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• A tapintatról és az ünnep-
rontásról, valamint az efféle 
otthonok légköréről néhány 
napja más a véleményem. A 
szegedi Soroptimist klub és 
egy vál la lkozó jóvol tából 
ugyanis vendég voltam a gyer-
mekotthonban, egy kis kará-
csonyi előzetes erejéig. Nem 
tudom, hogy aznap kinek volt 
nagyobb meglepetésben része: 
a gyerekeknek vagy nekem. 

„Én vagyok 
a ház uia" 

Dr. Szűcs Péter igazgató 
főorvos csupazöld tél ikert-
szobájából egy fess. öltönyös 
úriember kíséretében vonul-
tunk át az ünnepség színhelyé-
re. Dani, aki eme különleges 
alkalom tiszteleiére zakót és 
nyakkendőt öltött, sarkát hu-
szárosán összecsapva bemutat-
kozott, majd fölszólí totta a 
jövevényeket, hogy kövessék 
őt. A nagyterem előtt átadott 
bennünket az ajtónál strázsáló 
kortársának, aki barátságos 
hátbavágással üdvözölte imá-
dott doktor bácsiját, majd te-
kintete megpihent rajtam. Né-
mi gondolkozás után szelfd 
mosolyra húzódott a szája, 
kezét arcomhoz emelte és lá-
gyan megsimogatott. Odabenn 
vidám társaság fogadott ben-
nünket. Ki tolókocsiban, ki 
gondozónője ölében, ki saját 
székén ülve követte csillogó 
tekintetével két jólfésült, mo-
solygós arcú, magas fiú min-
den mozdulatát. A srácoknak 
mindenkihez volt egy kedves 
szava, egy meleg érintése - és 
egy-egy szelet csokija, cukor-
kája. Idegen akcentussal ejtett 
szófosz lányok jutot tak el a 
fülemig. Hogy kik voltak ezek 
az ifjúk? Szűcs doktor Danit 
hívta segítségül a pontos vála-
szért, amelyet most is jegy-
zetemből másolok ide, hisz 
képtelen vagyok fejből megje-
gyezni. 

- Az-Utolsó-Napok-Szent-
je inek-Jézus-Kr isz tus-Egy-
há/.a- és-annak-kövelei - vágja 
rá egyszuszra Dani, majd hoz-
záteszi: 

- Hiába, én vagyok iti a ház 
esze. Nem ludia?! 

Meg is kapja érte a doktor 
úr dicséretét egy kis nyakpas-
kolás formájában. Dani diadal-
mámorban üget tovább egy 
újabb szem cukorkáért. S mlg 
nótára fakad ez a csokoládét 
majszoló, sors-verte, valami-
féle vesztett csata áldozatait 
idéző gyereksereg, elmélázom 
a szeretet mindent feledtető, 
varázslatos erején. 

Mormon fiúk 
missziója 

- Úgy hozta a vélet len, 
hogy ma épp itt van nálunk ez 
a két amerikai, mormon fiú, 
aki rendszeres lá togatónk. 
Idejönnek reggel és estig fog-
lalkoznak. játszanak a gyere-
kekkel, magyar szem számára 
meglepő természetességgel és 
szeretettel - mondja a főorvos. 
- Barátjuknak tekintik őket a 
mieink, s ez rendkívül hasznos 
is. hiszen sokuk számára éppen 
ez a rendszeres foglalkozás a 
záloga annak, hogy az elérhető 

Tejes fogyókúra 

Az öröm osztható. (Fotó: Nagy László) 

A szeretel varázslata 
Vendégként a hajdani Gladics utcában 

Ifjú újságíróként megfogadtam jóakaratú orvosisme-
rősöm tanácsát, és elegendő lelkierő híján nem készítet-
tem helyszíni riportot a Gladics utcai egészségügyi 
gyermekotthonban. Később, várandós anyaként az 
odalátogató, érzékeny lelkű inedikák élménybeszámolói 
tartottak távol ettől az intézménytől. Évekkel később 
jelentős önzetlen segítség révén bővült és szépült a beteg 
gyerekek otthona, s e/t ünnepelendő hidegtálas ven-
dégeskedésre voltak hivatalosak az adakozók és a pro-
tokollszcmélyiségek. az eseményt megörökítendő pedig 
az újságíró. Mivel addigra némi edzettségre tettem szert 
az élet árnyékos oldalán: erőt vettem magamon, és eleget 
tettem a meghívásnak. Igyekezetem azonban hiábavaló 
volt, mert gyereket egy szálat se láttam a dúsan meg-
terített asztal körül. 

fejlettség szintjén tartsuk őket. 
Nincs annyi elszánt gondo-
zónő, aki győzné ezt a munkát 
elég idővel és energiával. 

„Elder Lawrance" - olva-
som az egyik amerikai kitűző-
jén. Szóba elegyedünk. Megtu-
dom. hogy a 21 esztendős fia-
talember második éve tartóz-
kodik hazánkban, vallási ve-
zetője jelölte ki számára ezt az 
országot, amikor missziós útra 
vállalkozott. Bevallása szerint 
nem bánta meg. hogy ránk 
esett a választás: budapesti és 
összes nagyvárosunkban szer-
zett tapasztalata alapján úgy 
érzi: a két év letelte után is 
vissza fog térni ide. A szegé-
nyek, betegek, menekül tek 
segítésének szándéka hozta 
most hazankba , de. mivel 
történelmet fog otthon tanulni 
az egyetemen, érzi. múltunk 
tanulmányozása is vonzani 
fogja még erre a tájra. 

- Egyházunk arra buzdít 
bennünket, hogy szolgáljuk a 
rászorulókat. Hát mi keressük 
erre az alkalmat. És örülünk, 
hogy ha ilyen emberrel talál-
kozunk, mint Szűcs doktor. 
Sajnos, kevés van belőlük... 
Péter jó fej! - mondja elis-
merően. Társa bólogat hozzá. 

Elder Pitt három hónapja 
van hazánkban. Szegedre egy 
pesti kórházból érkezett. Nya-
ranta dolgozott , gyűjtötte a 
pénzt a missziós útra. Szülei 
megtoldották a hiányzó ösz-
szeggel , segí te t ték őt is e 
nemes elhatározásban, akár 

bátyját, aki Japánban végez 
missziós munkát. 

Örömre képesen 
• Nélkülözheti egyáltalán 
egy ilyen intézmény az em-
berek, különböző szervezetek 
együttérzését, segítségét? -
kérdezem a megnyeröen ba-
rátságos, szinte gyermekien 
játékos Jiatal orvost. 
- Ez egy olyan zárt világ, 

amely a kívülről érkezőt elő-
ször elrettenti. Aztán sokan 
rájönnek, hogy, ha más törvé-
nyek szerint is, de itt is folyik 
az élet. Itt is vannak örömre és 
szeretetre vágyó, örömre és 
szeretetre képes gyerekek. Hát 
igyekeznek adni nekik. 

• Kik segítenek még? 
- A rendszerváltás óta egyre 

többen kopogtatnak az ajtón-
kon. Ahogy megalakult a fe-
rences rend, megjelentek ná-
lunk a kispapok, az általuk 
gyűj töt t pénzen kirándulni 
vitték a gyerekeket, egyhetes 
üdülésükről gondoskodtak . 
Csodaszámba megy, ha ők el 
tudják érni, hogy egy szellemi-
leg fogyatékos gyerek evés 
előtt imára kulcsolja a kezét... 
Havi egy-két alkalommal föl-
keresnek bennünket a krisná-
sok, süteményt hoznak, zenél-
nek, énekelnek, táncolnak a 
gyerekekkel, hihetetlen örömet 
okozva ezzel. A máltaiaktól 
élelmiszert, a Pro Concordatia 
Populorum lovagrendtol játé-

kokat, ruhaneműt kaptunk. A 
Katolikus Ifjúsági Szervezettől 
medikusok, pedagógusjelöltek 
látogatnak bennünket, és szá-
mos, névtelenségéhez ragasz-
kodó adakozónk is van. 

Fizetség: 
egy simogatás 

Dr. Kürtösi Katalin a So-
roptimist klub elnöke szeré-
nyen a háttérbe húzódik, ami-
kor a délután fénypontja követ-
ezik: zsáknyi puttonyok tartal-
ma ömlik az asztalra. Vadonat-
új. színes pulóverek, nadrágok, 
papucsok és kiscsizmák között 
válogat. aki éri, és zsákmányá-
val szalad is, hogy fölpróbál-
hassa. Percek alatt gazdára lel 
a sok holmi. Nincs székhez, 
tolókocsihoz kötött gyerek, aki 
szintén ne szorongatná, simo-
gatná új holmiját. 

Kár. hogy nem tanúja ennek 
az adományozó: munkája ép-
pen külföldre, szólította. Azt 
mondta: nem akar visszaélni a 
gyerekek türe lmével , hadd 
örüljenek az ajándéknak mi-
előbb. Talán tavasszal, egy 
újabb csomagbontáskor majd 
találkoznak. 

- Ragályi Tamás, szőregi 
vállalkozó és neje több száz-
ezer forint értékű ruhaneműt 
ajánlott föl klubunknak azzal, 
hogy adjuk azoknak, akik rá-
szorulnak. Jutott belőle a csa-
ládsegítő központnak, a nagy-
családosok egyesületének és 
ezeknek a gyerekeknek is. Egy 
éve a csongrádi menekülttábor 
lakóin segítettünk, most a gye-
rekek, nagycsaládosok gondjait 
igyekszünk enyhíteni. Decem-
ber 3-án rendezünk egy jóté-
konysági koncertet is. bevéte-
léből, reméljük, szintén tu-
dunk majd örömet okozni. 

Búcsúzunk. Kikísér bennün-
ket a hólepte utcára a nyurga, 
öltönyös kamasz. Ráborul az 
orvos kocsijára, és simogatja, 
simogatja: 

- Szeretem. A doktor bácsi 
autója... 

Aztán elviharzik mellettem, 
miközben havas, hideg kezével 
megcirógatja arcomat. 

Chikán Ágnes 

A DM-PRESS és a DELMAGYARORSZAG 
hirdetésfelvételi irodája: 

Express Utazási Iroda és Szálloda Rt., Szeged, Kígyó u. 3. 
Telefon: 481-411. Fax: 11-310. 

A DM-PRESS-be szerdán 13 óráig feladott hirdetése 
pénteken megjelenik. 

Mindenféle hirdetésfelvételi ügyben állunk szíves 
rendelkezésükre. 
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az alábbiak: 

Alközpont: 62421-533 
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62421-703 

Titkárság: 62421-281 
Telefax: 62421-637 

F Ő S Z E R 
E l e k t r o p r o f i l K f t . 

Szeged. Dankó P. u. 4. 

Szép, kényelmes, 
tartós cipőt szeretne? 

MEGTALÁLJA 
AZ EXCLUSIV 
OLASZ C I P Ő K 
G R A T I A 
SZALONJÁBAN. 
S Z E G E D , 
S O M O G Y I U. 21. 

(a Somogyi Tejivó helyen) 

A kurucsonyi vásárlását kezdje 
n S z e g c d i T e x t i l m ű v e k I\1inl;il>oltjúl>:in, 

ahol kedvező árakon az alábbi termékekből válogathat. 
71 Krepp, szatén, damaszt és pamut ágynemű-garnitúrák, normál 

és extra méretben. "1 Méteráruk selyem, vászon, szatén 
anyagokból kilogrammos és ll\ árakon. "1 Lepedők, abroszok. 

konyharuhák, törülköző, pelenka, gardénialerlto. otthunka. 
D Különböző méretű kész függönyök. O Felnőtt- és gyermek-

pizsnina. 1 Extra méretű paplan, huzattal. ~) Nagyméretű betétes 
harisnyanadrág, és még számos termék közöl \alogathat. 

A Mintabolt megtalálható a l.t-as és a 90-es buszvégállomásnál. 
Nyitva: II -IMg8-l2és !3-l6-ig 

Hotel Orchidea 400 fóS 
különtermében továbbra is vállaljuk 
lakodalmak, rendezvények sz ínvona lasa^ 
lebonyolítását. ^ 
Különtermünket bérbe is kiadjuk. 
Éttermünkben a húsáremelés ellenére is 
változatlan árakkal várjuk kedves állandó 
és leendő vendégeinket. 
Cím: Balástya, Felszabadulás u. 4. 

^.T.: 6 2 / 3 7 8 272, 378-355 

Az ál lat tenyésztés 
rossz jövedelmezősége 
miatt az úgynevezett 
termelési kedv folyama-
tosan lanyhul. A tejter-
melést szemléltető kép-
zeletbeli grafikon si le-
sikló pályához hasonló, 
de még nem látszik a 
völgy mélysége . Me-
gyénk a győri és debre-
ceni térséggel együtt ah-
hoz a kisebbséghez tar-
tozik, ahol a visszaesés 
ellenére még a legjobb 
üzemek állják a sarat, s 
az ésszerűség határát 
súrolva is tartják magu-
kat. A folytatás nagyban 
függ az ebben az idő-
szakban időszerű, jövő 
évre vonatkozó felvásár-
lási árak közhírré téte-
létől. 

A Mezőgazdasági Termelók 
Csongrád Megyei Szövetsége 
és a Csongrád Megyei Agrár-
kamara által a DATE Hód-
mezővásárhelyi Főiskolai Ka-
rának épületében a minap 
összehívott szarvasmarha te-
nyésztési tanácskozáson sem 
volt más a középpontban, mint 
az árak, s a termelés bizton-
sága. A több felszólás kapcsán 
furcsa állapot körvonalazódott. 

Míg csökkent a tehénlét-
szám és a tejtermelés - a szep-
tember végi állapotot tükröző 
statisztikai adatok szerint me-
gyénkben a '90-es 34 ezer 400-
zal szemben az idén már csak 
25 ezer 400 tehén van - nem 
tűnt el a tejfelesleg. Az rt.-vé 
lett megyei vállalatot képviselő 
termelési igazgató, Csépai 
Róbert szavai szerint üzemeik 
a csúcshoz képest 60 százalé-
kos kihasználtsággal működ-
nek, s az idén várhatóan fel-
vásárolt 115 millió hektoliter 
tej negyed részére nem vevő a 
magyar ember. Országosan 
300 millió liter tejet kell az 
idén export célra feldolgozni, 
melyen ráadásul nyomott áron, 
támogatással kénytelenek túl-
adni. Nem a legjobb pozíció, 
ha a termelök az önköltséget, 
netán a jövedelmezőséget az 
árakban szeretnék érvénye-
síteni. 

A nem kevés buktató után 
nagykorúsodó Tej Termék-
tanács, amely a szerveződés 

időcsúszása miatt csak jövő 
szeptemberben élhet először 
teljes mértékben a rendtartási 
törvénybe iktatott jogaival , 
már most is ért el eredményt. 
A mezőgazdasági szövetség 
nevében felszólaló Tulipán 
Andrásné a cé lhoz veze tő 
tyúklépésként értékelte, hogy a 
mostani 22-vel szemben még-
iscsak bejelentette a miniszter 
a zsinórmértékül szolgáló extra 
tej jövő évi 25 forintos fel-
vásárlási árát. 

A megyei termelői érde-
keket a terméktanács 21 tagú 
elnökségében képviselő Elek 
Sándor komoly érdemi muri-
káról számolt be. Az árbizott-
ság tudományos igényű, egy 
38 ezer tehenet számláló kör-
zet reprezentatív adataira tá-
maszkodó felmérése szerint az 
idén nyáron 25 forint volt a tej 
literenkénti átlagos önköltsége. 
Ezt az inflációval, az extra lej 
többlet ráfordításával, a belépő 
földbérlettel, a szaporulat fel-
neveléséből adódó költségek-
kel '94-re aktualizálva 32,6-
ra jött ki az extra tej egy filirr 
nyereséget sem tartalmazó 
várható önköltsége. A szakmai 
érvekből önként faragtak e a 
szükségjavára, hisz a fogyasz-
tó szemszögéből túlzott áremel-
kedés további fogyasztás csök-
kenést okozhat. 

Az általuk javasolt 27 f: -
rintos ár 3 forint támogatást 
tartalmazott volna, a tárgya-
lások utáni miniszteri improvi-
záció viszont csak a.fele támo-
gatást tartalmazó 25 forint. 

Itt jelentették be, hogy jö-
vőre a helyi tejipar 110 millió 
liter tejet kíván felvásárolni s 
a jelenlegi szintű állami segít-
ség mellett nem tud a 25 fo-
rintos ár fölé menni. 

Tonkó Tibor, a Mezőgazda-
sági Szövetség szarvasmarha 
tenyésztői választmányának, 
elnöke szerint a mostani áii. . 
szerint folytatódik a vagyon-
fe lé lés . Ez az a lacsony 
gyasztási és termelési szí: 
tovább rontja a jövedelmez-
ségi esélyeket. Élőre meg 
laszolható kérdés, hogy a r a r ' 
v isszabi l len a normális 
gyasztási szint, kinek adjuk á' 
a piacot . A támogatot t áru 
azonnal a nyugati határon e-
rem. A mai döntések felei,', 
sége egyenlő a hazai termeies 
védelmével. 

T. Sx. I. 

„Mindig a fejünk felett döntenek 

Ár, ganmeia és fólia: mind I. osztályú 

SOLAR Fót 
minden méretben, 18 havi garanciával (áfával) 

pl.: 8,5-es fénystabil 9 375 Ft 
12-es fénystabil 13 125 Ft 

Forgalmazók: 

Gazdabolt, Szőreg, Hősők tere 10.405-428 
Kertészbolt, Balástya, Felszabadulás u. 6. 378-388 

Ez nem kacsa... Ez bunda- és borvásár!!! 
Használt bunda már 1000 Ft-tól 

Használt velúr 700 Ft-tól 

Új nutria-, róka-, farkas-, nyúlbunda 
rendkívüli akciós áron 

Piperecikkek reklámáron! 
A 

Uj női-férfi bőrdzseki-kabát vásár 
Már 12000Ft-tólü! Szeged - Technika Háza - MTESZ. 

November 26-án. pénteken 9-17-ig 


