörbe: 

controller 
hrl 0(>«szeged.lomb,ird.hu 

Feladatok: 
• elemzések, kimutatások készítése, 
• részvétel a gazdaságossági elemzések 
elkészítésében, 

• pénzügyi ellenőrzési, tervezési felada 
tok ellátása, 

• havi rendszeres jelentések elkészítése. 
Elvárásaink: 
• felsőfokú gazdasági végzetség, 
• hasonló munkakörben eltöltött 1-2 

éves tapasztalat, 

Operatív Igazgatóságának Kényszerértékesítési osztálya 
dinamikusan fejlődő csapatába munkatársat keres y alábbi 
munkakörbe: 

• kiváló felhasználói szintű informatikai 
Ismeretek (Excel, Word), 

• tárgyalóképes német nyelvtudás, 
• kiváló elemző készség és rendszer-

szemlélet. 
Amit kínálunk: 
• versenyképes jövedelem, 
• színvonalas munkakörülmények. 

értékesítési munkatárs 
hr4(<cszeged.lombard.hu 

Feladata: • határozott fellépés. 
• visszaszármaztatott gépjárművök • önálló munkavégzési képesség, 
értékesítése • felhasználói szintű számítógépes 

Elvárások: ismeretek. 
• középfokú iskolai végzettség. Előny: -
* gépjármű értékesítésben szerzett - műszaki végzettség. 
tapasztalat, Amit kínálunk: 

. kiváló szervező-, és problémamegoldó • versenyképes jövedelem. 
készség, • színvonalas munkakörülmények. 

Ha megfelel a követelményeknek és az általunk kínált munkakör felkeltette 
érdeklődését, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát a munkaköri 
megnevezések alatti e-mail címre. 
Benyújtási határidő: 2006. május 15. 

Csaladi es gyermekprogramok, 
koncertek, kellemes kikapcsolódás 
három napon keresztül az 
újszegedi Ligetben. 

Bemutatkozik a SIMON S, a ZAGASTIC, a 
JEFFO'S DREAM es a NYUSZI ZENEKAR, (ellep a 
MOLNÁR DIXIELAND BAND, a BLUES BR OTHERS, 
a DRINK PANTHERS es az UTKOZBANO. 

JANLATUNK: 
ÁPRILIS 2 9 . 1 9 : 0 0 CSEPREGI ÉVA és 
VÉGVÁRI ÁDÁM (Neoton Família) 
ÁPRILIS 3 0 . 2 0 : 0 0 
Irigy Honalimirigy 
M Á J U S 1 . 2 1 : 0 0 
TŰZIJÁTÉK 

Jo s/orakozast kivan a szervező 
Szegedi Városkép Kft. 
További intormacio: www.varoskep.szeged.bu 

MINISZTERELNÖKI HIVATAL 

( m i n i m M f n t i i a i c t i s i 
. t t u u c n m s u c ,,, 

,,H «HM. Hátban 
t KRdinéar 
««roiéj« 

A szelektív hulladékgyűjtésről I. 
Tengerjárónyi hulladék 

SEGÍTHET A 4 0 ú j 
GYŰJTŐSZIGET 

Olyasmiről, mint szelektív 
hulladékgyűjtés, először alig pár 
éve hallottunk. Igaz, most is 
Inkább még csak tanuljuk e fogal-
mat. Ez a cikksorozat azért Indul 
ma útjára, hogy segítse az eliga-
zodást és környezetünk hatéko-
nyabb megóvását. 

Megdöbbentő, de Igaz, hogy a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. Szegedről és vonzáskörze-
téből évente 230 000 m' hulladé-
kot gyűjt be és helyez el lerakó-
ján. Csak érzékeltetésképpen: 
ezzel a mennyiséggel csaknem 
megtelne a híres luxusgőzös, aTi-
tanic teste. 

A szelektív hulladékgyűjtés ko-
molyabb elterjedésével megnő-
hetne az újrahasznosított hulla-
dék aránya. Vannak azért bizta-
tó jelek is. Hogy csak egy példát 
említsünk, 2000-ben 261, tavaly 
viszont már 724 tonna papírt sike-
rült újrahasznosítani. 

Bár a szelektív hulladékgyűjtés 
és a hulladék újrahasznosítása 
uniós előírás, egyre többen 

maguktól látják be az eljárás 
hasznosságát. Szegedről és von-
záskörzetéből a kht. évek óta 
gyűjti szelektíven a hulladékot. A 
családi házas övezetekből úgy-
nevezett zöldzsákban, a lakóte-
lepekről pedig gyűjtőszigeteken 
keresztül. Mindkét módszerről 
lesz még szó a sorozat további 
cikkeiben. Ami most a leglénye-
gesebb információ, hogy Idén a 
kht. 40 új, a legkorszerűbb tech-
nológiát képviselő, földbe süly-
lyesztett gyűjtőszigetet épít Sze-
geden. Ezzel majdnem 60-ra nö-
vekszik e létesítmények száma, 
ami mutatja a fejlesztés ütemét. 
Mindemellé bővül a zöldzsákos 
begyűjtés lehetősége is. A felté-
telek tehát mindinkább adottak 
lesznek ahhoz, hogy aki akar, 
részt tudjon venni a szelektív 
hulladékgyűjtésben. A szándék 
egyre többünkben van meg, azt 
viszont még tanulnunk kell, mit, 
hová dobhatunk. Hamarosan 
erről Is bővebben írunk majd. 
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