
Az H8s korúak abszolút és 
relat ív számának ál landó 
emelkedése világjelenség. 

Ez Magyarországon különösen érez-
tet i hatását , A századforduló óta a 
60 éven felüliek száma több min t 
há rom és félszeresére eme lkede t t 
Csongrád megye lakosságának 
korösszetétele az országos á t lag-
ná l kedvezőt lenebb: 1970-ben az 
első, 1976-ban a második helyen 
á l l tunk a legöregebb lakosságú 
megyék sorrendjében. A sa já tos 
helyzet sa já tos fe ladatokat szab a 
tá rsadalmi gondoskodásban részt-
vevő intézmények, szervezetek 
számára. Az idősekről való gon-
doskodás megyei helyzetéről be-
szélgetett Szabó G. Lászlóval, a 
megyei tanács elnökhelyettesével, 
dr. Dobóczky Károlynéval , az 
SZMT t i tkárával , Ábrahám Illés-
nével, a Hazaf ias Népf ron t me-
gyei bizottsága polit ikai m u n k a -
tarsával , dr. Török Judi t ta l , a Vö-
röskereszt megyei t i tkárával , dr. 
Rózsa József megyei főorvossal és 
Dohány Lászlóné doktorral , a me -
gyei tanács szociálpolitikai cso-
portvezetőjével munka tá r sunk , 
Pálfy Katal in. 

SZABÓ G. LÁSZLÓ: A sa já tos 
tá rsadalmi hát tér , a szocialista á l -
l am tudatos, tervszerű életszínvo-
nal -pol i t iká ja fe ladatok sorát ha-
tá ro l ja körül megyénkben is, me-
lyek közös célja, hogy a meglevő 
anyagi eszközöket ésszerűen hasz-
ná l juk fel, s a tá rsadalom érdek-
lődését, erkölcsi és anyagi felelős-
ségérzetét felkeltsük. Azt tapasz-
ta l juk, hogy az idős korú lakosság 
számarányának növekedése össze-
függésben áll az életszínvonal j a -
vulásával, a korszerűsödő egész-
ségügyi ellátással, de következmé-
nye annak a sa já tos település-
szerkezetnek ls, hogy tudnii l l ik a 
megye 60 éven felüli lakosságának 
17 százaléka tanyavi lágban éL 
K é t évvel ezelőttiek a legponto-
sabb ada ta ink : az összlakosságon 
belül 20,6 százalék a ha tvan éven 
felüli — 94 ezer emberrő l van te-
há t szó. 

DÉLMAGYARORSZÁG: Mi-
lyen tényezők teszik aktuálissá 
Csongrád megyében a társadal-
mi lelkiismeretben már meglevő 
igényt: törődjünk többet az öre-
gekkel? 
SZABÓ G. LÁSZLÓ: Néhány 

Számot említenék. A megyében 
működő 69 téeszből 17-ben a 
nyugdí jas korú tagok többen van-
nak, min t a munkaképes korúak ; 
a téeszek taglé tszámában a nyug-
díjasok a ránya 44.36 százalék, s 
mintegy 20 százalékuk visszajár 
dolgozni. A számokból két követ-
keztetés adódik: alacsonyak a té-
esz-nyugdí jak és járadékok, s a 
téesz-tagságban még elevenen él a 
föld, a munka szeretete. Befolyá-
solja továbbá munkánka t , hogy a 
megye szociális intézményi ellá-

A társadalmi gondoskodás 
nem pótolja a családot 

Kerekasztal-beszélgetés az idős korúak szociális gondozásáról 
, Csongrád megyében 

to t tságának mértéke, minősége 
még nincs a r ányban a ma megle-
vő igényekkel, s a megyei egész-
ségügyi osztály tudatos szociális-
gondozói elemzései szer int to-
vábbra is fő kérdés marad az 
idős korúak sorsa : 1990-ig ugyan-
is tovább növekszik a népességen 
belüli számarányuk. A 94 ezer 60 
éven felüli lakos közül jelenleg 
nyugdí jban vagy j á r adékban 83 
ezren részesülnek, s 1800 olyan 
idős emberről tudunk, aki a lét-
fenntar táshoz szükséges mini-
m u m m a l sem rendelkezik — őket 
rendszeres szociális segéllyel tá-
mogat juk . 

DOHÁNY LÁSZLÓNÉ DR.: ö t 
évvel ezelőtt fe lmérés t végeztünk, 
mely u t á n a megyei tanács vég-
reha j tó bizottsága ha tározatban 
jelölte meg tennivalóinkat . E ha-
tározat, t ehá t 1974 óta — nem szá-
mí tva az intézmények f enn ta r t á -
sára fordí tot t összegeket — külön-
böző címeken összesen 11 millió 
for intot kap tunk a megyei tanács-
tól a szociális el látás fejlesztésé-
re. Ezt egészítette ki a nagy len-
dületű társadalmi mozgalom, 
melynek eredményei közül hadd 
említsek itt néhányat . A tá rsadal -
mi szervezetek összefogásából, a 
termelőüzemek, intézmények dol-
gozóinak fe la jánlásaiból ú j nap-
közi o t thon épült Makón, az óföl-
deáki szociális ot thon ú j pavilon-
nal bővült, a móraha lmi harminc-
cal több idős embernek ad ma 
otthont, hogy csak a jelentősebb 
fej lesztéseket sorol jam, s ezek 
összértéke körülbelül négymillió 
for int volt. 

DÉLMAGYARORSZÁG: Mi-
lyen szerepet vállaltak az egyik 
kezdemenyező, a Hazafias Nép-
front szervezetei, aktivistái? 
ABRAHAM 1LLÉSNÉ: 1974-ben 

széles körű akció indult , pénzbeni 
támogatást és természetbeni m u n -
ká t ad tak a különböző szerveze-
tek, s az ál lampolgárok is. 1974 
és 1976 között 2,8 millió for in t 
volt e támogatás pénzben egyéb-
ként aligha ki fe jezhető értéke. A 
legjobb eredményt e lér t települé-
sek társadalmi tevékenységének 
el ismerésére a Hazaf ias Népf ron t 
Országos Tanácsa százezer for in-
tot biztosított OTP- támogatásbóL 

Ezt az összeget a szentesi, csany-
teleki és kiszombori öregek nap-
közi ot thona kapta megosztva. A 
népf ron t VI. kongresszusa tisztele-
tére a megyei GELKA-szervizek 
szocialista br igádjai kommunis ta 
műszak juk bevételét a ján lo t ták 
fel, hogy az öregek napközi ot t -
hon ja iban a hí radástechnikai és 
háztar tási gépparkot bővíthessük 
— Szegeden, Kisteleken, Szegvá-
ron és Maroslelén. Jelentős é r té -
kű társadalmi munká t végeznek a 
megye kisiparosai is, ka rban t a r t a -
nak, f e lú j í t anak — s nem k a m -
pányszerűen. A társadalmi össze-
fogás kibontakozásának jele, hogy 
a szocialista brigádok, népf ron t 
körzeti bizottságok, nőbizottságok 
tag ja i felkeresik az egyedül élő, 
idős embereket — gondoskodásuk 
lényege nem is az apró a j á n d é k : 
nagyobb érték, hogy jó szóval, 
kedvességgel k iny i t j ák végre a 
magányosság zárt a j t a j á t . Lakóbi-
zottságaink a te rü le tükön levő 
üzemek közreműködésével rend-
szeresen köszöntik az öregek nap-
j ának résztvevőit, 1976-tól meg-
rendezzük az „Idős emberek hete 
a közlekedésben" elnevezésű ak-
ciónkat, közösen a KBT szerveze-
teivel, hiszen ismert a riasztó 
számada t : Csongrád megyében a 
balesetet szenvedettek 60 százalé-
ka idős korú. Hadd szóljak még 
segí teniakarásunk egyik legutóbbi 
jeléről: j avas la tunkra a megyei 
NEB felmérés t készített az idős 
korú lakosság életkörülményeiről , 
a 2500 idős emberről alkotot t kép 
összeállí tásában 450 tá rsadalmi 
akt iv is tánk működöt t közre. 

DR. TÖRÖK JUDIT: Sok lelkes 
ak t iv i s tá juk van vöröskeresztes 
szervezeteinknek is a munkaké -
pes, akt ív nyugdí jasok közül. A 
velük való törődés leghatékonyabb 
f o r m á j a az, ha bevonjuk őket 
mindennapos tevékenységünkbe, 
közéleti cselekvési lehetőséget ad -
va segí t jük jó közérzetük megőr-
zését Az idős korú lakosság ki-
sebb hányada gondozásra is szo-
rul. 1977-ben közel ezer idős csa-
lád és egyedülálló ember gondo-
zásáról számoltak be vezetősége-
ink. Ez sok esetben nem a szó 
szoros ér te lmében gondozás, in-
kább bevásárlás, takarí tás , olykor 

nem is rendszeres, ez az adat 
mégis mindannyiunk számára é r -
tékes és becsülendő tevékenysé-
get takar . A hivatásos gondozói 
hálózat m u n k á j á t 40 akt iv is tánk 
tiszteletdíjas gondozónőként segí-
tette. Tanfolyamos képzésük meg-
indult , tavaly 213-an végezték el 
a házi betegápolási tanfolyamot . 

DÉLMAGYARORSZÁG: A be-
szélgetésünkben is gyakran em-
legetett szervezett összefogás-
ban mit vállalnak a szakszer-
vezetek? 
DOBÓCZKY KÁROLYNÉ: A 

szakszervezetek ál ta lános érdek-
védelmi tevékenységén belül meg-
különböztetet t f igyelem illeti a 
nyugdí jas korúak érdekvédelmét . 
Ez egyrészt a társadalombiztosí tá-
si rendszer révén valósul meg. Az 
SZMT mellet t működő tá r sada-
lombiztosítási bizottságban azok-
nak a szervezeteknek a képviselői 
is ott vannak , amelyek — például 
a TESZÖV, MÉSZÖV — tagja i 
n e m szakszervezeti tagok. így biz-
tosí tható például fellebbezési 
ügyeikben vagy kivételes el látást 
igénylők esetében az érdekképvi-
selet. Szakszervezeti nyugdí jas 
egyébként közel 20 ezer él Csong-
rád megyében, a velük való kap-
csolat szervezet t : munkahelyi , 
vagy önálló nyugdí jas alapszerve-
zethez tar toznak, üdülési, segélye-
zési ügyeiket közvetlenül intézik, 
kirándulásokon, találkozókon 
vesznek részt, kedvezményes ebé-
det kapnak stb. A HVDSZ megyei 
bizottsága például éppen nemrégi-
ben kezdeményezte: a vállalati 
nyereség 1—2 százalékát a nyug-
dí jasok segélyezésére kellene t a r -
talékolni. Jelenlegi fe lada ta ink 
sorából ket tőt emelnék k i : töre-
kednünk kell az alacsony nyugdí-
júak helyzetének javí tására , hogy 
az árszínvonal emelkedése ne 
okozzon életszínvonal-csökkenést; 
s meg kell o ldanunk az alkotó-
e re jük te l jében levő nyugdí jasok 
foglalkoztatását . Ar ra törekszünk, 
hogy a szakszervezet legalább 
évente egyszer tá jékoztassa leen-
dő nyugdíjasait , hol, milyen fel té-
telekkel dolgozhatnak tovább. 

DR. RÓZSA JÓZSEF: Azt h i -
szem, nem csupán a nyugdí jasok 
vá rnak tá jékozta tás t — ez fordí t -
va is igaz. A társadalmi közvéle-

ménynek alig van információja ar-
ról, min t élnek azok az emberek, 
ak ik tegnap még köztünk dolgoz-
tak. Er re az évenként egyszeri 
nyugdíjas- ta lálkozók aligha alkal-
masak. Röviden szociálpropagan-
dának nevezhetném, ami t h iányo-
lok : hogy ugyanis a legf ia talab-
bak nevelésében, a felnőt t korú, 
munkaképes generáció lelkiisme-
retének ébresztésében még igen 
sok a tennivalónk. A társadalmi 
gondoskodás nem pótolja a csalá-
dot — e r r e r á kellene döbbente-
nünk azokat is, akik idős szülei-
ket magukra hagyják . S hogy ne-
künk, meg a következő nemzedék-
nek ne legyenek hasonló gond ja -
ink, a ma családi közösségeit kell 
jobban összekovácsolnunk. Az 
időskorban elkövetet t öngyilkos-
ságok több mint 50 százaléka a 
magányra vezethető vissza. 

SZABÓ G. LÁSZLÓ: Fej leszté-
si fe lada ta inka t tehá t jól és idő-
arányosan kell megvalósí tanunk, 
ki kell a l ak í t anunk Ópusztasze-
ren, Szegeden a tervezett szociális 
ot thonbeli férőhelyeket, az ásott-
halmi Iroda-sori ál talános iskolát 
át kell a lak i tanunk szociális ot t -
honná, a jelenlegi nem túl jó kö-
rülmények között jobb el látást 
kell biztosí tanunk a szociális ot t -
honbeli, öregek napközi o t thonbe-
li lakóknak, a házi gondozásban 
részesülöknek. S mer t a fe lada-
tok megha lad ják a tanács anyagi 
erejét , ezért tevékenységünknek 
ki kell t e r j edn ie a pénzeszközök 
felhasználásónak koordinációjára, 
a tá rsadalmi fe la jánlások ésszerű 
elosztására is. Értelmes célokat 
kell a d n u n k az a jánlkozóknak, e 
t é ren máris sokat köszönhetünk 
a társadalmi és tömegszervezetek-
nek, a szocialista br igádoknak, az 
i f júságnak . Mit ké rünk tő lük? A 
téeszektől, hogy a nyugdíjak, j á -
radékok folyósítása mellet t többet 
törődjenek tanyán, magányosan 
élő, a segítségre rászoruló öregje-
ikkel ; a fiataloktól, hogy legyenek 
tá rsa ink a magányos idősek fe l -
ku ta t á sában ; Csongrád megye va -
lamennyi , felelősségérzéttel r en -
delkező lakójától , hogy most, ami -
kor a rendelkezésünkre álló ada -
tokat, tapaszta la tokat a tanács ve-
zető testülete elé t e r jesz t jük , s a 
későbbiekben, amikor a ha todik 
ötéves te rv feladatait, megha tá -
rozzuk, legyenek segí tő társak: az 
öregek sorsa i ránt senki se le-
gyen közömbös. 

DÉLMAGYARORSZÁG: Be-
szélgetésünk végére pedig, miie-
den különösebb magyarázat 
nélkül hadd illesszük annak a 
csekkszámlának bétűit, számait, 
amelyen a segítőkészség jelei, 
forintjai gyűlnek: Csongrád me-
gyei tanács fejlesztési alap be-
tétszámla 665—03217—01, OTP 
Csongrád megyei igazgatósága 
280—98005. 

Életelem 
Nem tudom, hogyan csinálta 

anyám azt a fehérre festett, „hó-
padlójú" szobát, amelyik mindig 
hazavonzott bennünket. Az én lá-
nyom semmiért nem vágyik haza. 
Hozzám ugyan ragaszkodik, de 
mennyi furfangomba került, amíg 
ezt el tudtam érni nála! Először 
is — megtanítottam nevetni. 
Amig az apjával együtt éltünk, 
csupa rettegés volt az élete. Nem 
tudta, m-ikor kap ki. Később az-
tán minden erőfeszítésem oda irá-
nyult, hogy fölengedjen benne a 
félsz. 

Mégse' az anyám természetét 
örököltem. Én nem tudtam úgy 

• elfogadni a férjemet, ahogyan 
volt. Ó volt a hitványabb, és azt 
akarta, hogy istenítsük. Hát én az 
ilyesmibe nem megyek bele. 
Anyám biztosan ráhagyta volna. 
Hiszen apám mindig sáros csizmá-
val jött be a hópadlójú szobába 
is. Nem lehetett rávenni, hogy le-
vegye a csizmáját... 

Őnéki senki nem parancsolha-
tott, ő viszont mindenkinek pa-
rancsolni akart. Engem is uszított 
gyerekkoromban: 

— Neked mindent lehet, kislá-
nyom! Azt csinálsz, amit akarsz. 
Mindenkit pofonversz, leköpöd, 
belerúgsz, mert te vagy a különb! 

Fantasztikus nevelési elvei vol-
tak... 

Szerencsére, anyám nem osztot-
ta a nézetét. Nem ellenkezett ve-
le, de mókásan kifigurázta, amit 
apánk mondott. Nem úgy, hogy 
attól apánknak kisebb legyen az 
értéke előttünk, hanem mulatsá-

gosan nevetségessé tette azt a né-
zetet, amit apánk képviselt. 

Anyám olyan volt, mint a vilá-
gító fáklya. Szent meggyőződé-
sem maradt mindmáig, hogy egye-
dül anyám tudja, mi a jó. Anyám 
mindig a jóra nevelt bennünket. 
Megmondta: mi a jó és mi a szép. 
Megmondta, határozottan, egyér-
telműen: mi a rossz is. Mi vakon 
hittünk neki. 

Megmondta, mit kell tennünk, 
mit nem szabad tennünk. Mi az 
aljas, mit kell kerülnünk. Elma-
gyarázta, milyen a jellemes em-
ber. Mindmáig emlékszem rá: A 
jellemes ember nem lesz holnap 
más, mint amilyen ma volt. A 
jellemes ember csak jó ügyet szol-
gál. A jellemes ember kiáll tár-
saiért. A jellemes ember jelleme-
sen él! 

Én készpénznek vettem, amit 
anyám mondott, s igyekeztem éle-
temben mindig jellemes lenni. 

Nagy hatással volt rám anyai 
nagyapám is. Ismerni nem ismer-
tem ugyan, de annál többet hal-
lottam róla. Kértük is anyámat, 
mesélje el, milyen volt. 

Olyan volt a nagyapám, hogy 
mindig járta az erdőt, földeket, és 
irányított. Ügy tudott parancsolni, 
hogy őrá ezért soha senki nem 
haragudott meg. 

Még azt is javára írták, hogy 
idegen helyen nem evett, tíz mon-
datnál többet nem beszélt napon-
ta, de azt ki lehetett volna nyom-
tatni, mert azok olyan okos sza-
vak voltak. Ha elfogott egy sze-
gény orvvadászt, akkor ő lött ne-

ki még egy fácánt, vagy nyulat, 
mert azt mondta: „Nem elég egy 
fácán — hattagú családnak." 

A legmagasabb rangú emberek 
is tisztelettel bántak vele. A je-
lenlétében senki nem mert szem-
telenkedni, rangra, korra való te-
kintet nélkül. A cigány épp úgy 
meghúzta magát előtte, mint a 
gróf. Mondták is a grófnak, hogy 
legfeljebb csak kérheti nagyapá-
mat, hogy főzzön neki halászlét, 
és csak akkor főz, ha nagyon szé-
pen megkéri, és ha kedve van 
hozzá... 

— Hát én nem merem letegez-
ni ... Hát ez az ember az idege-
imre megy — mondta a gróf. 

Sokszor jut eszembe ez a nagy-
apám. Anyám úgy tüntette föl, 
mint olyan embert, aki a jellem 
megtestesült szobra. 

Az én lányom is szobornak tart 
engem. A tántorithatatlanság szob-
rának. Szokta is mondani: 

— Mama, benned még soha 
senki nem csalódott. 

Hát azt nem tudom, de vala-
hogy nem olyan könnyű ma a jel-
lem szobrának lenni, mint nagy-
apám idejében volt. Akkor elég 
volt, ha az ember valóban jellem 
volt. Ma okosan-keményen: nagy-
nak is kell lenni. Most, hogy már 
kijártam a kis kenyércsaták felső 
tagozatát, ma már én is tudok 
okos, meg kemény lenni. 

De nagy? ... Amiért az ember 
saját magát is becsülhetné, sajnos, 
olyan nem tudok lenni. Szóval, én 
eddig még mindig elvéreztem eze-
ken a kenyér csatákon. Mert nem 
elég a hozzáértés, nem elég a ke-
ménység, jó idegállapot is szüksé-
ges mindehhez. Az pedig nekem 
nincs. Rögtön durváskodom, mint 

apám. Utána nekem a legrosz-
szabb. 

A jó külső is sokat tesz. Nagy-
apámnak nagyon jó volt a külse-
je. Először is, nagyon magas volt. 
Szálegyenesen ment, olyan volt a 
tartása. Az arca pedig keskeny 
volt, úgy festett, mint a császár, 
mert ö is szakált viselt. Csak a 
császárnál sokkal szebb volt. Le-
génykorában nagy sikerei voltak 
a nőknél. Mondta is néki az édes-
anyja, mikor látta, hogy bálba 
készül nagyapám: 

— Fiam, vigyetek már maga-
tokkal botot, vagy bicskát, mert 
ha nem jó jányt kértek, nektek 
mennek, aztán bicskáznak. (Mert 
amolyan, nem jó népség volt ar-
rafelé.) 

Nagyapám csak azt mondta: 
— Majd lesz annak, édesanyám, 

aki verekedni akar. Nem viszünk 
semmit, elég. ha mi magunk me-
gyünk. Ne féltsen bennünket. 

Félni én se féltem senkitől. 
Kislánykoromban (csudaszép vol-
tam) a Weiss-Manfréd gyárban 
dolgoztam, mint melós. Világos-
kék, új köpeny volt rajtam. Esz-
tergáltam. Ki gondolt arra, hogy 
engem egy felnőtt férfi észrevesz. 
Méghozzá a művezető. Átfogta a 
derekamat, s megcsókolt. Én meg 
fölpattantam a pad mellől, s óriá-
si pofont adtam a művezetőnek. 

A harmincas években ez nagy 
szó volt, amikor férfiaknak se 
volt munkája. Rögtön tudtam, ne-
kem itt befellegzett ...A műveze-
tő ordított: 

— Kérjen bocsánatot! 
Meg: 
— Jelentést teszek! 
De én nem ijedtem meg. 
Különös dolog történt akkori-

ban. Az egész további életemre 
hatással volt. Amíg mi farkassze-

met néztünk a művezetőmmel, 
meg ordítottunk egymasra, a töb-
biek jöttek-mentek, kezüket töröl-
gették, egyesek krákogtak, hát-
rébb megjegyzéseket tettek, s 
amikor körülnéztem, egy gyűrű-
ben voltam ... Egész nap nem lát-
tam a művezetőt, másnap már 
nem dolgozhattam, a munkások 
együttérző gyűrűje azonban vé-
gigkísér az életemen Nem is 
volt nekem soha bajom egyetlen 
munkással se. Közéjük tartozom, 
értek a nyelvükön. Sokszor arra 
is gondoltam, nekem kellene 
igazgatónak lennem valahol. 
Olyan kollektívát faragnék a vál-
lalat dolgozóiból, hogy rohamra 
mennénk a szocializmusért min-
dennap. És mindennap új erővel. 
Mert ugyan nekem nagy a pofám, 
de azt is tudom, hogy egyedül a 
szocializmusnak van jövője. Csak 
komolyan kell venni! 

Ha két becsületes ember össze-
fog, csatát tudnak nyerni. Hát 
még, ha a dolgozók egésze akar 
valamit! 

Csak ahhoz becsületesnek kell 
lenni! Hát ezért fektetek én nagy 
súlyt arra, hogy amíg én belső el-
lenőr vagyok itt a lakatosóknál, 
minden hibát fölfedjek, és tőlem 
telhetően kényszerítsem a vezető-
ket a hibák kijavítására. 

Ma már élvezem is ezeket a csa-
tározásokat. Mi nem szélmalom-
harcot folytatunk, nálunk a jövőre 
megy a játék. Nekem már életele-
memmé vált a hibák föltárása, s 
minél nagyobb a fölhördülés, ér-
zem: annál inkább nekem van 
igazam. 

— Én kiabálhatok! Nekem kia-
bálnom kell! — szoktam monda-
ni. — Mert nekem nincs vaj a fe-
jemen . 
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