Ki legyen az ötödik elnök?

Reggel már a községi tanácsházán is elolvastam egy
vaskos jegyzőkönyvet az üllési Kossuth Tsz elnökválságáról.
November
23-án
egy álló napig tárgyalta az
igazgatóság: ki legyen a következő elnök? Sok helybeli
kiváló gazda került szóba,
de mindegyik név mögött ez
áll: nem vállalja. A mostani
elnök Tassi Vince öt év alatt
sorban a negyedikként távozik. Arra hivatkozik, hogy
tiszavirágéletú
elnöksége
alatt teljesen tönkrementek
az Idegei,
gyógykezelésre
van szüksége, s legfeljebb a
zárszámadásig marad a helyén.
Közben értesültem arról,
hogy a művelődési házban
ismét ülésezik a tsz vezetősége. A fő téma: ki legyen
az elnök? Amikor odaérkeztem, valaki éppen akkor
utasította vissza az ajánlatot,
s még két nevet közölt, akikkel már beszéltek ' s üzenik,
nekik sem kell az elnöki
szék. Pedig akárhogyis —
ebben mindenki egyetértett
_ helybeli embert volna jó
megválasztani, akit ismer a
tagság és maga is eligazodik
a gadaságban.

tok megfáztak, hiányzott róluk a faggyú. Ezért hagyta itt
az állatokat az olasz kereskedő. A főkönyvelő újabb
kérdésére, hogy a melegágyi
salátát — ami szintén sokat
nyomott a tervben — miért
nem termelték meg, azt válaszolta:
— Mert kevés a trágya, a
szőlőkbe is kevés. Mindenki
tudja, hogy a homoki gazdaságok
krónikus trágyahiánnyal küzdenek.
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Vetélkedésre ugyan nem ugyebár, ez idegesíti az
Elkészültek a rádió és a
pedig ha időben átadják, a
alkalmas téma, mégis az embert,
rendes vételáron túl 70 fil- televízió hagyományos szálkeveredett ki belőle a váA városgazdálkodási véllér ártámogatást is kaptak veszteri műsorának felvéterosi tanácsülésen, amikor lalat nem bír a tengernyi
lei.
volna kilogrammonként.
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igazgatóság látható örömmel
már valaha olyan esős ősz, takarítása mindig is a házadta meg hozzájárulását. A majd az éjfélt, s a Himnuszt
felügyelők dolga volt, az
amikor ne lett volna?
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ni:
van
néhány
felesleges
után
képernyő
elé
ülhetnék
ezt a tervkészítéskor is? A
va járhatatlanok ilyenkor;
^ ^
milliónk,
mire
költsük?
Ebfőkönyvelő férfiasan belátta:
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aszfaltozó gépekkel képzelbanktól. S még az így szer- érvényesítse hibás, megalaNyugodjunk bele a meg- jük el. De nem képzeljük,
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meglepetés.
Több helyen máris ki kell nek. fgy jutott odáig, hogy
az arra járó dömperek. Azt következetesen
fellépne
21.35-kor „Szilveszter, vagy
szántani a szőlőket, pedig szavának nincs súlya az emis hallottuk, hogy egy sző- azok ellen, akik elhanyaéppen jövőre fordultak volregi Iskola bekötő útjának golják a járdák, utak tiszelőtt, jóllehet önmaga amit akartok" — a Vidám
Milliós
mérleghiány na termőre. Víziárásos sző- berek
rendbehozásához lenne sa- tán tartását. Néhány haigazolására
— különösen Színpadról jelentkezik a telak és lenne társadalmi nyag házfelügyelő, néhány
lőművelésre alkalmatlan ta- mostanában — mindent Íráskopogtat...
levízió hagyományos kabamunkás is, csak éppen a nemtörődöm gépkocsivezelajokban ültettek...
ba foglal.
réjával. A Himnuszt köveszállítóeszköz hiányzik. Te- tő miatt ne járjon bokáig
Mindezt közönnyel, szinte
Ördögh Jánost, a tsz párthát minden marad a régi- érő sárban százhúszezer
alapszervezetének
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lakóhea helyzet. Utóbb 4,5 millió közvetít
a
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pedig új ember, tehetséges
forint fedezetlen hiteltörlésés rendes. Azután azt latol- sőbb tudhattam meg, hogy re tettek javaslatot illetékes hangversenyt a televízió.
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elnök, beosztott, agronómus, tavaly pedig 239 ezer forint Csak
brigádvezető, aki öt év alatt hitelt kellett a telepítések <-«K most
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„kikészült"
kikészült" a Kossuth-ban rossz állapota miatt vissza- i g a z á n e r 6 s - megbízható keA Kenderfonó és Szövő- nehéz fizikai munkát
jenem tévedhetett mindig és vonni a tsz-től. És az idei zekbe kerüljön a gyeplő. Az
mindenben. Mégis menniök évre engedélyezett 213 ezer üllésiek forráskút felé tekin- ipari Vállalat műszaki dol- lentő
kéri rakodás is. Az
kellett. A tanácselnök azt
getnek. A szomszédban
- gozói ötletes újítással oldot- anyagmozgatás tehát így lé
A szőregi
borpalackozójavasolta, tán semmit sem forintra kellett csökkenteni,
ban tegnap befejezték
aa
kellene írni erről az ügyről. mert hiányoztak a pénz gaz- mintha csak nem ls lennének ták meg a központi gyár f ® nyegesen korszerűbb, s kímé- éves tervet, összesen 13 milA letesebb is a korábbinál. Ezfelhasználásának szomszédok — egész más nalraktározási gondját.
Mert lehetséges, hogy nekik daságos
700 ezer borosüveget tölugyanis á l t a l növekszik a ládák élet- lió
ezután is együtt kell majd feltételei.) A burgonyater- világ van. Ott már bebizo- növekvő termelés
töttek meg különféle fajtájú
dolgozniok azzal az ember- mesztés képtelenül nagv de- nyították: önzés és egyéni- már megkövetelte a meglevő tartama: a számítások SZÍ- borokból.
Az utolsó palacrel, hiszen az eddigi jelzések ficittel zárult, mivel a főagtároló bővítését, vagy új rak- rint csak ezzel 75 ezer forin- kokba „Fesztivál
gyöngye''
is észrevétlenül maradtak ronómus elmulasztotta an- eskedés nélkül, becsületesen,
márkájú
borkülönlegesség
évelv
egyetértve a gazdákkal, so- tár építését. A nagy építk® fet t a ] c a r í t a j l a k
a felsőbb szerveknél. Marik
került. A palackozó
üzem
Andrásról, a tsz főagronó- nak ellenőrzését, hogy a ré- hasem látott, magas terme- zesi feladatot lenyegeben uj
szocialista brigádja
elhatámusáről van sző. 1962-ben, szes termelők jól sablonoz- lési színvonalat, anyagi jó- típusú targonca elkészítésé- terozta, hogy a tervet befej®
nem sokkal a tsz megalaku- zák-e az árut? Rosszul csiAz újjáalakított, korszerű- ző utolsó palackot a 6zegedi
lása után államilag kihelye- nálták, ezért a vállalat meg- létet lehet megteremteni a re szűkítették a jó gondolatok.
sített tárolót csütörtökön ad Klauzál téren levő csemegezett szakemberként érkezett tagadta az átvételt. Később szövetkezet révén. S ez
üzletben ma délelőtt tíz óraÜllésre. Azt mondják róla, pedig már nem volt munka- jövő Ullésen is.
A megoldás
lényege:
a ták át rendeltetésének
az kor egy szerencsés vevőnek
nagyon erős támaszai lehet- erő az újra válogatáshoz. Tíz
- Csépi József
meglevő
raktárba
hatszintes
újszegedi
szövődében,
ajándékozzák.
nek, mert azóta akárhányállványsorokat
építettek,
szor cserélődött ki a tsz vezetősége, ő mindig a helyén
amelyek között a rendkívül
maradt, túlságosan is hozzákis
helyet igénylő emelőtarszokott ahhoz, hogy szaban
gonca közlekedik, mozgatja
don érvényesítheti akaratát.
Most aztán bekövetkezett
a fonalasládákat. Erre a céla baj! A Kossuth Tsz megTömörkény érdeklődésen® szen a Tömörkény műveiben
ra
régi, homlokvillás targonközelítően 3 millió forint álpünk kultúrája s zenéje iránt előforduló
dalidézeteknek
Az
egészségügyi
miniszter
gedés
veszélye.
Himlő
becát alakítottak át, úgyneve- még a múlt században, Bar- abból a jegyzékéből, amit
lami támogatást kapott 1966szabályozta
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véhurcolásakor,
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kiban és ennek ellenére — bár
zett oldalemelős rendszerű- tók és Kodály föllépése előtt Péter László bocsátott azfisez még nem végleges adat dőoltások rendjét. Az élet- ütéses tífusz ellen azokat
kezdődött, s ezért nem cso- kola rendelkezésére, vagy a
korhoz
kötött
oltásokon
kíkell
beoltani,
akik
foglalkové. Ennek nem kell a tároló- dálkozhatunk, hogy nem tett „Munkák és napok a Tisza
— egymillió forint körüli
vül
vannak
a
megbetegedés
zásuknál,
beosztásuknál
fogmérleghiány ígérkezik. (At- veszélye esetén kötelező, to- va veszélyeztetettek. Hastí- hellyel szembe
fordulnia, éles különbséget a népies da- partján" című gyűjteményes
tól függően mennyit énged vábbá a megbetegedési ve- fusz és paratífusz ellen pelok és az igazi népzene kö- kötetből, lehetett volna még
el az állam.) A vezetőségi szély megelőzését célzó oltá- dig azokat, akik e betegsé- mert az átalakítás eredmé- zött. Közismert mély bárét- több szép népdalt kiválasznyeként
oldalirányú
emelőülésen a főkönyvelő ismer- sok.
sága Dankó Pistával s eb- tani. Hogy csak egyet emgek bacilusgazdáinak
körtette a pénzügyi helyzetet.
Az életkorhoz kötött és kö- nyezetében élnek, vagy fog- mozgást végez. így a hely- ből fakadó sirig tartó kul- lítsünk: a „Megy a hajó 1®
A tsz másfél millió forint hi- telező védőoltások közül a lalkozásuknál fogva vészétúsza a szegedi
nótaköltő fele ..." kezdetűt,
szükséglete egy méterrel ki- dalai
ánnyal áll sorban a bank- rendelkezés elsőnek a tuber- lyeztetettek.
iránt.
Ugyanakkor
De az is igaz, hogy a műnál. Nem tudják kifizetni — kulózis elleni BCG-oltásokat
mint a hagyományos azonban mint realista író, soron elhangzott magyar nóHastífusz és paratífusz, sebb,
eltanulta és lejegyezte a ta- ták kétségtelenül a régibb
legalábbis
zárszámadásig említi. Ugyancsak életkor- gyermekeknél diftéria és szahallott
igazi népies műdaltermés legjavánem — a gazdák pénzét, ami hoz kötötten kötelező a him- márköhögés fertőzés gyanú- ilyen emelő-szállító szerkeze- nyavilágban
a részes paprikaművelésben lő, a diftéria, a szamárköhö- ja esetén is kötelező a vé- teké. Ebből következik, hogy népdalokat is. Vegyesen idézi ból valók voltak, s a XX,
századi epigon gyártmányaivégzett munkájukért jogosan gés-tetanusz,
valamint
a dőoltás. A járványos máj- lényegesen növelhették
a őket elbeszéléseiben.
val
illeti meg őket. Ezután a gyermebénulás elleni védő- gyulladás és a kanyaró megHa
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el, oltás.
előzésére
gamma-globulin- hasznos tárolóteret, s ugyan- dal kapcsolatát valahol b® fölényt képviselnek,
hogy az olasz exportra szánt
Több súlyos fertőző meg- nal kell beoltani mindazo- akkora alapterületen csak- mutatják, ott ezt a kettős- k e lMindenképpen
figyelembe
1
hízott bikák nagyrésze is betegedés ellen életkortól kat, akik ilyen beteggel
séget tükröztetni kell. Alapvennünk a lelkes és
nem
másfélszer
annyi
láda
itthon maradt, mert lyukas függetlenül kötelező a védő- érintkezésbe kerültek és ferjában tehát helyes volt, hogy a szorgalmas első gimnazisták
volt az istálló teteje, az álla- oltás, ha fellép a megbel® tőződhettek. (MTI)
kezdeményezését,
•fér el. Emellett megszűnt a Tömörkény gimnázium z® Cdicsérendő
nei tagozatának I/C osztálya v as, aa kt o k elismerés illeti a szaszombati ünnepélyén szép m o k >a ének- és zeneszászámmal szerepeltek Dank®
'
talpraesett fiatal
dalok, írónk és népünk ked- M" ap rr íi mk á s " mellett a sokoldalú
venc dalai, köztük olyan is t e t t
Erzsébet megzenésít i . a Hej korcsmáros, mit
Tömörkény-versét.
Csongor Győző
Embercsempészés! ügybem ítél- vele is. aki betegség miatt n e m ugrál kend ...), melyet maMI ÉS MÁSOK
az árva kisgyerek támogatá- kezett
fővárosi központi "
tar" ott" velük.
napság zenekaraink sok más
bíróság.
Magyarországra érkezve a haA XX. században élő em- sával folytatódik úgy, hogy a rületi
Az elsőrendű
" ;or<
vádlott. Marbeck tárállcmáson Marbeck egy ki- kitűnő szerzeménnyel együtt
ber oly sokszor elmondott rendező ezt a központi ma- György. 38 éves
Juhászt
üzletvezető, töltetlen vizum-űrlapot
talált, „elfelejtettek". Helyes volt
és leírt, megénekelt és meg- got beleágyazza a karács® nyugatnémet állampolgár, strass- magához vette, s Gransee fele- az is, hogy Juhász Gyulaburgi
lakos
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eresünk,
jelenített rohanása nem 1® nyi bevásárlások, ajándék® rokoni látogatásra Magyaror- megtalált útlevele alapián kitöl- versei alá is Dankó-nótákat
het olyan nagy, hogy köz- zások keretébe,
lehetőleg családosat.
szágra érkezett, s meglsmerke- tötte. lebélyegeztette azzal
a festettek. Arról ugyan lehet
Latávozáskor vitatkozni, hogy az első versben ne legyen gondja mások
A rendező legfőbb érdeme dett Gyurán Olga. 24 éves b ü f é s szándékkal hogy
kást biztosítunk.
Petőfl
foglalkozású
budakeszi
lakossal.
Gyurán
Clsa
klszöktetésére
tartalmilag
bajával törődni, mások to- az, hogy lírai
hangvételű Házasságot a k a r t a k kötni, de használja fel. Tervüket azonban hez, melyhez
Tsz- Röszke.
O. 16 635
szép népdal illett volna, mirődését szeretettél fogadni, filmjében a jó,
a segíteni nem k a p t á k m e g a szükséges a határon leleplezték,
A bíróság tiltott határátlépés ért éppen a „Lemondás" cíkedveskedéssel, ha kell, bá- akaró, a mások bajával tö- hozzájárulást. Marbeck ezt követően Is többszór meglátogat- kísérletében mondta kl bünös- mű műdalt választották. Vitorítással körülvenni ember- rődő ember mellett tett hi- ta
Fogyasszon m a g a s C-vitamenyasszonyát Magyarorszá- nek m i n d h á r m u k a t - Marbecket, szont szerencsés, találó volt
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