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Magyar ösztöndíjasak Készülés 
szovjet egyetemeken az őszi BNV-re 
A Szovjetunió 17 városá- A legtöbb elsőéves — a ha-

nak 65 egyetemén és főin- gyományokhoz híven Moszk-
koláján tanulnak magyar vában és Leningrádban szer-
ösztöndíjasok az üj tanévben, zi meg oklevelét. Az idén is 
Megtalálhatók fiataljaink fogadott magyar hallgatókat 
Lvovtól Novoszibirszkig, a nagyhírű moszkvai Lomo-
Harkovtól Odesszáig a test- noszov Egyetem, ahol kilenc 
véri szocialista ország szín- elsőéves iratkozott be a po-
te minden nagyobb Iskola- lltlkal gazdaságtan, a íilozó-
városában. összesen 1134 fia, a pszichológia és az al-
magyar diáknak kezdődött kalmazott matematika sza-
meg az oktatás szeptember kokra. 
1-én: több mint kéthurmu-
duk műszaki felsőoktatási in-
tézményekben tanul. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan az 
idén is 27ü-en lépték át elő-
ször a tanintézet küszöbét. 

A „gólyák" már július kö-
zepén elutaztak a Szovjet-
unióba: Kijevben és Harkov- . „ . , _ „ m 
ban hathetes intenzív nyelv- J " í ^ w 1 " ® " 1 ^ " 
tanfolyamon tökéletesítették k 0 z g a z d d s z 8 z a k o k a f c 

orosz tudásukat. Ezt követő- Az elmúlt tanévben 205-en 
en kl-ki elfoglalta öt-hat szereztek diplomát a Szov-
évre szóló „állomáshelyét", jetunióban. 

A Szovjetunióban tanuló 
ösztöndíjasaink túlnyomó 
többsége olyan szakmákat 
sajátít el, amelyekből ha-
zánkban nincs felsőfokú kép-
zés, vagy amelyekből a ha-
zainál specializáltabb az 
oktatás. Sok fiatal válasz-

Az építők még javéban te-
vékenykednek a két hét 
múlva nyíló őszi Budapesti 
Nemzetközi Vásáron. Az idő 
előrehaladtát jelzi, hogy a 
héten már megkezdődött a 
kiállítási anyag beszállítása, 
s megtartotta utolsó ülését a 
nagydíjak odaítéléséről dön-
tő zsűri is. A Hungexpo fő-
pénztára szerint elővételben 
eddig több mint 45 ezer je-
gyet és 1600 szakmai bérle-
tet adtak ki. Nagy még a 
felfordulás a vásárközpont-
ban, . a tapasztalatok alapján 
azonban ez megszokott, s 
természetes az is, hogy szep-
tember 22-i nyitásra minden 
elkészül. 

Ételek, italok, kiszolgálás 
mm 

Összegezés a nyári vendéglátásról 
A Csongrád megyei Ven- bisztró megújult, s méghozzá Az ünnepi hetek esemé-

déglátó Vállalatot — más gyorsan, az a vállalat igye- nyeihez hasonlóan a vállalat 
társvállalatokhoz hasonlóan kezetének köszönhető. Az át- tevékenysége is igen válto-
— a bevételt tekintve, ked- alakítás terveinek elkészíté-
vezőtlenül érintette az év sét, csakúgy, mint a kivite-
elején életbe léptetett alko- lezést, saját maguk, „házon ipari vásáron, az ifjúsági na 
holárusítási korlátozás. A belül" végezték. A Boszor- pokon, a kertmoziban, a Vi-
kasszájukból ily módon ki- kánykonyha gyorskiszolgálá-
esett forintok pótlósára sát illetően ugyan ínég ko-

zatos, mozgalmas volt a 
nyáron; a vendéglátósok az 

gadóban, s az augusztus 20-i 
ünnepségen is képviseltették 

ugyan többféle módszert is ránt sincs minden rendben; magukat. Hogy szolgáltatá-
kidolgoztak 
hidegkonyhai 

reggeliztetés, a „debütáció" kisebb-na-
és cukrászati gyobb zökkenőkkel azért 

saikra ne legyen panasz, s 
az ellátás megfelelő színvo-

termékek propagálása, étel- mégiscsak sikerült. Az étel- nala végett, gyakran még a 
kínálat bővítése stb. — kellő, bár automata gépsorai több- központ dolgozói, az ,jro-
a vállalat életében jelentős szőr is ellenálltak az őket disták" is fehér köpenyt öl-
forgalomnövekedéssel nem kiszolgáló ínyencsmesterek töttek, és a pult mögé álltak, 
dicsekedhettek. igyekezetének, a ineghibáso-

De azután elérkezett a Sze- dott alkatrészeket nem min 
A jó „csapatmunka" ered-
ménye nem is maradt el. A 
Csongrád megyei Vendéglá-gedi Ünnepi Hetek ideje, a időben kicserélni , 

rendezvényekre, a városba a z e t e I e k v a l a 8 Z ^ n e m to Vállalat forgalma ma mar 
érke-ző v e n d é a e k fogadására v o l t m m d l S megfelelő, egy- nemcsak, hogy eléri a tava-
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gondosan felkészültek, mint ™k c m . h a ^ d t
 f i k v a n t A'taLaban megfelelő volt a 

például az ünnepi progra- f«le. Az üzlet foa-galma azon- kiszolgálás színvonala! 
— ' " Nagy forgalommal búcsú-

zott a vendéglátó a Dóm té-
ren a nyártól. Most nemso-
kára az ősz köszöntése kö-

rnek szervezői. Sokakhoz ha- b a n ,{*?. is
f megközelítette az 

sonlóan ők is nemegyszer az 1 millió fonntot, ennek le- _ 
eget kémlelték, ha nyárhoz í f \ a z . e l f .77 s
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méltatlannak, felhőkkel "aioK — noztak a kasszaba. kára az ősz köszöntése kö-
morcoskodónak mutatkozott A vállalat vezetőihez ha- vetkezik, mégpedig az őszi 
az idő, hiszen az előadások j®! * Okosság is bi- vendéglátóipari napokkal — 
sikere számukra is fontos rakodhat abban, hogy az in- remélhetőleg hasonlóan "" 
volt S mivel a Dóm téri d u l a s „gyerekbetegsegeit" 
széksorok egyetlen egyszer k i n ő v e S z e g e d e l 8 0 ételbárja 
sem maradtak üresen, a vál-
lalat kasszájába is biztató-
an csordogált a pénz. Te-
gyük rögtön hozzá: megér-
demelten, hiszen a vendég-
látósok minden erejükkel 
azon fáradoztak, hogy a ven-
dégek ne csak a színpadi 
produkciókkal, hanem a bü-
fésorban, a sörkertben, az ét-
termekben és a hisztrókban 
„színre kerülő műremekek-
kel" is elégedettek legyenek. 
Melegben bőven volt üdítő, 
fagylalt és roll — ezúttal a 
sörellátásban sem volt szá-
mottevő fennakadás —, hi-
degebb napokon pultra ke-
rült a forralt bor, a tömé-
nyebb „lélekmelegítő" ls. A 
vállalat a napokban elké-
szült, a tapasztalatokat ösz-
szegző jelentéséből csipeget-
ve néhány adatot: a Dóm 
téren elfogyott többek kö-
zött 18 ezer 124 pár virsli, 
3 ezer 577 kilogramm kol-
bász, 94 ezer 554 liter hordós 
és 29 ezer 346 üveg palac-
kozott sör, 71 ezer 948 üveg 
üdítő. De szendvicsből, pék-
süteményből, feketekávéból 
is lényegesen többet forgal-
maztak, mint tavaly ilyen-
kor. Egy előadásnapon az 
átlagos forgalom 82 ezer 
883 forintot hozott a „kony-
hára", a Dóm téri büfésorok-
ban az utolsó fanfárhivoga-
tólg 1 millió 409 ezer forin-
tos forgalmat könyvelhettek 
el. 

Persze nemcsak a Dóm 
téren, az üzletekben is fel-
élénkült a forgalom, a Hági. 
a Szeged, a Lila Akác s a 
többi étterem, a bisztrók 
mellett a korszerűsített Bo-
szorkánykonyha is állta a 
vendégjárússal kapcsolatos 
megpróbáltatásokat. Ezúttal 
ételbár minőségben. Hogy a 
korábban sokak előtt tal-
ponállókent számontartott 

betölti majd a vároe ellátá-
sában a neki szánt szerepet. 

változatos programokkal 
feladatokkal. 

Ladányi Zsuzsa 

Napközikről, szociális otthonokról 
Sajnos, sok a magára ha- nyük tapasztalataik alapján, gedi járás községeiben azon-

gyott, elesett idős ember, hogy csaknem 3 ezren rá- ban kevés a napközi: nagy a 
Köztük az 1—2, nemritkán szorulnának a szociális gon- tanyavilág, s főként a házi 
8—10 gyereket is fölnevelt dozás valamelyik formájára, gondozói hálózat fejlődött itt. 
szülő. Amilyen természetes * Rúzsán, Öpusztaszeren, Bor-
napjainkban, hogy az élete Milyen intézmények várják dányban különösen nagy len-
delén levő korosztály ktilő- a megye öregjeit? ne az igény ilyen otthonra, 
nős figyelemmel és pénztár- Csongrád megyében 32 A megyének 11 szociális 
cát nem kímélő módon ne- öregek napközi otthona mű- otthona van, ugyancsak régi, 
veli gyermekét, éppoly ter- ködik, amelyek összesen 985 elavult épületben. Mórahal-
mészetessé kezd válni, hogy ember befogadására alkalma- mon az elmúlt években 50 
az idős szülőkre nem futja sak. Mégis általában csak helyet alakítottak kl, 1 mil-
se az időből, se az energiá- 800—840 lakója akad ezeknek lió 200 ezer forintból és sok 
ból. se a pénzből. Elszomo- az intézményeknek. Pedig társadalmi munkával. Há-
rító számok: a megye tanácsi meleg szobák, ízléses, kényei- sonló módon keletkezett 40 
szerveinek tavaly 55 alkalom- mes berendezések és ebéd személyes szociális otthon 
mai kellett hivatalosan föl- várja — sok egyéb kényelem Öföldeákon. Harminc embert 
lépniük a tartási kötelezett- mellett — az öregeket. A tudnak gondozni az átalaki-
ségüket nem teljesítő hozzá- megyei tanács szorgalmazza tott ásotthalmi-irodasori ts-
tartozókkal szemben, ö t eset- és támogatja — fiatal terve- kólában, Szegeden 210 ágyas 
ben szülőtartási pert is indí- zők társadalmi munkában szociális otthon. Ópusztasze-
tottak. • készítik a terveket — az ott- ren 150 személyes lakópavt-

Ezek bizonyára kirívó pél- honok fűtésének korszerűsíté- Ion épül majd. A VI. ötéves 
dák. Tény az is, hogy az ál- sét. Szegvár, Csanádpalota, terv időszakára húzódik a 
talános foglalkoztatás miatt Makó idős napközisei is köz- szegedi Tolbuhin sugárúti 
kevésbé képes ellátni beteg, ponti fűtés mellett meleged- épület átalakítása is. 
magatehetetlen édesanyját, hetnek. Sok múlik az ottho- Különösen szükség van 
édesapját a felnőtt gyerek, nok légkörén, amely az ott- szociális otthonokra a maga-
De bizonyára nem mérlegel- honvezető egyéniségének tehetetlen öregek számára, 
ték szülei sem a körülménye- függvénye is. Általában hí- Akkor is. ha egyes községek 
ket, miközben őt fölnevelték, vatásukat szerető, lelkes szak- idős lakói, akik közismerten 
A vér szerinti kapcsolat, a emberek irányítják a napkö- rászorulnának az intézeti el-
humanitás, mai erkölcsi el- zik életét. látásra — nem igénylik ezt. 
veink napjainkban is azt A megyei tanács vb egész- % 
diktálják, hogy elsősorban a ségügyi osztályán példaként 
család gondoskodjék az idős említették az apátfalvi ott- Furcsa kettősség rajzolódik 
emberről. hon vezetőjét, aki valóban ki az elmondottakból: szük-

Mindez természetesen nem otthont tud teremteni a la- ség lenne még több napközi-
mentesíti a társadalmat sem. kők számára. Mint a jó csa- re, de a meglevőkben is van 
Ellenkezőleg: a szociális el- Iádban, szokássá vált a köl- még hely. Kell a szociális 
látás, az öregek életkörülmé- csönös segítség: ünnepek otthon, de néhol elzárkóznak 
nyeinek javítása időszerű előtt nekilátnak édességet tőle. Az ok: a megye egyes 
társadalompolitikai kérdés, sütni, ott, a napköziben, és részein népszerűek ezek az 
Párt- és állami szervek fog- ki-ki viszi haza a maga adag- otthonok, máshol kevésbé, 
lalkoznak rendszeresen a ját, vendégmarasztalónak. Talán távol tartja a jelent-
tennivalókkal. Egy embernek sok egy csir- kezőket az épület korszerűt-

* ke: vesz néhányat a „nagy lensége is. De sokszor okoz 
Csongrád megyében — az család", fölbontják és eloszt- konfliktust az idősekben. 

1976-os adatok szerint — 104 ják maguk között. hogy az ellátás pénzbe kerül, 
ezer olyan ember él. aki túl Nem mellékes az sem. eb- S hogy mennyibe, az a tar-
van a nyugdíjkorhatáron, kö- ben a korban, van-e a közel- tásra kötelezett gyerek, gye-
zülük 94 ezren 60 évesnél jó- ben rájuk figyelő orvosszem. rekek kereseti igazolásától 
val idősebbek. A tanácsok Mindenhol van. Áltálában a függ. Márpedig nem egy 
nemrégiben rendre fölmérést körzeti orvos látogat el rend- anya- és apaszívű idős em-
végeztek az Ídő6 korú lakos- szeresen a napközikbe. A ber inkább kimarad önként, 
ság helyzetéről. Ami önma- „belbecs" tehát adott, a „kül- semhogy „háborgassa" ezzel 
gában felhívja a figyelmet a csínnel" azonban vannak még fiát vagy lányát. Pedig nem 
cselekvés fontosságára: 15 gondok. Többnyire más cél- a „csillagászati" összegről van 
ezer 777 idős ember külterü- lal épült, régi épületekben szó abban a néhány esetben 
leten, tanyán él. Általában kaptak helyet az otthonok, sem. A hivatal méltányos: 
sok a napjait magányosan újat csak Szegeden „gazdái- akinek 940 forint alatt van 
morzsolgató koros nő és fér- kodott ki" a tanács. Kiszom- a nyugdíja, azt mentesíti a 
fi, a családosok közül is több- boron is próbálkoznak: újat térítési díjtól. A nyugodt 
ségük gyermekeitől távol, épít a nagyközség is, a Sze- öregkorért. Épp a fölnevelt 
szintén idős társával vagy gedi Tervező Vállalat építé- gyerek ne kívánna nyugo-
egyedtil lakik. Nem csekély szei, társadalmi munkában dalmas öregkort tulajdon 
ez a szám: 6435 koros em- készítik a terveket. Szegvá- szüleinek? Különösen, ha a 
bernek egyáltalán nincs hoz- ron — saját erőből és me- pénz a legtöbb, amit ő maga 
zátartozója. A helyi tanácsok gyei segítséggel — fölújítják, adni tud? 
szakembereinek az a vélemé- bővítik a régi otthont. A sze- Chikán Ágnes 

Gémes Eexter: 

Mindig 
m a g a m 
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Érdeklődtem az unókaöcsém iránt, aki még 
akkor is fogságban volt. Nagyon nem kellett 
törni az eszem, mit beszéljek vele, mert ő tudott 
beszélni, méghozzá ízesen. Naponta többször lát-
tam, mellettem vitt el az út, ott jártak kocsival 
Szegedre, Mindszentre gyümölccsel. Jártában-
keltében mindig látta, hogy dolgozom, még az 
épületen is. 1950-ben építettük, nappal a víz 
kellett az építéshez, csak éjjel tudtam az ubor-
kát locsolni. Ezek meg éjjel indultak piacra. 
Mindig hallották, jár a veder a kútba, meg ta-
licskázom a homokot, székföldet, mikor, milyen 
anyag kellett másnapra. Látta a nagy darab, ré-
szes művelésű földjeim, a nevelő sertéseim. 

Egyszer a szomszédasszonyunk megmondta ne-
kem. hogy Béni (nem ez volt a neve, de nevez-
zük annak), mennyire dicsér, hogy milyen dol-
gos vagyok, milyen szépen építgetek, mikor éjjel 
mennek a piacra, vagy a kút zörög, vagy a var-
rógép mellett ülök, kilátszik az útra. 

Bosszantott ez a beszéd. Engem csak a mun-
kámé dicsérnek!? A magam valóságáé nem? Hát 
én olyan csúnya vagyojc? Olyan toprongyos? 
Olyan buszma? En'gem csak a munkám tesz di-
cséretre méltónak. 

Béni elegáns, jó trappú. nem ivott, nem csa-
vargott, dolgos volt. Szegény árva szívem, aki-
nek törvényes gazdája nem akadt, csak hóhéra, 
azon vettem észre magam, hogy felé húzott. 
Negyvenkilenc éves voltam, elpörlekedtem ma-
gamban, olyan nagy a világ, és testben-lélekben 
hozzám illővel nem találkoztam. 

Itt megakadtam, mar nem tudtam eszemből 
kivetni. De még a végsőkig megpróbáltam ma-
gam legyőzni. Megváltoztattam a misére járást, 
a kis misére mentem ű is arra jött, mikor el-

indultam, mindig megláttam, én is indultam 
lassan, hogy utolérjen. 

Már szívesen mentem vele, nem úgy, mint 
nővel, hanem mint szeretett férfivel. De ha rá 
gondoltam, hogy talán ő is szeret, mindjárt utá-
nagondoltam: a szorgalmamé. Ekkor már írogat-
tam, Rózsa Sándor is meg volt írva. Sok szerel-
mes vers a kedvesről, a boldogságról, olyan vágy 
költözött a szívembe, megtudni, valóban boldo-
gítanak-e a tiltott órák? 

Ha az eszemmel mérlegeltem a.szív követelé-
sét, akkor lehalkult a vágyam. Feltett szándé-
kom volt, házasságot nem kötök senkivel, mert 
esküdni könnyű, de elválni nehéz. Az annyi, 
mintha leégne a ház. Beszéd közben ő puhato-
lódzott, hogy miért nem megyek férjhez? Fe-
leltem: esküdni meg válni? O aztán magyaráz-
kodott, ne vegyek egy kalap alé mindenkit. Hat 
hónapja már, hogy együtt járogattunk, de csak 
a templomba, vagy esetleg boltból jövet együtt 
jöttünk, a bejárónál megálltunk beszélgetni, de 
be nem hívtam. Ha soká beszélgettünk, megje-
gyezte: „Ezzel az erővel be is mehettünk volna. 
Behívhatott volna." „Így is el tudjuk mondani, 
amit akarunk" — felelem. Szeptemberben volt 
búcsú Sándorfalván.' Ide, a testvéremékhez hiva-
talos voltam. Találkoztunk indulás előtt. Ismét 
együtt mentünk, én toltam a kerékpárt 

— Mikor jön haza? 
— Ügy öt óra tájon. 
— Elmehetek-e elébe? 
— Ahogy gondolja. 
— De kapok búcsúfiát? 
— Aki búcsúsok elé megy, annak jár! 
(Elváltunk. Nem voltam már a magam ura, 

gazdája. Lelkivilágomba belopózott, szavait gon-
dolatban ismételtem, mosolyát láttam. Egész hé-
ten elandalgott a lelkem a lénye körül. Ez az ér-
zés kiragadott a sivárságból, felemelt, nem a 
földön jártam. Olyan jó volt. Utána gondoltam: 
hát valóságban? Féltem már, hogy elveszek.) 

Visszatérve a búcsúhoz, vettem neki feketés 
színű mézeskalács-lovat. A Ieghitványabbat, írá-
sos újságpapírba csomagolták. Durvasággal akar-
tam magam védeni, hátha megsértődik. Egy órá-
val hamarabb indultam, hogy én hamarabb ha-

zaérjek, mint 6, de hogy el ne menjen, mutat-
koztam volna, hogy itthon vagyok, meg a búcsú-
fiát is odaadtam volna neki. O is hamarabb el-
indult, mint ahogy mondta. Balástyán találkoz-
tunk I 

— Maga nem így mondta, hogy indul! 
— Másképp jött a sorom, előre nem lehet 

tudni. 
Nem mutatott haragot, soha nem káromkodott, 

szava pontos, biztos volt. Beszélgettünk a búcsú-
ról. Mikor már közel értünk, mivel én öreg ko-
romban taViultam kerékpározni, mikor le akar-
tam szállni, igencsak elestem. Mondom neki, 
menjen egy kicsit előre, de hátra ne nézzen, 
mert leszállásnál legtöbbször el szoktam esni. 

Előbbre ment, de csak hátranézett. Én meg 
pont akkor estem el a kerékpárral. Belevágtam 
a bokám a pedálba. Letette a kerékpárját, de 
én akkorára, mire odaért, felkeltem. Kissé bi-
cegtem. A kerékpárom tolta befelé, meg javasol-
ta, hogy ecetes ruhát tegyek a bokámra. 

Akkor behívtam. Még csak egy szoba, meg a 
kiugró, illetve az előszoba volt készen. 

— Telepedjünk le ide! — mondom. 
— Hát a búcsúfia? — kérdi. 
— Itt van — mondom. Egyet rándult az arca. 

mikor a barna lovat az írásos papírban odaad-
tam. 

— Köszönöm! — feleli. — Eljöhetek-e vala-
melyik este, megtudni, hogy van a lába? 

— Eljöhet! — felelem. 
Már másnap este eljött. Nem szoktam kis baj-

ra adni, nem is fáj t már az én lábam. Kártyáz-
tunk, beszélgettünk. 

Közben feljött az ő sorsa is, hogy meg van 
öregedve, és sehol semmi. Megkérdezte: nem-e 
tudnám a sorsomat egyesíteni az övével? Csak 
úgy, mint eddig! — felelem. — Barátságból. 

Napáldoztakor elment haza, mert sok hízójuk 
volt, etetni. Mikor elment, megkérdezte, csütör-
tökön este eljöhet-e? 

Vártam a felelettel, az ész verte a koponyám 
belsejét. Nem! Nem! A szív súgta: El' El! A 
szám kimondta: El! 

(Rolytatjuk.) 


