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1 forint 

Tanyai öregek 
otthona 

Fiatal férfi mondja, nem tud aludni. Ü j lakásba 
költöztek, sokkal jobb, mint a régi, nagyobb is, 
praktikusabb is, minden benne van, amire a 

közepes kényelemnek szüksége lehet, ráadásul maga 
választotta, egy hónapja mégsem tud benne rendesen 
aludni. Szokatlan. Hozta a régi ágyat, úgy tájolta, mint 
azelőtt, hánykolódik-forgolódik mégis. Két utcával 
ment arrébb. 

Az öregeknek készülő otthonokról egyre kopik a 
régi „szegényház", vagy „szeretetház" máza, az előbbi 
példa után talán könnyű megértenünk, miért válnak 
meg nehezen régi otthonuktól akkor is, amikor keser-
vesen tölthetik csak benne elárvult napjaikat. Kínálja 
az állam a tőle telhető legjobb megoldást, meleget, ké-
nyelmet, szerető gondoskodást, sokan fáznak tőle így 
is. Inkább eszik a hetes száraz kenyeret, és vár ják a 
napot, amikor rá juk köszön valaki. Ide gyökeresed-
tünk, itt születtünk, itt is kell meghalnunk — legtöbb-
ször ezt mondják. Ragaszkodásuk ámulni és tisztelni 
való. Ha sokan feleannyira tudnák becsülni a társa-
dalom nagy ajándékait , mint ők a szűkmarkú élet ki-
csike morzsáit, kevesebb lenne a panaszos ember. 

Tiszteljük a ragaszkodást, de segíteni kötelessé-
günk. Emberhez méltatlan az az elhagyatottság, amely-

é b e n némelyek élnek. De messze van az öregek otthona, 
- ismeretlen a hely, rémisztő az idegenség — nem moz-
dulnak. Tanyai ember, ha meglát ja a sok a j tó t — ki 

' tudja, mi lehet mögötte? —, már megrémül. Összekerül 
egy csomó magafaj ta öreggel, aki t azelőtt sose látott, 
hozza mindegyik a maga nyugtalanságát — pihenhetne, 
mégis zsörtölődik. 

Azért van e hosszú bevezető, mer t Ásotthalom és 
Mőrahalom között most olyan otthon épül az öregek-
nek, amely föltehetően kedvesebb lesz nekik. Az úgy-
nevezett irodasori iskolát alakít ják át, és az önmagá-
ban jó hír. Nem bontják le, nem adják el, azokat szol-
gálja majd, akik hasonló tanyai iskolákban tanulták — 
haj , de régen! — az egyszeregyet. 

Arra számítanak, akik a döntést hozták, Ásottha-
lora. Mórahalom, Domaszék, Zákányszék tanyai kör-
zetéből jönnek ma jd az iskolából otthonná újul t épü-
letbe az öregek, remélhetően hamarosan. Együtt lehet-
itek azok, akik iskolába is együtt jártak, együtt le-
génykedtek, együtt báloztak, együtt katonáskodtak, 
vagy együtt várták hosszú kocsisorban, hogy átvegyék 
a paradicsomot tőlük. A legnagyobb ijesztőt, az ide-
genséget ebbe az otthonba nem tervezték és nem is 
építik be. 

Két épülete van az iskolának, mindkettőt átalakít-
ják. Azért, hogy tanyán van, nem kell valami jelen-
téktelen kis otthonocskára gondolnunk, a „tanyára ez 
is jó" szempont szintén kimaradt az elképzelésekből, 
ígérik az építők, korszerű lesz, központi fűtéssel, és 
valóságos újdonság: többségében kétágyas szobákkal. 
Ide már jöhet a lélektan, az emberismeret, eldönteni, 
ki kivel kerüljön egy szobába, illetve megengedni, vá-
lasszon társat mindenki magának. 

A mórahalmi otthon fiókja lesz ez, néhány kilo-
méterre esik tőle, a közös irányítás és a közös ellátás 
különösebb gondot tehát nem jelent. A busz a kapu 
előtt áll meg, utazni könnyű, látogatók sem panaszkod-
hatnak. sőt, aki innen akar utazni, az is könnyen rá-
szánhat ja magát. Harminc embert fogadhat az ú j ott-
hon. Fontos szempont: a tervek szerint még ebben az 
évben. 

Senkit nem szerettnék kihagyni a fölsorolásból, de 
biztosra vesszük, mire ez a cikk megjelenik, a lista 
nem lesz teljes, önkén t vállalt munkával segíti az 
építkezést a megyei beruházási vállalat, a szegedi ter-
vező vállalat, a megyei tanács építési osztálya, az ál-
lategészségügyi állomás, az állattenyésztési felügyelő-
ség, a mórahalmi és az ásotthalmi tanács, a DÉLÉP, a 
víz- és csatornamű vállalat, a mórahalmi szakszövet-
kezet, a szegedi építőszövetkezet, a mélykúti ipari szö-
vetkezet több dolgozója, az ásotthalmi iskola és a sze-
gedi építőipari szakközépiskola sok diákja. Bejelentet-
te segítő szándékát a zákányszéki szakszövetkezet is, 
és naponta jelentkeznek mások is. Ez a nagyfokú ér-
deklődés és szívesen végzett munka a legnagyobb ga-
rancia, hogy el is készül és jó is lesz az öregek iroda-
sori otthona. 

Aki egész életében szántott-vetett, annak a karos-
szék idős korára se lesz az álmok csúcsa. Az is-
kola terjedelmes portáján zöldségkert lesz, és 

aki ott akar dolgozni, ha egészségi állapota megenge-
di, kertészkedhet is. Csak ha kedve van, természete-
sen, és akkor sem ingyen. Ügy tűnik, amit a fiatalabb 
generáció előre el tud képzelni az öregek kedvére, a 
régi tanyai iskolában igyekszik mind megvalósítani. 
Ennyi gondosságot látva, szinte bizonyosra vehetjük, 
békességben, egyetértésben sem lesz hiány. Idős embe-
rek gondját azok vállalják, akik legjobban megértik, 
és akikben legerősebb a szándék, hogy segítsenek. 

Horváth Dezső 

Készül a mezőgazdaságnak 
Az Észak-dunántúli Köz- A tizennyolc méter fesztá-

mű- és Mélyépítő Vállalat V lj, óriás elemieket a Sziget-
idén hatvanmillió forint ér-

Szeged fe l szabadu-
lásának év forduló ján 

Koszorúzások 
Három nap múlva, október 

11-én, szerdán ünnepeljük 
Szeged fölszaibadulásának 34. 
évfordulóját. A város lakói, 
az üzemek, intézmények kép-
viselői koszorút helyeznek el 
a hősök tiszteletére. A Bel-
városi és a Dugonics-teme-
tőiben délután három, órakor, 
majd a Széchenyi térd szov-
jet hősi emlékműveknél négy 
órakor rendez koszorú zási 
ünnepséget az MSZMP Sze-
ged városi bizottsága, a Sze-
ged megyei városi tanács és 
a Hazafias Népfrónt Szeged 
városi bizottsága. 

Az Olvasó népért 
mozgalom 
II. konferenciája 

Eredményes 
tíz esztendő 

Majd tűz év eredményeit, 
társadalmunk különböző ré-
tegeiben ható, országossá 
vált mozgalom mérlegét von-
ják meg az Olvasó népért 
mozgalom második országos 
konferenciáján. Szambatan 
az Olimpia-szállóban meg-
kezdődött tanácskozáson 
párt- és társadalma szerve-
zetek, kulturális intézmé-
nyek képviselőd, írók, peda-
gógusok mondták ki hozzá-
szólásaikban az összefoglaló 
következtetést: a mozgalom 
jól szolgálja a párt és a 
kormány közművelődési ha-
tározatának végrehajtását, s 
a hibák lenyesegetése bizto-
sí that ja a megújulást, az 
egyéni kezdeményezések 
születését. 

Az elnökségiben foglalt he-
lyet Sarlós István, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsainak 
főtitkára, Orbán László, az 
Országos Közművelődési Ta-
nács elnöke, Garai Gábor, a 
Magyar írók Szövetségének 
főtitkára, Molnár Béla, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának ti tkára és Boros 
Sándor kulturális miniszter-
helyettes. 

i z e i 3 ezer 500-an dolgozlak 
Kommunista műszak a DELEP-nél 

A Dél-magyarországi Ma-
gas- és Mélyépítő Vállalat 
dolgozói tegnap, szombaton 
tartották az idei harmadik 
kommunista műszakjukat. A 
fizikaiak közül 2500-an, az 
alkalmazottak közül pedig 
900-an cserélték föl szabad 
szombatjukat termelőmunká-
val, amelynek értéke 5 mil-
lió forint. A magas- és 
mélyépítők, á szak- és sze-
relőipariak, a komplettációs 
üzem dolgozói, a gépészek és 
az alkalmazottak délelőtt, a 
házgyári elemgyártók, vala-
mint a panelszerelők dél-
után tartották meg a 8 órás 
műszakot 

A fizikaiak a megszokott 
napi munkájukat végezték. 
A mélyépítő üzem Gémes 
Károly és Tóth János vezet-
te kubfikosbrigádjad például 
az Északi városrész szélén 
azt a csatornát építették to-
vább, amely a Vér-tó, vala-
mint a Rókust Tar jánnal 
összekötő főgyűjtő között hú-
zódik majd . E csatorna fel-
adata a tó vize egy részének 
és a szenny- és csapadékvi-
zeiknek az elvezetése. A ku-
bikosok munká já t daru, elkészítése. Átadása után za- a 400 méterre átló transzfor-
markológép és több gépkocsi vartalanabbul lá that ják majd mátarházból. Hamarosan 
segítette. Ezek a csatorna e l betonnal az építőket. Az fektetik a földkábelt — eh-
csáknem 7 méter mély á r - üzem berendezései. a hez azonban árkot kell ás-
kát készítették, a kitermelt s^üsteéges tartályok megér- ni. Ezt a feladatot vállal-
földet pedig a gyűjtőhelyre k e z t e k i m á r > afgzerelós is el- ták tegnap a Bocskai utcai, 
vitték. kezdődött, de a munkákat a Petőfi Sándor sugárúti, a 

A DÉLÉP Dorozsmai úti hátrá l ta t ja a terep rendezet- Madách utcai, irodaház, va-
központi telepén érdekes lensége. Tegnap, az anyag- lamánt a házgyár és a. mun-
munkát kaptak az autóbusz- és áruforgalmi főosztály kásszálló alkalmazottai, 
szál érkezett alkalmazottak, raktári, dolgozói és alkalma- A kommunista műszakért 
Nagyon fontos és sürgető a ziottad hordták el az oda nem iá ró félmillió farint. munka-
feladat, amelyet r á juk bíz- való anyagokat, eszközöket, bért a vállalati lakásépítési 
tak- az ú j betongyár épíié- ezáltal megteremtették a alap bővítésére ajánlották 
séf kellett elősegíteniük. A lehetőséget 3 szerelés folyta- föl a dolgozók, így hozzaja-set kellett eiosegweniuK. A ^ ^ A betongyár — a terv rultak a családi otthonra vá-
vallalat műszaka fejlesztesl g ^ g ^ t _ a z év végére ké- ró társaik igényednek kiélé-
,tervében szerepel az 50 köb- s z ü l éL Addig a villamos gítéséhez. 
méteres napi kapaci tású gyár energiát is oda kell vezetni Ss . J . 

G y e n e s K á l m á n felvétele 

Munkások és alkalmazottak a terepet rendezik az épfilő 
betongyár területén 

Elutazott a lódzi pártküldöttség 
ö t napot töltött Csongrád ellátogatták Budapesten az tás, amelyet kölcsönösen 

megyében a lengyelországi Országházba, ma jd a főváros tesznek a lódziak Magyaror-
testvérmegye pártküidöttsé- nevezetességeivel ismerked- szagon, illetve Csongrád rne-
ge, Boleslaw Koperskiniek, a tek. Az esti órákban a Fe- gyedek Lengyel országban, a 
Lódz megyei jogú város ri hegyi repülőtéren Gyárfás lódzi vajdaságban, rrundig 
pártbizottsága első t i tkárá- Mihály, a megyei pártbizott- hasznos taipasztalatcserere 
nak vezetésével. A vendégek, ság ti tkára búcsúztatta a 
akik a megyei pártbizottság testvérmegye küldötteit. 
meghívására látogattak el A delegáció elutazása előtt " ^ T kaphatnak választ, 
Magyarországra, szombaton Boleslaw Kopersiki nyilatko- - w IÓ iöko-öatárt a ta-r ^ t n r ^ w . I,-~.T»v re&zietes lajeKOZiaiasr. A ra 

nyúj tanak lehetőséget Idő-
szerű politikai, a gazdasági 
munkában felmerülő kérdé-

utazitak 
szágba. 

vissza Lengyélor- zott lapunk munkatársának. 
A délelőtti órákban Elmondotta: minden látoga-

Csongrád megye Odesszában 

telkiben állít elő betoneleme 
k é t Termékeit nemcsak ; 
közműépítéseken használják, TOlójának é p í t e s é n é l 
Ihámem a mezogazdasagi epu-
tetakhiús is, 

közi Agráripari Egyesülés 
négyszáz vagomos hagymatá-

al-
kaLmazaáik majd . 

Több hetes előkészület után, a jövő hét 
végén, szombaton kezdődik meg Odesszá-
ban a Csongrád megyei napok esemény-
sorozata. Az elmúlt évben megyénkben 
rendezett Odesszai Barátsági Hét viszonzá-
saként most Csongrád megye lesz vendége 
a Fekete-tenger-parti hős városnak. 

Az Ukrán Kommunista Pár t Odessza 
területi bizottságának meghívására Csong-
rád megyei párt- és tanácsi küldöttség 
utazik a Szovjetunióba. Több mint három-
százan — az üzemek, termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok, kulturális és egészség-
ügyi intézmények, párt-, tanácsi és társa-
dalmi szervek képviselői — barátsági vo-
nattal érkeznek a testvérvárosba megyénk-
ből. 

A Barátsági Hét keretében kiállításokon, 
nagygyűlésen, baráti találkozókon, szakmai, 
valamint színházi és különböző kulturális 
rendezvényeken ismerkednek megyénk 
küldöttei az odesszaiakkal, a hős város 
életével. Viszont az odesszaiak Csongrád 
megyével és testvérvárosukkal, Szegeddel, 
a barátság, az együttműködés szép példái-
val. 

Az Októberi Forradalom Színház elő-
csarnokában rendezik meg „Csongrád me-
gye gazdasági, politikai, kulturális élete" 
kiállítást. Az, Ukrán Színházban rendez-
nek nagygyűlést, baráti estet, ünnepi kon-
ce r te t 

A Csongrád megyei hét ünnepélyes meg-
nyitásának napján több kiállítás nyílik 
Odesszában. Ezek közül kiemelkedik majd 
a Csongrád megyei élelmiszeripari termé-
kek bemutatója. Ezzel egy időben nyitják 
meg a politikaiplakát-, a képzőművészeti, 
az amatőrfestők-, a népi- és iparművész-, 
a gyermekrajz- és bélyegkiállítást. 

A testvérváros filmszínházaiban hét na-
pon át magyar játék- és dokumentumfil-
meket mutatnak be. Ünnepséget rendeznek 
a Szeged utcában. Emlékfát is ültetnek a 
Lenin-füvészparkban, a testvérvárosok fa-
sorában a Barátság Hete alkalmából. 

A Szegedről barátságvonattal utazók 11 
szakmai csoportot alkotva látogatnak majd 
el az odesszai, illetve a környező városok, 
falvak üzemeibe, kolhozokba, kulturális 
intézményekbe. Baráti találkozókon vesz-
nek részt az olyan Csongrád megyei válla-
latok képviselői, amelyek már korábban 
kapcsolatot létesítettek odesszai üzemek-
kel. A Csongrád megyei napok érdekes 
színfoltja lesz minden bizonnyal a mező-
gazdasági gépkezelők, esztergályosok és a 
járművezetők nemes vetélkedése. A népes 
küldöttség tagjai megtekinthetik majd a 
különböző sportrendezvényeket, a Csong-
rád megyei és odesszai sportolók mérkő-
zéseit S természetesen részt vesznek ha-
jókirándulásokon. 

paszta Latokat kölcsönösen jól 
tud juk hasznosítani a pár t -
munkáiban. Hangsúlyozta: a 
mostani látogatásuk alkal-
mával is lehetőség nyílt gaz-
dag tapasztalatok átvételéire, 
amelyet hasznosíthatnak 
majd odahaza, a politikai, a 
társadalmi, a gazdasági élet-
ben. Jóleső érzéssel fogad-
ták, hogy mind a megyei ve-
zetők, mind azok a pár t - és 
gazdasági vezetők, az üze-
mekben, intézményékiben, 
melyekben látogatást tettek, 
nagy szeretettel, őszinte 
nyíltsággal tájékoztatták a 
lengyel pártküldöttséget, a 
válaszoltak a kérdésekre. 

Tekintettel arra, hogy 
Lengyelország ipari megyé-
jéből érkezteik, elsősorban a 
gazdaságpolitikai kérdések 
közül a magyar vállalatok 
üzem- és munkaszervezésé-
nek eredményeit, a munkás-
ellátás színvonala i ránt ér-
deklődtek. Örömmel látták, 
hogy milyen magas színvo-
nalú mind a szervezettség, 
mind az ellátás. A vállalati 
pártszervek éppúgy törek-
szenek a mrinkáselilátás szín-
vonalának emelésére, mint 
ahogy a megyei pár t- és t a -
nácsi szervek a gazdaságfej-
lesztésre, a meglevő üzemek 
korszerűsítésére. Tekintettel 
arra, hogy a pártot a Lódz 

(Folytatás a 2. oldadonj . 


