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• •'(tówtftte,
Feladatok a SZÖVOSZIV. kongresszusa után

Népi dem okratikus rendsze
rünk  m inden eddiginél kedve
zőbb fejlődést te tt lehetővé a 
földművesszövetkezetek szá
m ára. A földművesszövetkeze
ti mozgalom az eredményes te
vékenysége m ellett az elm últ 
évek során nehézségekkel és 
hibákkal is küzdött. A földmű- 
vesszövetkezetek 1950-től kezd
ve elszakadtak a felszabadulást 
követően kialakult helyes irá
nyú célkitűzésektől, és tevé
kenységük csak egyoldalúan, 
főleg a kiskereskedelem  te rü 
letén fejlődött.

A SZÖVOSZ IV. kongresszu
sának határozatai hangsúlyoz
zák, hogy a földművesszövet
kezetekre, m int 

a legnagyobb taglétszám ú 
falusi tömegszervezetekre 
vár az a szerep, hogy a dol
gozó parasztság érdekkép

viseletét ellássák,
kiindulva a parasztság legfőbb 
érdekéből, a munkás—paraszt 
szövetség erősítésének elvéből.

A mezőgazdasági term elés 
közvetlen segítése érdekében a 
kongresszus határozata leszö
gezte, hogy helyesli a mezőgaz
dasági üzemágak megszervezé
sét, a  szakcsoportok, hegyköz
ségek, társulások alakítását, és 
azok anyagi támogatását. A 
földművesszövetkezeteknek kö
telességük előmozdítani a szer
ződéses term elést, a term elés

gazdaságos megszervezését, a 
term elők tapasztalatcseréjét és 
egymás kölcsönös megsegíté
sét. a gépek és eszközök be
szerzését és használatát, végül 
pedig a term elvények jól szer
vezett értékesítését. A föld
művesszövetkezetek szervezik 
és tám ogatják m ajd a term e
lők mezőgazdasági szakoktatá
sát, a növények és gyümölcsök 
védelmét, a mezőgazdasági 
kártevők elleni védekezést. A 
mezőgazdasági term ékek fel
vásárlása és értékesítése terü
letén is nagyobb szerepet kap
nak  a földművesszövetkezetek. 
A szervezettebb értékesítés cél
jából a Mezőgazdasági Termé
keket Értékesítő Központtól 
az árufelvásárlási tevékenysé
get 1958 elejétől fokozatosan a 
földművesszövetkezetek veszik 
át.

A kongresszus a továbbiak
ban az áruellátás m egjavítását 
is célul tűzte. Ezért

tovább kell javítani az á l
lami kereskedelem m el való 

kapcsolatot,
és fokozottabban figyelemmel 
kísérni a tanácsok kereskedel
mi osztályaival való rendsze
res együttműködést.

A szövetkezeti vagyon növe
lése és védelme érdekében a 
szövetkezetek vezetőségei .és a 
tagok indítsanak erőteljes har
cot az utóbbi időben az ellen-

forradalom  hatására megnöve
kedett korrupciós jelenségek és 
visszaélések ellen, továbbá a 
túlzott m értékű áruhiányok és 
árurom lások megelőzésére és 
felszámolására. Kiemeli a  ha
tározat a társadalm i ellenőrzés 
szükségességét, a szövetkezeti 
vagyon védelmét.

Biztosítani keli — szögezi 
le a határozat —, hogy a 
tagok élhessenek az alap
szabályban lefektetett jo

gaikkal.
Végül, de nem  utolsó sorban 

a kongresszus felhívja a szö
vetkezeti tagságot, a szövetke
zetek vezetőségeit és dolgozóit, 
hogy a kongresszus határoza
tainak eredményes megvalósí
tása érdekében, pártunk  irá
nyítása alapján áldozatkész
séggel, lelkesedéssel és a szö
vetkezéshez való töretlen hű
séggel vegyék ki részüket a 
szövetkezeti mozgalom fejlesz
téséből, s ezzel is segítsék szo
cializmust építő hazánk felvi
rágoztatását, népünk boldog 
jövőjének kialakítását!

H í r e K « « « «

A verseny 
évvégi mérlege

11,»más Maim, Jókai Mór, Illés Béla sikere -  Oroszlányon
Egy város — amelyben könyvéhség van

Oroszlány nem csak szépülő 
és épülő bányászvárosunk, ha
nem egyre kultúrálódó város 
is. Ahogy nőnek az igények, 
úgy növekszik a felvilágoso
dás, a könyv szeretete is. De
cemberben 40 000 forin t érté
kű könyv fogyott el a város
ban. Előzőleg pedig 250 000 fo
r in t értékű  könyvet vásárol
tak  részletre.

*
Benács Imre könyvbizomá

nyos szinte m indennapos ven
dég az oroszlányi Állami Köny
vesboltban. A X V III-as aknai 
szállón igen jól ismerik. Az 
ottlakók, ha könyvre van szük
ségük, őt keresik fel. Azt 
mondja, hogy 35—40 törzsve
vője van, de ezenkívül igen so
kan keresik fel könyvért.

— Mit olvasnak az em be
rek?

— Általában m indenfélét — 
válaszolja. — Vannak falusi 
fiatalok, akiket a regényes ú t
leírások érdekelnek. Tízesével 
vásárolják tőlem  Kittenber- 
ger, Verne, Jókai könyveit. De 
nagy sikere van Maupasscnt- 
nak, Kovái Lőrincnek . Victor 
Hugo könyveit a pesti an tik
várium okban kutatom , hogy 
kielégítsem  olvasógárdám igé
nyeit.

— Egy-egy alkalommal hány 
könyvet szállít a szállóra?

— Kisregényekből egyszerre 
50 darabot viszek, legu tóbb  
15 600 forin t értékű részlet- 
könyvet adtam el. Nagy része 
szépirodalmi könyv volt.

Benács Imre elmondta, hogy

— NYERS REZSŐ e lv társa t vá 
lasztotta  a SZÖVOSZ e ln ö k év é  az  
O rszágos F ö ld m ű vesszövetk ezeti 
T anács. A  SZÖVOSZ e ln ö k h e ly e t
te se iv é  p ed ig  M olnár Ivárolv és
Panálc L ászló  e lv társak at. A SZŐ- . , ,  .. .  . ___ . . .  • . __v o sz  utazgatásáb a  ta b ia i soráb a  *&^n sok könyvet, mely újon

nan megjelent. Oroszlányon 
egyáltalán nem lehet kapni. 
Pedig nagyon sokan keresik 
az új kiadásokat. Azt mondja, 
Oroszlányon valóságos könyv
éhség van.

December 31-én délelőtt, 
m in t kőhöz csapott üvegpohár, 
sem m isült meg az egyes ború
látóknak az a korábbi véle
ményük, hogy Komárom me
gye földművesszövetkezétei 
képtelenek a közel fél évvel 
ezelőtt a SZÖVOSZ Igazgató
ság felhívása nyomán vállalt 
620 000 forintos részjegyalap 
növelésére. Rég bevált köz
mondás, hogy ki m int vet, úgy 
ara t. így voltak a földműves
szövetkezetek is a m últ év 
nagyarányú versenymozgal
m ával, a részjegyalap-növelés- 
sel. A SZÖVOSZ Igazgatósá
gának a sa já t erő növelésre 
vonatkozó felhívásához me
gyénk szövetkezetei is egyön
tetűen csatlakoztak annak ide
jén. Ezzel széles szakaszon vet
te  kezdetét olyan szervezett 
versenymozgalom, mely me
gyék, szövetkezetek és szövet
kezeti aktívák páros versenyé
ben bontakozott ki. Emlékez
zünk vissza a szám unkra sem 
közömbös versenymódszerekre. 
Mint a szállóigében a vetés, 
úgy a versenyben a szervezett 
előkészítés volt az -alapja az 
örömteli aratásnak. A szövet
kezetek vezetőségeinek első 
teendője volt, hogy felm érték 
a  szövetkezeti aktívahálózat 
erőviszonyait, feltérképezték a 
szövetkezet körzetét (a tag- 
törzskönyv alapján) s így biz
tosították az aktívahálózat 
tervszerű tevékenységét.

A széleskörű versenymozga
lom nem volt eredm énytelen.

A nyílt, őszinte szó 
utat talált

a földművesszövetkezetek tag
ságához. A7 elm últ hónapok
ban a szövetkezeti dolgozók'ez- 
rei keresték fel a földműves
szövetkezeti tagokat. Ezek a 
látogatások, azon túlmenően, 
hogy alkalm asak voltak a rész
jegyalap növelésére befizetett 
összeg gazdaságos felhasználá
sának megmagyarázására, egy
ben jók voltak a szövetkezés 
gondolatának terjesztésére is. 
Tapasztalat, hogv az ilyen ta 
lálkozásokat rendszeressé kell 
tenni.

A földművesszövetkezetek 
részjegyalap növelése érdeké
ben k ifejtett eredményes m un
ka hozzájárult ahhoz, hogy 
megyénkben töhb m int 620 000 
ezer forinttal növekedett a 
szövetkezetek saját ereje. Örü
lünk az eredm ényeknek, de ez 
az öröm ösztönözze a szövetke
zeteket. hogy 1958-ban ezirá- 
nyú m unkájuk még sikeresebb 
legyen. A részjegyalap-növelés

azoknál a szövetkezeteknél ha
ladt a legmegfelelőbben, ahol 
a vezetőségi tagok nem csak 
szavakkal, de tettekkel is hoz
zájáru ltak  a földmüyesszövet- 
kezeti mozgalom gazdagodá
sához. Szép példájá t lá ttuk  en
nek Kisbéren. Ácson, Eszter
gomban, Rédén, Szomoron stb.
A földművesszövetkezeti tagok 
is igyekeztek erejükhöz m ér
ten 50 vagy 100 forinttal, de f  tek, 
számos esetben még ennél is 
nagyobb összegekkel, hozzájá
rulni szövetkezetük fejlesztésé
hez. A szomori földművesszö
vetkezet kollektívájának igyek
vő és szorgalmas m unkája elő
segítette, hogy m ár október 30- 
ra  befejezték évi vállalásukat.
De ezzel nem elégedtek meg, 
hanem továbbra is látogatták 
a szövetkezeti tagságot, és így 
elérték, hogy decem ber 31-ig 
151 százalékra teljesítették vál
lalásukat. D icséretet érdem el
nek a suri, táti, kisbéri stb. 
szövetkezeti aktivisták is, akik
nek nagy szerepük volt abban, 
hogy megyénk m ár határidő 
előtt tú lteljesítette évi vállalá
sát. Nem volna teljes az érté 
kelés, ha nem  em lékeznénk 
m eg azokról a dolgozókról, 
akiknek a m unkája segítette a 
szövetkezetek sajáterő-gyara- 
podását. Sok segítséget nyúj
tottak a szövetkezeteknek a 
MESZÖV-dolgozók, élükön 
Ács László elvtárssal, a MÉ
SZÖV Igazgatóságának elnöké
vel. aki személyes példam uta
tással segítette többek között 
az általa  patronált K isbér és 
Vidéke Körzeti Földművesszö
vetkezet vállalásának teljesíté
sét is.

Nem utolsósorban

vá lasztották : B artolák  M ihályt.
B en cze  K árolyt. K ádár István t. 

. L esták  P ált. R *cz G yulát. Serfőző  
}  L ászlót. Szabó M iklóst. Szabó Kál-
♦ m án nét. Tisz^ Jó zse fe t, és  V arga  
f l l l c s t .  A SZÖVOSZ fe lü g y e lő  bi-
♦  zottsága  első  ü lésén  N ánási L ászlót 
- vá lasztotta  e ln ö k év é .

— EDDIG KÖZEL 3000 NÉ
ZŐ tekintette meg a Komárom 
megyei földművesszövetkeze
tek Bábszínházának szórakoz
tató műsorát.

— TÖBB MINT 160 EZER 
FORINT volt a  ta tai földmű
vesszövetkezetek Kossuth téri 
könyv- és játékboltjának kará
csonyi forgalma.

— N AG YSIK ERŰ  Szilveszter 
estéket rendeltek m egyénk fa l
vaiban a földművesszövetkeze-

_  AZ Ö-ESZTENDEI ZARÖ- 
MÉRLEG készítésé t m egkezd ték  a 
fö ldm üvesszövetkezetek .

— A SZÖVOSZ IGAZGA
TÓSÁGA kongresszusi művé
szi nagydíjjal tün te tte  ki az 
Abonyi Népi Együttest.

A „Gönci Ferenc“ bányász
szállóban a  ku ltú rterem  könyv- 
szekrényében mintegy 40 darab 
könyv rejtőzködik. A szálló la
kói azt m ondják, hogy van, aki 
m ár egy-egy példányt három 
szor is elolvasott. Szabó Lász
ló. a XVI-os akna dolgozója 
két hónapja lakik a szállóban. 
Úgy mondja, hogy ő ránézett a 
könyvszekrényre, s azóta sem 
próbált onnan könyvet k i
venni.

— Nem szeret olvasni?
— Dehogynem, kérem! Leg

utóbb saját költségemen m ajd
nem  600 forintért vásároltam  
szépirodalmi könyveket. Szere
tü n k  olvasni itt valamennyien, 
de m i is haladunk a korral és

szeretjük a legújabb kiadáso
kat, a legjobb írók rem ekm ű
veit. Márpedig ebben a kö n yv
tárban ezt nem  találtuk meg.

Igen helyes lenne, ha a vá
rosi könyvtár a „Gönci’‘-szálló 
kiskönyvtárát néhány új ki
adással kibővítené.

*

A város egyetlen könyves
boltjában Haraszti Mihály 
szolgálja ki a  könyvbarátokat. 
Azt mondja, hogy decem ber 
hónapban páratlanul nagy volt 
a forgalom. A legújabb kiadá
sú mesekönyvekből minden 
elfogyott. A szépirodalmi köny
vek közül Jókai Mór, Illés Bé
la., Thomas Mann, Kovái Lő
rinc m űveit keresték az olva
sók. Á ltalában 150—200 olyan 
könyvvásárlója van, aki rend
szeresen bejön az üzletbe, az 
újdonság irán t érdeklődni.

— Meg keU m ondjam  — v á 
laszolja a rra  a kérdésre, hogy 
van-e elegendő könyvük —, 
egyáltalán nem  tu d ju k  kielé
gíteni a város lakóinak könyv
igényét. Sem  Budapestről, sem  
a tatabányai központunktól 
nem  kapunk elegendő m ennyi
ségű könyvet. A m i könyv van  
a polcainkon, régi kiadásúak 
és túlnyom ó többségét majd  
m indenki olvasta már.

A három  elm ondott példa is 
azt igazolja, és ezt örömmel 
mondjuk, hogy Oroszlányon 
szívesen olvasnak az emberek: 
És nem  mindegy, hogy m it; 
m int az írók neve is igazolja, 
válogatott műveket. Helyes 
volna, ha a könyvterjesztő vál
lalatok sokkal több könyvet 
u talnának ki ennek a közel 
20 000 lakosú, egyre növekvő 
bányászvárosnak.

Aki mindig becsülettel dolgozott
Alacsony asszonyka fogad 

barátságosan m ár az ajtóban, 
am ikor Szekszer József eter
nitgyári dolgozó lakására ' é r
tem. Szekszer József m ár 35 
éve a gyár dolgozója.

— Tessék csak beljebb! — 
tessékel befelé Szekszer Jó- 
zsefné  és én szaporán igyek
szem be a hideg idő elől. Bent 
azonnal hellyel kínálnak.

Szekszer Józsi bácsi 1922 
óta dolgozik a gyárban. Jó
form án gyerm ekként kezdte 
el. 1938 óta a nagy csőgépnél 
dolgozik, anyagszabályozó. Ez 
a m unkahely felelősséggel jár. 
Ha nincs anyagszabályozó, 
rossz lesz az anyag, a csövek, 
tehát figyelni és vigyázni 
kell.

— Szereti ezt a 
lyét, Józsi bácsi? —

munkahe-
kérdem.

— Szeretem  — feleli moso
lyogva. — A  keresettel is meg  
vagyok elégedve, a bánás
móddal is. M egbecsülik az 
idős dolgozókat a gyárban.

Szekszer József nem  p árt
tag: De helyesli n párt pbliti1- 
káját, tám ogatja rendsze
rünket. Tud különbséget 
tenni a m últ és a jelen kö
zött. Minden m unkaverseny
ben részt vett, s becsületes 
m unkájáért m indig jutalom 
ban részesült. Egy alkalom 
m al például m iniszteri ki
tün tetést is kapott.

Józsi bácsi úgy látja , ha jól 
dolgozunk, akkor tovább ja 
vul az életszínvonal, de ha

nem, nem várhatunk  jobbat. 
V árja az üzemi tanács meg
alakítását. úgy mondja, hogy 
ezzel javulni fog az üzemi 
dem okrácia, közelebb hozza 
egymáshoz a párttagokat és a 
pártonkívülieket is.

A Szekszer-család nem él 
rosszul. Levágták a hízóju
kat is. A családfő most m ár 
csak azt szeretné, hogy a pár 
évet, ami még a nyugdíjig 
hátra  van, békességben m un
kálkodva tölthesse. Sokáig 
nem lehet beszélgetni, m ert 
Józsi bácsi éjszakás. Kezet- 
fogunk egymással, s én elin
dulok haza, Józsi bácsi pedig 
a gyárba, hogy m unkájával 
erősítse, gazdagítsa az orszá
got.

Kovács Mihály
Nyergesújfalu

Új lá ls ie ré s i-b o lt  nyílt Kom árom ban
Komáromban a Klapka 

György-út 9. szám ala tt meg
nyílt a látszerész KTSZ 10-es 
számú fiókja. A fen ti cím 
alatt be lehet váltani az 
SZTK, MÁV, stb. szemüveg
vényeket, a szemüvegek várás- 
ra azonnal elkészülnek. A lá t
szerész KTSZ dolgozói pontos 
kiszolgálással várják  a  dolgo
zókat
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d ic s é r e te i  é rd e m e ln e k

a szövetkezeti mozgalom szor
galmas aktivistái. Például Kör- 
nyén Marosi József boltvezető, 
k isbéren  Szabó József boltve
zető, Nagyigmándon Mázt Jó
zsef vezetőségi tag stb., akik 
odaadó, lelkiism eretes m unká
val vettek részt az év nagy 
versenyében.

A MÉSZÖV választott veze
tősége ezúton is köszönetét 
mond a szövetkezetükért tevé
kenykedő s az önzetlen segít
ségadásra is m indenkor kész 
szövetkezeti tagságnak

Ezek a sorok, bár nem ad
nak teljes képet az elm últ év 
nagy versenymozgalmának 
részleteiről, de az évvégi m ér
leg beszédes számokkal tükrö
zi, hogy a szövetkezeti tagság 
becsülettel eleget te tt a SZÖ
VOSZ Igazgatósága felhívásá
nak.

A kicsi, összeaszott öregasszony haj
lo tt derekával, görcsös botjával úgy néz 
ki, m int a mesék öregasszonya. Bütykös 
ujjai görcsösen rá tapadnak  a botra, 
m intha m inden életet, vérkeringést az 

sugározna az aszott végtagokba. Ha az 
utcán m egjelenik kicsi szalm atáskájá
val. m indig akad, aki még ezt is elveszi 
tőle. A flanellkendő alatt feje ilyenkor 
köszönésként megbillen, s  öreges han
gon énekli hozzá:

— Köszönöm, édes fia m ! Áldja meg az 
isten a jóságát!

Senkije nincs m ár. 1866. születése óta 
nagyon hosszú idő te lt el. M eghalt a fia, 
férje. Mandli néninek, ha férjéről be
szél, sírós lesz a hangja.

— Jó ember volt az én uram, szere
te tte n  éltünk. Olyan szeretetben, hogy 

sokan nem  is tudják, m it je len t az.
Mandli nénit évekkel ezelőtt nagy bá

n a t érte. Volt egy házuk. M andli bácsi
val, aki borbély volt, ketten kuporgat- 
ták  össze. Jó  hangulatában elmesélte, 
hogy m ent ez a kuporgatás.

— Bizony, kedveskéim , am ikor az én 
lírám idejött, 1899-ben még letelepedési 
pénzt fizete tt. A m ikor m egnyito ttuk a 
kis boltunkat a faluban, azután is hely
pénzt fizettünk. A kkor nem  úgy volt, 
m int most, hogy az em berek hetenként 
többször borotválkoztak. A bolt egész 
héten zárva volt, csak szombaton nyi
tottunk. Ilyenkor az én uram már haj
nalban nyakába vette a falut, s m ent a 
házakhoz borotválni. A m ikor a bányá
szok kezd tek Tatabányára jönni, még 
kisegítő pincérnek is elm ent a kocsmá
ba. m inden pénzt összeraktunk.

— Pedig először nem  szerettek ám  en
gem a Mandliék. Dadon béreltek földet 
az Eszterházy gróftól. Volt az udvaruk
ban minden, pulyka, tyúk. disznó, ka
csa, liba, ami csak kell. A zt mondták, 
én szegény vagyok. Akkoriban az egész 
falu megbeszélte az esküvőt. Az egyik 
ember azt mondta: ..Rendes fiú  a Mandli 
Laci, kicsit sánta, de rendes. Módosabb 
feleség kellene neki.” A k ik  engem is
m ertek, azt mondták: „Rendes lány ez 
a Kun Lidi. csak hát szegény.” Az én 
apám meg lovász volt az Eszterházy 
grófnál Tatán. Ebből nem lehetett va-
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gyónt gyűjteni. A ztán a Laci mégis el
vett. De dolgoztam is ám. Volt az én 
udvaromban is kacsa, liba, tyúk, ebből 
is csináltam egy kis pénzt. K ét év m úl
va eljött a mama, itt volt nálunk két 
napig. Nem  szólt az sem m it, csak ami
kor elment, azt mondta: „Én, Lidi, té 
ged nem  szerettelek, de most már na
gyon szeretlek.” Hát ilyen örömeim vol
tak n e k e m . . .

Egy-egy évtized kiesik Mandli néni 
emlékezetéből. Ferenc Józsefet néha 
összekeveri Horthyval, de a beszélgetés 
során azért lassan a helyére kerül min
denki. M andli Laci is Mandli bácsi lett, 
kiöregedett a borbélyságból, reszketős 
keze nem  b írta  el a borotvát. Beteg lá
bát egyre nehezebben vitte, dereka is 
m eghajlott. A sudár term etű K un Lidi 
is M andli néni lett. Kezei a sok m un
kától elform átlanodtak. dereka a 'so k  
hajlástól, no meg egy szerencsétlenség
től m eghajlott, csípőficama lett. A dadi 
M andliék sem voltak m ár olyan büsz
kék a bérelt földre. Visszaadták, nem 
b írtak  vele. Aztán a két öreg is elköltö
zött a túlvilágra. Kun Lidinek nem 
m ondta többet a m am a: „Rendes asz- 
szony vagy, nagyon m egszerettelek.”

Ha nincs segély, nyugdíj, vagyon, mi
hez fogjon Horthy M agyarországán egy 
kiöregedett m esterem ber? A házat nem 
lehet megenni, eladták hát. 1936-ban 
Pató hentessel szerződést kötöttek. Nem 
pénzt kértek, életük végéig eltartást, s 
házukba halálukig öröklakást. .

így folytak e! az évek egymás után. .. „ 1,n <̂2 niegfiatalodott. Összeült a Pató- 
Háború lett. Az öregek hullottak a gon- örökösökből éc a Mnn<íii nZr,,kai aha 
dókban, a  fiatalok a háborúban. Aztán 
az is elmúlt. M ind. kevesebb lett az Is
merős a két öreg körül. Mandli bácsi 
is itt  hagyta párját, akivel szeretetben 
vagy ötven évet é lt le. Mandli néni 
egyedül m aradt. Az élete ennyiből állt: 
templom, tem ető és az otthon, m ert Pa- 
tóék állták  a szerződést.

Aztán jö tt a házak állam osítása, s a 
tatabányai városi tanács nem  nézte meg,,

hogy a volt M andli-házat hogyan adták  
el. A törvény nem  ír ta  elő, de a házat 
mégis állam osították, s Mandli nénit el
költöztették, mondván öreg m ár. m enjen 
a szeretetházba. A nénit az utcában la
kó m ásik öregasszony fogadta be, attól 
tartva, hogy ő is hasonló sorsra jut. De 
nem  jutott. Ezt lá tva, rövid idő m úlva 
Mandli néninek m ár nem  a szobában, 
hanem  kis m otyójával csak a fürdőszo
bában ju to tt hely. Elvesztette támoga
tóját. Patóék a h á7. állam osításával az 
öregasszonyt sem tám ogatták.

Keservesek voltak az ú jra  eltelt évek. 
Az em eleten levő parányi kis szobájába 
alig tudott rossz lábaival felmenni. A 
hideg betonpadlót nem  lehete tt felfűte- 
ni. Hol az egyik, hol a m ásik szomszéd
ban m elengette csúzos kezeit, lábait. A 
KIOSZ a kisiparos m ester özvegyét kis 
nyugdíjjal segítette, de mindez kevés 
gyógyír volt fájdalm ára. Egyre csak ezt 
sírta:

— Csak még egyszer visszamehessek 
az én kis szobám ba. . .

Ez is m egadatott. Az elm últ héten 
nagy-nagy öröm érte  a 92 éves Mandli 
nénit. A megyei tanács felülvizsgálta a  
volt M andli-ház állam osítását, illetve 
visszaadta azt a Pató-örökösöknek az
zal a kikötéssel, hogy Mandli néni el
ta rtása  ism ét életbe lép. A lakását is 
biztosítani kell.

Öh. boldog új esztendő . . .  Ha a kicsi, 
tiszta, töpörödött öregasszony táncolni 
tudna, táncra perdülne. Szemeiben — 
m ikor m esélte nagy szerencséjét — a 
boldogság könnyei csillogtak.

— Áldja meg az isten, akik így törőd
nek a szegény öregasszonnyal.

örökösökből és a Mandli néniből álló 
család egyezkedni. Kap Mandli néni 
havonta 200 forintot és tüzelőt. Ha a 
lakásában lakó kiköltözik, ő megy a 
helyére. Kel] ennél nagyobb öröm? 
Csak a tél m úlna el már. 92 éves lábá
nak egvre m agasabbak lesznek a lép
csők. Szeretne m ár a földszintes kis 
szobában lakni. Talán még a századik 
életévét is m egünnepelheti ott.

Kovács Klára


