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Az a terület, melyet 
most szülőföldként 
emlegetünk, nem egy 

falu és nem egy város, ha-
nem egy egész megye. 
Csongrád megye, a Tiszá-
val, a Marossal és a Körös-
sel; a homokvidékkel és a 
fekete földekkel; Szeged-
del, Vásárhellyel, Makóval, 
Szentessel, Csongráddal; 
62 községgel, több ezer 
tanyával. Valamennyiünk 
szülőföldje, akik nem más 
tájról szakadtak vagy töre-
kedtek ide. A statisztikai 
adatok szerint 1970-ben 
435 ezer ember életének, 
boldogulásának, gondjai-
nak fészke, szorgalmának, 
igyekezetének szintere. Egy-
szerre a világunk — és egy-
szerre az otthonunk. 
Karácsony előtt elindultak 

munkatársaink a szülőföld 
felfedezésére. Riportokat 
hoztak Szentesről és Balás-
tyáról, Kistelekről és Ma-
kóról, Szegedről és Tápéról 

ISMERNI, SZERETNI, 
DOLGOZNI ÉRTE 

Nem tudom és sohasem fo-
gom megérteni azokat a 
keveseket sem, akik el-

hagyják. Raknak maguknak egy 
batyut, a civilizáció néhány kel-
lekével — és mennek. Igaz ugyan, 
hogy később ma jd mind szeret-
nének visszajönni, ha másért 
nerft, hát hogy még egyszer lás-
sák és beletemetkezzenek. 

Nem tudom megérteni. Olyas-
féle szakítás lehet ez, mint ami-
kor ki tépnek egy fá t gyökeres-
tül és idegen főidben ásnak ne-
ki ú j gödröt. Locsolhatják, meg 
is maradhat , de sosem lesz 
olyan a zöldje meg a v i r á g a . . . 

Amit szülőföldnek hívnak, 
nem lehet elhagyni és elfelejteni. 
Nagyon hétköznapi dolog ez. 
Csak távolra szakadtak emlege-
tik nagy áhítattal . Nekünk ter-
mészetes, mindennapos közeg. 
Fasorok, görbe utcák, csatorna-
part , magányos j e g e n y e . . . Bel-
vizes tavaszi tócsák, kopasz csor-
dajárás , gömbölyű fe jű fűzfaer-
dők . . . Kispadok a házak előtt, 
öregasszonyok, akik m á r húsz 
éve is éppen olyan öregek vol-
tak . . . Kézfogások az utcán vagy 
a kocsmában: „ H á t . . . hazaláto-
g a t t á l ? . . . " — „Szépen nőnek a 
gyerekek?" 

Kerül tem egyet az ünnep előtt 
a szülőföldön. Falumban, diák-
ságom kisvárosaiban, meg itthon, 
vlert nem egy ház és nem egy 

falu a szülőföld. Térben is, idő-
ben is több. Azoknak a helyek-
nek és azoknak az embereknek 
az összessége, ahol és akik kö-
zött felnőtté eszméltünk. 

Megvan az öreg iskola. Töp-
pedt vályogfal, kajsza kerítés. 
Csak a kedves tanító néni ment 
el belőle. Tán még a tábla is a 
régi. 

A tárgyak valahogy nem vé-
nülnek. Megvan a bosszú itató-
vályú a malom mellett, amiben 
százszor is megfürödtünk. Meg-
van az öreg kollégium, ahol any-
nyi kis rongyosok elkezdtük ú j r a 
a már abbahagyott iskolát. Min-
den megvan. az is. amit fölfa l t az 
idő. Mert tudjuk, hogy ott. ahol 
ma az az ú j házsor ágaskodik, 
kiflit vettünk minden reggel, is-
kolába menet. Amott meg, ahova 
áruházat raktak, az if júsági szö-
vetség irodái voltak. 

Mindennek megtalál juk a he-
lyét: tárgynak, épületnek, em-
bernek. A szülőföldön minden is-
merős és otthonos. És minden 
beszédes. Az embernek az életét 
mond ja föl. Epizódokat a gyer-
mekkorból. Csínyeket, örömöket, 
a r c o k a t . . . Első szerelmeket, első 
c sa lódásoka t . . . Az első mynkat , 
az első k e r e s e t e t . . . Az első har-
cot . . . , az első b a r á t o k a t . . . A 
szülőföld elmondja. hogy mit 
tettél jól és rosszul. 

Szaladunk végig a szürke csí-
kon, eperfák oszlopai mellett, es 
az ismerős t á j előre böfizön nfs-

VALLOMAS 
A KIS PÁTRIÁRÓL 

künk, akik itt i t thon vagyunk. 
Nemzedékek történetét mondja 
el. Beszél húszfilléres napszá-
mért acatoló, sápadt gyerekekről; 
mezít lábas kis kollégistákról; a 
fehér cipó öröméről; az első tün-
tetésről. Ez volt az i f júsági szék-
ház . . . Emit t vet tek fel a pár t -
ba . . . I t t kaptad az első komoly 
b izony í tvány t . . . Valahol erre 
voltak a nagy gyapotföldek . . . 

A szülőföld az önéletrajzunk. 
Csak a helyeket be kell népesí-
tenünk, gondolatban össze kell 
toboroznunk az eseményeket Es 
nemcsak azér t önéletrajzunk, 
mer t személyes emlékek özönét 
hozza elénk — azért is, mer t 
őrzi a kezünk nyomait . A téglák, 

s melyeket itt égettünk, fa lakban 
szolgálnak. A gyárak, miket fel-
raktunk, nekünk zümmögnek. Mi 
szabtuk egybe a földek apró 
csíkjait végeláthatat lan táblákba. 
Amit változott a t á j képe, azt 
mind tudatosan, megfontoltan, 
kiszámítottan csináltuk. Talán 
szomorú volt a pillanat, mikor 
csákányt emel tünk kedves, régi 
épületekre, megszokott városi si-
kátorokra — de milyen fölemelő 
most gyönyörű ker tek elején ma-
gas kőházakat ; rozzant utcasorok 

helyén csupafény házsorokat 
látni! 

Já r tam sokfelé az országban és 
majdnem ugyanezt láttam. Ked-
ves tapasztalás, nagyon jó érzés, 
hogy mindenüt t változik a tá j , 
mindenütt otthonosan mozog az 
ember. Szeretettel csodálkozunk 
rá a megújuló Salgótar jánra, 
Miskolc roppant növekedésére, a 
főváros újdonságaira, Kecskemét 
vagy Szolnok, Pécs vagy Veszp-
rém arcának változásaira — ám 
a változások lényegét it thon tud-
juk igazán megérteni és meg-
mérni, a kis pátr iában, a szülő-
földön. Itt, ahol a szemünk előtt 
nő és változik a világ; ahol na-
ponta t ap in tha t juk a fáradozás 
eredményeit . 

I^ g v . karácsonykor. mindig 
mindenki hazagondol. A 
messzeszakadtak vagy az 

elszármazottak is: a szülőföldre. 
Rokonokra, barátokra, ismerő-
sökre, t á j ak ra . . . Akik i t thon 
vannak, egyszerűen csak élnek és 
dolgoznak ebben a közegben. Ez-
zel és így szeretik a szülőföld-
jüket. Még melegebbé teszik a 
fészket, még gazdagabbá a t á ja t 
és ezzel együtt önmagukat. 

Sz. Simon István 

Soha el nem mulasztom 
megemlíteni a budapesti 
vagy az ország más ré-

széből érkező vendégeknek, hogy 
Csongrád megye már nem az a 
poros-saras Alföld, mint ami-
lyennek gondolják, mint amilyen 
kép régi tanulmányaik alapján 
beléjük rögződött. Nehezen hi-
szik el, hogy például Szegeden 
mindössze négyezer ember él 
mezőgazdaságból, s hogy ez a 
város az iparban foglalkoztatot-
tak arányát tekintve iparosodot-
tab, mint Miskolc, amelyről 
mindenki tudja , hogy iparváros. 
A közvéleményt meggyúrni, 
megváltoztatni nem könnyű, de 
a munka nehezebb részén azért 
már túl vagyunk. Nyilvánvaló, 
hogy sokkalta nagyobb munkába 
került azt elérni, hogy Csongrád 
megye az elmúlt 10—15 év a la t t 
iparilag e lmaradot t területből 
iparilag fej let té váljék. Mert ez 
befejezett tény. 

Hamarább nem is igen lehe-
tett volna hozzákezdeni a mun-
kához. Bár Csongrád megye m á r 
az Árpád-házi királyok korában 
kialakult , mai területe csak alig 
22 évvel ezelőtt jött létre, a 
felszabadulás után szükségessé 
vált területrendezéskor csatol-
ták hozzá az egykori Csanád 
megye nyugati és Torontál észa-
ki csücskét. Jól s ikerül t az egye-
sítés, még véletlenül sem ju t 
eszünkbe m a már , hogy Makó 
vagy Szőreg 1949 előtt nem ide 
tar tozot t : a tiszántúli, Maros-
par t i részek politikailag és gaz-
daságilag is eggyéforrtak a me-
gye többi részével. A mostani 
Csongrád megye területileg az 
ország közepes nagyságú, népes-
ségét tekintve a sűrűbben lakott 
megyéi közé tartozik. A gyor-
san kifejlődött ipar mellet t a 
szocialista mezőgazdaság is 
megtar tot ta népgazdasági jelen-
tőségét, s bá r öt városában la-
kik a megye népességének 57,6 
százaléka — s ezzel az ország 
legvárosiasodottabb megyéje —, 
tanyavilága is az elsők között 
van az országban: a lakosság 
20,6 százaléka tanyán él. A két, 
egymástól nagyon távoleső élet-
forma a megye olyan egyedül-
álló jellegzetessége, melyet n e m -
csak tudomásul kell venni. 
Olyan hatással van a megye 
életére, hogy természetszerűleg 
befolyásolja a politikai és gaz-
dasági célok kialakítását, és e 
célok megvalósítását, tehát kihat 
a megye fej lődésére is. 

A pár t és a kormány az utób-
bi években különösen nagy gon-
dot fordít az ország különböző 
vidékeinek egyenletes fejleszté-
sére, hangsúlyt kapot t ez az elv 
a X. pártkongresszuson, úgy-
szintén a negyedik ötéves terv 
kialakításában. Ezek a lap ján 
dolgozták ki a területfejlesztési 
irányelvet is, melynek alapelve, 
hogy a területfejlesztési politika 
— mint a társadalom- és a 
gazdaságpolitika szerves része 
— biztosít ja a népgazdaság és 
az egyes területek erőforrásai-
nak hatékony hasznosítását, a 
településhálózat korszerű és 
egyenletes fejlődését. Az orszá-
gos településhálózat-fejlesztési 
koncepciónak megfelelően a 
Csongrád megyei települések is 
megkapták besorolásukat a terü-
leti munkamegosztásban betöl-
tött társadalmi-gazdasági szer-
vező és irányító, továbbá szol-
gáltató szerepkörük szerint. 

Szeged, a megye székhelye ki-
emelt felsőfokú központ, ami-
lyen összesen csak öt van az or-
szágban ( ra j ta kívül Miskolc. 
Debrecen, Pécs és Győr), tehát 
feladatai messze tú lmuta tnak a 
megye ha tá rán : az egész Dél-
Alföld központ jává kell lennie. 
Hódmezővásárhely részleges fel-
sőfokú központ, Csongrád, Szen-
tes és Makó középfokú központ. 
Kistelek részleges középfokú 
központtá válhat az ezredfordu-
lóra: Mórahalom és Mindszent 
kiemelt alsófokú központ. A te-

TfiRKEPÜNK CSONGRÁD MEGYTS 
VAROSAIT ÉS AZOKAT A KÖZSÉ-
GEKET TÜNTETI FEL, MELYEK A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI 
KONCKP'IO SZERINT ALSOEOKC 
(RÉSZLEGES KÖZEPEOKÜ ÉS KI-
EMELT ALSÓEOKÜ1 KÖZPONTOK. 
A PONTOZÁSSAL HATÁROLT TE-
RÜLETEK AZ EGYES VONZÁSKOR-
JETEKET JELZIK. 

lepülések hierarchiá jában ezután 
az alsófokú központok, a részle-
ges alsófokú központok ma jd 
végül a falvak következnek. A 
megye részletes településhálóza-
ti terve most készül, az egyes 
településeknek külön van álta-
lános rendezési tervük. Szegedét 
— mint közismert — a kormány 
fogadta el, Csongrád és Hódme-
zővásárhely u tán most készül 
Makó és Szentes rendezési ter-
ve is. A községek szintén külön-
böző részletességgel elkészült 
rendezési tervek szerint a lakí t -
ják fejlődésüket. 

Mint az elmondottakból érzé-
kelhető is, a települések beso-
rolása a hálózatfejlesztési te rvbe 
és jelenlegi közigazgatási r ang-
juk nem azonos és nincs is 
szükség rá, hogy megegyezzék. 
Közigazgatási szerepüket az ú j 
tanácstörvény által meghatáro-
zott körülmények ad ják meg. 
Talán nem felesleges emlékezet-
be idézni, hogy Szeged megyei 
város (megyei város az öt ki -
emelt felsőfokú központ), ami 
annyi t jelent, hogy a megye 
része lett, a Csongrád megyei 
tanács felügyelete alá tartozik, 
de anyagi erőforrásainak mérté-
ké t nem a megyei tanács, hűl-
ném közvetlenül a kormány 
ál lapí t ja meg. A négy másik 
városon, Hódmezővásárhelyen, 
Szentesen. Csongrádon és Makón 
kívül 62 község található a 
megyében, közöttük 11 nagyköz-
ség: Algyő, Kiskundorozsma, 
Kistelek. Márahalom, Sándor-
falva, Szőreg, Tápé (a szegedi 
járásban), Csanádpalota, Kis-
zombor (a makói járásban), 
Mindszent, Szegvár (a szentesi 
járásban). A megszűnt járási ta-
nácsok helyett a megyei tanács 
v b három hivatala, a szegedi, a 
makói és a szentesi járási hiva-
tal lá t ja el az elsőfokú á l lam-
igazgatási feladatok egy részét. 

A megye lakosságának száma 
jelenleg mintegy 446 ezer, a 
negyedik ötéves terv végére 
azonban várhatóan 452 ezer lesz, 
a városi népesség a ránya pedig 
a mostani 57,6 százalékról 59 
százalékra növekszik. A kül te -
rületeken élők száma feltehető-
en lassú mér tékben csökken, a 
lakosság közel 18 százaléka még 
1975 végén is tanyán fog élni. 
Az ipar és ál talában a foglal-
koztatási lehetőségek fejlődésé-
vel a foglalkoztatottak száma az 
1971. j anuár 1-i 221,8 ezerről a 
tervidőszak végére 228,1 ezerre 
nő, a mezőgazdaságból élők szá-
ma viszont 11,5 ezerrel csökken. 
Ma az iparban dolgozik Csong-
rád megyében 67 ezer ember 
(Szegeden 36 ezer), 1975-ben 
már 75 ezer (Szegeden 37,5 
ezer). 

Az ipari fej lődés a további-
akban a már meglevő iparágak-
r a támaszkodik elsősorban. Ez 
így természetes, hiszen ezek sú-
lya már i s nagy a népgazdaság-
ban: a kőolaj és a földgáz 35, a 
kenderfonál 81, a gyufa 60, a 
szalámi 57, a seprű 53, a fűszer-
papr ika 49, a hídmérleg 92 szá-
zalékát Csongrád megye üzemei 
gyárt ják. A megye ú j iparágai: 
a szénhidrogén-termelés, a f i-
nomkerámia, a villamos ipari 
eszközgyártás, a kábelgyártás, a 
gumiipar, és igen sokat fej lődött 
az e lmúlt években a pamut ipar . 
a ruházat i ipar. a kötszövőipar, 
valamint az építőipar is, mely-
nek ú j bázisa a szegedi házgyár. 
A meglevő könnyűipar és élel-
miszeripar mellett az iparfe j -
lesztés jövőjét kedvezően ér in-
ti a szénhidrogénnek, mint 
nyersanyagbázisnak a jelenléte 
is, mivel reális lehetőséget nyú j t 
a vegyipar fejlesztésére. 

Oly sok mindent lehet és 
kellene is elmondani még 
Csongrád megyéről, szü-

lőföldünkről. Nem a vendégek 
kedvéért, akik bár évről évre 
nagy számban látogatnak el 
hozzánk — csak úgy átutazóban, 
a röszkei és a nagylaki ha tár -
állomások felé vagy felől, más-
kor meg egyenesen Szegedre, a 
szabadtéri játékokra, k i rándu-
lásra, v íkendre —, hanem a 
magunk ked'"- mt. Szeretni csak 
'így lehet szűkebb h •szánkat is, 
ha ismerjük. Ismerjük eredmé-
nyeinket és céljainkat, mert így 
tudunk dolgozni is ér tük. 

Eebcr Kálmán 


