melletti épületrészben folynak
az átépítési munkálatok. A
munkások az épület belső fa
lait bontják. Még csak az üre
sen tátongó vakolatlan falakat
és az ajtók, ablakok helyén
pedig a kisebb-nagvobb rése
ket látjuk, de nemsokára a
még nemlétező polcok meg
telnek áléval és Seregélye^
lakosai birtokukba veszik mo
dem üzletházukat.
Egy hónappal ezelőtt itt

Igényeinek. A vásárlók nem
láthatták a bő választékot, an
nak nagy réözét raktáron kel
lett tartani. Most ezek helyén
áttörik a válaszfalaltat, egye
nesre töltik a padlózatot. A
másik épületben levő vas- és
műszaki bolt üzlethelyisége is
kicsinek bizonyult, Itt a rak
tározással kapcsolatban is ne
hézségek merültek fel. Ezeket
a problémákat oldja meg a
régi bolt helyiségek átép-ítc**
új üzlethelyiséggé. .-

HétmiWés forgalom
A Székesfehérvári Iparcikk
Kiskereskedelmi Vállalat bolt
jai. a Pannónia Aruház és a
dunaújvárosi áruházak 7 mii- .
lió 441 ezer forint értékű fór- }
Kaimat bonyolítottak le a két
héfig tartó szezonvégi kiáru
sításon. A z elmúlt évekkel
•zemben. ez 153,7 százalék (
Valamikor azt hiszem annyi
emelkedést jelent. A z érdek
lődés leginkább a méteráruk [ fűzte Szakos Lukács mérnököt
közül a flanellt és a bársonyt ! Kisapootaghoz, hogy az is a
iilette.
A női szövetruhákat, j térképen volt, akárcsak az ó
kabátokat,
gyermekruhákat, ‘
nylon és gyapjú pulóvereket „hazája". Miskolc vidéke.
Jónéhány éve aztán, amikor
■gyancsak nagy mennyiségben
vásároltak. A z idén rregnöve- a dunapentclel kukoricafőldek
kedett a kereslet a bőrdíszmű közül a Dunai Vasmű, az ifjú
vé * iránt is. A női táskákból,
kesztyűkből ötszörös forgalom óriás kezdte kiemelni fejét —
vr>t a tavalyi évhez viszonyít- ideszólította a kötelesség. Ta
lán megtetszett neki a szeli d

Szakos Lukács

hatják ki. A z üzlethelyiség
belső berendezése modem lesz
—- adja a felvilágosítást Varga
Lajosné, a seregélyes! Fokú
elnöke.
A z átépítés 750 ezer forint
ba kerül. Ebben az összegben
benne van a belső berendezés
ara Is. Ezenkívül teiVbevették
egy háztartási és egy kultúrcikkék bolt építését is.
Április 10-re elkészül az új
üzletház .Seregélyesen,
R. M

ölgybe bújt kicsi község —
sisapcV.ag —,
letelepedett
enne. A ftol fogva aztán egy■' több szál kötötte oda, egyre
•ősebben. Ott épített házat,
üt járnak gyermeket iskolá
ba.
Éppen az iskolával van kap
csolatban az a szép segítsége,
amit községének felajánlott az
elmúlt évben. Két tantermük
volt csak, ráadásul e kettő is
messze egymástól. A z iskola
igazgatójával együtt sokat tör
ték a fejüket, hogyan segít
senek. Egyszer aztán megszü
letett az elgondolás a bővítés
re. A terveket Szakos Lukács
és mérnök kollégái készítették
el. Megmozdullak a rajiak 1$,

dáte. Négy év alatt állami boruhúzásból, valamint a társa-

M
évfolyamára 1958-ban
6050 hallgatót, az 1962—

vn'atkoz^ídT'dv. H adnak
I László.

Faágon, iskolakapu előtt
\A<'Qznyhült a zord tél és
1 M az első jótékony, lan
gyos napsugár kásássá olvasztja a szikrázó fehér havat,
csúnyává, barnává. A
fák
megrázzák magukat, egyetlen
gondjuk, hogy megszabadulja

társadalmi munkát ajánlottak
fel. A z Iskola felettes szervei
is felfigyeltek, segítettek. Ma
már tanulnak az újonnan ké
szült helyiségben. Igaz. az
eredeti nagyobb szabású lerv
nem valósulhatott meg. lehe
tőségek híján, de az egy uj
tanterem is nagy segítségei je
lent az iskolai munkában, fis
ehhez. — ha nem is annvi
mint szerette volna — Szakos
Lukácsnak is köze volt.
A község lakói jól Ismerik,
becsülik é« azt várják tőle.
ma.id^a választás után, mini
járási tanácstagjuk is tegyen
éltük, adjon tanácsokat, vé
gjén részt mindennapi gond
jaikban, életükben.
V. l.

nak a súlyos hótehertől, mely
nagy csattanásokkal elporlad
a földön. Kis cinkék meleged
nek a fákon, vizes testük fehé
ren gőzölög az ágak között.
Ok már levizsgáztak, nem je
lest e, sem közepesre, csak
..egyszeriien” élve
maradiak.
A Nagy Tél átengedte őket o
vizsgán, bizonyítványt
nem
lieptak, de a kis barna tcitUk,
s egész tollas lényük Őrül a
közelgő tavasznak, amely az
életet jelenti.
Az Iskolában is ezekben a
percekben osztják a bizonyít
ványt. tocsognak a diákok a
barna hóban.
— Ide figyel) öregem — K l ó 
ból az egyik magas, sovány,
barna gyerek —, azért jól ki
tolt velem a -Prüntyö, nem ad
ta meg o 4-est, pedig te. U
:adod, hogy tudom az oroszt
Persze.
ha
tárgyilagosak
akarunk lenni, a dühöngő nem
a tanárra haragszik, hanem
talán Zsuzsikára, aki miatt
nem
tudta
soha rendesen
megtanulni az oroszt,
S amikor az egyik alacsony,
szemüveges fiú. dicséri osztály
főnökét, talán nem is a tanárt
látja, hanem apja szigorú te

kintetét, aki
állandóan ét
unalmasan a tanulásra ösztön
zi.
Aztán van. aki mayábamílycdten gyúrja a havat, s mesgetődik: Meg fogom murai ni
a világnak, hogy jeles le&rek
évvégére. Demosthencs dado
gott. és leszokott róla. £r. *oha nem tanultam, most r<iszoktalotn tvasamat a tanu
lásra ...
•Köti élénken magyaráz%v.ilamit barátnőjének, de amikor
észreveszi a fiúkat, fe lijü k
indul.
— Béla. milyen tettél árosé
ból? — Mogorva haiusz a!a:rl
dörmvgés: — Hármas.
— Csak nem?
— Csak igen — morogja
Béla.
— Na. azért nem kell elke
seredni. Gyere siessünk - - et
kinyújtja kezét a fiú felé.
éla mackóson a kislány
után billeg. Kati for
más lábán megfeszül a fekete
harisnya, ahogy átugorja az
egyik nagyobb tócsát. A fiuk
harsányan röhögnek, és egy
hógolyót küldenek r tnvoz4
két fiatal után.
Lipp Tamás

*

