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a hely. 10-kor takarítónõk jöttek, folytatódik a
lenti takarítás, aminek nagy, legmocskosabb ré-
szét tegnap a lányok megcsinálták.

10 óra körül megjöttek a GRANSEC-esek,
mától a riasztó is mûködik. Egyelõre nem hasz-
náljuk, nagy még a nyüzsgés itt.

Du. 5-tõl a Zöldházban Eperjes. Nagy siker!

Április 20., csütörtök
8.00: Mindenki itt van. Ma ismét jöttek a

Városházáról a takarítók. Tíz fiút kértem Bánhidy
Vajktól a ferencesektõl. Láncban hordjuk a he-
lyükre a folyóiratokat és a gyerekkönyvtári köny-
vek egy részét, valamint a presenst. Sorban még
nincsenek, csak fenn a polcon – a gyerekkönyv-
tári könyvek ömlesztve a polcokon és a földön.
Kemény fizikai munka mindannyiunk számára.
A csajok fantasztikusan dolgoznak, noha nagyon-
nagyon fáradtak. Le a kalappal!

Április 21., péntek
8.00: Mindenki itt van. Dolgozunk, dolgozunk,

dolgozunk és dolgozunk. A gyerekkönyvtári
könyvek mára mind lekerültek, a raktár alsó
polcaira is folyamatosan hordjuk vissza – elõbb
azonban itt, a folyóirat-olvasóban tesszük sorba
õket, a hideg földön kuporogva. Embertelen
munka. Alig élünk.

Április 22., szombat
8.00: Ma ugyan szombat, de dolgozunk – az

idegennyelvû könyvekkel teli dobozok végre
mind a Zöldház padlására kerülnek; tegnap már
részben áthordta õket Zsuzsa, ma én folytatom.
Úgy értem, én a kocsimmal, a cipekedést megint
Vajk gyerekei végzik. Közben Tibor válogatja a
régi könyvek, Helischer-anyag dobozait; azokat
Horváth Pista fogadja be a Balassa Múzeumba.
Érdemes lett volna megszámolni, hány doboz
került ki az épületbõl! Azt hiszem, nagyon sok,
és úgy örülök, hogy megszabadultunk tõlük!
Tudom, hogy megvannak, jó helyen vannak – és
a következõ árvíznél már nem okoznak gondot!
Tegnap megérkeztek a megrendelt polcok a gye-
rekkönyvtárba. Nagyon jól néznek ki.

Április 23., hétfõ
Ez az utolsó nap a napló szerint. A kézírásos

füzetben okt. 23-át írtam… Tudatalatti elírás. Ez
az a nap, mikor a megyei könyvtárból négy
kedves, pihent, szakszerû segítség érkezik –

köztük Zsike, az igazgatóhelyettes. És jönnek,
holnap, kedden is jönnek, az Isten áldja meg
õket… Nélkülük nem haladnánk így!

A mai nappal rendben van a kazán, a raktár,
az öltözõ – gyönyörû rend és tisztaság minden-
hol. Eszméletlen, mit dolgoznak ezek a lányok!
De már van látszata!

Ám a gyerekkönyvtárban még nem lehet le-
tenni a szõnyegeket, undorító, szürke penészt
virágzik a kõ… Ki tudja, meddig?

Igen, van látszata… Még három keményen
végigdolgozott nap, és május 2-án nyitunk. Min-
denkinek köszönet a segítségért – április 29-ére
a könyvtár szebben ragyog, mint új korában!

Várady Eszter

Gyermeknapi
ajándékmûsor Tégláson
Remekbe szabott, felejthetetlen elõadást láthat-
tak a Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intéz-
mény szervezésében, a Polgármesteri Hivatal
támogatásával a téglási kisiskolások.

A szegedi GRIMM-BUSZ Színház társulata
fergeteges hangulatot varázsolt a Városi Moziba
Bogaras mese címû zenés, vidám mesejátéká-
val, nevetést csalva nemcsak a gyerekek, de a
felnõttek arcára is.

Zümmögi Zozó, a kétbalkezes önjelölt kar-
mester, a nyolcadik pötty után áhítozó Katica és
a kapzsi Prücsök Tücsök története magával ra-
gadta a gyerekeket, akik tapssal, hangos bizta-
tással, éljenzéssel szurkoltak a gyengéknek, így
segítettek legyõzni és megleckéztetni a gonoszt.

Reméljük, máskor is megörvendeztethetjük kis
nézõinket a kitûnõ társulat játékával!

Tompa Tiborné


