
Szeged bolygói 13. Domaszék 

Üj falu, gazdag falu. Az 
Ilyen földre mondják, ledug-
nak egy karót, bor fakad 
belőle. Az átlag aranykoro-
na-érték eléri a 20-ati Bol-
dogulnak az emberek. 1952-
ben alakult a község, azóta 
már sokat fejlődött a köz-
pont. Lassan-lassan, de köl-
tözhetnek az emberek a ta-
nyákból is és másfelől is, 
Asotthalomról. Öttömösról, 
Pusztamérgesről, Tázlárról 
meg Szegedről is. Vagy csak 
inkább a telekre tartanak 
igényt. 

Nyolc utca, s 44 ház ta-
lálható a belterületen. És 172 
lakos. Nagy a tanyavilág, 

faluban fotoszakkör műkö-
dik. Feltűnt ez a fiatalok-
nak. Lefényképezték, meg-
örökítették. 

Mas. A faluban elsó em-
bereknek száinitanak az ál-
lamigazgatás képviselői. Töb-
ben azok közül, akiknek tele 
a bukszájuk, lenézik őket 
Pedig becsületes emberek, a 
maguk erejéből küzdötték 
fel eddig életüket közmeg-
elégedésre, s a falu javára. 
Mégis, akadnak, akik ezt 
mondják; cseléd volt, ha 
egyszer onnan kibukik, jö-
het hozzám kapálni. 

Kezdődik a visszavándor-
lás. Többen jönnek az ipar-

1058 épület árválkodik szer- bői, mint korábban. Napon-
teszét a határban, hiszen ta több száz ember jár még 
Domaszék közigazgatási te- mindig Szegedre, főleg sze-
rülete 9061 hold, a lakosok zonális munkáknál, a kon-
száma pedig 3749. A köz- zervgyár, a paprikabeváltó 
pontban készül az első eme- foglalkoztatja őket. A gyors 
leles ház. Tszcs-tag építi, a meggazdulás reménye, a 
Bába család. Telik miből, jól megfelelő anyagiak azonban 
forgatják magukat, értenek hódítanak. Az iskolások kö-
is a gazdálkodáshoz. Jó üz-
leti érzékkel is rendelkez-
nek. Megfizetik a munká-
sokat is, így hát terem a 
föld. 

Autóból 127-et. motorból 
962-t. televízióból 50-et, rá-
dióból 700-at tartanak a fa-
luban. A takarékba 5 millió 
forintot raktak. Összesen 837 
sajtótermék jár ide előfize-
tésre. 

zül is egyre többen marad-
nak odahaza, választják a 
mezőgazdasági szakmát 

A vallás, a babonák nem 
tart ják már fogva az em-
be r t Az autó nemcsak luxus, 
hanem munkaeszköz, és a 
kulturálódási ls elősegíti. 
Messze tájakra járnak vele, 
viszik az á r u t kirándulnak, 
többet látnak a világból, ra-
gad rájuk a műveltségből. . . 
Mintegy 20 családban két K o t o u e m a g a L 

sabbá, szebbé varázsolták, a 
karácsonyfákról leszedett 
égőkkel világítják meg. Jó 
módszer. Egyre többen es-
küdnek itt. 

Az „elbeszédesedés" divat. 
Isznak az emberek. Több 
családban az asszonyok is. 
A válás szintén divat Egy 
példa: 30 évet éltek együtt, 
most törték szét a kenyeret 
ö t gyerekük van. Kicsik is. 
Az anyós velük élt, 24 hol-
don gazdálkodtak összesen. 
Természetesen tszcs-tagok. 
Nem szegény emberek. Az 
ember mindennap templom-
ba jár, az asszony iszik. Ide 
jutottak. A gyerekek fele 
az egyikhez, a másik fele a 
másikhoz húz. A van is 
megárt 

A Kirí-birtok 
Akadnak öngyilkosok. Azok 

közül is, akik az iramot, a 
szokásokat diktálják, mert 
van miből, azok közül is, 
akik nem bírják követni a 
módosabbakat. Egy eset: la-
kodalomra készült a család. 
A legszegényebb házakhoz 
is több száz embert hívnak. 
Nagy kiadással jár. Közele-
dett a lagzi ideje, de az 
anyagiakat nem tudták elő-
teremteni. Az örömapa fel-

Ellentétek 
autó van. Az asszonyok is 
vezetnek. Csökkent a hitok-

Nem volt szegényes a Ki-
ri-birtok. Az öregasszony fe-

tatásra beíratott iskolások k ü d t > odakötötte betegsége. 
száma, ma már 13 százalék. 
Három évvel ezelőtt megha-
ladta a 25 százalékot 

Altalános kép: tanácshá-
za, templom, orvosi rendelő, 
szolgálati lakással, vízmű, 
tűzöl tószertár, állatorvosi 
rendelő. A nagy területen r . , , _ „ 
szétszórtan hét bőit, hét ta- Díszes eskuvo 
nyai iskola, két kocsma, mű-
velődési otthon három tszcs, 
egy tsz, buszforduló és hét 
vasútállomás található. Itt 
kanyarodik el Kunhalomnál 
a kisvasút 

Minden megterem i t t Sző-
lő, gyümölcs, paprika, úgy is 
mondhatnánk, kétszer arat-
nak. Mihelyt lefogy a kalá-
szos a földről, azonnal ve-
tik a tarlóburgonyát Na-

Ezt mondták a tanácsel-
nöknönek: 

— El tudja maga képzel-
ni, milyen szép a templomi 
esküvő? Ott a sok gyertya, 
csillár, virágok. 

Díszesebbé tették a kor-
szerű esküvőt. Most már 
nemcsak az anyakönyvveze-
tő van Jelen, hanem rajta 
kívül még ketten; a tanács-

gyon jo vetőgumónak. Az elnöknő és a tanácstól még 
5871 hold szántóból 810 hol- egv .,ministráns". A házas-
don szóló, 850-en fűszerpap- sagkötő termet is hangulato-
rika. 205 holdon pedig gyü-

öreglegény fia sokat ivott. 
Egyszercsak összeesett Dél-
utánra meghalt az öregasz-
szony is. Pénzt találtak a 
párnája a la t t abból temet-
ték el mindkettőjüket. 
Egyetlenegy rokon nem 
adott életjelt magáról, se a 
temetésen, se később. A bir-
tokon bor, búza, malacok, 
baromfi, ház, föld. Szóval 
volt egy kis érték. A kész-
pénzből 26 forint maradt a 
temetés után. Egy napon 19 
örökös jelent meg a tanács-
házán. Követelték az örök-
séget. Persze még a 26 fo-
rintot is, elosztozkodtak raj-
ta. Jó ideje ennek. Még min-
dig pörösködnek. 

Sz. Lukács Imre 

mölcs díszlik. 
A gazdaságok közül a leg-

kisebb a legjobb, itt a leg-
szilárdabb a vezetés, leg-
jobb a közösségi szellem. Ez 
a Búzakalász Tszcs. Akik 
megszerezték a kellő szak-
mai Intelligenciát, műveltsé-
get, azoknak nincsen anyagi 
gondjuk. Sőt. sok esetben a 
pénz. az egyéni javak h a j - . 
haszása nyomorítja meg őket. 
Kilenc évvel ezelőtt mind-
össze 3—4 motorkerékpár ha 
akadt a faluban. Akkoriban 
több ezüstkalászos tanfolya-
mot szerveztek, meg kell ad-
ni. úgy mentek-jártak oda a 
gazdák, mintha aranyat osz-
togattak volna. Nem téved-
tek. 

Tagadhatatlan; ott van a 
pénz, az autó, a villamosított 
tanya, a bankbetét, ahol erő-
sek, egészségesek, fiatalok az 
emberek. Mert az. öregek 
Domaszéken is elesetlebbek. 
Tőke nékül a föld sem te-
rem, legjobb tőke a fiatal-
ság. 

A közsegélyezettek száma 
15 cs 40-en tartanak igényt 
kedvezményes gyógyszerellá-
tásra, társadalmi segítségre. 
Leginkább Idősebbek, bete-
ges emberek. Sok közülük 
céltalannak látja már a küz-
dést, a földdel való bajló-
dás t Ez a homok két arca. 

Kerékpár, autó 
Megy a tanácselnöknó. ke-

rékpáron jár ja a hatalmas 
tanyavilágot Az anyagi meg-
becsülésből, a tanácsi kere-
tekből erre telik. Megy a 
tszcs-elnök Volgával, vagy 
Moszkviccsal, s ráporol. A 

f l l l a t k e r t i 
g a s z t r o n ó m i a 

Békés 

robbantás 
Az utóbbi években a rob-

bantást egyre nagyobb ará-
nyokban alkalmazzák a szén-
kitermelésekben. A Szovjet-
unióban, a Kuznyec-nieden-
ce bányáiban évente 60 mil-
lió (naponta átlagban 170 
ezer) robbantást hajtanak 
végre. 

Egészen világos, hogy az 
ilyen nagyarányú robban tó-
munkálatok végrehajtásához 
a biztonsági technika átgon-
dolt, pontos rendszerére, a 
robbantás körülményeinek 
tüzetes tanulmányozására ta 
metán, a szénpor stb. meny-
nyiségének ellenőrzésére), a 
robbantástechnika tökélete-
sítésére (lángnélküli robban-
tást biztosító eszközök, víz-
függönyök) és a robbantó-
munkálatok gondos megszer-
vezésére van szükség. 

Bőséges fürtképződés 
Jó szőlőtermés ígérkezik 

Virágzanak a szőlőültetvé- lását várják az Idén. Ebből 
nyek, s a Magyar Állami a legtöbb a szegedi járás 
Pincegazdaság Csongrád— homokvidékére esik: Kiste-
Szolnok vidéki Üzemének lek, Pusztaszer, Sövényháza, 
körzetében általában a la- Balástya, Pusztamérges s 
valyihoz hasonló, helyenként más községek határára, 
pedig annál is jobb termés Ugyanekkor fokozatosan fel-
ígérkezik. A szőlő ugyanis számolják, megszüntetik a 
azon kevés növények közé kevés hozamú, nehezen, költ-
tartozik, amelyek jól tűrik a ségesen művelhető öreg te-
tartós szárazságot. A szak- lepeket. 
emberek jelenlegi megálla- Az uralkodó szőlőfajta 
pítása szerint a tőkéken Csongrád és Szolnok megyé-
mindenütt szép, egészséges 
fürtök fejlődtek. A paronosz-
póra elleni védekezés azon-
ban Ilyenkor, aszályos idő-
járás esetén sem hanyagol-
ható el, s a gazdaságok zö-
mében már megkezdték a 
harmadik permetezést. 

Mintegy 30 ezer hold a 
termő szőlőterület a két me-
gyében, s az új, fiatal tele-
pítések közül körülbelül 
kétezer hold termőre fordu-

ben a kövidinka és a kadar-
ka, amelyek az összes terü-
letnek csaknem nyolcvan 
százalékát teszik ki. ö rven-
detes, hogy az ú j telepítések-
nél a termelőszövetkezetek 
mindinkább figyelembe ve-
szik a piaci igényeket, s 
hárslevelű, rizling, ezerjó 
valamint egyéb olyan fa j tá-
kat igyekeznek elterjeszteni, 
amelyek iránt nagyobb a ke-
reslet. 

Építkezés Tarjántelepen 

Kevesen tudják, mi fő az 
Állatkert csempézett kony-
hája sok fényes üstjében, 
fazekában, s hogy mivel is 
traktálják az öt világrészről mézzel, továbbá 
hozott több ezer állatot. Dr. c ^ sokfélesége. 

Igazi júniusi sugárzás. 
Erős meleg szél kavarja a 
port, felhőket kerekít belőle 
akkor is, amikor a nehéz te-
hergépkocsi már továbbro-
bog, s a gyalogember vissza-
baktathat az útra. 

A városszéli kisházak után 
hirtelen tárul föl a Tar ján-
telep széles, zölddel sze-
gett panorámája. Csupa 
mozgalmasság, csupa friss' 
impresszió. Csákányozó ku-
bikosok; csupasz felsőtestük 
színe Gauguin-képeket idéz. 
Jobbról, a felvonulási épü-
letek mögött kertek zöldell-
nek. Bal felől a körtöltésig 
nyújtózik egy épülő ház S 
továbbmenve: a habarcsgyár 
hatalmas tartályai, a ho-
mokhegy hosszú gerince mö-
gött is újabbak és újabbak 
tárulnak elénk. A daruk — 
fölhevült testű fémóriások — 
ezüstösen csillognak. Elné-
zem, amint az egyik ma-
gasba emeli a középíalblok-
kot. Markolásában szinte 
védtelenül kicsinek tűnik a 
nagydarab épületelem. 

Szögi Ferenc, a nagyará-
nyú építkezés fiatal vezető-
je hamar kész a számadás-
sal. Tizenhárom lakóház 
épül itt jelenleg; némelyik-
nél most ássák, rakják az 
alapot, s van két olyan is 

I már, amelyikben a par-
szektált naposcsibe és fehér- | kettcslszolók gépei zöröm-
egér nyersen, „héjában" főtt 
babbair főtt gesztenyével, 
lisztkukac krumplicükorral, 

a gyümöl-
Hogy 

Szederjei ^Akos_ főigazgató és c s t m p á z o k el ne unják ma-
~ * ' " ~ gukat, szotyolát (napraforgó-

mag) kapnak, a trópusi er-
jedt gyümölcsök „halovány", 
távoli pótlékaként pedig — 
vörösboros t eá t 

Bakonyi József takarmány 
mester a megmondhatója: 
ók szinte naponta megsza-
golják, sőt megízlelik az 
„állati csemegéket" — ké-
nyes a vendégsereg, és nagy 
az értékük. 

A heti húskvóta: 10 mázsa 
nyers hús. 3 mázsa főtt hús, 
3 mázsa nyers hazai hal és 
50 kiló nyers tengeri hal. 
Jellemző viszont, hogy „csalt" 
84 kiló friss kenyeret fo-
gyasztanak, azt sem a hús 
mellé szervírozzák. A rend-
kívül népes medvecsaládok 
étrendjén naponta szerepel 
a mézeskenyér. A Jegesmed-
vék a tömérdek halon kívül 
főtt r izs t nyers sárgarépát 
almát és nyers tojást kap-
nak. 

A majmok étrendjén 23 
fogás szerepel: többek között 
erőleves daráit lóhúsból. 
fótt hús fokhagymával, vö-
röshagymával, úgynevezett 

bőinek. Sokan vannak az épí-
tőmunkások, mintegy 400-an, 
de szép szám a lakásoké is: 
760 családnak jut otthon a 
most születő épületekben. 

Kalandozik a szem. Or-
mokat jár be. kíséri a daruk 
járását, a tetőig szaladó lif-
teket az emberek markáns 

A 116-o« jelzésű háznak 
még csak a vázlatit „vés-
ték" kl a telepen a kubiko-
sok. Sári Péter kőművesbri-
gádja kötésig árokban állva 
rakosgatja a téglasoroka t. 
Az „öreg" kőművesek mel-
lett jónéhány kékruhás fia-
talember is sürgölődik. A 
brigádvezető szomszédságá-
ban Nemecsek-arcú, svájcis 

sziluettjét az égi kékben, legényke: Szűcs József első-
Aztán megállapodik az ala- éves ipari tanuló. 
pozókon. 

Világhírű énekesek és mííyészek 
előadásában komolyzenei és könnyűzenei hanglemez 
felvételek nagy választékban kaphatók 

a 2. SZ. HANGLEMEZBOLTBAN: 
Mari^ Callas 
Caruso 
Saljapin 
Gigli 
Székely Mihály 
Richter 

Ojstnach 
Fischer Annié 
Furtvángler 
Kara jan 
Yves Montand 
Ima Sumac 

Dalida 
Aznavour 
Karel Gott 
Marlene Ditrich 
Chevaiier 
Frankié Laive 

Nagy választék áll a zenét kedvelő vásárlók 
rendelkezésére. 
Keresse fel boltunkat KÖLCSEY U. 4. szám alatt. 

Telefon: 15-797. S. 28 517 

— No, hogy halad a kő-
mű veskedés? 

— Megv — mondja maga-
biztosan Jóska, kalapáccsal 
formálgatva egy akaratos 
tégladarabot Mikor eléggé zül: átfestették 
megfaragta, beilleszti két a sakktáblára 
másik tégla közé, réstömö-
nek. Aztán folytatja a vá-
laszadást — én szeretem. 

Jóskának még két tanu-
lóesztendeje vain hátra. Fel-
nó majd Tarjántelephez. S H P 
az itteni teremtő munkát hogy ne kelljen hepehupán 
látva, úgy érzi az ember: járni majd a telep első la-
Tarjántelep is fölnő az igé- kóinak. 
nyekhez. — Idén 382 lakást adunk 

SOP. Ez a három betű az át — mondja az építésveze-
egyik „aranyfedezet". A tő. miközben cigarettára 

Somogyi KArolyné felvétele 

hónapról, amelyet a SOP 
szervezettsége fémjelez. 
Nemcsak a Tarjántelep alap-
jait rakták le ezalatt. ha-
nem egy igazi korszerű épí-
tőüzem alapjait is megve-
tették a folyamatos építés-
szervezés révén. Precíz, fo-
gaskerék illeszkedés űre ki-
munkált szervezés ez. Ahogy 
például egyszerre négy épü-
leten dolgozik a munkások 
két „szalaga", az már való-
ban gyárüzemszerű. 

Hepehupás, fölszaggatott 
úton közlekedünk a legké-
szebb házakhoz. Kettő van 
ilyen. Kiválnak a többi kö-

már ra j tuk 
emlékeztető 

négyzethálót. Jól mutatnak. 
Az első június 20-ra, a má-
sik n hónap végére készül 
el. S mint egy kőből való 
futószőnyeg, terül már, kö-
zeledik a házakhoz az út is. 

E L V E S Z E T T ! 

n Csongrád—Bács megyei Élelmiszer és Vegytáru 
Nagykereskedelmi Vállalat 

68. s s á m ú áritátadó bélyegzője 
Az ezzel lebélyegzett okmányokat vállalatunk 
nem ismeri el. DK. 484 

KDELZMAGYARORSIAG 
VASÁRNAP, 

1968. JÜNIUS 9. 

Értesítjük, hogy a Naapalföldi Kőolaj- és Földgázter-
melő Vállalat szegedi üzeme 12-es anyagbeszerző bé-
lyegzője elveszett. 

NAGYALFÖLDI KŐOLAJ ÉS 

"E FÖLDGAZTERMELÖ V. 

1 / SZOLNOK 

Í U ANYAGBESZERZÉS 
jbl. •m MNB. 527. 

Felügy. hatóság: NIM. OKGT. 

A lenti számú bélyegző vásárlásra nem jogosít 
xS. 28 538 

sorrend optimális programo-
zását becézik így az ÉVM 
Csongrád megyei Állami 
Építőipari Vállalatnál. A 
„másik Szögi": Szögi László, 
a vállalat kőművesüzemének 
vezetője, különösen szíve-
sen beszél arról az idei öt 

gyújt. Aztán kérdésemre: — 
Meglesz. Az ütem szerint ha-
ladunk. 

Ahogy körbefordul, nap-
szemüvegében is épülő há-
zak. keményen dolgozó mun-
kások tükröződnek. 

Simái Mihály 

mizeliirari^! 
Közöljük Szeged lakosságával, hogy áramszünet miatt 
folyó hó 11-én (kedden) az emeleteken vízhiány lesz 
6—15 óráig. A fenti időre szükséges vizet már 5 óra 
előtt tartalékolják. 

Szegedi Víz- és Csatornamű Váll. 


