
A szegedi 
kertszövetkezetek ügye 

Sokan kérdezik mostaná-
ban, lehetne-e munkás-kert-
szövetkezeteket létesíteni 
Szegeden is? A kőrengeteg-
be szorult üzemi munkások, 
tisztviselők és más város-
lakók közül sokan olyan kis 
kertecskékről álmodoznak, 
melyben takaros hétvégi ház 
áll, ahol kertészkedéssel, 
gyönyörködtető, örömet szer-
ző munkával telne a pihe-
nés. A főváros környékén 
éppen nyolcvanéves az első 
munkás-kertszövetkezet. Mis-
kolcon, Győrben, Pécsen 
szintén társadalmi ügy lett 
a munkás kiskertek szapo-
rítása. A szorgalom, a fan-
tázia és a jó ízlés valóságos 
paradicsomi állapotokat va-
rázsolt egyik-másik nagyvá-
rosunk köré. Igaz az is: egész 
Európában divattá vált az 
utóbbi évtizedek során az 
amatőr kertészkedés. 

Az ügynek Szegeden is 
vannak régi megszállottjai, s 
növekszik a táboruk. Kér-
vényeket írtak már nem is 
egyet Az ügy azonban min-
dig megbukott azon, hogy a 
kívánság jogos, tiszteletre 
méltó, de nincs föld a kör-
nyéken, ahol akárcsak egy 
50—60 tagú kis kertszövet-
kezet is helyet foglalhatna. 
Pedig lennének mecénások 
is. A MÉSZÖV és a szegedi 
fogyasztási szövetkezet is 
vállalna anyagi áldozatokat 
Mert a pihenésen, szórako-
záson túl sok milliós nép-
gazdasági haszon is származ-
nék ebbőL 

A kiskertek sok olcsó és 
friss gyümölcsöt jelentené-
nek a városi munkáscsalá-
doknak. Ma még különösen 
a kisebb jövedelmű, nagy-
családos dolgozók számára 
drága például a meggy, a 
cseresznye, a ribizke, a mál-
na, s még több, kifejezetten 
házikerti gyümölcs. A MÉK 
is évről évre 12—15 forin-
tért vásárolja főszezonban 
kilogrammonként a megy-
gyet a cseresznyét, mert a 
legjobb exportcikkek közé 
tartoznak ezek a nyugati 
piacokon, nem is szólva a 
földieperrőL Nélkülözhetet-
len nyersanyagot jelentenek 
a rohamosan fejlődő hazai 
és külföldi édesipar, kon-
zervipar, a szeszipar számára 
is. Viszont nagyüzemi ter-
mesztésük a nagy munka-
erőigény miatt gyakorlatilag 
nehézkes. Eleddig egyetlen 
tsz, állami gazdaság sem 
vállalkozott arra, hogy leg-
alább 20—30 holdas megy-
gyes-, cseresznyéskertet lé-
tesítsen. Ilyesmire a jövő-
ben sincs kilátás. 

Az újszegedi kiskertek a 
tömeges építkezések révén le-
szűkültek, alaposan meg-
csappant a faállomány. Ez is 
oka annak, hogy ha egy sze-
gedi háziasszony 10 kiló 
meggyet akar befőzni, leg-
alább 300 forintot kell már 
jó előre erre a célra félre-
tennie. Ugyanakkor a város 
peremén levő kiskertek zö-
mében ma még kukoricát, 
árpát termesztenek. A meg-
levő faállomány jó része ki-
öregedett Sok kerttulajdo-
nosnak nem élethivatása a 
földművelés, annyira nem, 
hogy 200—300 négyszögöles 
parcelláikat több helyen 
parlagon hagyják. A szövet-
kezet révén segítséghez jut-
nának, s közülük bizonyára 
sokan telepítenének házikerti 

gyümölcsösöket Ugyanakkor 
összefüggő területeket ls ta-
lálhatunk e célra. Például 
Ságváritelep délnyugati ré-
szén jó 50 holdnyi olyan 
föld van, melynél ideálisabb 
területet el sem képzelhet-
nénk kertszövetkezet céljai-
ra. További 40—50 holddal 
lehetne csökkenteni a volt 
szegedi repülőteret is. Kitű-
nő hely kínálkozik az egy-
kori szegedi magkísérleti te-
lep 20 holdján is. Csupán itt 
mintegy 150 munkáskertet 
lehetne létesíteni A szom-
szédos új lakótelep gazdái 
már megmutatták, hogyan 
kell itt néhány év alatt „cso-
dát" művelni Termékeikkel 
rangos nemzetközi kertészeti 
kiállításokon sem vallaná-
nak szégyent 

El kellene hát kezdeni 
Olyan vállalkozás lenne ez, 
melyben mindenki jól járna. 
Nem kétséges, hogy már az 
első komoly szóra a szegedi 
városlakó emberek százai 
vállalnának az ügyért anyagi 
áldozatot nagyon sok, szá-
mukra pihenést jelentő mun-
kát 

Csépi József 

Vendéglátói 
kezdeményezések 

Válaszol az illetékes 

Van gyermekruha! 
A megyei vendéglátó vál-

lalat mar honapokkal ez-
előtt megkezdte az előkészü-
leteket a nyári csúcsforga-
lom zökkenőmentes lebonyo-
lítására. Több új üzlet nyílt 
az idén, a meglevőket pedig 
új berendezésekkel, tataro-
zással igyekeztek alkalma-
sabbá tenni a vendéglátásra. 
Megszaporodott a kerthelyi-
ségek száma ls. ezekkel 
együtt a tavalyi 5800 négy-
zetméterről 6320 négyzetmé-
terre emelkedett a vendég-
látói alapterület Szegeden. 

A vállalat tavasz óta ser-
téseket is hizlal, így növelni 
tudja a saját készítésű spe-
ciális ételek választékát Egy 
idő óta több gondot fordí-
tanak az étlapok ízléses ki-
vitelére. Az étlapokon az 
ételek megnevezése és ára 
mellett azt is feltüntetik, 
hány dekagrammnak kell 
lenniük elkészített állapot-
ban a különböző húsételek-
nek. A vendég ellenőrizheti, 
hogy azt a mennyiséget szol-
gálták-e fel, amelynek alap-
ján az árat kalkulálták. 

A kulturáltabb vendéglá-
tás személyi feltételeinek 
megteremtése érdekében az 
üzletvézetők részére egész 
éves továbbképzést szervez-
tek. Az előadásokon a mun-
kaszervezés, a tervszerű áru-
rendelés, a helyes gazdálko-
dás ismeretei által a veze-
tői készséget, az önálló kez-
deményezéseket fejlesztik, 
serkentik. Július 5—15 kö-

zött a 20 legnagyobb idegen-
forgalmú vendéglátó étterem 
felszolgálóinak, eladóinak, 
zenészeinek és vezetőinek 
külön előadásokat rendeznek 
az udvarias magatartásról, a 
higiénikus ételkezelésről és 
az általános közegészségügyi 
tudnivalókról. 

Oktatáson vettek részt 
azok is — főleg egyetemi 
hallgatókból álló nyári ki-
segítők —, akikkel az ün-
nepi hetek alatt növelik a 
felszolgálói, eladói létszámot 
A vállalatnak mintegy 200 
ideiglenes alkalmazottra lesz 
szüksége ez alatt az idő 
alatt. Gondoskodnak arról, 
hogy a külföldiek által leg-
gyakrabban látogatott étter-
mekben idegen nyelven be-
szélő alkalmazott is legyen. 

Arról irtunk június 11-én 
megjelent cikkünkben, hogy 
több féle gyermekholmi hi-
ányzik az üzletekből, a ve-
vő hiába keres gyakran na-
gyon fontos ruházati cikke-
ket, nem tudják kiszolgálni. 
A boltvezetők a nagykereske-
delemre és a gyártó vállala-
tokra hivatkoznak s azt han-
goztatják, hogy nem azt az 
árut kapják, amit rendeltek. 

Az újságcikkre levélben 
válaszolt dr. Sándor János, 
a Délmagyarországi Textil-
és Felsőruházati Nagykeres-
kedelmi Vállalat igazgatója. 
Érdekes megállapításokat 
tesz a hiánycikkek okairól. 

„Vállalatunk — írja, — el-
sősorban hivatott gondoskod-
ni a lakosság minél válasz, 
tékosabb áruellátásáról. En-
nek alapján a megjelent új-
ságcikket azzal egészítjük ki, 
hogy a hiányként felsorolt 
áruk jó része megtalálható 
raktárainkban. Ml készsége-
sen állunk a kikereskedelml 
boltok rendelkezésére és szí-
vesen tartunk bemutatót is 
raktárkészletünkből. 

Az újságcikkben említett 
választéki hiányosságok jobb 
együttműködésre figyelmez-
tetnek bennünket is, a kiske-
reskedelmi vállalatokat is.'' 

Osztálytársak 
Amikor beléptem az épí-

tőipari technikum földszinti 
tantermébe, még négyen vol-
tak. Ültek az első padban, 
halkan beszélgettek az osz-
tálytársak. Mintha néhai 
órák szelleme, az órai csönd 
fegyelme fogná vissza a szót; 
az első sorban, szemközt a 

A körön kívül 

Eladnánk vagy kisebbre 
elcserélnénk 

D—350-es pótkocsis 
tehergépkocsinkat 

Szegedi Halgazdaság 

Csíkozott mérőléceket ci-
pelt a hátán egy magas, fe-
kete hajú leány. A geodéta 
intett neki, hogy helyezze 
egy kissé jobbra, azután meg 
vissza balra. Megálltam a 
lány mellett és megkérdez-
tem tőle, hogy milyen kép-
zettség kell ehhez a munká-
hoz. 

— Semmi — válaszolt, 
majd elfordította a fejét 
Sértódöttséget láttam az ar-
cán, és egy kis haragot is. 
Ez a hangulat nem a kíván-
csiságomnak szólt hanem ta-
lán az egész életnek. 

— önnek van-e szakkép-
zettsége? 

— Technikus vagyok — fe-
lelte, majd hangsúlyozottan 
folytatta: — A tartósító és 
húsipari technikumban sze-
reztem oklevelet 

Most rajtam volt a csodál-
kozás sora. A Tisza partján 
geodéták dolgoznak. A geo-
déták mellé segédmunkás-
nak bárki elmehet. 

Azért is érdekelt az ügy, 
hiszen köztudott hogy Sze-
geden vezető szerepet játszik 
az élelmiszeripar. A papri-
kafeldolgozás, a konzervipar, 
a húsipar és a szalámigyár-
tás, s természetesen a sü-
tödék és az üzemi kony-
hák . . . Ennyire jól állnánk 
szakemberekből, hogy nél-
külözzük egy fiatal techni-
kus munkáját? 

Megkértem, hogy mondja 
el, miért van itt. Elmondta 
élete egész történetét Le-
írom, rövidítve. 

Samu Margit 1945-ben 
született, a Szeged környéki 
tanyavilágban. Apja nem ls 
látta a kis jövevényt, mert 
katona volt és a fronton 
meghalt. Anyja újból férj-
hez ment, új család rakott 
fészket, ahol Margit egyre 
inkább idegen lett 

Életútja azonban — ha ne-
hézséggel terhesen is — 
megfelelően alakult. Támo-
gatták apja testvérei, roko-
nai, majd végül a gyámha-
tóság. Tanulni mindig ls sze-
retett s amikor elvégezte az 

általános Iskola nyolcadik 
osztályát, akkor is arra vá-
gyott hogy tovább tanulhas-
son. Volt ilyen vágya, olyan 
vágya, míg végül a tartósító 
és húsipari technikum pad-
jaiba került Kollégiumban 
helyezték el, az állam segí-
tette. 

Az évek gyorsan peregtek. 
Szeptembertől júliusig tanu-
lás, a nyári szünetben pedig 
szakmai gyakorlat Az első 
év után a konzervgyárban, a 
második után a vágóhídon, 
a harmadik után pedig a 
törökszentmiklósi baromfi-
feldolgozónál. A negyedik év 
megkezdése előtt a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
Samu Margitot kérésére ösz-
töndíjjal támogatta. 

Az oklevelet 1964-ben meg-
kapta. Az irat anyakönyvi 
száma 26/1964/9., amely sze-
rint „A követelményeknek 
megfelelt . . . tartósító és hús-
ipari technikusi munkakör 
ellátására és felsőbb fokú 
tanulmányok folytatására al-
kalmas." Pecsét, aláírások. 
Friss diplomával a zsebben 
másnap munkára jelentke-
zett a paprikafeldolgozóban. 
Mint kezdő szakember, vé-
gigjárta az összes munkahe-
lyet Volt a levesporgyártás-
nál, a szárítóban, a csoma-
golóban, a szállításnál, sőt 
még a telefonközpontost is 
helyettesítette, a fizetés 
előtti napokon pedig segí-
tett a pénzt csomagolni. 
Munkája ellen különösebb 
kifogást nem emeltek, csu-
pán a szállításnál volt egy 
afférja, úgymond „átverték" 
a gépkocsivezetők. 

Amikor a vállalathoz ke-
rült, akkor szerződést kötöt-
tek vele egy esztendőre. A 
szerződés lejárta előtt ér-
deklődött, hogy mi lesz a 
sorsa a jövőben, mire szá-
míthat Azt válaszolták, hogy 
majd meglátjuk. 1965. július 

9-én lejárt a szerződés. A 
vállalat ajánlata meglepő 
volt, felvették volna a szá-
rítóba három műszakos be-
osztásba segédmunkásnak, 
oda, ahol annak idején a cso-
portvezetői munkakört is 
betöltötte. Ml mást tehetett, 
fogta a munkakönyvét és 
hátatfordított a paprikafel-
dolgozónak. 

Az elmúlt három eszten-
dő eseményeit is csak sű-
rítve. Munkahelyei: pince-
gazdaság, konzervgyár, mag-
feldolgozó, erőmű laborja, 
szalámigyár, szövetkezeti 
zöldségüzlet, iskolai tejbolt, 
vendéglátó vállalat üzemi 
konyhája, vízügy, s most az 
élelmiszer és vegyiáru nagy-
kereskedelemnél számlázási 
osztály. 

Mindenütt bizakodással lé-
pett munkába, s a legtöbb 
helyen ígéretet is kapott, 
hogy nyugodt munkahelye 
lesz, akár a nyugdíját is ott 
szerezheti meg. Sajnos, se-
hol sem újították meg szer-
ződését, egy hónap, három 
hónap, hat hónap, és szed-
hette a sátorfáját. 

Nem akarom felmenteni 
Samu Margitot, valószínű 
hibás lehet ebben a kálvá-
riában. De Samu Margit igen 
fiatal, szülők nélkül nevel-
kedett, technikusi oklevelet 
szerzett Az ő helye semmi-
képpen sem lehet a vízügy-
nél, ahol a mérőléceket ra-
kosgatják jobbra-balra. A 
tartósító és húsipari közép-
káderekre éppen Szeged ipa-
rában van nagy szükség. 
Mind-mind igényli a jól 
képzett fiatalokat. Miért nem 
segítik ezt a lányt? Előttem 
is érthetetlen. Ahhoz, hogy 
számlákat másoljon, nem 
feltétlenül szükséges ipari 
technikum. Bizonyos: Samu 
Margit helye csakis a szak-
májában képzelhető el. 

Gazdagh István 

SZŐLŐTERMELŐK! Megkezdtük 1968/89. évre a 

borszőlő, must, bor 
értékesítési szerződések kötését 
Kérjük keressék fel helyi pincészeteinket, ahol rész-
letes felvilágosítást adnak és szerződést kötnek. 

MAGYAR ÁLLAMI PINCEGAZDASÁG 
Csongrád—Szolnok vidéki üzeme. 
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1968. június 24-én (hétfő) este 8 óraikor az 

Újszegedi Szabadtéri Színpadon 

Halló! Itt Rádió Novi Sad 
címmel mutatkozik be 

Guhik Mira, Boross Mirjana, Boross István. Biszák 
Júlia, Lévai Ferenc és B Dimitrijevic COMBÚ-
tánczenekara. Jegyek elővételben a Színház Szervező 
Irodájában, Kárász u. 15. Telefon: 13-365. 
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tanári asztallal, illetlenség 
diskurálni. Szelíden ültek, ki-
csit meghatódottan. Később 
jöttek a többiek. Jöttek az 
osztálytársak, s az ajtón át 
velük siettek be az emlékek; 
hírek egymásról, az élőkrőL 
a meghaltakról. Padokban 
kötött, életre szólt barátsá-
gokról, küzdelmes hétközna-
pokról, hétköznapok öröme-
iről, bánatairól. Szomszédok, 
egy utcában lakók csodál-
koztak össze:: „hát te is", 
„persze, én is", „hogy mi 
osztálytársak voltunk?", 
„azért voltál oly ismerős ne-
kem" . . . Még botladozott a 
nyelv, tegezés és magázás 
keveredett elnéző-bocsánat-
kérő mosoly kíséretében. Az-
tán néhány perc alatt zúgó 
méhkassá változott az osz-
tály. S újabb percek múltán 
már nem akadt ismeretlen; a 
22 osztálytárs, egy-kettő hí-
ján, megint iskolai osztállyá 
szerveződött. 

Megérkeztek a tanárok ls. 
Először dr. Vajtai István — 
ő tanította a magyart. Szinte 
adta a kilincset a latin nyelv 
tanárának, a csendes szavú 
dr. Palásti Lászlónak. Dr. 
Inczefi Géza elkésett. Már 
javában folyt a bensőséges 
házi ünnepség, mikor mente-
geződve beállított. Az osz-
tálytársak persze hogy mél-
tányolták indokait — noha 
orvosi igazolást nem hozott 
magával. Amikor hozzá ke-
rült a szó, tovább szabadko-
zott: „Tudom, nem volt egy-
szerű dolog olyan nép irodal-
mának, nyelvének oktatása, 
mely akkor aligha tűnt ro-
konszenvesnek." A németet 
tanította. 1945-ben. 

• 
Szabó Árpád, az Ady-kol-

légium igazgatója, aki vállal-
ta a húszéves érettségi talál-
kozó előkészítésének „felde-
rítő" munkáját — rövid em-
lékbeszédet mondott. Mint 
bőréből vedlő kígyó, kere-
setlen szavai mögül előbújt a 
nyers történelem; egy csüg-
gedésben-reménységben órá-
kat napokra zsúfoló eszten-
dő krónikás eseménynaptára. 
Az egykori Baross Gábor 
Gimnáziumban csak úgy ma-
radhatott életképes a Dolgo-
zók Gimnáziuma, ha tanulói, 
tanárai hihetetlen lelkese-
déssel, energiával dolgozták 
végig a napi órákat, délután 
négytől nyolcig. Dolgozták, 
hiszen a munkapad mellett, 
a romok takarítása, a család 
élelmezése, ruházása közben 
Cicero beszédeivel bajlódni, 
a logaritmus agytornáján 
birkózni, vagy Arany János 
verseinek eszmeiségét kibo-
gozni ; értő-okosan tudást 
óhajtani, azért megszenved-
ni — csak nagyon komoly 
munkával lehetett. A tanulás 
ingyenes volt, a felnőtt-ta-
nulók tudásvágya drága. 
Annyira, hogy szalonnát, 
lisztet, krumplit hoztak az 
iskolába, tízdekánként osz-
tották szét a tanároknak. 
Hetvennégyen iratkoztak be 
1945 szeptemberében — bő 
két és fél esztendő után pe-
dig egy ország szerető aggó-
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dása szurkolt a megmaradt 
huszonkettőnek, vajon sike-
rül-e az érettségi. Sikerült. 
Azóta elment két évtized, s a 
vasipari gyakornokból osz-
tályvezető lett, a tisztviselő-
ből egyetemi adjunktus, a 
cipészből középiskolai tanár, 
a napszámosból színész. So-
kon már nyugdíjasok. 

* 
Szabó Árpád egyízben az 

ősz hajszálakról beszélt Va-
laki tiltakozott, s az osztály-
társak harsány nevetéssel 
nyugtázták, ő már kopaszodik. 
Kezemben az iskola évköny-
ve, belőle olvasom: „A ma-
gyar kormány 1945. novem-
ber 21-én kelt rendeletével 
különleges célú és tanítás-
rendű iskoláknak, az úgyne-
vezett Dolgozók Iskoláinak 
létesítését rendelte eL Ezek 
az iskolák középfokú vagy 
középiskolai tanulmányok 
folytatására nyújtanak lehe-
tőséget azoknak a felnőtt 
dolgozóknak, akik önhibáju-
kon kívül nem szerezhettek 
ilyen iskolai végzettséget 
Egyrészt igazságtalanságokat 
tesznek jóvá: utólagos tanu-
lási alkalmat nyújtanak 
azoknak a felnőtt kenyérke-
resőknek, akik fiatalabb ko-
rukban önhibájukon kívül 
nem juthattak iskolázottság-
hoz, másrészt a vezetésre hi-
vatott javaréteg kiválogatá-
sát — ha elkésetten is — 
kiterjesztik a dolgozó nép 
széles rétegeire..." Az or-
szágszerte életre serkeni 
Dolgozók Iskolájában az első 
érettségi vizsgákat 1948-ban 
tartották. 

Es az országban elóször 
Szegeden érettségizett az a 
22 osztálytárs, akik ha né-
hány órára is, de összejöttek 
mégegyszer visszaálmodni 
felnőtti gyermekkorukat. 

Nikolényi István 

Örmény népi 
művészeti 

kiállítás 
Tegnap a kulturális kap-

csolatok Intézetének Doroty-
tya utcai bemutatótermében 
ünnepélyesen megnyitottak 
az örmény népi művészet ki-
állítását Jelen volt a meg-
nyitáson Kristóf István, az 
MSZBT főtitkára, Demeter 
Sándor, a kulturális kapcso-
latok intézetének alelnöke. 
Ott volt V. A. Koroljov és 
Sz. Sz. Szatucsln tanácsos, 
a szovjet nagykövetség kép-
viseletében. A kiállítást dr. 
Dobrovits Aladár egyetemi 
tanár, a neves művészettör-
ténész nyitotta meg. 
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