
KÉSEI OROM 
- egy élet árán 

Kormányos Ilonát munka- dolgozott már nagyobbik fia nyos Ilona, s így maradt 
helyén, a Kenderfonó- és is. Félt, hogy a pör miatt egyedül. Pedig volt völegé-
gzövőipari Vállalat hálószö- elküldik a fiát, s az is ke- nye is, megkérték a kezét 

Azt h o ^ este " é l k Ü 1 ™ r a d ' A z D e 5 y o l t « tá-
10 tői reggel 6-ig dolgozott. E e k e t n e m hagyta magukra masza és többször testvérei-
Bizonyára odahaza pihen a Kormányos Ilona. Keresmé- nek istápolója is, a saját 

nyét egy fillérig hazaadta, boldogságáért nem hagyta el 
hiszen sokan éltek belőle, őket. Hatalmas, gazdag élet 

hogy mindany- az övé, valóságos fegény, 
nyian munka nélkül voltak, amelynek nincs vége. Nem 

' • is lehet befejezni, hiszen 
Aztán jött a háború és legszebb fejezeteit most ír-

kereskedősegéd bátyját vit- ja a mindennapok munká-
ni, hogy mikor van idehaza. t é k katonának. Hogy a he- iával. Maga maradt és még-
Ha nincs az üzemében, ak- lye megmaradjon, mikor sem egyedül. Kézitáskájában 
kor mint tanácstag a keni- visszajön, az ugyancsak fl- mindig különféle ügvirato-

atal kereskedő öccse akart a kat hord. elintézetlen aktá-
helyébe állni. Aznap iesza- kat, amelyek a tanácstag el-
ladt a Tiszára fürödni, de igazítására várnak. Most is 
a szeszélyes folyó magával ott szorgoskodik, azoknak az 

laaásán, a Holló utca 9 b-
ben, Felsőváros végén. 

A levélajtó be volt gör- „ .. . 
bülve. A két ajtó között V o l t u 8 y 

még érintetlen volt az azna-
pi újság és két levél. A 
szomszéd lakó igazított út-
ba: 

— Ilonka néniről sose tud 

letben szorgoskodik valahol, 
vagy a pártszervezetnél dol-
gozik. , 

* 
üzenetet hagytam, hogy 

m l s f noha" sok^téndent " Z r r a g a d t * ö r o k ~ Sztrájk, éh- ügyeit intézi a II. kerületi 
előbb tudtam róla, mint rég. nincstelenség felváltva tanács szociálpolitikai állan-
ahogy megismertem. Negy- látogatta a családot. Kor- dó bizottságában, akik öreg-
munkthcl tn l gA tKönn8vűT'0r m á n y o s I , o n a e n n e k e í l e n é r e s é gük miatt nem tudnak el-
Kiváló Dolgozója. '^Húszéve a n n a k l d e j é n 0 0 3 0 1 , 1 Í Z t r á j ~ i g a z o d n i a z írásokban. Most 
tagja a pártnak. Nyolc éve Koló munkatársai közé, aki- is azokkal osztja meg magát, 
tanácstag. Szervező a felső- ket Stél Istvánné vezetett akfk őt is magukénak vall-
városi pártszervezetben, nép- béremelésre és munkaidő ják. Kislányként került a 
rületben°' ötven^éve* lakik a csökkentésre. Ha mást nem Holló utcába és most úgy áll 
Holló utca 9 b-ben egy szö- nyertek vele, összeková- a kapuban, mint aki tavasz-
ba-konyhás lakásban, amely csolódtak a munkásöntudat- szal nyugdíjba akar menni, 
még a szüleié volt. Valami- b a n , s látták erejüket, amely Szobája falán régebbi 
tó"" és Z<nyo'lcbtgyerek^3 Mára hatalmas, világot formáló, frisebb keltezésű oklevelek, 
olyan egyedül maradt, mint Erre bizonyíték a történelmi emléklapok a párttól, a ta-
az ujja. Egyedül él emlékei- múlt, s a munkáshatalmon nácstól jó munkája elismeré-
vel, örömével. bánatával. n y u g v ó jelen. séül. S ezekre a legbüszkébb. 
Testvérei közül még négyen — _ , »,„ 
élnek. s fölötte ls jól eljárt • a ^ h a 

az idő. amelyről annyira nem Mint a griff-madár. maga- egy élet árán ls 
akar tudomást venni, hogy magát adta övéinek Kormá- Lód! Ferenc 
versenyt fut vele. 

— Nem Is tudnék megállni 
— mondja határozottan, 
mintha magamagát akarná 
biztatni — Pedig tudom, ha-
marosan át kell adnom a 
helyem az üzemben. Jönnek 
mögötötem a fiatalok, s ez 
ígv van rendjén, ez az élet 
törvénye. Jól megleszek majd 
utána Is. Van mit tennem a 
kerületben, a tanácsban, a 
pártszervezetben. Lefoglal az 
emberek ügves-babjos dolgá-
nak az Intézése, s én eb-
ben lelem örömöm, meg-
nyugvásom. Gondomban-ba-
Jomban is ez adott és ad 
nekem erőt. 

Kettő helyett 

három 
Évi 266 fagymentes 

nap és négy hónapon 
át 20 fokot meghaladó 
meleg — ilyen éghajla-
ti feltételek vannak 
Azerbajdzsán lenkorani-
maszatlini övezetében. 
Ez lehetővé teszi a 
gazdag zöldségtermést. 
Most, évente két ter-
mést gyűjtenek be. s 
azon fáradoznak, hogy 
hármat érjenek el Ha-
tározat született arról, 
hogy ebben a kerü-
letben öt hatalmas 
zöldségkombinátot lé-
tesítenek. Minden vál-

Magvarországról és az 
NDK-ból modern be-
rendezést kapnak a 
kombinátok. A magyar 
szakemberek által ki-
dolgozott új technoló-
giai sémák lehetővé te-
szik a tartósítás során 
a zöldségek összes íz-
beli tulajdonságainak 
maximális megőrzését. 

Tíz nap a vagonban 
Vadnay 

huszonöt 
Zoltán a tehervagonok 

éves. idegennyelvű fel-
erös, egészséges iratait, míg egy sa-
fiatalember. Vá- lakot szállító ko-
jár. Amíg dolgo-
zott '4300 forintot 
keresett, de úgy 
hallotta, az NSZK-
ban a vájárok még 
jobban keresnek. 
1965 tavaszán He-
gyeshalomnál fog-
ták el először ha-
tárőreink. Bünte-
tésének letöltése 
után tovább szőtte 
külföldre szökésé-
nek terveit. Félt 
mégegyszer gyalo-
gosan nekivágni, 
inkább a vasút 
mellett döntött. 

Betegállományba 
helyeztette magát, 
s hozzálátott tervé-

csit talált. Ebbe 
fészkelte be ma-
gát. Éjjel indult 
útnak. Várakozás, 
majd hosszas uta-
zás váltogatta 
egvmást. míg vé-
gül a szerelvény 
megállt. Vadnay 
óvatosan bújt ki. 
Kelenföldön talál-
ta magát. Még ek-
kor éjjel kiszemelt 
egv másik kocsit. 
Ebben két és fél 
napot töltött.. Utaz-
va és várakozva. 
Mikor türelme el-
fogyott. ismét elő-
bújt. Tatabányán. 

Tervét ennek él-
nék végrehajtó- lenére sem adta 
sához. fel. 

Tatabányán- so- Most Győrben 
káig vizsgálgatta bújt el egy fát 

szállító vagonban, 
amelyet meg az-
nap éjjel elindí-
tottak. Ismét na-
pokat töltött a 
szűk rejtekhelyen, 
étlen, szomjan. A 
metsző hideg, sze-
les éjjeleken fa-
gyoskodott, dider-
gett Végre meg-
érkezett a szerel-
vény a határállo-
másra. Búvóhelyét 
olyan tökéletesnek 
tartotta, hogy nem 
idegeskedett. Nyu-
golmát azonban 
néhány órányi áll-
dogálás után nem 
várt dolog zavarta 
meg: a járőr felfe-
dezte. s. elfogta. 

Közel tíz napot 
éhezett, fázott egy 
légvárakra épített, 
hazug ábrándtól 
elvakulva. 

Hogyan segít a levéltár 
az építőknek? 

Néhány esztendeje a Le-
véltárak Országos Központja 

részek foghíjas utcasorait; 
új ipartelepek létrehozása. 

körkérdést intézett a levél- emeletráépítés az út-, víz-, 
tárakhoz az iratok népgaz-
dasági felhasználásáról, 

ég i Ilyen irányú munka folyt a 
szegedi állami levéltárban 
is; főként az '1956. utáni je-
lentős építkezések fordítot-
ták a figyelmet e munka 
sürgősségére. 

Mint ismeretes. Szegeden 
ekkoriban kezdenek új lakó-
telepeket létesíteni, s kez-
dik beépíteni a régi várna-

Beilleszkedik az utcasorba 

gáz- és csatornahálózat 
bővítése Ls napirendre ke-
rült. Mindez indokolttá tet-
te, hogy közzé tegyék 
Oltvai Ferenc tanulmányát 
„Szeged városépítésének le-
véltári forrásai 1800—1954" 
címmel, majd a szegedi vá-
rosi tervtárról, valamint a 
területi levéltárak iratainak 
a mezőgazdaságra vonatkozó 
kutatásokban való felhasz-
nálásáról írott ismertetést. 

A Szegedi Állami Levél-

tán a tervezők szilárdabb 
aliala.it kerestek. 

Segítséget tudtak adni a 
levéltárosok a város csator-
názási helyzetének feltárá-
sában is. A 80 évvel ez-
előtt készült csatornarend-
szer terveit és leírásait szá-
mításba vették a szakembe-
rek. 

Néhány műszaki létesít-
ményre vonatkozóan is 
gyűjtöttek iratokat. A terv-
tárba helyezték a víztorony-
ra, hidakra, gépi berendezé-
sekre és a vas utakra, vala-
mint a viUamosvasútra vo-

tár tervtárát, mind gyak- natkozó terveket. Eredmé-

Lakásuk olyan, rmnt a kel sót a novemberi "b-
baksi gazdák otthoninak ülés dokumentumával vála-
többsége. Nem különb. De szolt erre: 
nem is .szegényesebb, vagy — Községünkben 25 6 -
gondozatlanabb. Két szobá- gánycsalád (140 fö) lakik, 
jukban régi, falusi bútorok, t í z évvel ezelőtt csaknem 

A heszégetésben fölfeslik a 
múlt Tizenhárom éves korá-
ban került a tőkés kötélgyá-
rosho* hálót kötni Napi tiz 
órát dolgozott. < a csomó-
kötést, amely kikezdte, majd 
megkeményítette a bőrt ujja-
hegvén, otthon is folytatta. 
Az ígv kötött hálón kere-
sett a tőkés legtöbbet, mert 
nem volt rajta semmi rezsije. 
A világítást, a petróleumot, 
a fűtést, verejtékükkel adták 
hozzá a munkáscsaládok. A' 
általa kötött tengernyi háló-
val Kormányos Ilona is be-
boríthatná talán a fél or-
szágot. A halászok akkor ál-
dották munkáját, amikor 
nagv halat fogtak a hálójá-
val Kötött sporthálókat is 
vízipólóhoz. teniszezéshez 
De csak álmában próbálta 
ki, hogy miképpen Is repül 
át a sebes labda a teniszhá-
lón. Látta magát fehér ru-
hában. teniszütővel, s a túl-
só oldalon ugyancsak fehér-
ben ütötték a labdát a neve-
tőszemű férfiak. 

Csak az álomig jutott, n 
valóságig nem. Lekötötte a 
gond. a munka. Apia mint 
szervezett munkás bányavi-
déken dolgozott. öreg korát 
biztosítani nyugdíjat is fize-
tett, de sosem látott belőle 
egy fillért sem. ötvenhat 
éves korában elküldték azzal, 
hogy öreg. A nyugdíjért pö-
rölhetett volna, de nem tet-
te, mert abban a bányában 

megfelelő ágynemű Az 
ágyon iskoláskorú kislány 
ül; nagy. fekete szeme, 
barna bőre beszél szárma-
zásáról. Az édesanya nincs 
otthon, piacra ment. 

— Mondd meg. hogy Jöj-
jön be a tanácsházára — 
bízza az üzenetet a kislány-
ra a tanács vb-elnöke. 

Emberi módon 

Megállunk a kapu előtt: 
Rostás Sándor háza beil-
leszkedik a baksi utcasorba 
7—8 évvel ezelőtt költözött 
be a Máriatelepi cigányput-
riból. Ez talán nem is 
igényelne szélesebb nyilvá-
nosságot ha nem éreznök 
meg benne az egykori ta-
risznyázó. kéregető baksi 
cigényember megalázó élet-
módjának gyökeres változá-
s á t emberivé egyen rangú -
sodását. Az előítéletek ta-
lán túlélik a cigánysors el-
halását. a mindennapi való-
ság azonban egyre jobban 

valamennyien a Mária-tele-
pi putrikban éltek. ma 
mindössze 3—4 család van 
ott. A többi beköltözött a 
faluba, házal vásárolt ma-
gának. 

— Rendszeresen dolgoz-
nak' 

— Mintegy 60 személy ál-
landóan, 8—10 csak alkal-
makkor Többen gyakran 
cserélgetik helyüket, ilyen-
kor a tanács vezetői mun-
kaközvetítő szerepet vállal-
nak. 

Jelenleg négy lakásprob-
léma van. a vb-elnök be-
szélt a családfőkkel a lakás-
építésben nyújtott újabb 
kedvezményekről. Jövő év-
ben egy családi házat épí-
tenek a községi tanács 
gondnoksága a l a t t . . . Per-
sze gond az iskolaköteles 
gyermekek iskolalátogatása, 
19 gyerekből 10 nem jár is-
kolába Lakást venni, a be-
tevő falatot biztosítani 
könyebb. mint a hagyomá-
nyos szemléletmódot meg-
változtatni. 

Míg az említett, dokumen-
tumokban lapozgatok, iólöl-

jóltáplált falusi 

kölcsi érzék is súgja ennek 
a két. fiatal fiúnak: emberi 
kötelessége pénzzel segíte-
ni hozzátartozóit. Egyenran-
gú emberiségük bizonyságát 
látom ebben az erényükben. 
Pedig elkölthetnek köny-
nyebb szórakozásokra . . 
Kérem i 

rabluwi veszik igénybe az 
épülettervezők. Átalakítá-
soknál, emeletráépítéseknél 
a tervezők mindig a levél-
tár dokumentumaiból in-
dulnak ki. A levéltár 1961-
ben 64. 1962-ben 86. 1963-
ban 112 esetben adott át 
épületterveket a tervezők-
nek. 1964 februárjában a 
Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézet épületét kellett volna 

juttassa el tfj Rostás Sán 
dorhoz és Vendelhez ezt az 
elismerő köszönetet, melyet 
e riportban el kellett mon-
danom. Hiszen egy lenézett, 
elmaradott néptöredék ma-
gáratalálásának. emberi fel-
emelkedésének tavaszt jelző 
fecskéi ők. 

Balogh Udőn 

tanácselnököt, i egy tervezőbrigádnak fel-
mérnie. A levéltárhoz for-
dultak — x az eredmény 
20 ezer forint megtakarítás 
lett. 

A Marx téri bérházak 
építésénél figyelmeztették a 

nyesen felhasználták • ter-
vezők a víztoronyra vonat-
kozó tervdokumentációt, le-
hetővé vált az ékítmény 
szerkezetének megismerése 
és annak alapján tervezhet-
ték meg a kijavítást. 

Építmények megbontását 
lehetett a terviratok fel-
használása segítségével esi-
kerülni más esetben ts. 
1959-ben és 1960-ban több 
jelentós nagyságú bérház-
ban födémcserét végezhet-
tek. Olyan épületekről volt 
szó. amelyeket az első vi-
lágháború éveiben építettek 
és nemesebb anyag hiányá-
lja,n salakfölddel láttak el 

levéltárosok az építőket, annak idején. A levéltár és 
hogy egy. az árvíz előtt 
még élő vízfolyásba terve-
zik az épületeket. így az-

az építők együttműködése 
mindmáig jelentós haszon-
nal járt Szegeden. 

Sándor és Vondel 

Kiürülnek a putrik 

Új építmények Burgaszban 
Bulgária egyik új büszkesége: a Burgaszi Kombinát. 

A petrokémiai óriás üzem jelentős szerepet tölt be Bulgá-
ria ipari életéhen A közelmúltban négv új üzemrész épí-
tését kezdték meg — szovjet tervek szerint. Ezek közül 
az első üzemrészt két év múlva kezdik üzemeltetni. Evi 
kapacitása 2000 tonna benzol lesz A másik új üzemrész 
évente 24 000 tonna szemcsés polietilént gyárt majd, a 
harmadik pedig 30 000 tonna fenolt. A negyedik uj épít-
mény a kombinát szintetikus gumit gyártó részlege lesz 
Ennek évi teljesítménye 15 000 tonna. 
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sarokba szorítja tegnapi 
életük „szellemjárását". Leg- tözött és 
alábbis itt. Bakson. Hiszen asszony érkezik a tanácshá-
a Rostás-fiúk — akik vala- zához. Egészséges, barna 
melyik távoli üzemben dol- arcáról, nagv- sötét szeméről 
póznak — városias öltözet- gondolom, bogy Rostásné 
ben. orkánkabátban, vállú- lehet, 
kon fényképezőgéppel láto-
gatnak haza a szülői házba 
Látszat? Tavaszt nem hozó 
fecskék? . . . 

Kíváncsian fordul felém. 
Tekintetében • árnyalata 
sincs a riadalomnak. in-
kább magabiztos, fürkésző 
mosolya. 

— Hogyan vették a há-
zat? 

— Két fiam dolgozik Ta-
tabányán. már 3—4 éve. Ok 
is hazaadták a pénzt, két év 
alatt 20 ezer forintot spó-
roltunk. aztán így vásárol-
tuk meg. 

Büszkesége és minden 
öröme Sándor és Vendel 
fia. Segítségük nélkül, nem 
is tudia. mi lenne. Hiszen 
férje beteg, s otthon még 
három kisgyerek várja a 
betevő falatot. Ügy vélem, 
az ösztönös szülői szerete-
ten túl, valami tudatos er-

A szülőfalujában tanács-
elnök Székesi Béla tények-

Képuk • szegődi muekáemozga lembú l 

írja Csongor Gyösö 

A l e d ő l t 
g y á r k é m é n y 

tak, s kóccal letakarták, 30 
gyermek az igen magas hő-
fokú fonálszáritóban várta a 

egy liter leves (délben, este) vizsgálat végét, 5 gyerme-
s kevés kenyér, hetenkint ket pedig az udvaron levő 

„Modern gyár"-nak becéz- szartott 2,40 koronát. S mi-
te a szegedi kenderfonógyá- bői állott a „Wimmer-me-
rat egykori igazgatója, nű"? Naponta fél liter tej. 
Wimmer Fülöp, a „hírhedt 
humanista", aki úgy képzel-
te, mint a „gyárigazgatók egy kis darb hússal. Ebbe kendertörő gép kerekei közé 
gyöngye", munkamódszeré- az „ideális paradicsomba" bújtattak, s ha valami ava-
vel, s bevezetett újításaival aztán nem is juthatott be, tatlan kéz elindította volna 
még Owen Robertet. sót még véletlenül sem, egy szo- a kereket, a szerencsétlen 
Engels Frigyest is lepipál- cialista agitátor, hogy meg- gyermekeket halálra zúzta 
jn — s az utókor magasabb magyarázhatta volna a lá- volna. A becsületes mun-
obeliszket emel számára ta- nyoknak, miszerint nem csu- kast, Jáger Jánosi pedig 
Ián a 30 méter gyárkémény- pán ennyiből áll a földi üd- aki az 

vösség. nél is 
Lapozgassunk csak vissza-

felé . . . Néhány, 1911-ből 
származó sárgult periratból szert is. Büntetett 
kitűnik, mik is voltak ezek 

iparíelüRvelő előtt 
ezt a tényt felfedte, termé-

Wimmer Fülöp hozta be szetesen azonnal kidobták a 
gyárába" a büntetési -rend- gyárból. 

főre. ö t perc 
nyakra-

késésekért. 
A „modern gyár" élete 

ilyen volt a valóságban. A 
percet dolgozók utáltak gyáron kí-

vül-belül Wimmer Fülöpöt 
a sok emberbarát, s jóté-

egyesülésben énekelte. De bünc'etett, po- kony egyesület dísztagját, 
(Viribus fozkodott személyesen is. 

Nem egy esetben, paran-

a módszerek s újítások? vagy ha valaki öt 
Nyilvánvaló, hogy a kor töltött az illemhelyen, vagy 
szellemével haladt, mert pláne — ha a Marseillaise-t 
felismerte az 
rejlő nagy erőt 
unitis) — díszelnöke, tisz-

számta- csára a munkavezető léccel 

aki alá a város vezetői még 
adták a lovat, olyat is 
mondtak róla, hogy a vi-

fejlesztette 
legnagyobb 

teletbei i tagja volt 
lan egyesületnek, csupán verte ki a gyárból a legki- déki üzemet ő 
egyetlen egyesülést nem tu- sebb látszólagos vétségért a Európa egyik 
dott elviselni: a munkás munkásfiatalokat. „Rugal- szakmai vál'alatává. Wim-
szakegyletet. Szerződésekbe masan" kezelték a dolgokat, mer úr ezt el is h i t t e . . . 
még azt is bevétette, hogy Sokszor is állt az igazgató Mint a tőke munkásnyú-

egye- büntető-, vagy rendőri bíró- zó élharcosa. lehetett 6 
lehet, ság előtt, rendesen felmen- nagy, de mint ember — 

(Az akkori rendőr- igen kicsike. Egyszer el 
So-

a munkás semmiféle 
siiletnek tagja nem 
Mint honatya, a városi ta- tették, 
nácsban az asztalt verte, főkapitányt egyébként 
hogv munkáslakásokat épít- mogyi Szilveszternek 
senek. De hogyan is nézett 
ki a valóságban az ő ..mun-

ták.) 
Rugalms volt Wimmer úr hogv az 

ledőlt a kás ottlmn"-a? (Bérkaszárnya az Ipartörvény betartásában 
a Rigó utcában. 8 szobából is. 9—14 éves gyermekeket 
(4x6x2.8 m). melyek mind- alkalmazott. 12 órás munka-
egyikében 20—26 leányt időben, 50—60 fillér napi-
szállásolí el. Akinek ágy bérért. A mondott év szep-
nemjutott, a földön fekhe- tember 29-én vizsgálat volt tő. egyszerű emberre: 
tett. Heti 7—8 koronás fi- a gyárban. Vagy 12 kisle- — Igen, mert nem vigyá-
zetésükböl élelmezésre visz- ányt egy sötét pincébe dug- zo t t . . .1 

is 
árulta „nagyságát", mikor 

hív- egy reggel a külső gyárte-
lep éjjeli őre jelentette. 

éjszaka folyamán 
10 méteres gyár-

kémény. Wimmer egy pil-
lantra meghökkent, azután 
föltalálta magát, s rárivallt 
a hatalmasság előtt reszke-


