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„Megcsapolják" a víznívó alatti 
szén- és bauxítvagyont 

A nagyegyházi medencé-
ben Európa eled olyan bá-
nyája épül. amelyből egy-
szerre háromféle termék: 
szén bauxit és karsztvíz ke-
rül majd a felszínre. E 
több profilú bányaművelés 
különleges feladat elé ál-
l ít ja a szakembereket. A 
medence ásványvagyona 
ugyanis a karsztnívó alatt 
fekszik, s ez annyit je-
lent. hogy „szárazon" nem 
lehet kitermelni a fontos 
nyersanyagokat. Ezért be-
rendezkednek az úgyneve-
zett aktív vízvédelemre, 
amellyel eredményesen ve-
hetik fel a harcot a vá-
ratlan vízbetörések ellen. A 
korszerű módszerrel tulaj-
donképpen mesterségesen 
előidézik a vízbetörést. A 
bánya mélyén csapolóvá-
ga tokát alakítanak kl, ezek 
segítségével gyűjtik majd 
össze és szivattyúzzák fel-
színre a karsztvizet. A fel-
szín alatti terület á l landó 
és tervszerű megcsapolásá-
val nemcsak a meglepetés-
szerű vízbetörésnek veezik 
elejét, hanem megteremtik a 
tervszerű „vízbányászat" 

alapjait is. A bányára te-
lepített vízaknán keresztül 
Jó minőségű Ivóvizet nyer-
nek, amit regionális víz-
rendszeren át juttatnak el 
a környező és távolabbi te-
lepülésekre. Ezenkívül Ipa-
ri felhasználásra is ele-
gendő mennyiségű vizet „ter-
mel" majd az ú j nagyegy-
házi bánya. 

A nagyegyházi és a leen-
dő további új mányi és len-
csehegyi ú j bányák ás-
ványvagyonának víztelení-
tése azonban nem teljes ve-
szélytelen művelet. Tudo-
mányos vizsgálatsorozat ar-
ra ls figyelmeztet, hogy csín-
ján kell bánni a mélység-
beli karsztvlztömeggel, vi-
gyázni kell a föld alatti 
vízháztartás egyensúlyára. 
Ha ugyanis a természetes 
csapadckutánpótlásnál na-
gyobb mennyiségű vizet 
emelnek felszínre, akkor ez 
sok kilométeres körzetben 
lesüllyeszti a karsztvíznívót. 
Ennek olyan következménye 
ls lehet, hogy például el-
apadhatnak egy-egy terület 
természetes forrásai. Ennek 
megelőzésére a szakembe-

rek olyan tervet dolgoztak 
kl, amelynek megvalósítá-
sával megőrzik a vízháztar-
tás egyensúlyát, elejét ve-
szik annak, hogy elapad-
janak az ehhez a hidrológiai 
térséghez tartozó budapesti 
hévforrások. A szakemberek 
kiszámították, percenként 
mintegy 200 köbméternyi vi-
zet szivattyúzhatnak ki 
„büntetlenül" az ú j bányák-
ból, mert ez a mennyiség 
— azzal a 30 köbméternyi-
vel együtt, amennyit per-
cenként a budapesti für-
dőkben felhasználnak — a 
környezetből természetes 
módon pótlódik. Ha vala-
milyen ok miatt átmeneti-
leg percenként 200 köbmé-
ternél többet kell eltávolí-
tani a bányákból, akkor ezt 
a többletet a megcsapolt te-
rülettől valamivel távolabb 
visszaengedik az alaphegy-
ség szerkezeti repedéseibe. 
Biztonsági okokból az ú j 
bányák közelében ós a tá-
volabbi területeken is már 
megkezdték, a karsztvízszint 
észlelésére, ellenőrzésére al-
kalmas fúráshálózat kiépíté-
sét, Illetve bővítését. 

HAZAMAO 

I. kerület 

Szeged: Sánta Emi l Lajos es 
Vénya Jul ianna, Horváth lát-
ván ás Hörcsök Olga. Ludányl 
Pál *g Herczeg An ikó Erzsébet. 
Kocsis Imre ás Mender Zsu-
zsanna, Tóth látván ás Terell-
ek Irén, Bayer Márton és Hor-
váth Margit, Molnár László és 
Kertész Sarolta. Algner Gyula 
Endre és Orcáik Emese. Takács 
László éa Buknloz Erzsébet. 
Szűcs László és Rabi Ágnes Er-
zsébet. Kónya Vince és Fekete 
Zsuzsanna. Szabadi József és 
Puskás Dóra, Pelikán I.ászló és 
Baumgartner I ld ikó Mária, Bi-
hari József és Kar lkó Vanda 
Már ia . Tornyal Mihály József 
éa Kovács Ágnes. Balogh Lajos 
és Varga Borbála. Varga Fe-
renc és FeketU Marianna Eva. 
Pozsgaí István József és tmjo-
mt-Nagy Erzsébet. Kasza Tibor 
és Szabó Eva Klára. Sípos Csa-
ba éa Horváth Andrea Erxsebet 
bázasaagot kötöttek. 

KOLETM 

L kerület 

Szeged: Fekete József István-
nak 4a Arvai Ju l iannának Ré-
ka. ErdödJ Józsefnek és Garat 
Ilona Rozáliának Csilla. Lung 
Milánnak és dr. Nagy Magdol-
nának Judi t Kármen. Szilágyi 
Zol tánnak és Tóth Mária Emí-
liának Eva. Németh Tibornak 
es Makal Ilona Terézlanak Ka-
talin, Sókl Ferencnek és Sípos 
Lidlának Andrea. Androvics 
Lászlónak és Kórmócz! Zsu-
zsannának Zsuzsanna Edit. Raj-
tik Józsefnek és Szanka Máriá-
nak Róbert Ferenc, Magony Fe-
renc bajosnak és Takó Anná-
nak Tamás, Bitó Ferencnek és 
Btto Matild Teréznek Ferenc, 
Csővári Györgynek es Schűtt 
Margit Erzsébetnek Nora Vera, 
Kiszely János Pálnak éa Szen-
tesi Ibolya Erzsébetnek Szilvia 
Ibolya. Kalocsai Miklós Tamás-
nak és Ferencxi Katalinnak Pé-
tor. Csóti Vilmos Ferencnek és 
Márta Mártának Zsófia, Simon-
dán János Imrének és Banyó 
Editnek Eszter. s inka Antalnak 
és Czlbrtk Erzsébetnek Erzsé-
bet, Gá l Ferencnek és Kádur-
Németh Erzsébetnek Brigitta. 
Vecsernyés Istvánnak és Sári 
Irénnek Melinda Zsuzsanna, 
Balogh Istvánnak és Tóth Ju-
l iannának látván. Szabó Miklós-
nak ós Frank Martának Miklós 
Ferenc. Bozsó József Imrének 
és Négyökrű Piroskának Ta-
más. Krisztin Szilveszternek és 
Kothéncz Piroska Viktór iának 
Szilveszter, dr. Szentirmai 
Lászlónak és dr. Kovács Anna-
már iának László. Báló Mihály-
nak és Dani Ágnes Annának 
Dánlel Mihály, ParRgl György-
nek ég Sebők Rozália Erzsébet-
nek György, dr. Mezei Gézának 
és Szűcs Katal innak Géza Zsolt, 
Zaivlcz Sándornak és Horváth 
Rozália Erzsébetnek Anikó, Pap 
Tibor Zoltánnak és Hegedűs 
Etelkának Zoltán Mihály, Tor-
ma János Istvánnak és Tóth 
Mártanak Kzllvta, Szentjobb! 
Endrének és Rácz Katalin Va-
lériának Szabolcs Endre, Hava-
st Istvánnak ós Pócslk Gizellá-
nak Gabriella, Farkas András 
Ottónak és Meggyesi Rozáliá-
nak Rózsa. Hajnal Jánosnak és 
Szabó Viktóriának Gabriella 
Viktória, Kiss Andrásnak és 
Rea Erzsébetnek Gábor László. 
Csűri József Sándornsk és Koz-
ma Erzsébetnek Richárd Béla, 
Ábrahám Istvánnak és Faragó 
Zsuzsannának Ildikó, Tóth Ist-
ván Ferencnek és Vajda Mag-
dolna Judi tnak Magdolna, ZH-
horecz Pálnak éa Szél Máriá-
nak Zsolt Róbert, Hajdú Ká-
rolynak és Langó Eva Magdol-
nának Attila László, Dlmovics 
Károlynak éz Merész Katalin-
nak Tünde, Varga Jánosnak és 

Családi 
események 
Márki Piroskának Andrea, Tóth 
Att i lának és Pintér Máriának 
Attila, Kónyu Józsefnek és Vá-
czl Irén Máriának Tünde, Ba-
kos Andrásnak és Kósa Erzsé-
betnek Gabriella, Rózsi László-
nak és Vass Erzsébetnek László, 
Bicskei Lajosnak és Krecskay 
Már iának Zsolt Tibor. Patkós 
Sándornak és Török Teréznek 
Judit . Dékány Mihálynak és 
Molnár Irénnek Rcnata Irén, 
Szabó Imrének és Kirá ly Rozá-
lia Reginának László Imre, Bo-
dó Emilnek és Busa Editnek 
Alexandra Edit, Szokolal Ist-
vánnak és Borbély Judi tnak 
Jud i t Bernadett, Kls-Szabó Sán-
dor Józsefnek és Mészáros Ro 
zál lának Beáta. Kóvács Sándor-
nak es BOdí Irénnek Sándor, 
Scnreck Józsefnek és Pless Irm-
gardnak Veronika, Ungár 
László Ferencnek éa Mucsl Má-
riának László, Szcmenyei Zol-
tán Lajosnak és Király Ibolyá-
nak Alexandra Andrea. Sári 
Tamásnak és Horváth Katalin 
Editnek Amadé Akos. Varga 
Ferencnek es Németh Mártanak 
Krisztián, Kovács Lászlónak és 
Jenei I lonának Zoltán nevű 
gyermekük született. 

• I . kerület 

Szeged: Szabó Józsefnek és 
I 'app Gizellának Zoltán, Kórász 
Tibornak és Turo Maria Juli-
annának Edit. Dobé Sándornak 
cs Retkes Margit Erzsébetnek 
Krisztina. Rogacs Józsefnek cs 
Szűcs Ágnesnek Erzsébet, Tóth 
Istvánnak és Szabé Mária Ilo-
nának Klára Krisztina. Sánta 
József Mátyásnak es Tóth Évá-
nak Bernadett Nóra. Csányi 
Sándornak és Gábor Ilona Má-
riának Ilona Margaréta. Bodor 
Gábornak és Szabó Ju l iannának 
Mónika, Császár Miklósnak és 
Mugda Erzsébetnek Mónika, 
Szabó Mátyás Sándornak és 
Babarczl Ágotának Mónika, 
Molnár Péternek és Végó Ág-

nes Katal innak Páter Zsolt, Ro-
zlnka Péter Lajosnak és Adám 
Zsuzsannának Bernadett. TórOk 
Bélának és Susány Piroskának 
Anita, Fehér Jánosnak és Ba-
kos Etelka Erzsébetnek Miklós 
Zsigmond. Hegyközi Károlynak 
és Mohácsi Katal innak Bálint, 
Gedos Szávának cs Vass Anná-
nak Dragan Róbert, Megyesi 
István Vincének éa Lévai Esz-
ternek Tamás István. Gyuris 
Istvánnak és Karasz Sarolt inak 
Mariann Nóra, Nagy Józsefnek 
és Vlgylkán Évának Eva Ilona, 
Tiszavölgyi János Mihálynak és 
Ambrus Jud i tnak Andrea Tí-
mea. Kádár Tamásnak és Ka-
sza I lonának Zsolt, Sovány Mi-
há lynak és Farkas Ida Klárá-
nak Csaba, Balog Sándor La-
josnak és Bozsák Margit Teré-
ziának Zsolt, Szabó Ferencnek 
és Kulcsár Er ikának Szilvia, 
Merschdorf Istvánnak és Bár-
kányi Ibolyának István, Pusztai 
Mihalynak és Szeibert Aranká-
nak Mihály, Lele Józsefnek és 
Molnár Mária Magdolnának 
Zoltán József. Török Zoltánnak 
és Benedek Katal innak Zoltán 
nevű gyermekük született. 

HALÁLOZÁS 

I. kerület 

Szeged: Czlboiya Jánósné Za-
nocz Mária. Farsang Jánosné 
Szőke Erzsébet, Gombos Gyula 
István, lványl János. Zomborl 
Lajosné Hegler Erzsébet, dr. 
Málly Ferenc Akosné Pfllegel 
Gizella, dr. Török Oábor, tgaz 
Sándor. Csákvári Ferencné 
papp Mária, Blcsák Eva, Sánta 
Pal, Vas Imre, Matuszka Béla, 
Bán Lajos, Koczkás Sándor, Tö-
rök GyOrgyné Patylk Anna, dr. 
Siklós Sándor meghal t 

ITI. kerület 

Szeged: Kapás Imre. Báló Mi-
hály Lajos. Szaniszló János. Ba-
logh Mihályné Báló Ilona. Pap 
István, dr. Hargittay Jánosné 
Szűcs Jul ianna, Laskal János, 
Kovács Lajosné Gyukln Erzsé-
bet. Ábrahám István, Plkall 
Mária, Borsi Istvánné Bába Ve-
ronika, Várhelyi Ferencné Ko-
vács Etelka. Kovács Ferencné 
Csanyi Etelka Gizella, Weiss 
Arminné Kádár Jul ianna. Ba-
logh Jánosné Rácz Veronika 
meghalt. 

Szőlőkombájn, 
Százhektáros szőlőtáblát 

telepítenek Damaszéken, a 
Szőlőfürt Szakszövetkezet 
területén. Mi kell egy ilyen 
nagyobb mezőgazdasági be-
ruházáshoz. ezt kérdeztük 
Kasza István ágazatvezető-
től. 

— Mindenekelőtt pénz. 
Aztán tervek, értékesítési 
lehetőség, szakképzett mun-
kaerő. 

— Mennyibe kerül a te-
lepítés? 

— 24 mi l l ió forint a ter-
vezett bruttó költség. De 
még emelkedni fog. Ez tar-
talmazza a tereprendezési 
munkákat , a cserjeirtás, a 
búnkerbontás költségeit. Hat 
tanya esik a területbe, meg-
vásárlásukat, tulajdonosaik 
kártalanítását is ebből az 
összegből fizetjük. A költsé-
gek egy részét a Dél-alföldi 
Pincegazdaság fedezi. 

— Milyenre tervezik az új 
telepet? 

— A kiviteli terveket most 
készíti az AGROBER. Há-
romötvenes sortávolságra, 
ikertőkés megodással, egy-
síkú függönyrendszerben te-
lepítjük az ú j szőlőt. Hidro-
fúrös eljárást alkáimazunk, 
így mind jár t be is iszapoló-
dik a töve. Az utóbbi idő-
ben sok kárt okoztak a ta-
vaszi fagyok. Száznegyven-
százötven centiméteres törzs-
magasságot tervezünk, mi-
nél magasabb, anná l kevés-
bé árt neki a fagy. 

A Talaj javító Vállalat 
végzi a terület meliorációs 
munká j á t és tápanyagfeltöi-
tését. Lápföld. szerves és 
műtrágya kerül a talajba. 

— Jelenleg borkonjunk-
túra van az országban. De 
később, ha termőre fordul 
az új tábla, el tudják-e 
majd adni a bort? 

— Hosszú távon biztosít-
va van a termék értékesíté-
se. A Dél-alföldi Pincegaz-
daság mint vevő összefogja 
a nagyobb téeszek telepíté-
sét. A társulás tulajdonában 
közös helikopter, bolgár 
szőlőkombájnok lesznek. Er-
re a természetes korszerű-
sítési igényen k ívü l a foko-
zódó munkaerőhiány is rá-
kényszerít bennünket. A 
termelők járatosak a szőlö-
és gyümölcstermesztésben, 
de öregszik a tagság ná lunk 
is. Fiatalok csak kevesen Jön-
nék. azok is traktorra. Ad-
dig a négy-öt évig lesz ne-
héz, míg bemunkál juk az ú j 
táblát. Utána a legtöbb 
munkafolyamatot gépesítjük, 
a gyomirtástól a metszésig, 
a permetezéstől a szüretelé-
sig. 

— Mekkora a veszteség 
gépi szürelelesnél? 

— Nagyobb, mintha olló-
val szednék le a fürtöket. 
De ha csak ez lenne szem-
pont, a búzát is kaszával 
vágnák még mindig. 

— Mennyi idő alatt té-
rül meg a beruházás? 

— A piacot előre nem 
látja az ember. De százhúsz-
százötven mázsás hektáron-
kénti átlagot alapul véve 
a népgazdasági megtérülés 

mintegy húsz év. A szakszö-
vetkezetnek érméi koráb-
ban, kb. tíz év alatt megté-
rül a befektetés. 

Sokféle ága-boga van a 
telepítésnek, a bunkerek el-
takarításától a tőzegszállité-
slg. Azt a részproblémát ra-
gadtuk ki. amely a születő 
telep környékén lakókat 
leginkább Izgalomban tartja: 
a tábla területére eső ta-
nyák kisajátítását. 

Ábrahám Szilveszterék 
még a régi tanyában lak-
nak. Körülöttük eltűntek a 
homokbuckák, kilométere-
ken át sima a föld, mint az 
asztal. Ok is költöznek nem-
sokára. Hosszú alkudozás 
előzte ézt meg. 

— Azt mondta a jogásznő, 
találtunk maguknak házai, 
nézzék meg! — meséli Ab-
rahámné. 

—- A volt sárkányhegyi 
megál ló mellett van. Mond-
ták nekem, hogy tatarozni 
kell. Mondom, m i nem tata-
rozunk. Mi már elég sokat 
tataroztunk, mikor belvizes 
esztendőben összedőltek Itt 
az épületek. Nekem olyan 
nem kell. Megnéztük, de 
melléképület nincs, vályog-
ból a fal, tégla sincs alatta. 

Akkor ajánlottak a régi Be-
ke* iroda mellett is egy há-
zat, de arra egy baracktábla 
van, lehet, hogy azt is el-
vennék pár év múlva. Ja-
vasoltak a volt kisvasút 
mellett, nem is kicsike ház 
az, de Röszkéhez ls, Do-
maszékhez is nagyon mesz-
sze van, kilométereket kel-
lene gyalogolni a buszra. 
Énnekem olyan ház kell, 
ahol van istálló és a jó-
szágnak helyet tudok kerí-
teni. Mondtam is nekik, 
ha olyat nem adnak, ak-
kor m i itt ful ladunk meg, 
de akkor se megyünk se-
hová. — Gondolkodtak az-
tán, ú jabb három • ház ke-
rült szóba. Ezeket már ml 
is jobban szerettük. Egyik-
nek pártját fogtuk, azt 
mondták, húszezer forintot 
kell ráfizetni. Kijött az el-
nök, szétnézett mindkét he-
lyen, utána megint hívattak, 
hogy ott is van szőlő, gyü-
mölcsfák, nagyobb az épü-
let, többet kell fizetni. Har-
mincötezer forintot kértek, 
de három év alatt kell le-
töriesztenl. Azt mondta az 
elnök, szépen mondta, néz-
zék, nem adhatjuk aján-
dékba . . . 

Ebben aztán megálla-
podtunk. Helyünk nagyobb 
lesz. Villany is van, a ré-
gi tanyában nincsen. De a 
szőlő csak harmada, ott nem 
nagyon borozgatunk. Köl-

tözködni segítenek, fölérem 
adnak fuvart. 

Mindent elvihetünk, de 
ezek az ajtók, ablakok, épü-
letfa szétbontva már nem 
érték. Az ú j helyen padló-, 
sak, a Szobák, három szoba 
van, nagy pince, kamra, 
még a szenet is be lehet 
rakni, az udvarra sem kell 
k imenni érte a télen . . . 

Kalivoda Imre, a szak-
szövetkezet elnöke szemé-
lyesen is sokat foglalkozott 
a tanyalakók elköltözteté-
sével. 

— A problémát az jelenti, 
hogy a tanyák megvásárlást 
költségét sehol nem isme-
rik e. á l lami támogatási 
alapna Körülbelül négy-
százezer forintba kerül ne-
künk a kisajátítás. Ragasz-
kodtunk hozzá, mert a köz-
beékelt házak nehezítették a 
munkánkat . Darab sorok, 
gyomfészeknek való gépfor-
gók maradnának mindegyik 
körül. Az ott lakóknak is 
kellemetlenséget okozna a 
repülőgépes vegyszer-szórás. 

— Sok ingatlan eladó a 
községben. Felkutattuk eze-
ket, megnézték, választhat-
tak. Nem kényszerl tettünk 
senkit, hogy általunk kije-
lölt épületbe költözzék. Ami-
kor elfogadták valamelyi-
ket, csak akkor vásárolta 
meg a szakszövetkezet. A 
régi tanyát elsőként a gaz-
dá jának ajánlottuk fel bon-
tásra. 

— Van a hat közül két jó 
tanya, amelyek helyett ú jat 
vásárolni meghaladja idén 
a szakszövetkezet anyagi 
erejét. Számukra is alku-
dunk elfogadható épületekre, 
legkésőbb jövő év elején el-
költözhetnek. Minél gyor-
sabban, nekünk ez a lényeg. 

— Közlekedéstől, belterü-
lettói távol esik ez a része 
a határnak. Természetes 
igényük volt a kiköltözök-
nek, hogy közelebb és lega-
lább olyan minőségű házat 
kapjanak, min t a régi ta-
nyájuk. Két esetben lénye-
gesen jobbat találtunk, na-
gyobb helyiségekkel, vil-
lannyal. Azt is vál lalták a 
tagok, hogy a különbözetet 
kifizetik. Egyébként több 
mint harmincötezer forint 
a különbség. Kellemetlen-
séget, érzelmi megrázkód-
tatást okoztunk ezeknek az 
embereknek. Igyekszünk 
ennek hatását mérsékelni. A 
kisajátításokra viszont szük-
ség van: csak így valósítha-
tó meg az igazán korszerű, 
nagyüzemi szőlőtermesztés. 

Tanács István 

Gyógyüdülők 
Bulgária gyógyüdülóhelyei sze 550 férőhellyel hat sza-

ma már nemcsak Euró- natórium állt a betegek ren-
pában, de a világon min- delkezésére. Jelenleg 52 in-
denütt közkedveltek. Bul- tézet várja 12 500 ággyal a 
gáriában 1048-ban mindösz- gyógyulni vágyókat. 

Gémes Eszterr 

Mindig 
m a g a m 
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Nem folytattam a diskurálást, de nehéz bánat 
telepedett rám. Lám, az Isten haza segítette, el-
sőnek ő jött haza a faluba, egy másik ismerőssel, 
Lippai Jóskával jöttek, azt leszedték a vonatról, 
majd évek múlva jött haza u fogságból. Aztán 
lefeküdt, én meg minden ruházatát betüzeltem 
a katlanba. A bakancsa kócmadzaggal volt be-
fűzve, még azon is úgy nyüzsögtek a tetük. Azt 
is bedobtam a tűzbe. Két nap, két éjjel mindig 
aludt, csak enni kelt fel. Az első éjjel feléb-
redt, azt mondja: az a ház olyan, mint otthon, 
u Zsikóék háza. Mondom: Hát itthon is vagy 
Azzal elaludt újra, úgy el volt törődve. Harcbun 
ők nem voltak, csak mentek előre, mivel Ők ci-
vil ruhában voltak, egy házban befogadták őket, 
ott várták kl, mig a front elhalad. Az italtól 
olyan bamba, meg egyébként sem volt olyan 
éles eszű. Kérdem tőle: 

— Hogy tudtál hazajönni? 

Azt mondja : 

— Vettem egy térképet. Az egész iskolai ta-
nulmányomból csak az jutott eszembe, ha arccal 
a térképnek fordulunk, felfelé van észak, lefelé 
dél, jobb kéz felől nyugat, bal kéz felől kelet. 
Aztán útközben találkoztam Lippai Jóskával. 
Ketten mar jobban eligazodtunk. 

Amint reménykedtem, hogy megjavul a házas-
életünk. még jobbon eldurvult. És most is. ezelőtt 
is. este, ha éjfélkor feküdtem Is le. olvastam 
valamit, úgy aludtam el. Mióta hazajött, vagy* 
elkapta a kezemből az olvasmányt, eldobta, vagy 
egyszerűen elfújta a lámpát. Mélységes lelki fáj-
dalmat okozott ezzel a durvaságával. Megtörtént, 
amikor reggel lelépett az ágyról, a papucsom 
valahogy megsértette a lábát. Bevagdosta az ágy 
alá, egészen a falig. Alacsony volt az ágy, na-
gyon nehezen tudtam kivenni. En meg a cipő-
jét dobáltam oda be, ahová 6 az én papucsom. 
Gondoltam, tudd meg, hogy esett az nekem. Más 
történt. Mikor kivette a bakancsát, patkós volt, 
nekem Jött azzal a patkós bakanccsal, úgy össze-
verte a fejemet, csak úgy vérzett. Igaz. neki mentem 
én is. puszta kézzel. Mit tudtam én adni neki? 
Neki is foly azért az orra vére. Éppen oda-
jött a néném, főzött kamillateát, abban megmos-
tam mindennap, csak egy hétre tudtam a ha jam 
kibontani. A testvérem segített. Dús, nagy ha-
jam volt, de akkor sok kijött. 

Két szombatos lányt fogadtam három hóna 
ra a szobámba. Könyveket árultak, az 6 vattá-
suk szerinti könyveket, meg természetes gyógy-
növény! könyveket. Ezek jobban betartották a 
vallásukat, mint mi. Egy este, már jó késő volt, 
bent voltak a lányok is, beszélgetünk, Ilusék 
voltak ott családostul. Tíz óra tájon jön haza az 
uram, belép. 

— J ó estét! — mondja. 
— Nekem nincs Jó estém! — felelem. 

— Ha csak az a baj, majd lesz mindjárt. 

Kilép, durr. beökleli az üvegajtót, a két lányt 
kizavarta, azok sietve mentek a szobájukba. Azt 
mondja az Ilus férje: 

— Te, Pal i ! Mért cselekszel te Így ? 

— Engem a katonaságnál arra tanítottak, 
hogy inkább haljak meg, mint engedjek. 

— Az az ellenségre szól. 

— Há t kell nagyobb ellenség, min t a feleség? 

Elmentek Királyék, folyt a kezéből a vér, azt 
mondja: 

— Kösd be! 
— Nem kötöm én! 
Akkor ment, verte a lányok a j ta já t : 
— Piroska, gyűjjön be! Kösse be a kezem! 

Piroska jött, megmosta neki, bekötözte, így 
beszélt: 

(Folytat jukJ 


