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Beszélgetés egy falusi tanítóval 
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Szatymazra érkezik a délutáni 
személy. Leugrom s mind jár t meg-
kérdem az egyik utastól, egy fia-
talasszonytól — ak i idevalósinak 
látszik: 

— Ismeri-e Füzesi József taní-
tót? 

— Hogyne ismerném! 
— S meg tudná azt is mondani , 

merre lakik? 

— Azt nem tudom — feleli a 
fiatalasszony —. de tessék itt a 
boltban megkérdezni. 

Az ál lomás mögött i utcasoron 
megyek a bolthoz. Belépek, s ú j ra 
megkérdezem, hol lakik Füzesi Jó-
zsef, Egyszerre 

hárman ia felelnek: 

a boltos, egy idősebb asszony és 
egy f iatal leány. 

— Biztosan otthon is talál ja. Az 
előbb lá t tuk Itt elmenni . Jánosszál-
láson lakik, nem messze az ártézi 
kúttól . 

E l indulok hát Jánosszállás felé. 
Átmegyek a sorompón, a vasúthoz 
közel jobbra letérek egy kis ös-
vényre. Ezen eljutok az országútra. 
Közben a járókelők elkalauzolnak 
a tanító lakásához. 

A kapun belépve kis szőlősker-
ten keresztül visz a házhoz az út. 
Elsőnek két kutya veszi észre ér-
kezésemet: egy kisebb láncon tar-
tott, s a szabadon szaladgáló na-
gyobb házőrző. A csaholó ebeket 
azonban hamarosan megfékezi jobb-
ról egy hang. Arra nézek, s idő-
sebb nénit látok ott, épp az álla-
tokkal foglalatoskodik. Odamegyek 
hozzá s mondom, m i járatban va-
gyok. 

— Ja j , de még nem jött ám ha-
za az u ram — mond ja a néni. 

Bemegyünk a konyhába, s így vá-
rakozom most már. Beszélgetünk. 
De hogy ne hasztalan mú l j on az 
idő, Füzesi nén i maga elé vesz egy 
nagy szakajtó kukoricát és morzsol. 
Amíg a kukoricaszemek sokasod-
nak a kosárban, mesél. 

Mirő l is mesélne? Mi rő l mesél 
minden anya szívesen? A gyere-
keiről, a fiáról, no meg a lányáról. 
Mesél tehát a Laciról, s úgy tűnik , 
min tha a Laci kis gyerek lenne 
még; olyan kedves, szerető hangon 
szól róla. Laci f iú azonban má r 
nagy: geológus. Miskolcon a mű-
egyetemen tanított, most pedig a 
komló i bánya geológusa. Éppen 
most vár ja haza Füzesi néni. 

Közben a beszélgetés megszakad, 

hiszen 

még kint is vár a dolog; 

addig jó azt elvégezni, amíg vilá-
gos van. Há t én is kilépek az ud-
varra. A ház előtt hatalmas, öreg 
lűzfa emelkedik s haj l ik őszülő 
ágaival a föld felé. Jobbra néhány 
száz méterrel tornyos villa. Balra 
nem messze az állomás. És minde-
nüt t házak, tanyák, közöttük meg 
kertek, földek. 

Közben beszélgetünk Füzesi né-
nivel. 

— Sokfelé éltünk mi már. Be-
jártuk ezt az egész tanyavilágot, 
míg idekerültünk. 

Ezalatt k int leszáll a sötétség. 
S megérkezik Füzesi József. Rög-
tön az iskolára térül a szó. 4 

— Mikor hallottam, hogy en-
gem i s jelülnek a falusi nevelők 
országos konferenciájára, java-
soltam kartársaimnak, hogy min-
denki adja be kívánságát, pana-
szát, kérdését vagy javaslatát egy 
kis levélben. Épp ma néztem: ed-
dig nyolc levél érkezett. Egyik 
nevelő például azt kérdezi levelé-
ben: m i lesz a nem szakosított 
nevelőkkel, mikor szakosított ne-
velök kerülnek a tanyai iskolák-
hoz is a felső tagozatra, viszont 
a z alsó osztályok nevelői létszáma 
teljes lesz már? 

Ez a kérdés érdekes, erre én 
nem is gondoltam. De feltétlenül 
utána járunk majd hiszen több 
kartársunknak problémát okoz. 

— Most volt a negyedévi osz-
tályozó gyűlés. Ki tűnt , hogy akik 
tavaly nagyon jó eredménnyel vé-
gezték a negyedik osztályt, most 
ötödikben egy-egy jeggyel vissza-
estek. Ez számomra azért is fon-
tos, mer t éppen negyedikben taní-
tok. Mi , itt elhatároztuk, hogy 
jobban fokozzuk a hospitálást. Ez-
által az alsó ós felső tagozat mód-
szerei közötti különbséget csökken-
teni akarjuk, illetve 

a két módszert egymáshoz 
közelebb hozzuk. 

hogy ne jelentsen a tanulóknak 
zökkenőt a felső tagozatba lépés. 
Én például a negyedik osztályba 
arra törekszem, liogy a tanulók 
hozzászokjanak a gyorsabb írás-
hoz és az olyan olvasáshoz, amely 
lehetővé teszi a jegyezést is. Ezt 
akarom különben a táblavázlattal 
i s fejleszteni. Egyébként úgy gon-
dolom, hogy ez a probléma a kon-
ferencián is felmerül majd. 

Az idő későre jár , búcsúzom és 
indulok az állomásra. Füzesi Jó-
zsef kikísér. Közben még elmondja 
azt is, hogy milyen pontosan meg-
szervezték ezt a konferenciát az 
indulástól az utolsó percekig. Fel-
merül az a kérdés is, hogy kik men-
nek még a járásból a konferen-
ciára. 

S így beszélgetünk, amíg a vo-

nat megérkezik. Ezalatt megtudom 

Füzesi Józseftől, hogy több nyel-

vet beszél. Azután — a nyelvek-

ről — a könyvekre fordul a szó. 

Sokat olvas és néhány sorban — 

emlékeztetőül — feljegyzi a köny-

vek tartalmát, meg egy-egy érde-

kes, különös, jellemző mondást. 

— Most a tanítványaimnál is 
bevezettem ezt. Minden olvasmány-
ról pársoros 

visszaemlékeztetö jegyzetet 

készíttettem velük. így sokkal job-
ban felelevenedik bennük a tanult 
anyag. 

A rövid percek alatt még sokat 
mesél iskolájáról, kartársairól. Sza-
vaiból az mutatkozik, hogy szereli 
kollégáit, szívesen dolgozik vetülj. 
Olyan érdekesen "mesél úgy elhall-
gatom, hogy az elindult vonatra 
kell gyorsan felugranom. Kinézek 
a párás üvegen: a tanyák ablaka 
vi lágl ik mindenütt. Tán valame-
lyikben éppen az ő egyik tanítvá-
nya készül a holnapra. 

(németh) 
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A társadalmi tulajdon megvédésére kezdeményezett mozgalmat 
a sándorfalvi gépállomás DISZ szervezete 

A sándorfalvi DISZ-fiatalok ver-

senymozgalma a dolgozókkal egyet-

értésben kezdődött. Pár nappal ez-

előtt az üzemi gyűlésen mintegy 

20—25 gépállomási dolgozó, többsé-

gük fiatal, vett részt. Jakus Piros-

ka DISZ-titkár ismertette a tár-

sadalmi tulajdon védelmére kezde-

ményezett mozgalom célkitűzéseit. 

A beszéd után ifj. Kozma István, 

gépállomási művezető felajánlotta 

támogatását és kérte az idősebb 

szakmunkásokat, támogassák és 

vegyenek részt a takarékossági 

mozgalomban. Szabó Antal iroda-

vezető az irodai eszközök megta-

karításával akarja segíteni a moz-

galmat. A javítóműhely dolgozója, 

Elekes István, elmondta, hogy 

nagy lehetőségek vannak náluk ls 
a társadalmi tulajdon megvédését il-
letően, ezért csatlakoznak a moz-
galomhoz. Németh József a gép-
állomás igazgatója „húsunkba vágó 
kérdésként" szólt a takarékosság-
ról. 

— Már előbb is foglalkoztunk 
ezzel a fonlos problémával. de 
nagy szükség van arra is, hogy 
ezentúl az if júság is küzdjön a 
társadalmi tulajdon védelméért. — 
mondotta. —Tóth József i f jú brigád-
vezető örömét fejezte ki a mozga-
lom megindulásával kapcsolatban 
és ígéretet tett: brigádjában segí-
teni fogja a fiatalokat és ő inaga 
is cselekvő részese lesz az ál lami 
tulajdon védelméért indított moz-
galomnak. 

A sándorfalvi DISZ fiatalok felhívása 
Pártunk és kormányunk központi 

felhívása alapján elhatároztuk, 
hogy a társadalmi tulajdon meg-
védése érdekében mozgalmat indí-
tunk. E mozgalom elindítására az 
késztetett bennünket, hogy a mi 
gépállomásunkon is az elmúlt 
évek folyamán több esetben fordult 
elő pazarlás, hanyag nemtörödöm-
eég a nép vagyonával. Például 
húrom traktorosunk elszántotta di-
namóját, melyből kifolyólag több-
napos keresés után kettőt sikerült 
megtalálni. A harmadikat össze-
nyomta a traktor. Hasonló eset 
fordult elő a ventillátor-szíjakkal 
is. Az üzemanyag-vedreket szin-
tén összetaposták, az ekevasakat 
elvesztették. A helytelen gépkeze-
lés következtében összetörtek mun-
kagépeken is. Gondatlanságból ki-
folyóan számos szerszám elveszett. 
Sőt lopás is előfordult és az üzem-
anyag hűtlen kezelése miatt jelen-
tős károk keletkeztek. 

Hogy a jövőben ilyen visszaélé-
sek ne forduljanak elő, mozgalmat 
indítunk 8 a mozgalom sikeréért 
kérjük a gépállomások, az á l lami 
gazdaságok, a termelőszövetkezetek 
és egyéb mezőgazdasági üzemek 
DISZ-szervezeteinek csatlakozását. 
Mozgalmunk versenypontjai a kö-
vetkezők: 

1. Gépeinket, szerszámainkat 
szocialista megőrzésre vesszük át 
8 azok karbantartásával az el-
használódási időt meghosszabbít-
juk . 

2. Újítással felújítással az el-
használódott anyagokból az alkat-
részeket, fogyó eszközöket, szerszá-
mokat (például lendkerék, lehúzó 
csavarok, zsírdobozok, kéziszerszá-
mok stb.) saját erőnkből is pótol-
juk s ezáltal csökkentjük az ú j 
beruházásokat. 

3. A körzetünkbe tartozó terme-
lőcsoportjainkban amellett, hogy 
az állategészségügyi alapvető 
követelményeket betartjuk, az el-
vetett gabonaféléket és kapásnö-
vényeket a korszerű agrotechnika 
követelményeinek megfelelően ápol-
juk, küzdünk a növényi és állati 
kártevők ellen. Segítünk megóvni 
a csoportok vagyonát. 

4. A társadalmi tulajdon védel-
mének tekintjük azt. is. ba 

J A N C S I K A T O N A L E S Z 

a) a legszükségesebb áramot fo-
gyasztjuk a javítóműhelyben és fe-
leslegesen sehol sem égetünk vil-
lanyt; 

b) az üzemanyag csepegtetését 
megszüntet jük; 

c) a tüzelőanyagot, szenet és 
fát csak a legszükségesebb meny-
nyiségben használjuk fel; 

d) a szociális juttatásból szárma-
zó munkaruhát , védőruhát, csiz-
mást stb. karbantart juk úgy, 
hogy a védőruhát havonként ki-
mossuk, megfoltozzuk, védjük az 
alatta lévő váttaruhát , melyet el-
szakadás esetén megvarrunk. A 
csizmákat naponta letakarít juk és 
lezsírozzuk. 

5. A munkafegyelmet megszilár-
dít juk, ha a munka időt teljesen ki-
használjuk. Ezáltal biztosítjuk a 
téli gépjavításnak határidőre (feb-
ruár 25.) való befejezését. E célt a 
munkaverseny jobb megszervezésé-
vel, felajánlásaink teljesítésével 
fogjuk valóravál tam s arra törek-
szünk, hogy gépeinket jó l kijavít-
suk. 

6. A társadalmi tulajdon védel-
mét azzal is elő akar juk segíteni, 
hogy a téli gépjavítás folyamán s 
az ezt követő időszakban magun-
kat szakmailag és politikailag ké-
pezzük. ennek érdekében tapaszta-
latcserét tartunk, a szakmai köny-
veket tanulmányozzuk és résztve-

szünk a politikai oktatásban. 
Mindehhez kér jük az idősebb dol-
gozó szakemberek segítségét, mert 
csak az tudja igazán megóvni a 
reájabízott gépeket, szerszámokat, 
aki egyúttal lelkiismeretes, de jó 
szaktudással is rendelkezik. 

7. A hanyagokat és a tolvajokat, 
az erőszakos, illetve szándékos Kin-
gátokat, anyagpazarlókaf felefclö-
ségre vonjuk, súlyosabb esetektrui 
a törvény elé ál l í t tat juk. 

8. A fenti hét pontban foglaltak 
betartása érdekében a következő-
ket ha j t juk végre: 

a) ö t t agú ellenőrző brigádot ala-
kítunk, melynek tagjai a vállalat-
vezető, egy pártvezetőségi tag, a 
DISZ-vezetőség egy tagja, egy idő-
sebb és egy f iatalabb szakember, 
akiknek tekintélyük van a fiatalok 
körében. 

b) A brigád által gyakorolt m-

lenőrzéseket rendszeressé tesszük, 
kéthetenként értékeli a mozgalom 
eredményeit és hiányosságait. A 
brigádba bevont DISZ-vezetőségi 
tag tájékoztatja a f iatalokat a ver-
seny eredményeiről. 

c) A társadalmi tulajdon megvé* 
dóséért kezdeményezett mozgalom-
ban biztosítjuk a DISZ-tagok példa-
mutatását. a k iváló eredményt el-
érőket népszerűsítjük, juta lmazzuk, 
a hanyagokkal egyénileg elbeszél-
getünk. Ennek megvalósítása érde-
kében brigádonként néhány ifjú-
gárdistát bízunk meg az ellenőr-
zéssel. 

d) Mindezek sikeres megvalósí-
tásáért kér jük a pártszervezetünk 
és üzemi bizottságunk segítségét és 
rendszeres támogatását. 

Jakus Piroska DISZ-titkár, 
Németh László pártt itkár, 
Németh József igazgató. 

• 

Min t értesültünk, a sándorfalvi 
gépállomás DISZ-szervezetének a 
társadalmi tulajdon védelmére kez-
deményezett mozgalommal kapcso-
latos felhívását a röszkei gépállo-
más dolgozói — közöttük a fiata-
lok is — elfogadták. A versenypon-
tokat az e lmúl t napokban megtár-
gyalták, a mozgalomhoz való csat-
lakozásukat bejelentették. 

A vasárnapi Radnóii-emlékünnepségek 

műsora 

Jancsi már harmad-
szor járta körös-körül a 
zajos tánctermet. Oly-
kor megállva, mély ku-
tató tekintettel figyelte 
a zenére járó lábakat, a 
fiatal lányok karcsú haj-
longását. Lebbent a 
szoknya, szőke, barna 
hajfürtök és megannyi 
mosolygó derűs arc hív-
ta táncra, csábította a 
ringó forgatagba. 

— „Csak járjátok. És 
te muzsikus, hej..." 

Hiába húzta szívből az 
egyik cigány a feszes 
csárdást, ö csak ment 
tovább. 

A parkett közepén 
pántlikás legények rop-
ták a táncot — kariká-
ba ölelkezve, tanulva a 
lépést, egymás lábát les-
ve. Magukban mulattak 
— bevonulókhoz illően. 
Jancsi ezt a kis jókedvű 
csoportot kereste. Igen, 
ide, közéjük tartozik. A 
körben volt még egy 
hely az ő számára is. A 
gyűrű nagyobb lett, ke-
rekebb és vidámabb is 
egy katonás legénnyel. 

S mikor végigjártatta 
tekintetét az ismerős ar-
cokon, tükörbe látta 
magát Baki Jóska, Sze-

dő Pista alakjában. Va-
lamennyien mind egy-
formának tűntek. Csak 
Pali bácsi volt más őszes 
hajával, a nagy kék sze-
mében ülő örömkönnyel. 
Az öreg esztergályos. 
Második édesapjuk. Ve-
lük járta az öreg a tán-
cot és "az aranyló bor 
hevétől fiatalosan cif-
rázta a lépést. 

Pali bácsi valóban a 
fiúk apja volt: az ügyet-
len kis tanulókból ő ne-
velt esztergályost. ö 
adott a gyerekek kezének 

szakmai ügyességet, 
hogy az alaktalan acél-
ból csapágyat tudjanak 
munkálni, ö tanította 
őket rendre, pontosságra 
a könnyelmű-fejűeket. A 
restből szorgalmas em-
bert formált. Az ő keze 
a sikertelenség órájában 
mindig segítő kéz volt. 
S most is velük van. A 
búcsúzkodás estjén. 

A nagybőgős még hú-
zott egyet vonójával. A 
vékony húrokon játékos 
dallam futott végig és 
szünet következett. 

A bevonulók csoport-
ja is az asztalok felé in-
dult, Jancsi belekarolt 
öreg mesterébe. 

— Holnap már katona 
vagy — kezdte a beszél-
getést Pali bácsi. 

— Még csak újonc — 
hangsúlyozta Jancsi nyo-
matékosan az utolsó 
szót. — Újonc, aki már 
nem civil, de még nem 
katona. 

— S te most azt gon-
dolod, hogy az újoncon 
lötyög a ruha, lóg a de-
rékszíj, a csizmája vagy 
nagyon nagy, vagy na-
gyon szűk. Kopaszra 
nyírt kis emberke, aki 
megijed minden sarzsi-
tól. Bolondot járatnak 
vele, kitapossák belőle a 
legnagyobb értéket, az 
emberi önérzetet. Azt hi-
szed: ez az újonc. Pedig 
a te katonaéleted más 
lesz. Nemcsak azért 
mert másképpen fogad-
nak benneteket. Más 
lesz az öregkatonák sza-
va és sorolhatnám még 
mindazt, ami más lesz: 
a kosztot, a ruhát, a szó-
rakozást, a sportot. De 
nem is ez a lényeg.. 

Egy pillanatnyi csend 
támadt. 

— Hanem mi?— tuda-
kolta Jancsi. 

— Az újoncok. Mások 
az újoncok, mint mi, 

amikor katonaidőnket 
szolgáltuk a császári és 
királyi hadseregben. Em-
berré nevelődtetek a 
munkában. Én tudom, 
hogy büszke lehetek 
majd rátok. Jó kezek kö-
zé fogsz kerülni, akik 
törődnek veled. 

A táncteremből kiér-
ve egy kerek asztal elé 
vezette Pali bácsi Jan-
csit. Két idegen férfi 
ült az asztal mellett, s 
középen az öreg felesé-
ge. A fiatal hadnagy is-
merősnek tűnt. Széles 
homloka hasonlított Pali 
bácsiéra. 

— Na most Jancsi 
fiam bemutatom az én 
legidősebb fiamat. Fiatal 
liszt még. Ismerkedjetek 
meg. 

Jancsi bátortalanul 
kézszorításra nyújtotta a 
karját, s a tiszt barátsá-
gos mosolyától vissza-
tért a mersze, öreg mes-
terére nézett, aki éppen 
szólni akart. 

De Jancsi mindent 
megértett. Tudta, hogy 
aki tegnap jó esztergá-
lyosnak tanította, annak 
a fia holnap jó katonát 
fog belőle nevelni. 

így is van ez rendjén. 

FORRAl JÁNOS 

Szeged népe vasárnap kegyeletes 

ünnepségeken emlékezik meg Rad-

nóti Miklós halálának tizedik ér-

fordulójáról. Radnóti Miklós Sze-

geden járt iskolába, a szegedi egye-

temen szerzett tanári oklevelst, 

egyik vezető tagja volt a Szegedi 

Fiatalok Művészeti kollégiumának 

a két világháború közötti egyik 

igen jelentős haladó baloldali, né-

metellenes csoportnak. Radnótit 

az ú jabb dokumentumok gzerint 

1944. november 10-én végezték ki a 

fasiszták. 

A vasárnapi ünnepségre Szeged-

re jönnek Radnóti volt évfolyam-

társai, barálai , Ortutay Gyula aka-

démikus. a Hazafias Népfront Or-

szágos Tanácsának tag ja Tolnai 

Gábor akadémikus, a Tudományos 

Minősítő Bizottság titkára és so-

kan mások. 

Délelőtt fél 10 órakor kezdőd-

nek az ünnepségek, amikor az 

egyetem Ady-téri épületén leleple-

zik Radnóti Miklós emléktábláját. 

Délelőtt 11 órakor a közalkalmazot-

tak kultúrotthonának dísztermé-

ben (Vörösmarthy utca 4.) Radnóti 

emlékünnepély lesz. Az emlékbe-

szédet Baróti Dezső, a bölcsészet-

tudományi kar dékánja, Radnóti 

volt egyetemi évfolyamtársa mond-

ja. Az emlékünnepélyen közremű-

ködnek Török Erzsi Kossuth-díjas 

énekművésznő. Kormos Lajos. Ko-

vács János, Lászlóffy Katal in, 

Miklós Klára, a szegcdi Nemzeti 

Színház tagjai és Zempléni Kor-

nél zongoraművész. 

A Szegedi Erdőgazdaság kertjeiben 

befejezéshez közeledik a csemetekiemelés 

Éjjel-nappal gépkocsik szál l í t ják 
az erdősítésre váró területre a fel-
szedett csaknem 20 mi l l ió kicsiny 
fát. Minden autóval erdőmérnökök, 
szakemberek utaznak, akik a hely-
színen gondoskodnak a csemeték 
azonnali elvermeléséről és arról, 
hogy lehetőleg miné l előbb meg-
kezdjék ültetésüket. Ezzel meg-
akadályozzák a gyökerek kiszára-
dását, s nagyban elősegítik válla-
lásuk teljesítését, azt, hogy az idei 
erdősítésnél a tavalyi 78 százalékos 
helyett 88 százalékos megmaradást 
érjenek el. 

Az ősszel a szegedi erdőgazdaság 
területén csaknem ezernégyszáz 
hold, nagyrészt mezőgazdasági mű-
velésre a lkalmat lan területen tele-
pítenek erdőt. 400 dolgozó hétfő 
óta mintegy 300 holdat erdősített. 

Megérkeztek má r a csemeték a 
Csongrád megyei tsz-ek, állami- és 
kísérleti gazdaságok legtöbbjébe is, 
amelyek az idén mintegy 75 km 
hosszú mezővédő erdősávot telepí-
tenek. 

A legeltetési bizottságok 65 kilo-
méternyi erdősávval kb, 12 ezer 

holdnyi legelőt ültetnek ma jd kö-
rül és osztanak szakaszokra. 

Az egyénileg dolgozó parasztok 
földjeik és házuk tája fásításához 
eddig 900 ezer csemetét kértek. Ré-
szükre az erdőgazdaság ingyen ad-
ja a fákat. A kért 900 ezerből már 
több min t 400 ezer csemetét eljut-
tattak az igénylőknek. 

Kitüntetés 
A Népköztársaság Elnöki Taná-

csa Madarász Emi l költőnek, a 
munkásmozgalom régi harcosának 
70. születésnapja a lka lmából a 
Munka Vörös Zászló érdemrendet 
adományozta. 

A kitüntetést pénteken délben 
Dobi István, az Elnöki Tanács el-
nöke adta át. Az ünnepségen jelen 
volt Darabos Iván, az Elnöki Ta-
nács titkára, Veres Péter Kossuth-
díjas, a Magyar í rók Szövetségé-
nek elnöke, Erdei Sándor, az író-
szövetség első titkára, valamint a 
magyar sajtó több vezető munka-
társa. 


