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Gondolatok 
a másodpercmutató kőről 

irta: TEMESYÁRY JÓZSEF 

Hárorrcentis fekete koroDgon két 
pirinyó hófehér dárdácska, méltóság-
teljes megfontolt haladásban mutatja 
8 múló időt. A két fehér mutáló le-
tett hajszálvékony, finom ívű vörös 
másodpercmutató fürgén száguldja 
kórul halvan rezduletben a számok -
••al tarkított fekele kerek mezőt. Elöl 
tem áll a kicsiny óra és elnézem, mi-
lyen semmi, rövid idő alatt futja be a 
vorös mutáló működése pályáját s 
'lyenkor milyen lassú keccsel billen 
előre a fehér nagymulató egy apró 
rovátkái. Elteli egy perc! A szorgal-
mas mutatók kötelességszerűen vég-
sík munkájukat, a percek sokasodnak 
lassan de me,g nem állithatóan múlik 
az idő! 

Snk-sokezcr kicsi óra mutalja az 
idő múlását. Sok-sokezren nézik a ki-
csiny másodpercmutatókat, amelyek-
nek minden apró rezdülése sorsdöotö 
változásokat hozhat. A harctereken 
megfeszített idegek, az élet-halál má-
sodperceit figyelik mozgásában. Rob-
banások időzi lesét, becsapódások pil-
lanatát, fámadások s ellentámadások 
perceit. A gépfegyverek másodperccn-
kint köpködik a halált, mennyi élet, 
sors dől el egv-egy rezdülésnyi idő-
ben. A másodpercek pontossága vagy 
késése alatl döntő jellegű események 
étnek meg, vagy hervadnak el. Amig 
a harcterek órai eröfesziléscs, verej-
tékes és véres másodperceket, peico-
ket, órakat, uapokat s a muio időben 
eiedoiénycket szülnek, az íllbon ketye-
gő, baladásában pillanatra sent szü-
netelő pirinyó és óriás óramutatók is 
valtozailaD egyenletességgel baladnák. 
Eszik az időt, figyelmeztetnek annak 
haladására, a percek vissza nem térő 
ertekére, a kihasználható orák inula-
síára, a háborús itthon frontjanak ki-
építendő tovatűnő napjaira. 

Amig az orosz mezőkön dörgő 
ttgyvérekkel a magyar honvéd szen-
ved, küzd, vérével vedi a hazat, meg-
hal erle, mi, ittbonniaradoltak felhusz-
naljuk-e'az időt. olyan epitő munkára, 
ami határainkon belül erősít, naggyá 
tesz, ami a harcterek küzdelmet, al-
duzatait s az elfolyt magyar vért 
nemzetfenntartó és épitő eredménnyé 
racionaija? Nem múlnak e percek 
hasziiosiUatlanul, kthasználjuk-e a 
múló orak vissza nem térő idejét? 

A háború győzelmét előkeszitő, 
ezerfelé tagozódo munkán kívül, a 
szellemi front felállítása teszi ered-
ményessé az épilő munkát. Az áldozat-
vállalás lemondásokban összpontosuló, 
8pró kellemetlenségeinek fegyelmezett 
viselése még nem jelenti azt a köte-
lességszerű hazafias életformái, ame-
lyet a harcterek véréért felajánlha-
tunk s amelyet korunk követelte ered-
ményként kiépítettünk. A háborús or-
szág mindenkori magatartása 3 le-
mondás. a karitász. az adakozás, a 
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gyűjtés. A legtermészetesebb elemi kö-
telességek ezek. A kialakulóban levő 
mai világrend elsőszámú háborús dik-
tátuma, hógy a polgári élet dinamiká-
ja pillanatra sem szüneteljen, de a 
legnagyobb erőfeszítéssel a szellemi 
élet minden terén alkossoD, előreha-
ladjon. A szellemiség vitalitása a leg-
nagyobb ellentálló erő, szellemileg 
emelkedett népet nem lipor el a túl-
erő, az erőszak. Az ország háború 
uláni rendjét, életerejét és nagysága; 
a magyar nép minden osztályának 
kulturális emelkedettsége dönti el. 

Az állam zászlót bontott a belső 
szellemi front megalakítására s a kez-
deményezés lendületével ragadja ma-
gával a vidék szellemi csapatait, bogy 
egységgé sorakoztassa, hogy a meg-
újulás -harcát megvivja. 

A vidék, a nép, a táj értékei a 
nemzet életében számottevő, sokszí-
nű. fri^sülést és iijutást hozó eleven 
erő! 

A nagy Magyar Alföld Szeged kö-
rüli déli horizontjának szellemi kin-
csei homályba takart értékek, mert 
hiányzik a fórum, ahol ez.ek közkincs-
csé tehetők. Az államhatalom a belső 
front hadseregét verbuválja s a vidék 
eentrumaira bizza a toborzás agilitá-
sát. Eredményesebb lenne a hatalmi 
szó, amely nem tűr kényelemkeresésr. 
kibúvót. A vidéknek át kell érez.ni a 
kezdeményezések és kivitelezések hord-

erejét, hogy a muló percek vissza nem 
térő értékes ideje el ne sikkadjon 
ugyanakkor, amikor a családi tiizbety. 
tői messzi idegenben harcoló hönvé-
deink percenkint magyar vért áldoz 
nak értünk. 

Szeged máris időt veszített, amikor 
országosan intézményesített szellemi 
áramlatokat elsuhanni engedeti, ami-
kor felszított kulturtüzeket — nem 
tudni mi okból — hamvadni hagyott. 
A mi szétszórtan, tanyákon élő sze-
gedi népünknek kulturát, igényt kell 
nyújtani, hogy felemelkedjen a lénye-
get szemlélni tudók színvonalára, 
hogy betöllhesse hivatását a haladni-
épileni képes kulturnemzel 'eleiében. 

Rendezzük erőinket, állítsuk sorba 
multunk s jelenünk ismert és ismeret-
len értékeit, kapcsoljuk bele a népet, 
tanítsuk az értékszemléletet és tanul-
juk meg értékesíteni a nemzet gyara-
pítására az eredményeket! 

Ha eljön — reméljük rövidesen — 
a béke s hazatérnek a fáradt honvé-
dek élvezni gyötrődésük kiharcolt 
eredményét, a jól végzett itthoni mun-
ka nyugalmával fogadjuk őket. A szá-
monkérés. a felelősségrevónás vagy a 
mentegelözés, ok és bűnbakkeresés 
haszontalanéi fogyasztaná az idő'., 
amelv — mint a kis órák tanúsítják 
— egyre halad-mulik. nem törődve av 
val. hogv az emberek építenek vagy 
henyélnek. 

Gyermekparadicsom a Horthy-telepen 
400 boldog gyermek köHözik be a feiep szociális házaiba 
— Köiös nagy ünnepség keretében szeptemberben egy-
szerre avatják fel a Horthy-telepi és a tápéi szociális 

<1 házakat 

(A Dél magyar ország munkatársá-

tól) Néhány nappal ezelőtt megje-

lent a lapokban a Közjóléti Szövet-

kezet versenytárgyalási hirdetmé-

nye az Alsóközponton építendő 12 

szociális ház építési munkálatainak 

elvállalására. Ennek a 12 szociális 

háznak feépitésével befejeződik a 

szociális felügyelőség szegedi csa-

ládi-ház építkezéseinek első szaka-

sza, amely azonban tulajdonképpen 

csak bevezetése a továbbiakban ha-

sonló széles keretek között tervezett 

szociális építkezéseknek. 

A szegénysorsu sokgyermekes 

családok megsegítésére és lakáshoz 

juttatása érdekéhen megindult épít-

kezések, bár a terveknek még csak 

egy része valósult meg, máris sokat 

enyhítettek ennek a néprétegnek 

eddig elhanyagolt sorsán. A folya-

mat tulajdonképpen akkor indult 

meg, amikor még 1940-ben elhatá-

rozta Szeged város törvényhatósá-

gának rendkívüli közgyűlése, hogy 

Magyarország kormányzója liusz 

éves országlásának emlékére Hor-

thy Miklósról elnevezett szociális 

telepet létesit a szeoénvsorsu s el-
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sösorhnn honvédelmi érdemeket 

szerzett sokgyermekes családoknak. 

A város ilymódon vélte legméltób-

ban megörökíteni a 20 év előtti ese-

mények emlékét. Igy vetette meg a 

város az alapját a Horthy Miklós 

lakótelepnek, amelynek a helyét a 

vásárhelyi országút mentén, a. Fo-

dor-teleppel szemben egy kedvező 

fekvésű, száraz talajú nagy telken 

jelölték ki. 

Körülbelül ezzel egyidejűleg tör-

tént az Országos Nép- és Család-

védelmi Alap felállítása, illetőleg 

az Országos Szociális Felügyelőség 

megszervezése, ami országos vi-

szonylatokban hatalmas jelentőségű 

reformot hozott az alsóbb népréte-

gek megsegítése és mindennemű 

hatósági szociális ténykedés terén. 

Az Országos Szociális Felügyelőség 

munkaprogramjának egyik legfon-

tosabb fejezete volt mindjárt a te-

vékenység kezdetekor annak az 

50G0 szociális háznak a felépitése, 

amelyekkel hasonlóképpen és első 

sorban szegénysorsu sokgyermekes 

családokon kiván segifeni a belügyi 

kormányzat. Három év alatt 5000 

kertes családi ház épül az országban 

ezeknek a szegénysorsu családok-

nak, ami azt jelenti, hogy — ha át-

lagosan csak tízre tesszük egy csa-

ládnak a számát — három év alatt 

50 ezer olyan szegény ember jut 

kellemes higénikus, derűs, tágas la-

kásviszonyok közé, akik eddig a 

legnagyobb Ínségben, sokszor odúk-

ban. nyomortanyákon összezsufo 

lódva tengették életüket. A alapter-

vezet szerint a lakáshoz juttatottak 

huszonöt év alatt olyan kedvező 

fizetési feltételek mellett meg is 

szerezhetik a házakat, hogy szinte 

észre sem veszik a részletfizetés ter-

hét s még annyit sem kell fizetniök, 

mintha lakbért fizetnének valami 

nyomorúságos helyen. A házak 

árába a Szociális Felügyelőség min-

den gyermeket, tíz százalékkal be-

számít, ez a beszámítás azonban 70 

százaléknál nem lehet több. Vagyis 

ez azt jelenti, bogy egy 5000 pengő 

értékű kertes családi háért. az olyan 

sokgyermekes család, ahol 7 gyer-

mek van. mindöss7.e 1-500 jvmsőt kö-

teles kifizetni 25 év aláft egyenlő 

részletekben, de akkor is ugyan-

ennyi a kifizetendő összeg, ha tia 

gyermek van a családban, mert a 

beszámítás 70 százaléknál több ueu) 

leh\b 

Az országos építkezési keretből 

Szeged 50 lakás, illetve önálló ker-

tes családi ház, építését kapta. Az 

építkezések, mint ismeretes, a Hor-

thy Miklós lakótelepen még rendel-

kezésre álló telkeken kezdődtek meg 

még a tavasszal. A Közjóléti Szö-

vetkezet a Horthy-bázakhoz hason-

lóan itt' először 7 ikerházat épített 

14 lakással, azután ujabb 4 ház épí-

tésébe kezdtek, amelyek közül 2 

szintén kétlakásos ikerház, 2 pedig 

egy-egy lakásos kertes családi ház, 

ITíek az építkezések most vannak 

közvetlenül a befejezés előtt. 'A 

Horthy-telepen tehát eddig a városi 

házakkal együtt összesen 19 ház 

épült 36 lakással. Ifi lakás a városi 

házakban van, a Szociális Felügye-

lőség házaiban tehát összesen 20 la-

kás van, amihez ha hozzávesszük: 

az Alsóközponton épülő 12 kertes 

Családi házat is, megállapítható, 

hogy a Szociális Felügyelőség sze-

gedi házépítési programjának több 

mint a felét — ötvenből harminc-

kettőt — már az első év alatt lebo-

nyolította. 

Amint elkészülnek a Hofthy-tele-

pen épülő szociális házak, a Közjó-

léti Szövetkezet nyomban kiosztja 

a lakásokat az azokért folyamodó, 

rászorult és a megsegítésre érde-

mes, szegénysorsu sokgyermekes 

családok között. Értesülésünk sze-

rint a beköltözések már szeptember-

be n megtörténhetnek. Beköltözik a 

Horthy-telepre, Szegednek erre a 

legújabb, legkorszerűbb és legegész-

ségesebb telepére a boldog élet, 3fi 

lakásba 36 boldog család és a 36 

családban több mint 400 gyermek. 

Igazi gyermekparadicsom lesz a 

Horthy-telep. 

A Horthy-telepi építkezésekkel 

egyidejűleg Tápén is épülnek az 
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