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R legöregebb arató 
— Dologhoz szok-

tunk világéletünkben, 
s még jól bírjuk ma-
gunkat, ezért segí-
tünk az aratásban, 
ami nagyon n a © do-
log. 

Ezeket a szavakat 
az idén tavasszal ala-
kult szatymazi Fe-
hértói Tsz nyugdíjas 
tégla, a 87 esztendős 
Lippai Péter bécsi 
mondotta, aki öreg-
ember létére is taka-
ros rendet vág, a 
markot meg 75 éves 
felesége szedi utána. 
Dehogy kellene nekik 
aratniok. mégis csi-
nálják, mert nem 
bírják megállni, hogy 
kimaradjanak — mi-
ként erre mondják a 
gabonáról — az 
»é let* betakarításá-
ból. Becsületére vál-
jék ez A két kedves, 
életében sokat meg-
próbált idős ember-
nek. 

Péter bácsi külön-
ben mindössze 15 
éves, pöttöm legény-
ke volt, amikor az 
élet arra kényszerí-
tette, h o © kaszát 
fogjon és arasson ré-
szért — másoknak. 
Most szövetkezett em-
ber, hat felnőtt, csa-

ládos gyermekével 
e©üt t . Persze gyer-
mekei is részt vesz-
nek az aratásban. Az 
öreg, amikor pilla-
natra megállt, a mun-
kában és n a © hozzá-
értéssel megfente a 
kaszáját — ezt örö-
kítette meg félvéte-

keséggel újságolta, 
hogy tíz unokája és 
három dédunokája 
van; népes, szép a csa-
lód. Aztán kijelen-
tett é: 

— Hosszú életem-
ben sok gabonát, fü-
vet levágtam, jó pár 
ezer holdat kitenne 

lünk — jogos büsz- ez. A z aratási mun-

kákban pedig, mivel 
számon tartottam, ti-
zenkét kaszát nyűt-
tem el. 

S vágta rendületle-
nül a bőségesen fize-
tő gabonát, nemcsak 
Csongrád megye, ha-
nem talán mint az 
egész ország legöre-
gebb aratója. Szapo-
rodtak ls a súlyos ké-
vék, a gabonakeresz-
tek. A parasztember-
nek mindig ünnep az 
aratás és Péter bácsi 
is megilletődötten su-
hintotta kaszáját az 
"életbe*. Újságolta' 
azt is, hogy tisztele-
tét tette nála több 
vezető ember, Be-
szélgetett Péter bá-
csival Németh Ká-
roly, az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága me-
zőgazdasági osztályá-
nak vezetője, Nagy 
Dániel, áz Elnöki 
Tanács elnökhelyet-
tese és Mészáros Fe-
renc, a községi ta-
nácselnök. Sőt, a ve-
zetők — amint az 
öreg mondotta — el-
kérték tőle a kaszát 
és még rendet is vág-
tak. mert, hiába, na-
© o t változott a vi-
lág sorja. 

(m. s.) 

A becsapott Szabó néni 
meg a csalafinta „emberségesek" 

Furfangos játék egy törvénytelen eltartási szerződéssel 
Az elmúlt másfél évtized val addig közösen birt ház juttatta a Boros Istvánék 

alatt számtalan tanújelét tulajdonjogáról lemondott, s 
láthattuk, tapasztalhattuk akkoriban el Is költözött on-
annak, h o © a szocialista ál- nan Tápéra, R Deák Ferenc 
lam nem feledkezik meg az utca 73 szám aló. 
öregekről, a termelőmunka- 1980 júliusóban eltartási 
ban már részt venni nem szerződést kötött a magára 
képes, gyámolítésra, véde- maradt Szabó Józsefné fia-
lemre és ápolásra szoruló logh Mihály, Petőfitelep II I . 
80—70 évesekről sem. Erde- számú utca 116 szám alatti 
keiket törvények és jogsza- lakossal, a M Á V Igazgatóság 
bélyok egész sora védi. Á l - dolgozójával. Szabóné lemon-
lamtgazgatési és közbizton- dott a tulajdonát képező s 

kiköltöztetéséről szóló ítélet 
végrehajtási utasítását, mos-
tanában lakást biztosított 
Borosék számóra. Így a fur-
fangos fiatalasszony kifo-
gyott az utolsó valamirevaló 
érvéből ls. 

Újabb 
cse l le l . . . 

sági szerveink pedig min-
den esetben gondoskodnak e 
törvények és jogszabályok 
betartásáról, gyakorlatban 
való érvényesítésükről. 

Idős, magukra maradt em-
berek sorsát, életét hivatot-
tak biztosítani és védelmez-
ni az eltartási szerződések 

86 ezer forintra értékelt ház-
ról Balogh Mihály javára, 
aki ennek fejében kötelezte 
magát arra, hogy élete vé-
géig havi 500 forintot bizto-
sít Szabó Józsefné számára, 
valamint lakást és ellátást. 
Balogh Mihály a szerződés-
ben vállalt kötelezettségé-

is. Mégis, különösen az utób- hez híven minden hónapban 
bi időben, gyakran találko- rendre el is küldte az 500 

Szedik a nagyvirága 
tulipánhagyma kat 

A Szegedi Kertészeti Vál- köztük 15—18 centiméter 
lalat bodoml üzemegységé- körméretflek is. Csaknem 
ben — amely az ország leg- kétmillió tulipánhagymát 
na©obb tulipánkertje — neveltek, 
most érkezett el a munka Búzát és árpát is termel-
csúcsidöszaka: szedik a vi- nek harminc holdon a bodo-
rágha©mákat. Tíz holdon mi íizeme©ségben. A gabo-
névelték az Idén a virágokat, naféléket nem utolsósorban 
amelyek a legváltozatosabb szalmájuk miatt vetették, 
színekben pompáztak a ta- aminek virágok, facsemeték 
vaszi hónapokban. A piros, csomagolásénál veszik hasz-
fehér, sárga tulipánok mel- nát. 
lett megtalálhatók voltak 
ezeknek a színeknek a kü-
lönböző árnyalatai i6. 

A szedést — legalább is 
a munka nehezét — gépesí-
tették. Kert i traktor halad 
óvatosan a sorok között, s 
kis ekével fordít ja ki a föld-
ből a ha©mákat , amelyeket 
kertészlányok tesznek ládák-
ba. Ezután a virághagymá-
kat a földtől megtisztogat-
ják. majd osztályozzák. Egy 

Egyre kevesebb 
mozilátogató 
az USA-ban 

Az elmúlt évben az összes 
amerikai mozik látogatott-
sága 2 százalékkal csökkent. 
Egész esztendőben mindösz-
sze 2 166 millió ember láto-
gatta az amerikai filmszín-

ötletes. holland gyártmányú házakat. A mozipénztárak 
gép válogatja nagyság Sze- összbevétele 1483 millió dól-
rint a termést. A z idén nagy- j lár volt és közel 160 millió 
ra fejlődtek a tulipánhagy-; ingyen mozijegyet osztot-
mák, szépszámmal vannak 1 tak ki. 

Újabb csővázas 
paprikatárolók épülnek 

Szegeden 

Az utóbbi években több 
szárító-, érlelő- és tárolópaj-
tát építtetett a Szegedi Pap-
rikafeldolgozó Vállalat. Az 
üzem területén létesített ha-
talmas betonvázas pajták 
után 1059-ben és 60-ban 
kezdték építeni a csővázas 
tárolóhelyiségeket. A z Üljé-
sen és Szőregen létesített te-
lephelyeken is Ilyen esővá-
zas helyiségeket építettek. Az 
üzem és a M Á V Szeged-ál-
lomás közötti üres telken 
befejezés előtt áll e © ha-
talmas raktárépület. Most 
ennek folytatásaként a gaz-
dasági vasút állomása fe-
lőli üres részen építenek 
majd m in t e© félmil l ió fo-
rintos költséggel újabb cső-
vázas szárítópajtákat. Ezek-
ben tárolják majd ládákban 
a termést, ha a paprikasze-
dés időszakában nem ©őz ik 
felfűzni a hüvelyeket. 

zunk olyan esetekkel, hogy 
egyes lelkiismeretlen szemé-
lyek éppen az eltartási szer-
ződések humánus intézmé-
nyét használiák fel saját 
becstelen, önző céljaik el-
érésére, anyagi érdekeiknek 
mások megkárosításával és a 
szocialista törvényesség meg-
szegésével való kielégítésére. 
Ezek a semmiféle aljasság-
tól vissza nem riadó e © é -

forlntot, Szabónénak, egé-
szen 1980 novemberéig, Bo-
ros Istvánné feltűnéséig és a 
nem várt fordulatig. 

Boros istvánné. aki az-
ideig Táoén, saját házában 
lakott férjével. Boros Ist-
vánnal aki a Csongrád Me-
gyei Villanyszerelő Vállalat 
dolgozója, tisztességes mun-
kásember, csak az a kár, 

Most már csak 
a civakodással, 
Szabóné üldö-
zésével, utca-

hosszat visszhangzó jelene-
tekkel, Baloghék rágalmazá-
sával tudja némiképp kár-
pótolni magát tisztességte-
len csalafintaságainak meg-
érdemelt kudarcéért. S még 
mindig maradni próbál. Most 
azzal érvel, hogy amíg Sza-
bóné vissza nem fizeti a 
törvény által számára meg-
ítélt 4 ezer forintot, addig 
nem m e © el. Hivatkozik a 
hasonlóan szabálytalan kö-
rülmények között létrejött 
második eltartási megálla-
podásra, s beszélgetésünk 
során elárulta azt is, hogy 
e © újabb furfangot is for-
gat a fejében: 

— Különválok a fér jem-
től — mondta —, s csak ak-
kor megyek el Innen, ha az 
én számomra külön m é g e © 
lakást, ad a lakáshivatal. m. ... l i o© a munkája na©on le-

nek az eltartási szerződéssel foglal ja — eredetileg me-
gund jaikra bízott idős sok- szelni ment el Szabó József- , , 
szor magatehetetlen embe- néhoz. A meszelésből aztán n o © Borosnenak ideje és 
reket szidják, üldözik, bán- az lett. hogy 1960. október módja lesz ennek az ujabo 
talmazzák, éheztetéssel, ideg- 20-én Boros Istvánné áthur- furfangnak a megvalosíta-
őrlő élvakodásokkal veré- colkodott Tápéról Szabó Jó- Rára. Nem hisszük, hogy 

- - • • - torvenyelnk — bármennyire 
humánusak is — ennyi min-
den emberi jóérzésnek el-

Mi azonban nem hisszük, 

sekkel siettetve amúgy sem 
messzi halálukat. 

Váratlan 
fordulat 

Számos ilyen 
esetről tudnak 
a kerületi ta-
nácsok Igazga-

tási osztályai, amelyek ha-
táskörébe az eltartási szer-
ződések jogi felügyelete tar-
tozik az Új Polgári Törvény-
könyv megjelenése óta. Saj-
nos, hatáskörük eléggé kor-
látozott, s ezt a körülményt 
az említett lelkiismeretlén 
egyének ki is használják. 

Égy ilyen kirívó esetet, 
mondanánk el. amely a ma-
ga nemében valóban egye-
dülálló, s amelynek egyik 
"hőse*, az -eltartó* Boros 
Istvánné eddigi cselekedetei-
vel kiérdemelte a közösség, 
a nyilvánosság megvetését. 

Szabó Józsefné, Szeged, 
Petőfitelep IX. utca 553 sz. 
alatti lakos. 74 éves idős 
asszony védelmében szólja-
nak alábbi soraink, akinek 
Boros Istvánné fondorlata 

zsefné házába, s e © héttel 
később már túl is adott a 
tápéi házon, amit — a 
szomszédok tudomása sze- lentmondo csalás es furfang 
rint — 18 ezer forintért t l lán módot adnak újabb 
adott tovább. 

Borosné Újabb 
megal 
lapodás 

tu-
dott Szabó Jó-
zsefnénak a 
Balogh Mi-
hállyal kötött 

eltartási szerződéséről. En-
nek ellenére fondorlatosan, 
s meglehetősen tisztázatlan 
körülmények között egy, az 
őszemélyére vonatkozó újabb 
megállapodást csikart ki a 
74 éves idős asszonytól, 

titán módot adnak újabb 
csalások, újabb tisztességte-
len furfangok megvalósítá-
sára Boros Istvánnénak, dol-
goztasson bár akárhány ügy-
védet is céljai elérése ér-
dekében. 

A z emberi 
tisztesség, a 

szocialista 
együttélés írat-
lan, paragra-

nem foglalt, de 

Mások 
érdeké-
ben is 

fusokba 
minden szocialista államban 

amelyét "azt/n "utólag íratott élő polgár számára kötelező 
szabályai, a kibontakozó szo-alá — szabálytalanul — két 

tanúval. Ugyanakkor pert 
indíttatott — felhasználva 
erre a Szabónétól e © esz-
tendeje különváltan élő Sza-
bó Józsefet — a Balogh Mi-
hállyal kötött eltartási szer-
ződés érvénytelenítéséért. A 
per azonban rosszul végző-
dött Borosné számára. A bí-

pokollá tette az életét 1989. ™ságelutiujította Szabó Jó-
XvtOlw," 90 éta Szabóné eov Z s e f PWUSZ&t P. IX . 21. október 29 óta. Szabóné egy 
éve különváltan él a fér jé-
től. Szabó József nyugdíjas 
kőművestől, aki a Szabóné-

H a n g v e r s e n y — s z a n a t ó r i u m b a n 

262/1961. számú íteletében. 
Borosné azonban ennek ól-
lenére sem nyugodott, sót 
most már a Szabónéval való 
civakodások során kimutat-
ta a fogafehérjét. így került is, aki hiába vasárolt házat, 

cialista erkölcsiség nevében 
emeltünk szót Szabó József-
né 74 éves, gyámolításra, se-
gítésre szoruló asszony ér-
dekében. S' szót emelünk 
özv. Csányi Imréné Apáca 
utca 3 szám alatti 69 éves 
idős asszony érdekében is, 
akinek írástudatlanságát 
használták ki a lakásába be-
férkőző vendégei, Rácz Ist-
ván és Rácz Istvánné " la-
kótársak*. S szót emelünk 
Balogh Dezső, a Csongrád 
M e © e i Allami Építőipari 
Vállalat dolgozója érdekében 

Örömet szerezni mindig felemelő 
cselekedet, a betegnek szerzett öröm 
viszont ennél is több, és nem mérhető 
sem idővel, sem pénzzel. A z öröm-
nek ezzel a különös formájával talál-
koztunk hétfőn este a deszki szana-
tóriumban, ahol a betegeknek és 
egészségügyi dolgozóknak adott hang-
versenyt az Országos Filharmónia sze-
gedi kirendeltsége rendezésében a 
szegedi Bartók Béla Filharmonikus 
Zenekar. 

Újságolták, hogy erre az alkalomra 

napokkal előbb készült a szanatórium 
apraja, nagyja. A súlyosabb betegek 
sem akartak ágyban maradni, min-
denki ott akart lenni a festői környe-
zetű parkban, hogy tanúja lehessen a 
megtisztelő kulturális eseménynek. 

A több mint 50 tagú, Bartók Béla 
Filharmonikus Zenekar közel másfél 
órás hangversenyt adott Rosslni, Bi-
zet, Puccini és mások műveiből. Hor-
váth Gyula, a Komlói Bányász Zene-
iskola igazgatója vezénylésével és Va-
das Kiss László, a Szegedi Nemzeti 

Színház kitűnő tenoristájának szerep-
lését szűnni nem akaró tapssal fo-
gadta a hálás közönség. 

A szép estéért s magáért a gondo-
latért — hogy a Filharmónia azokat 
kereste meg a muzsika szépségével, a 
kultúra egyik kifejező eszközével, akik 
korlátozva vannak közvetlen élvezé-
sében — csak azt mondhatjuk, amit 
búcsúzóul a szanatórium igazgató-fő-
orvosa, dr. Michailovits Lehel is mon-
dott: "Köszönet érte. Igazán szép volt. 
Köszönjük mindannyiuk szíves sze-
replését*. 

sor a második bírósági tár-
gyalásra 1961. február 14-én. 
Ezt a pert, amely a Borosné-
féle eltartási szerződés ér-
vénytelenítéséért folyt, Ba-
logh Mihály nyerte, fel leb-
bezés után is. A bíróság P. 
X X . 013 1961. számú ítéle-
tében érvénytelenítette a 
Borosné-féle eltartási meg-
állapodást, tekintettel a lét-

az eladó "furfangossága* jó-
voltából abba még most sem 
költözhetett be. kénytelen a 
vállalat Kossuth Lajos su-
gárúti munkásszállójában ar-
ra várni, hogy a ház volt 
tulajdonosa. Bálint András 
jobb belátásra tér. 

Mióta törvények vannak, 
vannak emberek is. akik 
újra és újra megpróbálják 

rejöttével kapcsolatos körül- különféle furfangokkal kí-

Az utolsó 
"érv* 

mények szabálytalanságára, 
s kötelezte Borosékat ápri-
lis 1-i határidővel a Szabó 
Józsefné házából való ki-
költözésre. 

Borosné azon-
ban még ek-
kor sem vohta 
le a tettének 

következményeiből számára 
kínálkozó tanulságokat. Ahe-
lyett, hogy lakás után né-
zett volna, három nappal 
később, semmibe véve a bí-
rósági ítéletet, további fon-
dorlattal újabb megállapo-
dást csalt ki 1961. február 
17-i dátummal Szabó József-
nétól, s esze ágában sem 
volt a kiköltözés, sem ápri-
lis l-ig, sem azután. Mosta-
náig azzal érvelt, hogy mi-
helyt kap lakást, azonnal el-
költözik. de amíg nem ad-
nak lakást, addig az utcára 
nem költözhet. A városi ta-
nács lakásgazdálkodási osz-
tálya, ahová a bíróság el-

játszani azokat. Itt az ideje, 
hogy megértsék a paragra-
fusoknak e "furfangosai*: 
szocialista társadalmunkban 
nincs helye az olyan törek-
vésnek, amellyel mások, 
vagy esetleg az egész tár-
sadalom kollektív érdekei-
nek megsértésével, kijátszá-
sával akarják kikaparni a 
tűzből a maguk hitvány kis 
koncát;' megvalósítani önző 
és szennyes egyéni céljaikat. 

Papp Lajos 

„ M A H A R T " Hajó jav í tó 
üzem Tápé, anyagát-
vevő 

bélyegzője 
elveszelt 
Kér jük a becsületes meg-
találót, hogy juttassa 
(ússza a vállalathoz. 4473 
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