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Földszint és emelet 
Az emeletes házat a falusi perc múlva mégis az állato-

ember szívesen megnézi, de kat szidja, 
nem szereti. Azt hisszük. Tu- — Ordít a malac a szom-
dok olyan faluról, ahol ősz- szédban, a kakas meg éjjel 
6zetanakodott két család, is kukorékol. Ha egyszer föl-
hogy a két porta határán ébreszt, nem tudok elaludni 
emeletes házat raknak. Kér- újra. Ha légpuskám lenne, 
ték az engedélyt, és kapták 
is vissza. Ebbe a községbe 
főnt nem terveztek emeletes 
házakat, maradjanak csak a 
földszintnél. Mondhatnánk, 
hogy egy példa nem példa, 
de arra jó, hogy a falu többi 

legszívesebben lelőném. 
— Kertes házban, tanyá-

ban még több dolga lenne 
a légpuskának. 

— Azt nem. Ott az én ka-
kasom kukorékolna. 

Ebből aztán tudni lehet, 
embere meg se próbálja. És hogy trillákat ereget a tor-
hivatkozhatunk rá öt év kán minden kakas, csak mi-
múlva is, mondván: a falu re a szomszédba ér a hangja, 
embere nem igényli az eme- légpuskára való éjjeli kuko-
letet, egyszer régen kérte rékolás lesz belőle, 
ugyan valaki, de leszokott Ne ragadjunk le ennél az 
róla. egy témánál, egy ú j házban 

Ha összeraknám a mi ú j -
ságunk egyheti hirdetését, 
csak azokat, amelyek föladó-
ja emeleti lakását kertes ház-
ra cserélné, azt is mondhat-
nám, hogy a városi ember se 
szereti az emeletet. De na-
gyot tévednék! Az egyik sze-
reti, a másik nem. Az a jó 
ebben a világban, hogy nem 
vagyunk egyformák. 

„CSAK 
TOPORGOK" 

Eszem 
ágában 

nincs azt 
mondani, 

ültessük tele falvainkat to-
ronyházakkal, hiszen azokat 
is sajnálom, akik az urbani-
záció mostani törvényei sze-
rint alig kétszáz négyszögöl-
re építik házukat Lehet, 
hogy az unokának éppen jó 
lesz, de a mostani lakója úgy 
érzi, mintha ketrecbe zárták 
volna. Kint a tanyán egy hold 
volt csak az udvar. 

Bolond ötlet a tanyát meg 
az emeletes házat egy írás-
ban fölváltva emlegetni, 
mondhatná akárki, de nem 
az én ötletem. Kisteleken a 
képen látható ú j ház boldog 
lakója hozza szóba többször 
is. Sikerült volna kifognom 
első lépésre olyan valakit, 
akit hajlott korában vissza-
húz a szíve gyermekkora ta-
nyájába? Dán Csaba i f jú em-
ber, és a gyerekkori emlék 
Pestre húzná, ha húzná, ott 
is az emeletre. Ment volna 
tanyára, de lebeszélték róla: 

házban a másikat, a 
téri szövetkezetit, nem kerül-
hetjük el, hogy meg ne kér-
dezzünk itt is valakit. A ta-
nyát is sóvárogva emleget-
ték a harmadik emeleten, 

nem neked való. nem élnél olyat keresünk tehát, aki ta-
meg ott. nyáról jött. Papp István, a 

— Mi a baja az emelettel? kalauzom, minden kívánsá-
— Hazajövök, csak topor- got teljesít. Itt van Virágh 

gok. Leülök, fölállok, legföl-
jebb átmegyek egyik szobá-
ból a másikba, aztán vissza. 
Ha ennél többet akarok, már 
föl kell öltözni hozzá, le kell 
menni a faluba. A szövetke-
zeti lakás jobb, a vásártéren 
van ilyen, mert ott garázst is 
építenek. Mindenki maga, 
csak az alapot rak ják közö-
sen. Amíg a garázs elkészül, 
sokat lehet dolgozni rajta. Ha 
pedig készen van, de sok 
mindent lehet egy garázsban 
matatni! 

Egész nap teljes idegrend-
szerével a szembejövő autó-
kat meg az utat figyeli Dán 
Csaba. Ha az autót leteszi, 
mozogni szeretne, ásni, ka-
pálni, állatot tartani. Két 

Istvánné, tanyáról jött. 
— Jobb itt? 
— Sokkal jobb. 
— Mi a jó benne? 
— Aki itt lakik, mind fia-

tal. összefogunk, hogy há-
zat építsünk. Tizenhat csa-
lád együtt rakta az alapot, 
társadalmi munkát úgy még 
nem szerveztek Kisteleken, 
ahogyan mi dolgoztunk. Ne-
kem az is jó, hogy nem kell 
bejárnom. Öpusztaszerről 
jöttem naponta biciklivel. Ha 
fiatalok vagyunk, egy a 
problémánk, meg is ér t jük 
egymást. A mi házunkban 
nincsen harag. 

— Mondják, ez a ház 
minta-ház. Mindig tiszta. 

— Nincs házrnesteit ma-

gunk takarí t juk a lépcsőhá-
zat is. 

— Kertes házra nem vá-
gyott? 

— Megvagyok kert nélkül 
is. 

—Az emelet se zavarja? 
Nagy nevetés a felelet: — 

A földszinten lakom. Majd-
nem úgy volt, hogy a har-
madik emelet jut nekem, na-
gyon megijedtem. Itt lent, 
mégis más. Anyám, ha el-
jön, így is azt mondja : — 
Lehet fiam, hogy neked ez 
is jó, de én ki nem bírnám. 

Két pél-
da, két 
véglet. 

Mindkét-
SOK ÉPÜL 

sok probléma lehet. 
— Az ú j ház ,. hangház". 

Áthallik a sóhajtás is a 
szomszédból. Vagy megszok-
juk, vagy leszokunk a sóhaj-
tásról. Amióta az ajtót meg 
az ablakot nyílászáró-szerke-
zetnek mondják, azóta se ab-
laknak, se aj tónak nem jó. 
Mintha hordócsináló farag-
ta volna az erkélyajtót, né-
melyik olyanra sikerült. A 
kapcsolószekrény a j t a j a két 
lépéssel a lányom előtt vág-
ta magát hanyatt tokostól, 
kiesett a falból. Feleségem 
szívverése majdnem elállt 
tőle. Februárban jöttünk ide, 
begyújtunk, jön a füst visz-
sza. Na, végre csinálhatok 
valamit. Kiveszem a csövet, 
benyúlok a kéménybe, — 
csak könyökig van kémény, 
tovább nincs. 

— Fáradt lehet, azért pa-
naszkodik. 

— Sokat pihenek most, 
szabadságon vagyok. 

— Talán boldogtalan? 
— Én? A világ legboldo-

gabb embere én vagyok. Ép-
pen most született a második 
leányom. 

Annyit 
emleget-

ték eb-
ben a 

vásár-

tő örül az ú j lakásnak, két 
okból is: azért, mert van, és 
azért, mert így olcsóbb, 
mintha külön-külön építkez-
tek volna. De az egyik em-
ber asztalnál ül naphosszat, 
nyugodt munkát végez, a 
másik meg a pedált nyomja 
az autóban, minden reflexe 
dolgozik, csak mozogni nem 
tud. De a lakást úgy mutat-
ja ő is, mint a főnyere-
ményt. 

Papp István azt is mond-
ja, amikor az első társasház 
épült, alig lett gazdája a 
lakásoknak. Nézték az em-
berek, aztán elmentek: nem 
lesz jó egymás feje fölött 
lakni. Amikor a második is 
fölépült, már bizottságnak 
kellett döntenie, ki költözzön 
bele. Azóta viszont sürgetik, 
mikor lesz készen a Rákóczi 
utcai, a vásártéri öt, a Jókai 
utcai szép sor, és lesz-e ben-
ne gáz? 

— Azóta kevesebb kertes 
ház épül? 

— Szerencsére nem. Van, 
aki csak azt szereti. 

Horváth Dezső 

Tankönyvek — 
körforgalomban 

A Müveit Nép Könyvterjesztő Válla-
lat idén 77 könyvesboltot jelölt ki az 
országban a tankönyvellátás meg-

szervezésére. Közülük 14 csak az általános, 
13 csak a középiskolai, 50 bolt pedig mind-
két iskolatípus könyveinek terjesztésével 
foglalkozik. A vállalat sajtószolgálatának 
jelentése szerint a diákok megvehetik 
tankönyveiket az iskolában, így elkerül-
hető a szeptemberi torlódás a boltokban. 
A boltok elküldik az iskolákba a megren-
delt könyveket, s ott a megbízott felelő-
sök árusítják. Évek óta visszatérő prob-
léma — olvassuk tovább a jelentést —, 
hogy a vállalat rendkívül nehezen tud 
ideiglenes raktárakat szerezni az iskolák-
ban. A tornatermek, tantermek csak 
augusztusban használhatóak a nyári tata-
rozások miatt, és az is előfordul, hogy 
egy-egy iskola jövedelmezőbb célokra ad-
ja ki nyaranta az üresen álló helyiségeit. 
Tankönyvet év közben is lehet venni! Az 
ország 40 városában és településén össze-
sen 43 bolt foglalkozik folyamatosan tan-
könyvárusítással. 

Az előző évekhez viszonyítva, idén jó-
val korábban kezdődött a kampány elő-
készítése. A Művelt Nép ellátási területé-
hez tartozó több mint kétezer oktatási/ in-
tézmény áprilisban küldte el igényléseit, a 
terjesztő vállalat a nyár elején kezdte el a 
folyamatos szállítást. Augusztus közepéig 
a 182-féle általános iskolai tankönyvből 
176-féle készült el, melyeket a vállalat 
már kiszállított, a 156-féle gimnáziumi 
tankönyvből 10, a 884-fele szakközépisko-
laiból 156- és a 47-féle kisegítő, gyógype-
dagógiai iskolai tankönyvből 10-féle még 
hiányzik. Természetesen, a nyomdai szál-
lítás után gondoskodik a vállalat arról, 
hogy a még hiányzó tankönyvek minél 
előbb eljussanak a diákokhoz. 

Eddig a jelentés, melyből, kiderül, bi-
zonyos tankönyvekre még várni kell: 
nyomdai kapacitás, szállítás stb. Hanem 
az oktatás már megkezdődött, s nincs min-
den diák kezében tankönyv. Panaszkod-
nak az iskolák felelősei, panaszkodnak a 
szülők. 

Szegeden és a járásban 195 általános is-
kola ellátására rendezkedett be július ele-
jétől a Művelt Nép Könyvterjesztő Válla-
lat Tömörkény-könyvesboltja — ahol csak 

június végén tudták meg, a Bartók Béla 
téri bolt helyett (ide futottak be az isko-
lai alaprendelések) nekik kell szállítani az 
általános iskoláknak. A bolt vezetőjétől, 
Müller Lászlótól érdeklődtünk, mi van a 
pótrendelésekkel ? 

— Az történhetett, hogy az iskolák ke-
vesebbet rendeltek, mint amennyi diákot 
később fölvettek. Néhol fölösleges példá-
nyok maradtak, ezek a napokban érkez-
nek vissza hozzánk, de meglehetősen rap-
szodikusan, így be kell várnunk vala-
mennyit, hogy a pótrendeléseket el tud-
juk küldeni. Remélhetőleg, a hét közepére 
sikerül. Későn kaptuk viszont a harma-
dikosok Édes anyanyelvünk tankönyvét, s 
csak a múlt hét péntekjén a hetedikesek 
nyelvtan, a nyolcadikosok f iz ika munka-
füzeteit, meg az orosz—magyar, magyar— 
orosz szótárakat. Tankönyvhiány már 
nincs, sőt a minél gyorsabb ellátás érde-
kében a Tömörkény-boltban is árulunk, 
nemcsak szeptember 16-a után, jelenleg is. 

Saz előző évekhez viszonyítva jóval 
korábban készítették elő a kam-
pányt — idézhetjük vissza a Művelt 

Nép Könyvterjesztő Vállalat sajtószolgála-
tának jelenlését. A jelekből ítélhetően, a 
kampány még kevés tankönyvek nélkül; 
a legkörültekintőbb szervezés is akkor ér 
valamit, ha majd a könyvek nyomtatása 
is jóval korábban kezdődik. Dc a már 
raktáron levő példányok elosztása sem 
ilyen egyszerű, hiszen az iskolák — a tor-
lódások elkerülése miatt — még a tavasz-
szal elküldték rendeléseiket, jóllehet, csak 
augusztus végére, a pótbeiratkozások után 
tudták egészen pontosan, hány diák kez-
di padjaikban az ú j tanévet. Ékkor jelez-
ték a tankönyvek pótrendeléseit is. A 
szülők, érthetően, mihamarabb szeretnék 
túltenni magukat a tankönyvvadászaton, 
ezért á t járnak más iskolákhoz érdeklődni, 
kimaradt példányok után, vagy a Tömör-
kény-boltban kopogtatnak. S miután a 
tanév már elkezdődött, a vadászat egyre 
ingerültebb. 

Nehéz kibogozni a megoldást. Tanulság-
képpen a jövőre nézve: még hamarabb, az 
elmúló tanév végén gondoskodni jóelőre az 
ú j tankönyvekről. S a szervezést még ko-
rábban kezdeni — ha l e h e t . . . 

N. I. 

Budapestiek társadalmi 
munkája - Szegeden 

Azt hiszem, ilyen sem volt ber szocialista brigádok. S 
még eddig. A múlt héten már jókor reggel munkához 
szombaton hajnalban valósá- láttak, hogy egyetlen nap 
gos kis autókaraván — sze- alatt lebontsák a Tisza-par-
mély- és tehergépkocsik ton a Csongrád megyei MÉK 
hosszú sora — indult el Bu- egykori Hypó-üzemét, a sza-
dapestről, a XIII. kerületből 
Szegedre. A Szövetkezeti 
Szállítási és Szolgáltató Vál-
lalat 14 szocialista brigádjá-
nak tagsága látogatott el a 
Tisza-parti városba: egyna-
pos társadalmi munkára jöt-
tek. Szegeden csatlakoztak 
hozzájuk a vállalat szegedi 
autófuvarozási kirendeltségé-
nek szocialista brigádjai : a 
Móra Ferenc, a Szántó Ko-
vács János és a Vörös Októ-

Tanévnyitó 
az öthónapos pártiskolán 

Ünnepélyes tanévnyitóval 
kezdődött meg a tanulmányi 
munka az MSZMP Csongrád 
megyei Bizottságának Okta-
tási Igazgatóságán szervezett 
öthónapos pártiskolán. Teg-
nap délelőtt az iskola mint-
egy 90 hallgatóját dr. Tör-
köly Ferenc igazgatóhelyet-
tes köszöntötte, majd dr. 
Szilágyi Júlia, az intézmény 
igazgatója mondott megnyitó 
beszédet. 

A hallgatók valamennyien 
Csongrád megyeiek. Üzemi, 
termelőszövetkezeti, intéz-
ményi pártalapszervezetek 
válasziott vezetőségi tagjai, 
reszortfelelősei. Lehetőség 
nyílt számukra most, hogy 
öt hónapon át tanuljanak, 
ismerkedjenek a marxizmus 
—leninizmus alapjaival, a 
párt politikájával, a szocia-
lizmus építésének mai, idő-

szerű elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel. 

Az ünnepélyes megnyitón 
részt vett dr. Ágoston József, 
a megyei pártbizottság tit-
kára is. 

baddá tegyék a helyet egy 
50 tehergépkocsi tárolására, 
karbantar tására alkalmas 
gépjármütelep kialakításá-
hoz. Ezen a napon eltűnt . a 
Tisza-parti panoráma egyik 
régen megszokott színfoltja 
is: lebontották az egykori 
Lippai-féle mészégető üze-
met is. Már nem áll a töm-
zsi gólyafészkes kémény. 

Mint megtudtuk, a buda-
pestiek szocialista brigádjai 
korábban kongresszusi és 
jubileumi versenyvállalásba 
foglalták, hogy többek között 
egy-egy kommunista szom-
bat munkájának értékével 
hozzájárulnak egy újabb, a 
XIII. kerületben létesítendő 

megfizeti, amit azonban a 
leendő óvoda költségeinek 
számlájára utalnak át. 

Érdemes még megemlíte-
ni, hogy ez az országos szö-
vetkezeti szállító vállalat egy 
évvel ezelőtt létesített üze-
met Szegeden, elsősorban a 
gyors ütemben növekvő zöld-
ség-gyümölcs forgalom szál-
lítási gondjainak megoldásá-
ra. A jelenleg 45 tehergép-
kocsival rendelkező szállító 
üzemnek azonban mind mos-
tanáig nem volt végleges 
otthona. E célra ajánlotta 
fel a MÉK a régi hipó üze-
met. Mint köztudott a sze-
gedi Hypó-gyártás, -palacko-
zás ezt az elavult kis üzemet 
már rég kinőtte. Az ú j sző-
regi ipartelepre költözött in-
nen. 

E társadalmi munkával 
most már elhárultak az aka-
dályok szegedi autófuvarozá-

óvoda felépítéséhez. Akkor sí kirendeltség gyorsabb üte-
még nem tudták, hogy ezt a 
vállalást Szegeden fogják 
majd teljesíteni. Ugyanis a 
bontásért járó munkadíjat — 
a telephely kialakításáért 
végzett munka értékét — a 
vállalat teljes összegben 

mü fejlesztésének útjából. 
Hamarosan megkezdik az ú j 
karbantartó műhelyek ki-
alakítását. Növelhetik a 
máris kicsinynek bizonyuló 
Csongrád megyei tehergép-
kocsi-parkjukat. 

Egy hét múlva ; 

Utoljára sorsolják 
a VI. Békekölcsönt 

A VI Békekölcsön utolsó 1974. első és második félév-
húzását — egyben az utolsó re jutó nyereményeket sor-
államkölcsön-sorsolást 
egy hét múlva, szeptember 
17-én, kedden rendezi az 
Országos Takarékpénztár 
Münnich Ferenc utcai kul-
túrtermében, A húzáson az 

solják ki 71,8 millió forint 
értékben. Ebből a kölcsönből 
névértékben 129,9 millió fo-
rint jut a kötvénytulajdo-
nosoknak. 

Aranyérmes 
termékek 

Két magyar termék kapott 
aranyérmet a 30. Plovdivi 
Vásáron: a Hajtómű és Fel-
vonógyár festékszóró és mű-
anyagréteg-felhordó beren-
dezése, valamint a Gamma 
„MK—350" jelzésű sugárzás-
mérő műszere. 


