
4. o ldal:

N em  kell 
m ár lopni 
Adán

írásunk a kisipar  
helyzetéről

Bútorgyár
24220 C S A N T A V É R
Telefon 77-060

Korszerű bútorainkkal 
szebbé teh e ti o tth on át. 
T erm ékeink  m inden  
bú torü zletb en  kaphatók.

K E D V E Z Ő  V Á S Á R L Á S I  
F Ö L T É T E L E K :

20 száza lék os hozzájárulással 
20 000 d ináros kö lcsönt adunk  
24 havi r ész le tfize tésre . 
Valutával és k észp én zzel való  
f ize tés  e se tén  ked vezm ény. 
G arnitúráinkat a gyárunk  
terü le tén  levő bútorsza lon 
ban is m egveh eti.
A z áru t d íjm entesen  
házhoz szállítjuk!

5. ö ldal:

K orszerű
gyár

Riport a debelyacsai 
Növi domból

SzórlÉ^bzik velím k a á É Ü lé v é s  havat ad, azt is e lo lvaszt
ja. Pedig de jó lenne takarónak az ősziek fölé! Még
a rom antika kedvelőinek, sétálóknak se kedvez igazán. 
(Szabó A ttila  fölvétele)

M t t v e k v f f  f o r r a d a l m i  e r f f

M indinkább közeledik a pártkongresszusok megtartásának 
ideje és így mindjobban sűrűsödnek a feladatok ezen 
a téren  is. Az alapszervezetek elvégezték munkájuk 
értékelését. Lebonyolították a tisztújító értekezleteket. 
Most a községi pártbizottságok készülődnek ugyanerre 
a tevékenységre. Tanácskozások, megbeszélések követik egy

mást — valamennyi szerves része azoknak a munkaterveknek, 
amelyeket a kongresszusokig hátralévő időszakra fogadtunk el.

Az elvégzett munka összegezése és értékeléseként mind 
több értékes adathoz jutunk. Ezek egyike arról tanúskodik 
például, hogy a Jugoszláv Kommunista Szövetség tizedik kong
resszusától napjainkig több mint hétszázezer taggal bővültek 
munkásosztályunk eszmei és politikai élcsapatának sorai, ami 
végső soron azt jelenti, hogy az elm últ három év alatt nagy
m értékben növekedett, e rősödött és szilárdut az a forradalmi 
erő, amely — a többi haladó szubjektív erővel együtt — 
szocialista önigazgatású társadalmunk építésének fő hordozója. 
Ez az adat azonban mást is bizonyít. Egyebek között azt, 
hogy a dolgozók, legfőképpen az ifjúmunkások nagy bizalom
mal tekintenek arra a munkára, amelyet a Kommunista Szö
vetség végez. Bizonyítja továbbá azt is, hogy a Kommunista 
Szövetség és a kommunisták mindinkább o tt voltak és vannak, 
ahol a tömegek önigazgatási és politikai tevékenysége lebonyo
lódik. Nem véletlen, hogy a párt sorainak ilyen nagyarányú 
bővülése éppen abban az időben tö r té n t és tö rtén ik , amikor 
az önigazgatási szervekben, a társult munka szervezeteiben 
és a társadalmi-politikai szervezetekben a legélénkebb tevé
kenység indult meg az alkotmány és a társult munka törvényé

nek é letre  keltéséért, az önigazgatás további fejlesztéséért, 
amikor a hatalom és a döntéshozatal mindinkább a dolgozó, 
illetve a munkásosztály kezébe kerül, és amikor a legcsekélyebb 
m értékre szűkült le annak a lehetősége, hogy az állam ossza 
el a megvalósított társadalmi term éket.

Tegyük hozzá, hogy a társult munka alapszervezeteinek 
és szervezeteinek belső é le té t a legdemokratikusabb úton 
rendező megegyezések és szabályzatok elkészítése és elfogadása 
még inkább felélinkítette az önigazgatási és társadalmi-politi
kai tevékenységet. Egymás után születnek a konkrét feladatok, 
egymást érik a fontosabbnál fontosabb akciók és mindez min
den bizonnyal tovább növeli az érdeklődést a politikai szer
vezetek. köztük és elsősorban a Kommunista Szövetség iránt. 
Várható tehát az élcsapat sorainak további bővülése és ezzel 
együtt a forradalmi erők további erősödése.

A bizalom és a tekintély minden bizonnyal nem azért 
nő tt meg ennyire, m ert jól működnek egyes alapszervezeteK, 
hanem azért, m ert a Kommunista Szövetség tagjai o tt  'e .̂ e t'  
nek és o tt is vannak mindenütt, ahol a fontos döntések szület
nek. Ez tö rtén ik  minden környezetben, közösségben, küldött
ségben, érdekközösségben, helyi közösségben, társadalmi es 
politikai szervezetben. A feladatok nem könnyűek es nem 
egyszerűek, mégis milliók vállalják. Minden tevékenység arra 
irányul, hogy a megszülető döntések szocialista önigazgatasi 
tartalm at kapjanak, hogy összeférjen bennük az egyem és közös 
érdek, a munkaszervezet és az egész közösség erdeke.

Most van az elért eredmények, az elvégzett tevekenyseg 
felmérésének időszaka. Ez a munka is, mint minden eddigi,

bíráló jellegű és feladatmeghatározó. Az értékelés egyik resze 
arra irányul, hogyan dolgoztak, milyen munkát fejtettek ki a 
párttagok az önigazgatási és küldöttrendszerben, és hogyan 
kellene a jövőben tevékenykedniök, hogy ezen a téren az 
eredm ények még szembetűnőbbek legyenek. Új alkotmányos 
rendszerünkkel a társadalmunk fejlődésére irányuló akciók
nak az önigazgatás le tt a fő hordozója. Hol van ebben a több 
mint hétszázezer új taggal bővült Kommunista Szövetség helye 
és szerepe? A nagymértékben megnövekedett forradalmi erő, 
azaz munkásosztályunk eszmei és politikai élcsapata semmikép
pen sem lehet az önigazgatási rendszeren kívül álló valamiféle 
parancsoló erő, de nem állhat az önigazgatási rendszer fölött 
sem, mint olyan vezető, aki csak dirigál, a felelősséget azonban 
nem vállalja. Vannak még ilyen törekvések, és ennek elsősor
ban az az oka, hogy a kommunisták túlságosan saját szervezetük 
felé fordulnak, nem működnek kellőképpen közre a küldött
rendszerben és az önigazgatás egész dem okratikus rendszeré
ben, de a többi társadalmi-politikai és társadalmi szervezet po
litikájának és gyakorlatának kialakításában sem. Márpedig ez 
az egyik legfontosabb feladat. A felmerülő kérdésekre, a ,,ho- 
gyan”-ra és a ,,m iként’'-re keressük a választ, most, közvetlenül 
a pártkongresszusok megtartása előtt, amihez kiváló alkalmat 
nyújt a tevékenység, az eddigi gyakorlat bíráló értékelése, 
no és persze Kardelj elvtársnak a szocialista önigazgatás poli
tikai rendszerének fejlődési irányairól ír t tanulmánya. A cél 
és a feladat mindenképpen az, hogy a számbelileg felerősödött 
forradalmi erő tovább növelje forradalmi tevékenységét.

M ÉSZÁROS Zakariás
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Sarkunkban a sta tisz tik a : az ünnepek  
a la tt m érték te len ü l e ttü n k  és ittunk.

H a llga tta  a D zsezab elt, s á llatian  be- 
zabelt.

• • •

N ö v e lik  a vadállom ányt.
M ost aztán  nem  fogom  tudni, ha egy va

dász az ő z ik e  után ered , 'lőni akar vagy 
igen?

• • •

„Előzni, m ikor, hogyan?”
A hogy szoktunk: „K om ám asszony, itt 

az o lló !” *
•  •  •

C som ag-u tazásokat h irdetnek.
Jaj d e félek , hogy olyan nő m ellé  pakol

nak, aki rom landó.
•  •  •

Kutatják a sz ilv esz ter i kenyérh iányt Ú j
vidéken.

Aki hoppon m aradt, utólag je len tk ezh et. 
Még nem  adták el. M egkapja.

lemeies -
pop néLHOL

Nemrégiben egy m egdöbbentő írást olvastam a Komunist magyar kiadásában, a 
m ellékletként megjelenő Kommunistában. Ha csupán az alcímet idézem is, már kivi
láglik, hogy miről is van szó. Az alcím ugyanis így hangzik: „Hogyan tö r tén h e te tt meg, 
hogy egy régi komm unistát búcsúszó nélkül tem ettek  el?"

Azt hiszem, fölösleges neveket em lítenem , annál kevésbé, m ert nem is magáról 
erről az esetrő l kívánok véleményt mondani, hanem csupán kiindulópontként haszná
lom fel egy olyan probléma felvetéséhez, amely mai életünknek még megoldatlan kér
dése. Mert hát lényegében nem is az a legfontosabb, hogy m iért is nem akadt senki, aki 
utolsó útján elbúcsúztasson egy idős nyugdíjast, hanem az, hogy ilyesmi egyáltalán elő
fordulhat.

Aki egyházi tem etést igényel, annak könnyű dolga van. Egyszerűen elmegy a plé
bániára vagy a parókiára, s tem etői pihenőre té rő  hozzátartozóját elkíséri utolsó ú t
jára a pap, elmondja a maga mondókáját, s ha a család úgy kívánja, még a kántor is el
zengi búcsúztató énekét az elhunyt családi körülményeiről, esetleges érdem eiről. 
Kommunistáknak persze nem kell egyházi tem etés, de rendszerint ilyen esetekben is 
minden fennakadás nélkül megoldódik a kérdés, hiszen a vállalat, a szakszervezet, az 
alapszervezet képviselői jól megoldják a szomorú feladatot, az elhunyt előtti utolsó 
tisztelgést, a búcsúztatást. A baj esetleg — mint a példa is tanúsítja — o tt kezdődik, ha 
egy kommunista nyugdíjba vonul, s megfeledkezik róla a vállalat is, a szakszervezet is, 
esetleg még az alapszervezet is. A kihagyás még ilyen esetekben is valóságos ritkaság, de 
nem kizárt, és szomorú a család számára, ha e rre  akkor kell rájönnie, am ikor már késő.

Az ország népét azonban nem is lehet egyszerűen csak komm unistákra és nem 
komm unistákra felosztani. A kommunistákon kívül ugyanis vannak olyan nem kommu
nisták is — mégpedig nem isnagyon kis számban —, akik szintén nem igénylik, hogy pap 
kísérje őket utolsó útjukra, tek in te tte l arra, hogy már életükben is távol kerültek a 
tem plom tól, az egyháztól, s ha nem is kommunisták, de a misztikus nézeteket elvetették. 
És ezeket el sem tem etné  a pap sem, hiszen az egyházi adófizetéssel is felhagytak. 
Mi tö rtén jék  hát ezekkel? Kihez forduljanak a családtagok, ha azt kívánják, hogy a ha
lottasháznál és a sírnál valaki néhány keresetlen szóval elbúcsúztassa a kedves hozzá
tartozót? Persze ne az egykori siratóasszonyok m esterkélt kesergését igényli a mai 
em ber, még csak nem is a kántor hamisan csengő, m egrendelt búcsúztató énekét. A 
m esterséges könnyfacsarás nem nélkülözhetetlen kellék a mai kor em berének tem eté
sén. Annyi azonban minden bizonnyal kijár az élők közül eltávozottnak, hogy az itt- 
maradók megemlékezzenek róla néhány egyszerű szóval.

É um  M i i ®
Komáromi József Sándor 

jóhiszemű jegyzete
AZ ÖNÁM ÍTÁS M ENTŐÖVÉNEK a legősibb 

példáját az ógörög állatmeséből ismerjük. „Nem is 
kell, savanyú!" — nessentette el fölsülésének szégyenét 
az éhes róka, belátva, hogy a magas kertfal fölött 
kikukucskáló szőlőfürtök után mindhiába ugrándozik.

G yanútlan fölénnyel mosolyogjuk meg a róka balga 
önámítását édes mindannyian. Eszünkbe se ju t, hogy 
kudarcaink során magunk is éppolyan dőrén kapaszko
dunk meg az önámítás gyanúsan hasonló mentőöveiben. 
Még kevésbé vesszük észre, hogy megrepedt önérzetün
ket legfeljebb magunk előtt sikerült megfoltoznunk; 
mások éppolyan jóízűen mosolyogják meg hiábavaló 
mentegetőzésünket, akár mi a rókáét.

HA RÖGESZM ÉINK elszánt cselekvésre szarkád
nak. reményeink sikerrel biztatnak bennünket, az öná
mítás mentőövében m úlhatatlan fölsüléseink során ka
paszkodunk meg, balsikereinket igyekszünk elkendőzni 
vagy legalább kisebbíteni.

„M i lenne az üveggyárakból, ha sose törnénk el sem
m it!” — nevetünk, am ikor ügyetlenül kicsúsztatjuk 
kezünkből a tányért vagy a poharat.

„Nem csoda, hisz nem volt semmilyen tám ogatóm !"
legyintünk amikor visszautasítják valamilyen kér

vényünket.
„Találok én lányt, minden ujjamra tízet!" — mondjuk 

nagy fennen, belátva, hogy mindhiába tesszük a szépet 
valamilyen vágyott teremtésnek.

Akadnak az önámítás mentőövébe kapaszkodásnak 
szövevényesebb piéldái is. A sakkozás egyik kiváló nagy
mestere, elérve a nagyvenötödik esztendejét, egyszerre 
azon az elvi kérdésen kezdett töprengeni: kiegyeníítheti-e 
egyáltalán a hadállását a másodhúzó a kezdeményező 
világos legjobb játéka-esetén? Amíg ütőerejének a teljé
ben állt, nagyon jól tudta, hogy a küzdelem kimenete
lét nem az elvi szempontok, hanem a jobb játék dönti 
e l ; annál is inkább, mert minden hiba nélkül még éppúgy 
nem sikerült soha senkinek sakkoznia, mint ahogyan 
minden művészi alkotásnak, a remekműveknek is akad
nak kevésbé sikerült részletei. Most azonban, hogy

a küzdőereje megfogyatkozott, az elvi szempontok öná
mításának a mentőövébe kapaszkodva szeretett volna 
csökkenő sikereire mentséget lelni.

Egyik okoskás ismerősömnek minden balsikerére 
ez volt a mentsége:

„Én már ilyen vagyok!”
Ezt azonban korántsem röstellkedve. hanem valahogy 

önérzetesen hajtogatta. Azt kívánta tudtunkra adni, 
hogy ő jóhiszemű, becsületes ember, akinek a csúf, 
gonosz világban gyakran és múlhatatlanul a rövidebbet 
kell húznia.

SOKÁIG LEBECSÜLÉSSEL szemléltem az önámí
tás mentőövébe való megkapaszkodást. Úgy találtam, 
ez egy kicsit beletörődés is a kudarcainkba márpedig 
minden kudarcunknak csak még nagyobb erőfeszítésre 
kell bennünket sarkallnia, sohase szabad megadni ma
gunkat.

S bárha csakugyan ez a maradéktalan igazság, ma 
már magam is belátom bölcsen, hogy nemcsak a kisebb- 
nagyobb kudarcaim elkerülhetetlenek, hanem a legfőbb 
célkitűzéseim jó  része is mindörökre elérhetetlen marad. 
S bárha jól tudom, hogy ez a bölcs belátás sem egyéb 
az önámítás mentőövénél — még örülök is, hogy legalább 
van miben megkapaszkodnom, van mivel enyhítenem 
a sikertelenségeim keserűségét.

m "

Szocialista társadalmunkban az álam, a közösség egyáltalán nem tiltja, nem ellen
zi az egyházi szertartásokat. Mindenki m egkeresztelheti gyerm ekét, mindenki az oltár 
elé járulhat, hogy a pap áldását kérje házasságkötésekor, és mindenki kihívhatja a papot, 
hogy az egyház névében ő vegyen utolsó búcsút elhunyt hozzátartozójától. És ennek a 
szabadságnak az értékéből term észetesen mit sem von le az a körülmény, hogy az egy
házi keresztelő, az egyházi esküvő m ellett kötelezően be kell jegyeztetni az újszülöttet 
az anyakönyvbe, és az összeházasodóknak a papi áldás kikérése m ellett el kell menniük 
az anyakönyvvezetőhöz is, hogy a hivatalos szertartás útján is összeadja őket.

Az első két esetre, a születés bejegyzésére és a hivatalos házasságkötésre nézve 
tehát megvan az a formaság, amelyet egyetlen állampolgárunk sem kerülhet meg, amely 
nemcsak joga, de kötelessége is minden em bernek, és viszont: nemcsak kötelessége, 
de b iztosíto tt joga is. S ezen még az sem változtat, ha mondjuk a születés bejegyzése 
esetében hiányzik is az az ünnepélyes formaság, amely megfelelhet a polgári „keresztelő” 
fogalmának, am ikor tehát az anyakönyvvezető magára ölti vállszalagját, és a közösség 
nevében is üdvözli néhány szóval az élők közé belépő ifjú em berpalántát. Ennek a for
maságnak az esetleges elmaradása sem okoz azonban olyan problémákat, mint amilyet a 
Kommunista em líte tt irása említ. Az ö röm öt könnyebb elszigeteltebben, családi kör
ben átélni, mint a bánatot. S az öröm apa és örömanya rendszerint úgyis tudomására 
hozza túláradó érzéseit munkatársainak — esetleg egy üvegecske konyakkal, vagy va
lami egyébbel. Ekkor még az ünneplő apa és kismama szorosan beletartoznak a szélesebb 
körű közösségbe, a vállalatba, a dolgozói közösségbe. A nyugdíjas azonban rendszerint 
egy kicsit már eltávolodik az ő t körülvevő világtól, s ez az eltávolodás a nyugdíjas évek 
számának növekedésével egyenes arányban fokozódik.

Sokat beszéltünk és írtunk már arról is, hogy a közösségnek meg kell találnia a 
módját, hogy minél szorosabban m egtartsa a maga körében a kiöregedett munkásokat, 
a kiérdem esült dolgozókat is, nem engedve, hogy egyszerűen belem erüljenek a társ- 
talanság nirvánájába. Hogy ebben a tek in tetben  még nem te ttünk  meg mindent, az 
bizonyos. Erről tanúskodik egyébként az em líte tt eset is. Vannak ugyanis olyan fiata
lok, akik úgy vélik, hogy bizonyos koron túl már nem is em ber az em ber. M egtette a 
magáét, amíg fiatal volt, s ha kiöregedett, hát senkinek sem kell többé tö rődnie vele, 
m ert hát nem is várht tőle semmit.

A társadalom azonban nem engedheti meg. hogy széles körben eluralkodjon ez a 
nézet. S éppen ezzel kapcsolatban ve te tte  fel bennem a kiindulópontként felhasznált 
szomorú mulasztás azt a gondolatot, hogy hivatalosan kellene gondoskodni arról, 
hogy egyszerű bejelntés alapján maga a közösség intézkejen az elhunytak búcsúztatá
sáról is, ugyanúgy, mint amiképpen gondoskodik a házasulok összeadásáról. Érzésem 
szerint az anyakönyvi hivatalnak nemcsak a hivatalos születési bejegyzésből és a hivata
los egybekelés szertartásának lebonyolításából kellene kivennie a részét, hanem in
tézményesen kellene gondoskodnia az élettől örök búcsút ve tt egykori dolgozók sze
rény és nem hivalkodó keretek  közt tö rtén ő  elbúcsúztatásáról is. Akkor nem tö rtén 
hetne meg, hogy az elkeseredett fiúnak utólag kelljen szemrehányásokat tennie a nyug
díjas egykori vállalatának, szakszervezetének vagy kommunista szervezetének.

K O LO ZSI T ibor
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A  elmúlt télen faszedésnél segítkeztem édesapámnak. Néhány vén eperfát kellett kidönteni, ami
I I  nem is olyan könnyű dolog. Hát még az olyan, aki nem szokta a nehéz munkát, mint én.

1 1 7  Ham ar hólyagos lett a tenyerem az ásó meg a fejsze nyelétől, és fáradságot is éreztem. M ár-már
r l t  azt gondoltam, ha szégyen is, de magára hagyom a hetvenhez közeledő apámat.
* Akkor egy pillanatban valami kemény tárgyba ütöttem a fejszét. Erre felénk kő nemigen
akad a földben, ezért apám figyelmeztetett:

- Vigyázz, biztosan tégla van az. ág alatt, ki ne verd a fejsze élét.
Az idősebbet néha jó és okos dolog meghallgatni, ezért ásóval igyekeztem a téglának hitt 

tárgyat kiszabadítani.
Nem telt nagy fáradságba, s egy fél öklömnyi, nehéz fémtárgyat leltem a földben. Felvettem és 

kíváncsian törölgettem, forgattam a kezemben A régészethez vajmi keveset értek, de nem is tudtam 
rájönni, vajon mi a csoda lehet.

Édesapám vette kezébe a rejtélyes tárgyat, majd zsebéből előkotorta a nálamnál is idősebb 
budliját. Gondosan lekapargatta a földet meg a piszkot a mütyürkéről. Amikor látni lehetett a 
fém színét és alakját, apám minden izgalom és rendkívüliség nélkül így szolt;

— Fiam, ez rézfokos! Tudod te, hogy ilyennel a betyárok embert is öltek hajdanán, s talán 
ezzel is?

Ferde mosollyal és bambán bámultam apámra, de azt nem tudtam , mi is az a rézfokos.
Apám elmondta, hogy a vándorok meg a betyárok viselték vándorbotjuk felső végén. Eredetileg 

a kóborkutyák elleni védelmet biztosították vele, de egy-egy csárdái italozás után össze is vesztek 
a betyárok. Akkor aztán a rézfokos egyszeriben gyilok fegyverré vált és sokan az általa kapott 
sebektől haltak meg.

A hallottaktól hideg verítéket éreztem a hátam on, mert én még gyerekkoromban sem szerettem 
a verekedést nézni sem.

Valahogy mégis tetszett a kis fegyverféleség és sóvárgó szemmel néztem apámat, aki még mindig 
a tisztogatás körül foglalatoskodott. Ő is észrevette, miként bámulom a műveletét és ekkor így 

. szólt:
— Nesze, fiam, legyen a tiéd. Te találtad, meg aztán tetszik is, am int látqm. Te különben 

is minden limlomot össze hordasz a lakásodban.
Őszintén szólva, megörültem az ajándéknak, amelyhez ilyen fura módon ju to ttam , és egyszeriben 

megfeledkeztem a tenyereimen éktelenkedő hólyagokról, fájdalomról. Később nyelet is csináltam, a 
kis rézfokost ráütöttem  és azóta az előszobában díszeleg.

Bár hobbyból egészen mást gyűjtögetek, a rézfokos mégis kedvesebb a többi tárgynál. A 
szívemhez nőtt a kis baltácska, arra nem is gondolok, hogy talán gyilkos fegyver volt . . .

Manapság divat régi, muzeális értékű tárgyakat gyűjteni, hát miért ne lenne egy divatos mütyürke
az én tulajdononban is?! HORVATH István

1978. január 13.

— Kemény munkával! Ju
tunk el egy bemutatóig, 
amelyet rengeteg próba előz 
meg. E rre a néző nem  is 
gondol, amikor a manöken 
végigsétál a  pódiumon. Azt 
hiheti, hogy a manöken 
m unkája csak a divatbem u
tatón  látottakból áll. Sok'-

i



A legértékesebbel áldozta a dolgozd szabadságáért
IF JÚ S Á G Á T , ER EJÉT , E G É S Z S É G É T , T U D Á S Á T  ÉS EM B ER I S Z E R E T E T É T  
Á L D O Z T A  A Z  EM B ER I B O L D O G S Á G É R T  ÉS A  D O L G O Z Ó  S Z A B A D S Á G Á É R T

Ismét megállt egy szív: eltem ettük Bogdán CREVAR 
elvtársat, a Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya 
elnökét; a forradalm árt, a kommunistát, akit következetessé
géről, szerénységéről, em berszeretetéről, forradalmi harcias
ságáról ismertünk, aki a legértékesebbet és a legdrágábbat — 
ifjúságát, erejét, egészségét, tudását és emberi szeretetét 
áldozta az emberi boldogságért és a dolgozó szabadságáért. 
Az igaz em berhez és a megalkuvást nem ismerő harcoshoz 
méltóan a munkában kereste és találta meg az élet értelm ét. 
Beteg volt, de úgy vélte, hogy a legjobb dolgozni, dolgozni, 
amíg csak lehet. A munkában égett el, s egész munkában eltelt 
é le té t szentelte a pártnak és az önigazgatású szocialista társa
dalom kiépítéséért folyó küzdelemnek. Halála előtti napon 
o tt  volt még azon az összejövetelen, amelyen társadalmi
gazdasági fejlődésünkkel kapcsolatos pillanatnyi feladatokról, 
továbbá a Kommunista Szövetség, a Szocialista Szövetség és a 
szervezett önigazgatási erők napi és hosszú távú feladatairól 
folyt a tanácskozás. Ugyanezen a napon más jellegű számtalan 
megbeszélést ta r to tt a XI. pártkongresszusra és a tartományi 
tisztújító értekezletre való előkészületekről, arról, hogyan kell 
megszervezni az egyetem fejlődéséről szóló megbeszéléseket, 
mit kell tenni a Kommunista Szövetség és a Szocialista Szövet
ség további átalakítása, azaz a politikai rendszer fejlesztése 
érdekében. Halála előtti napon is úgy dolgozott, mint egész 
életében, függetlenül attól, hogy munkahelyén volt-e vagy 
pihenőn, úton vagy a kórházban.

CREVAR elvtárs két évvel ezelőtt járt szerkesztőségünk
ben. Elbeszélgetett nehézségeinkről, megnézte az új nyomdát 
és interjút adott, amely a színes nyomású 7 Nap első 
számában jelent meg. Abból az alkalomból nekünk újságírók
nak azt mondta, ne szorítkozzunk az értekezletek átmesélé- 
sére, hanem mutassunk rá a lényegre, nyissunk távlatot a tá r
sadalmi problémák megoldására és serkentsünk további ak
ciókra. Emlékezetünkben él az is, ahogyan a :Szocialista Szö
vetség helyét és szerepét fogalmazta meg, ahogyan a tevé
kenységet értékelte : ,,. . . a megbeszélések, a véleménycserék 
és az irányadás túl sokáig tart, s az akciók vontatottan, lassan 
jutnak el a bázisig — a Szocialista Szövetség helyi szervezetéig. 
Vannak, akik még ma sem értik  a Szocialista Szövetség szerepét 
és azt, hogy milyen kötelezettségük és felelősségük van a kom
munistáknak ebben a szervezetben. Vannak, akik elferdítik 
a valóságot, de ojyanok is akadnak, akik tudatosan ellenállnak 
e legtömegesebb társadalmi-politikai szervezet alkotmányos 
átalakulásának” — mondotta.

Ezerféle más feladat mellett most határozzuk meg politi
kai rendszerünk további fejlődésének irányait és ezen belül 
a Szocialista Szövetség helyét és szerepét is. Az útkeresést 
ezentúl Bogdán CREVAR nélkül kell végeznünk. Emlékét úgy 
őrizzük meg a legméltóbban, hogy a rá jellemző legszebb 
emberi tulajdonságokkal: becsülettel, szorgalommal, szerény
séggel, kitartással, emberséggel, munkaszeretettel és követ
kezetességgel folytatjuk azt a munkát, amelyért CREVAR 
elvtárs ifjúságát, erejét, egészségét és tudását áldozta.

Milyen em ber volt Bogdán CREVAR?

Törékeny szervezetében  
sohasem aludt ki 

a harciasság
— Több mint harminc évig volt a Vajdasági Kommunista 

Szövetség küzdelmének egyik élharcosa. Soha nem fáradt el 
és nem to rpan t meg — m ondotta Radovan Vlajkovic, Vajdaság 
SZAT Elnökségének elnöke a Tartományi Képviselőházban 
ta r to tt gyászülésen. — CREVAR azok közé a kommunisták 
közé tartozo tt, akik mindig megtalálták helyüket a szocialista 
Jugoszláviának Tito forradalmi irányvonalán való fejlesztésé
ért, a testvériségért, egységért, a nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúságáért, az önigazgatásért, az emberek közötti és 
a társadalmi humanizmusért, a dolgozók hatalmáért és felsza
badításáért vívott szüntelen és k itartó  küzdelemben. Ezúttal 
kötelességünk kimondani, amit ennek a szerény embernek az 
életében nem mondtunk meg: nagy volt következetességében, 
szerénységében, em berszeretetében, forradalmi harciasságá
ban, fejlődési folyamataink céljainak megismerésében, a kom
munista harcos példás kitartásában. Törékeny szervezetében 
sohasem aludt ki a harciasság, a forradalmi fejlődésünk elhajlá
saival és elferdítésével való szembehelyezkedés lángja.

A Vajdasági Kommunista Szövetség abban az időben, ami
kor Bogdán CREVAR is soraiba tartozo tt, sok nehézséget és 
m egpróbáltatást élt át. A kommunisták zöme küzdött, tanult 
és ki is ta r to tt az ország újjáépítéséért, továbbá a sztálinizmus, a 
tőkés és szociáldemokrata áramlatok, a világ etatista és dog
matikus értelm ezése, valamint a liberalizmus ellen vívott 
küzdelemben. Ebben a hosszú időszakban pártunk a küzdelem 
nehéz te rhé t viselte. A küzdelemben CREVAR elvtárs a kie
melkedő harcosok és alkotók közé tartozo tt, ismerte a forra
dalom céljait és folyamatát. A marxista gondolkodás forradalmi 
alkalmazásának, valamint az önigazgatási szocialista fejlődés 
titói stratégiájának harcosa volt. Olyan ember és vezető, aki 
a vajdasági kommunisták tevékenységének mindig osztály- 
jellegű forradalmi tartalm at kölcsönzött.

Nem esség, nyíltság 
és egyszerűség je llem ezte

  A halál abban a pillanatban ragadta el, amikor sokat
szere te tt volna tenni, és amikor még önigazgatási közösségünk 
továbbfejlesztésének fontos feladatai e lő tt igen sokat vártunk 
tőle _  mondotta gyászbeszédében Csípő Mihály, a Szocialista 
Szövetség Községi Választmányának elnöke. — Nemesség, 
nyíltság és egyszerűség jellemezte Bogdán CREVAR elvtársat, 
az em bert, a barátot, az őszinte, megalkuvás nélkül harcost, 
a fáradhatatlan dolgozót. Becsületének, kommunista meg
győződésének és forradalmi elkötelezettségének erejével min
denütt hozzájárult fejlődésünkhöz, ösztönzött, bátoríto tt, 
segített, példával szolgált, hogy kitartsunk az úton.

Találkoztunk vele a gyárcsarnokokban, az üléstermekben, 
a széles sugárutakon és a szűk utcákon, a Duna-parti sétányon.

nyílt a szíve. E llenértékként sok emberi m egértést kaptunk 
tőle. Erényeivel, magatartásával számos barátot és munka
társat szerzett, akik becsülték és önzetlenül segítettek mun
kájában, amelyet utolsó percéig önfeiáldozóan végzett.

A z igazságért küzdött, 
ellenezte az illúziók

táplálását

Bogdán C revar elvtárs, a 7 N A P  szerk esztőségéb en , 
1976 végén a d o tt  interjúja alkalm ából

1919. július 14-én született a korduni Cemernica 
faluban. Elvégezte a tanítóképzőt. A belgrádi Bölcsészet
tudományi Karon folytatta tanulmányait. 1945-ben lett 
a jugoszláv Kommunista Párt tagja. A felszabadulás 
után számos felelős társadalmi-politikai tisztséget töltött 
be. így: a Jugoszláv Kommunista Párt újvidéki városi 
szervezési titkára, a községi bizottság szervezési titkára, 
a községi bizottság titkára, a tartományi bizottság tagja, 
a tartományi bizottság titkárságának szervezési-politikai 
titkára, a Vajdasági Végrehajtó Tanács titkára, a Szocia
lista Szövetség Tartományi Választmányának titkára, majd 
alelnöke és 1973 óta elnöke volt.

S9 éves korában, társadalmi-politikai tevékenysége 
közben éne a halál. A tartományi székvárosban részt vett 
a társadalmi-politikai szervezetek tartományi vezetőinek 
munkajellegű tanácskozásán. Az ülésen lett hirtelen rosz- 
szul, innen szállították a kórházba, de az orvosok minden 
fáradozása ellenére bekövetkezett a halál.

Crevar elvtársat önfeláldozó munkájáért a Testvériség 
és Egység Aranykoszorús Érdemrendjével, az Aranyko
szorús Munkaérdemrenddel és a Katonai Szolgálatok 
Aranykardos Érdemrendjével tüntették ki.

E találkozások után úgy éreztük, hogy lelkesebbé váltunk, 
optimizmussal és emberiességgel lettünk gazdagabbak . . . 
Számos kötelezettsége m ellett talált elegendő időt arra is, 
hogy részt vegyen Újvidék életében, foglalkozzon lakosainak 
általános és személyi szükségleteivel. Bogdán CREVAR elv
társ emberi közvetlensége e lő tt mindenkinek egyaránt meg-

— Munkásságát az álláspontok világossága és a politikai 
akciókhoz való kim ondott érzéke jellemezte. Ha a Szocialista 
Szövetségnek a gazdasági, vagy a falvak szocialista önigaz
gatási viszonyainak fejlesztésében kifejtett társadalmi-politikai 
tevékenységét, vagy az oktatásban, a tudományban és a kul
túrában, az egészségügyben, illetve a társadalmi élet és munka 
bármelyik terü letén  kifejtett tevékenységét említjük, Bogdán 
CREVAR elvtárs mindig a dolgozók érdekeinek és 'szükség
leteinek egységesen m eghatározott fő fejlesztési irányvonalá
ból indult ki — m ondotta búcsúbeszédében Pavle Krténic, 
a Szocialista Szövetség Tartományi Választmányának alelnöke.

Gyakran hangsúlyozta, hogy a politikai álláspontokat csakis 
úgy érvényesíthetjük sikerrel, ha megfelelő és átfogó akciókat 
szervezünk, melyekbe bekapcsolódnak a dolgozók is, m ert az 
ő érdekeikről van szó. Az emberekkel való mindennapi 
találkozásaiban és megbeszéléseiben fejlődésünk sikereibe és a 
megvalósított eredm ényekre épülő szebb jövőnkbe vetett 
mély hite ju to tt kifejezésre. Az igazságért küzdött, ellenezte 
a valóság nem tárgyilagos bemutatását, az illúziók táplálását. 
Ebben a harcban is irányító és serkentő munkát fe jte tt ki, s az 
emberek iránt mindig nagy elvtársi figyelmességet tanúsí
to tt.

Munkához való viszonyu
lásunk társadalm unk egyik 

legfontosabb értéke
— A forradalom volt számodra az az erő, amely a világot 

megváltoztatja, ugyanígy a munka számodra a létezést jelen
te tte . A legnagyobb elégtételt neked a munka nyújtotta, ezt 
másokban is tisztelted, és ezért mi is tisztelünk és méltányol
juk ezt. Mindig arra törekedtél, hogy a munkához való viszo
nyulásunk társadalmunk egyik legfontosabb értéke  legyen. 
A forradalm ár másként nem is teh e t — m ondotta Dusán 
Alimpic elvtárs, a VKSZ Tartományi Bizottságának elnöke. — 
A szocialista országépítésben és az ország újjáépítésében 
részt vettél, akciókat szerveztél, szervezted a földművesszö
vetkezeteket, az ellátásért vívott küzdelmet, a felvásárlást, 
az önkéntes építőakciókat, az első munkástanácsokat. Számos 
nagy munkagyőzelmünket épp te  szervezted meg. Mun
káddal és életeddel a legjobban bizonyítottad a kommunista 
eszmék nagyságát, azt, hogy a kommunistáknak állandóan 
tetteikkel, akcióikkal kell bizonyítaniuk magukat.

Széles látókörű em ber voltál, CREVAR elvtárs. Gazdag 
tapasztalatod és nagy tudásod volt. Magadban hordoztad az 
emberi élet iránti szeretet legszebb formáit, a nemeslelkűség, 
a barátság és társadalmunk humánus viszonyai iránt érzett 
s z e m e te t . Munkatársaid ezért nagyra tarto ttak , sok barátod 
volt. Életed nem volt könnyű és egyszerű. Az örömökön kívül 
sok nehézséggel és megpróbáltatással találkoztál. Ezen az 
úton mindig büszkén és emelt fővel haladtál. Forradalmár 
és marxista voltál, és így felismerted az osztályharc szükséges
ségét. Példás házastárs és gondos szülő voltál, szerény életet 
éltél, alapos elemző munkát végeztél. A halálra is úgy tek in tet
tél, hogy az nem szerencsétlenség, amit elkerülhetünk, sem 
pedig sors, ami elkerülhetetlen . . .

— Nagy barátságtól, emberi melegségtől és felbecsülhe
tetlen értékű együttműködéstől megfosztva távozunk örökös 
nyugvóhelyed mellől. K itörölhetetlen emlékeink és irántad 
é rze tt szeretetünk marad csak olyan m értékben, amilyen nagy 
volt emberi nemességed, szíved és munkásságod.

Béke Bogdán CREVAR, az elvtárs és harcostárs hamvaira.

DuSan A lim pié búcsúszavai:
— A K om m unista S zövetség  és a T artom ányi B izottság  
haláloddal szenved élyes é s  önfelá ldozó  harcost, kiváló  
v e z e tő t v e sz íte tt  el pártunk és  eszm éin k  célja iért 
fo ly ta to tt küzdelm ünkben. A z em beri boldogságért 4s a

d olgozó  szabadságáért á ldoztad  fel a  legérték eseb b et  
és legszeb bet: ifjúságodat, erőd et, egészséged et, tudá
sodat és em beri szere te ted et, am elyet m indennapi 
munkádba lendületként v itté l be. E szere te t és lendplet 

tü zében  ég té l el.

1̂ 78. január 13.



Mkarva se toppanhattam  volna be jobb
kor Milán JOVIC közgazdászhoz, az 
adai községi pénzügyi titkárság főnö- 

i kéhez. Éppen Csonka Ferenc kisiparos
sal böngészték a szakkönyveket, vala

milyen kamatügyben. Csupa fül voltam, mert 
bizony ritkán esik meg égtájunkon, hogy az adó
főnök ilyen segítőkészen beszélget a kisiparos
sal.

Adán ebben semmi csodát se találnak. A 
kisipar jelentős gazdasági tényezője a község
nek, s nemcsak évtizedes, de évszázados hagyo
mányokra tekint vissza. A 23 000 lelket szám
láló községben több mint háromszáz kisiparos 
dolgozik (volt már több is), akik pillanatnyilag 
további 410 dolgozót foglalkoztatnak, idényben 
pedig még többet.

Minek eltitkolni 
a jövedelmet?

~  Nincs ebben semmi ördöngösség - m ond
ja  mosolyogva az adófőnök. — Nálunk se volt 
mindig ilyen a helyzet, de folyton napirenden 
szerepelt a kisipar kérdése, kerestük az új, jobb 
megoldásokat. Volt időszak, am ikor a tiszta jö 
vedelem 75 százaléka a járulékokra ment, 25 
százalék m aradt a kisiparosnak. Nyilvánvalóan 
senki sem jelentette be az igazi jövedelmét, 
kénytelen volt „lopni” , elcsalni belőle. Aki be
csületes lett volna, ilyen arányok mellett másnap 
bezárhatta volna a boltot. Azután a járuléko
kat 53 százalékra csökkentettük. Még ez is sok
nak bizonyult, mivel a kisiparosok jóval nagyobb

MILAN JO V IC

terhet viseltek, m int a társult m unkában dolgo
zók, ami nincs összhangban sem az alkotm ány
nyal, sem a társult munka törvényével. Ezért 
a községi küldött-testület decemberben határo
zatot hozott, amely szerint a kisiparos terhei 
nem lehetnek nagyobbak, mint a társult munká

ban dolgozóké. Ennek értelmében a járulékok 
körülbelül 40 százalékot tesznek majd ki. A 
döntés már az elmúlt esztendőre is érvényes.

Csak egy példa az aránytalanságra: a munka- 
szervezetek dolgozói keresetük 5,9 százalékát, 
a kisiparosok pedig 16,6 százalékát fizették az 
oktatási érdekközösségnek. Beszélgetőtársam még 
számos kedvezményt sorol: a községi adó 2,4 
százalékról 1,7-re csökken, kedvezmény já r  az 
új kisiparosoknak, továbbá azoknak, akik má
sokat is foglalkoztatnak, vagy új gépeket vásá
rolnak.

Az eddig elért viszonyokkal még mindig nin
csenek megelégedve. A szabályzatokba be sze
retnék építeni, hogy a kisiparos tiszta jövedel
mének csak 80 százalékát terheljék a járulékok, 
a többi húszat pedig felmentenék, ha azt új 
gépek vásárlására költené.

— Csökkentettük, becsületesebbé tettük a 
megterhelések százalékát, de ezért a kisiparosok
tól is elvárjuk, hogy pontos kim utatást vezes
senek. Ennyire csökkentett terheknél úgy vél
jük, nem kell nekik csalni, hanem becsületesen

BALASSA MIHÁLY

bevalhatják, amit kerestek. Emelt fővel mehet
nek végig az utcán, nem kell a vagyonkivizs
gáló bizottságtól tartaniuk, hisz amijük van, 
azt becsületes munkával keresték meg és meg is 
fizették utána a társadalmi járulékokat.

Biztonságot akar 
a kisiparos

Az intézkedések nyomán az adóbejelentések 
reálisabbak. Nem volt tehát hiábavaló a munka. 
A jól fejlett adai kisipar titkát kutatva könnyen 
el lehet jutni egy nyílt titokig: ebben a község
ben egységes kisipari politika van! Ennek ki
alakításában mindenki részt vesz. A Szocialista 
Szövetség, az iparosegyesület, a községi küldött-

tesület. így nincs eltérés az „elvi álláspontok" 
és a gyakorlat között.

Az iparosok egyesületében Balassa Mihály 
titkárral és Holló Mária szakmunkatárssal be
szélgettem. Tőlük tudtam meg. hogy kezdet
ben bizony szörtölődtek a kisiparosok a köny
velés miatt, de nagy részük később belátta hasz
nosságát! Akik meg idegenkednekednek a szá
moktól, azoknak az egyesület segit.

Nem lényegtelen kérdés, hogy jól élnek-e 
az adai kisiparosok. Többségük igen. Vajdasági 
szinten ugyanis másodikok az átlagos személyi 
jövedelemben: a kisiparosok keresete havi 3500 
dinár körül mozog. Lehet, hogy vannak köz
ségek, ahol ennél jóval többet keresnek, de 
nem vallják be. Az adópolitika miatt nem vall
hatják be, pedig ezzel saját maguk alatt vágják 
a fát: ha hosszabb betegszabadságra mennek, 
vagy néhány év múlva nyugdíjba, akkor nehéz 
helyzetbe kerülnek. De hát ez az illető közsé
gekre tartozik.

Az iparósegyesületi beszélgetőtársak szerint 
a kisiparosok elégedettek a jelenlegi adópoliti
kával, de félnek, hogy csak rövid életű és a mé
zeshetek után a régi szokás szerint ismét „csa
varnak" majd egyet rajtuk. Nem látják tehát 
a rendeletek tartósságának biztosítékát. Bizton
ságot keresnek. Hamarosan azonban ez a kérdés 
is megoldódik: községi szinten társadalmi meg
állapodást im ák alá, amit aztán a kisiparosok 
nélkül nem lehet megváltoztatni. Az aláírás 
januárra várható.

Adán van munkájuk a kisiparosoknak. Len
ne még, ha többen is volnának. Egyes ágakat 
úgy serkentenek, hogy különböző, kedvezmé
nyezett adókulcsokat vetnek ki. Például a cipé
szek, borbélyok, szabók csak az egészségügyi 
és-a nyugdíjbiztosítást fizetik. Vannak szakmák, 
amelyek fejlesztésében a község nem érdekelt. 
Itt akkora kedvezményt adnak, hogy az iparos 
megéljen a nyugdíjig szakmájából. Égy logikus, 
sorrend szerint cselekszenek: felmérik, hol van- 
'nak a nehézségek, és ehhez idomítják azután a 
„községi politikát” .

A kétkezi munkából 
már nem lehet 

megélni
CSONKA FEREN C fémfeldolgozó kisiparos 

csavaros eszű ember. Jó néhány szakmája van: 
rézműves, géplakatos, de befejezte a műszaki 
középiskolát is. Tízegynéhány esztendő munka 
után hagyta ott a Potisjét. egy évtizede kis
iparos. A köztársaság napja alkalmából Tito 
elnök a Népért Tett Szolgálatok Érdemrenddel 
tüntette ki. Alaposan benne van a dolgokban, 
hisz ő képviseli iparostársait a községi társult- 
munka-tanácsban.

M indjárt a beszélgetés elején hangsúlyozza, 
hogy ,-ésak a magánvéleményét mondja el, mert 
nem/mindegyiküknek azonos a helyzete, a kere
seti lehetősége.

— H a valaki szorgalmasan dolgozik, akkor 
meg tud élni a jelenlegi adópolitika mellett. 
Öt emberrel dolgozom. A betanított régi m un
kás tavalyi átlagkeresete több mint négyezer 
dinár volt a műhelyemben. Az összforgalmam 
egyharmadát a tehergépkocsikhoz használt olaj
hűtők készítésével valósítottam meg.

— Mi a titka a jó kisiparosnak?
— Olcsóbbnak kell lenni, mint a társadalmi 

szektornak, kis sorozatokat készíteni és mindig 
azt, ami iránt kereslet van. Jó az, hogy Adán 
belátták: a  kisipar fejlesztése nemcsak abból 
áll, hogy kiadják az iparengedélyt. A társadalmi
politikai tényezők az utóbbi időben szóba állnak 
velünk.

— A kisiparosokra gyakran ferde szemmel 
néznek . . .

CSONKA FERENC

— Nem mondom, jobban keresek, mint a 
társadalmi szektorban, de többet is dolgozom. 
Minden nap reggel hattól este nyolcig talpon 
kell lenni. Nem lehetek se fáradt, se beteg. Ta
valy 1,9 millió dinár forgalmat valósítottam meg. 
M ikor minden járulékot kifizettem, az 180 000 
dinárra rúgott ki. Ugyanennyi maradt nekem is. 
Adtam a társadalomnak, de még nekem is elég 
m aradt. Korszerűsíteni is kell valamiből. Ma 
már abból nem lehet megélni, ha az ember 
csak a két kezével dolgozik, a gépek meg drá
gák.

— Szerződéses társultmunka-szervezet meg
alakítására nem gondolt?

— Nagy a felelősség, még nagyobb a gond. 
Elég ennyit a nyakamba venni.

— Nem okoz gondot a könyvelés?
Amíg nem volt kötelező, addig is pontos 

nyilvántartást vezettem saját magamnak. Szük
ség va rá.

• • •

Az adai képbe még beletartozik a M ERKÚ R 
Kisipari Értékesítő és Beszerző Szövetkezet, 
amely igen sikeres közvetítő. Ügy látszik azonban, 
igazgatója igen „vaskezű", mert távollétében 
senkinek se szabad nyilatkoznia. Talán egy ké
sőbbi alkalommal sikerül az ő szemszögükből 
még teljesebbé tenni a  képet.

Adától így is sokat lehetne tanulni. Különö
sen az olyan adófönököknek, akik csak akkor 
tárgyalnak a kisiparosokkal, ha azok hivatalos 
küldöttséget menesztenek hozzá . . .

M ISKOLCZI József

la  az utcán találkozol vele, első szempillantásra olyan, 
I mint bármelyik más parasztasszony itt Adán, a Bara- 

■ M  parti, régi házak között. Egyszerű, fejkendős, szives 
■  I szavú asszony. Olyan, aki egész é le té t a mezei mun
kának es a gyereknevelésnek szentelte.

A D A N K Ó  V iktória  azonban nemcsak a csendes szor
galomból, nemcsak a hétköznapok örökös létküzdelméből 
vette  ki részét. De hadd valljon errő l ő maga a visszaem
lékezés hol keserű, hol pedig mosolyt fakasztó szavaival:

— Az első férjem a Halász József volt. Eljártam vele min
denfelé, am erre a föladata szólította. Szakszervezeti gyűlé
sekre, megbeszélésekre, a röpiratok széthordására. Egyszóval 
mindenben tevékenyen benne voltam.

— Föl tudna-e idézni valami sorsdöntő élményt azokból 
az időkből ?

— Talán azok az idők voltak számomra legem lékezete
sebbek, mikor 1941-ben a megszállás alatt hordtam  a jelenté
seket Szabadkáról. A zentai Székely Icához és a Molnár Péter
hez vittem egy részét, amit azután ezek az elvtársak tovább 
osztottak.

— Veszélyes lehete tt akkor ez a föladat egy fiatalasszony 
számára . . .

— Maga is megítélheti. Egyik alkalommal, amint kiérek 
a szabadkai állomásra evvel az e lre jte tt anyaggal . . . mondjam 
ezt is?

— Mondja!
— A röpcédulák kétkilós veknibe voltak elrejtve. A ke

nyér belét kivájták, oda rakták a röpcédulákat kétujjnyi vas
tagon. A megbízatás Zenrjig szólt. Molnár Péternek kellett
átadnom az anyagot. A vonatban a kosaramat a szembe lévő
v.somagtartóra te ttem , hogy ha véletlen veszélybe kerülnék, 
ha valaki megkutatná a csomagomat, akkor letagadom, hoqy
az enyém . . .  '

Lélegzetvételnyi szünetet ta r t, összeszedi gondolatait, 
majd még nagyobb hévvel folytatja a fölidézett emlék ismé
te lt átélésétől izgatottan :

— Ahogy leülök, hát két csendőr azonnal odajön, éppen 
hozzám. Minek is tagadnám, nagyon megijedtem. Akkor is 
ilyen sovány voltam, mint most, meg eléggé tapasztalatlan. 
Gondoltam, no most beföllégzett. A Bakos elvtárs mindig 
mondogatta nekem, ha megfognak, ha baj lesz és kiadom az 
elvtársakat, ha engem ném is végeznek ki azonnal, de leszá
molnak a többiekkel. Hát ezért mondom, hogy nem volt 
éppen mindegy egy fiatalnak, elképzelheti . . .

— Hány éves volt akkor. Viktória néni?
— Pontosan harminc. De hogy folytassam: amikor köz

rekaptak a csendőrök, lekaptam gyorsan a kosaramat, hogy 
majd eszek. Hogy ne lássanak izgatottnak. De hát egy falat 
se m ent le a torkom on. Azok ketten meg odamondják, hogy 
jó étvágyat, menyecske! Mondom, köszönöm, de nem vagyok 
nagyon éhes. Azt mondják, látják, hogy valami rossz színben 
vagyok. Mondom, ilyen a betegség. Hát mi járatban voltam? 
Mondom, az orvosnál. Leültek mellém mind a ketten, kérde
zik, mi bajom van. Amikor azt mondtam nekik, hogy romboló 
tüdővészt állapított meg az orvos, ami igen ragályos, úgy el
pucoltak, mintha puskából lőtték volna ki őket . . .

Hangja és a szeme nevetőssé válik, most már maga is 
élvezi, m iként já rt túl a „kakasosok” eszén.

Majd ismét sö tét, szívszorongató emlékképek hangos film
kockái következnek a régi elvtársakról.

— A Molnár P éterre  még ma is nagyon jól emlékszem. 
Ide hozták Adára megkínozni meg szembesíteni a többi elv
társakkal. Amikor rám re rü lt a sor — Viktória néni vissza
fogja hangját, mintha valami miatt most is suttognia köllene 
—, amikor velem szem besítették a Pétert, azt mondta: Én 
még ezt az asszonyt életem ben sohasem láttam. Hiába rug
dosták, kínozták, verték, egyetlen elvtársat sem árult el. Aztán 
engem nazaeresztettek . . . Emlékszem még az adai születésű 
Fodor Sándorra Ö t évig lakott nálunk titokban, de 1941-ben 
valahol Peceiíó határában elfogták. Téglagyári munkás volt, 
napszámos, cséplésnél dolgozott. Közben szervezte az elvtár
sakat. A kínzásnál, ahogy hallottam, a szabadkai Sárga Házban

ráparancsoltak: öleld meg a kályhát és mondogasd azt, hogy 
szeretlek, Sztálin elvtárs . . .  A kályha vörösen Izzott a lángok
tól . .  .

Volt harcosok portréihoz vázolt föl néhány vonást Viktória 
néni. Ám ő sem úszta meg szárazon, börtönbe vetették. 
A följelentések arról beszéltek, hogy pénzt kapott az oroszok
tól segély címén, meg hallgatja a titkos rádióadókat . . .

Adankó Viktória Barára forgó kertjében szinte magam 
elő tt látom most a fiatal gyümölcsfákat a januári dér és ezüs
tös zúzmara bilincsében. Tavaszra majd rügyet, virágot bon
tanak, akár a néhány évtized előtti időkben az elvtársak 
kitartó , elszánt forradalma . . . MOLNÁR CS. Attila

1978, január 13.
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K O R SZ ER Ű  GYÁR
Hgy Debelyacsa fejlődését érzékeltessük,, 

nem szükséges visszamenni egészen De- 
beli Jásóhoz (kövér Jakabhoz), aki a 
szájhagyomány szerint egykor kocsmát 
nyitott a becskerek—pancs'ovai út men
tén és ezzel vetette meg a település alapjait. 

Elég megállapítani annyit, hogy húsz évvel ezelőtt 
nem volt itt olyan dolgozói közösség, amelyre 
ráíllett volna a gyár elnevezése, s hogy 200— 300 
utazó emberen kívül nem élt itt gyári munkás. 
Az évtizedek ó ta  változatlanul 6500 lakos, na
gyon kevés kivétellel, a  mezőgazdaságból élt, 
mégpedig aszerint jobban vagy rosszabbul, hogy 
milyen volt a politika, vagy mit adott az idő
járás.

Most csak a három legnagyobb munkaszer
vezetben, a Növi dóm Faá rogy árban (erről lesz 
bővebben szó írásunkban), a Moda Cipőgyár
ban és a földművesszövetkezetben (amelyhez ma
lom, siló és takarmánykeverő is tartozik), va
lamivel több mint 1200 ember van állandó mun
kaviszonyban, mintegy 200 más kisebb munka- 
szervezetben-kirendeltségben dolgozik, az utazó 
munkások száma is körülbelül 200-ra tehető, 
s minden bizonnyal legalább 100—150 ember 
kap majd biztos és jó munkahelyet abban a 
cukorgyárban, amely Debelyacsa és Antalfalva 
között épül valahol félúton. 700 főre teszik azok 
számát, akik külföldön vállaltak munkát, s akik 
számára a társult munkáról szóló törvény jó  
lehetősége nyújt, hogy visszatértük után vagy 
mezőgazdasági munkára társuljanak, vagy eset
leg szerződéses társult munkaszervezetet alapít
sanak olyasmi gyártására, amire a piacnak szűk-

Debelyacsai jegyzetek

Rég nem dolgoznak igy 
a debelyacsai Növi dómban

sége van, de aminek előállítása a nagy gyárak 
számára nem fizetődik ki. Lehet tehát munkájuk 
itthon, csak lehetőséget kell teremteni arra, hogy 
hazahozott pénzüket, gépüket, szerszámukat hasz
nos célok szolgálatába állítsák. Ebbe aligha kell 
kételkedni, ha tudjuk, hogy az antalfalvai (Ko- 
vaéica) község, amelyhez Debelyacsa is tartozik, 
egyre rugalmasabb politikát folytat a társulások
ban, akár a társadalmi, akár a magánszektorról 
van szó.

Nehéz legyőzni a megszokást
De szóljunk végre a Növi dóm  Faárugyár

ról, mégpedig Sasi Gábor mérnök-igazgatóhe
lyettes, Soós Tibor villanyszerelő-szakszervezeti 
elnök, Tóth László építésztechnikus-tervező és 
Ambrus János faipari technikus-munkástanács- 
elnök segítségével, akik írásunkhoz az adato
kat és a tényeket szolgáltatták.

A jelenleg 630 dolgozót foglalkoztató Növi 
dóm a kisebb helységekre annyira jellemző össze
fogás eredménye. 1946-ban, az akkori szövet
kezeti mozgalom eredményeként tíz asztalos egy 
helyre hordta gyalupadját, szerszámát és pénzét, 
hátha így eredményesebben gazdálkodhatnának. 
Valamit csak fölm utathattak a idők folyamán, 
mert 1960-ban, az addig különálló szövetkeze
tekben dolgozó bognárok és kovácsok is hozzá
juk csatlakoztak. Együttesen sem igen vállal
koztak új dolgok gyártására, inkább csak szol
gáltatásokat végeztek, ahogyan azt akkoriban 
volt divat mondani: „hozott anyagból” . S mert 
így volt, kikerült ebből az egyesült vállalatból 
az épületasztalossá ghoz tartozó termékektől kezd
ve, a bútorokon keresztül egészen a koporsóig 
minden, ami fából készülhetett.

Ötvenen voltak ekkor, de a létszám egy évvel 
később m ár 127-et tett ki. Mivel pedig abban, 
az időben kerültek a vállalathoz az első diplo
más emberek, egyre inkább megérett a gondolat, 
hogy le kell tenni a mindenességről, szűkíteni 
kell az árulistát, korszerűsíteni a termelést, s 
hogy mindezt el lehessen érni, új gyártelepet 
kell kialakítani. 1963-ban azután birtokukba 
vették az első korszerű csarnokot, de ezzel még 
nem dőlt el a szigorú szakosításért folyó csata. 
Az áruválaszték csökkent ugyan, de még mindig 
túl bő m aradt ahhoz, hogy gépesítéssel lehessen 
megoldani a termelési problémákat. így aztán 
1966-ban törés következett be: veszteséges mun
ka, majd kényszerigazgatás. Végre aztán min
denki megértette, hogy teljesen az épületasztalos- 
ságra kell átállni, nem gyártani mást, mint 
nyíláselzárókat (ajtókat, ablakokat), parkettpad
lót és ablakredőnyt. Ehhez azután megvásárol
ták a legkorszerűbb gépeket, s mert ez a munka 
eredményes volt, a dolgozói közösség ebben lát
ja  jövőjét is, természetesen automatizálva min
dent, amit csak lehet.

Ugrásszerűen növekedik 
a termelés

Hogy meddig ju to ttak  ezen a téren, és milyen 
ütemben haladnak, íme egy kis összehasonlí
tás. 1976-ban 100 000 darab nyílást és 240 000 
négyzetméter parkettet gyártottak, rolókká pedig 
148 tonna műanyagot dolgoztak föl. Tavaly a 
nyílások száma 120000, a parketta négyzet- 
métere 250 000, a földolgozott műanyag tonnája 
pedig 505 volt. Az idei terv 130 000 nyílásról, 
250 000 négyzetméter parkettről (a szárító nem 
győz többet) és 655 tonna műanyagról szól. 
Ezt a tervet megvitatta és elfogadta a gyárnak 
mind az öt alakuló társultmunka-alapszervezete 
és közös szakszolgálata, de azzal, hogy már az

idén hozzáfog két új üzemrészleg kialakításához, 
amelyek közül az egyik nemcsak rolókat, hanem 
falbontásokat is készít műanyagból, a másik 
pedig a forgácsot dolgozza föl lemezekké. Itt 
kell egyébként megemlíteni azt is, hogy a mű
anyag a dolgozói közösség számára a jövőt 
jelenti, mivelhogy hamarosan minden bizonnyal 
ebből készül 'az ajtók és az ablakok jelentős 
része is.

S ha már a számoknál tartunk, hadd jegyez
zünk föl még néhányat annak bizonyságául, 
hogy ez a gyár nemcsak debelyacsai viszonylat
ban dolgozik jól, hanem a szakma legjobbjai 
között van a helye. A tavalyi termelés összér
tékét, a 220 millió új dinárt, 630 dolgozó való
sította meg. A keresetek átlaga 1977 kilencedik 
hónapjának végéig 3580 dinár volt, ami a szak
mába jóval a vajdasági átlag fölött mozog.

iskolai végzettségtől függ majd az előbbi listán 
a „helyezések sorrendje” .

ö t  társult munka-alapszervezet
H át persze, kell szólni az alkotmányos át

állásról es a társult munkáról szóló törvény hozta 
vitatémákról. Az eddigi „egységes” munkaszer
vezet helyett az idén öt tmasz lesz: épületasztalo
sok, parkettkészítők, műanyagföldolgozók, épí
tők és kereskedők (a gyárnak ugyanis tíz üzlete 
van), míg a közös szakszolgálatok külön dolgo
zói közösséget alkotnak. Az osztómérleg körül 
azonban sok a vita, mert például nem lehet föl
osztani a szárítót, a  trafót, a szállítást, a kom
presszort stb., s azt is nehéz eldönteni, kié le
gyen. Azt is nehéz kiszámítani, ki mennyi forgá
csot ad az új lemezgyárnak, vagy például mennyi 
energiát használ a kazánházból. Ennek eldön
tése csakugyan gond, egy valami azonban máris

Az emberi munkát automata gépek váltják föl

Képzettség szerint az átlagok a következők: 
szakképzetlenek 3160, szakmunkások 4210, mes
terek 5670, elemi iskolai végzettségűek 4352, 
középiskolaiak 3887, főiskolaiak 6792 és egye
temiek 7260 dinár. Hogy rákérdeztünk az „ele
mistáknál” jelentkező aránytalanul magas összeg
re, fölvilágosítóink m egm agyarázták: néhány ve
zető beosztásban olyan alapító tag működött, 
aki az évek folyamán szerzett tudását nem iga
zolta utólag oklevelekkel, ám a t>esorolást pa
pírok alapján szoktuk elvégezni. Ok azonban a 
tavalyi és az idei év folyamán nyugdíjba mentek, 
vagy mennek, s jövő ilyenkor m ár visszaáll 
ebben a dologban is a „természetes rend” a 
vállalatnál. Ennek megállapítása után a négy 
ember egy pillanatra összenézett, majd egyikük 
megállapította: az új szabályzatok a munkát és 
nem a képzettséget értékelik, s ha így lesz, 
akkor meg éppenséggel nem biztos, hogy az

megm utatkozik: az emberek sokkal takarékosab
bak, mint egy, pláne két évvel ezelőtt. A szak- 
szervezetnek még sok leleményességről kell tanú- 
bizonyságot tennie ahhoz, hogy a viták eldőlje
nek, s persze az újonnan jelentkező problémák 
is megoldódjanak. Itt ugyanis a kezdeményezés, 
akárcsak a társadalmi életszínvonalat érintő kér
désekben is, a szakszervezeté. Az. ő érdeme 
jórészt, hogy a legfontosabb szabályzatok időre 
elkészültek, s a referendumokat is időben meg
tartották.

Befejezésül még annyit, hogy épül a gyár 
4100 négyzetméternyi területű új munkacsar
noka, hogy 50 milliós beruházás eredménye
ként 1980-ig háromszorosára növekedik a ter
melés és a jelzett év végén a Növi dómban 
900 ember keresi majd meg a kenyerét.

BRENNER János

■ Imondta már nagyjából mindenki, hogy mi vár ránk 
ebben az új esztendőben; hadd tegyem hát hozzá 
én is a magamét. Méghozzá az elkövetkező időszak 
talán legnehezebb feladatával örvendeztetve meg vagy 

ejtve gondba az ünneplésből jóformán még fel sem ocsúdott
olvasót. , ,• l.

A vállalkozás első pillantásra csakugyan onasi, es aligha 
lesz rá elegendő ez az 1978. év, hisz nem máson, mint évszázados 
mentalitásunkon, nemzedékek által belénk nevelt észjárásunkon, 
a történelem  kiképezte alkatunkon, egyszóval: megrögzött Ön
magunkon kell változtatnunk Ismét, és a korszellem megkerül
hetetlen igényeként még a tökéletes emberről, munkásról es 
alkotóról vallott eddigi eszm ényeinket is meghazudtolva.

Ha tetszik, ha nem, de a jelek szerint végképp befellegzett 
a hiedelemnek, hogy az a jó, ha példás odaadással és szakszerűen 
dolgozol nem zavartatva magad semmiben. Hibás volt es teljes
séggel avult ma már az az elfogadott szülői, iskolai és a lami 
intelem, hogy pofa be, szó nélkül munkálkodjál, es legfeljebb 
csak szüretkor fütyülj vagy énekelj, nehogy megdezsmalhasd a 
term ést. Nem elegendő immár az effajta szorgalom es szerény

ség, sőt elégedettnek sem szabad lenned többé. Lázadoznod 
is kell időnként, különben nem megy sokra veled a társadalom. 
Bátran és idegeidet nem kiméivé kell küzdened a fogyatékos
ságok ellen, ha azt akarod, hogy „megálljon rajtad a világ szeme".

Ebben az értelem ben fedezte fel ugyanis a spanyolviaszt a 
minap a neves főjpgász, persze nem Petőfit idézve. Fatális lenne 
szerinte az olyan egyedet tartani példaképnek, aki nem kíván 
javítani a helyzeten, ha mégannyira jó munkás és szakember is. 
Igyekezetük tiszteletre  méltó, ám nem alkalmasak arra, hogy 
fejlesszék az önigazgatást, építsék a munkásosztály hatalmát. 
Ő, mármint ez a jogszakértő, nem is tagadja, hogy az elégedet
lenek pártján áll, igaz, meg kell é rten i: jórészt belőlük is él. 
A beérkezett folyamodványok alapján ítélkezik a munkásdemok
rácia fokáról és milyenségéről, és eleve nem hisz a kollektívák
nak, hogy a panaszosok között sok az izgága munkakerülő. Hogy 
nem egy közülük lármával és fenyegetéssel keseríti meg környe
zete életé t, mígnem végül is az üzemi béke és a munkalégkör 
kedvéért eleget tesznek indokolatlan követelésének. Egynémelye 
alighanem erre  is számít. Voltaképpen visszaél az önigazgatással.

E meglehetősen elburjánzott jógászlogikát követve úgy tű 
nik, mintha csak még o tt, a legelején tartanánk, hogy mindegy, 
ki mit, csak mód jón valamit; a felszólalók és tiltakozók számából 
kerekítve ki a demokrácia színvonalát. És hogy még nem értük 
el a következő stádiumot, azt, hogy arra is ügyeljünk már; mit 
mond az illető, csupán a saját, sokszor önző érdekeit ismételgeti-e 
vagy érdem ben szól a kérdéshez. Hogy majdan elérjük a távoli 
célt, amikor is az sem lesz mindegy, hogy ki mondja, amit mond. 
Azaz hogy ki és mi áll a szavak m ögött: kötelezettségét híven 
teljesítő doigozó vagy csak a jogai után futkározó ingyenéiő.

Hozzám, bevallom, közelebb áll annak a levélírónak az állás
pontja, aki meggyőzőbb érveléssel szeretné szóra bírni az ülése
ken, gyűléseken még csakugyan néma jó munkást és alkotót 
azzal a kikötéssel, hogy néha a hallgatás is sokat mond. Azt fejte
geti egyebek között, hogy a tanácskozás is munka a javából. 
A t kell tanulmányozni a munkapapírt, magyarázatot kell kérni 
vagy adni. Alkalmasint összekülönbözni a munkatárssal, a beosz
to ttal vagy a főnökkel. Nincs véleményharc konfliktus nélkül. 
Azt akarja mondani, hogy e közéleti passzivitás is egyféle mun
kakerülés. Ezenkívül a jövedelem sem csupán a munkapad vagy 
íróasztal melletti munkától függ, hanem a gazdálkodástól, tehát 
az önigazgatástól is. Nem egy szorgos munkás és alkalmazott ke
resete csökken vállalati melléfogások m iatt, hiába feküdt bele 
a munkába ki-ki személy szerint.

Gondolom, erről kellene meggyőzni elsősorban is a még 
arra rászorulókat, hogy maradéktalanul megvívhassuk a szorga
lom, a ráterm ettség és a tisztesség forradalmát munkahelyün
kön, Hogy még véletlenül se fontoskodó akarnokok és ravasz 
semmirekelők uralják üléseinket. Akik, lám, kifelé is rossz szín
ben tün tethetik  fel viszonyainkat. Olyképp, hogy netalán nincs 
magunkhoz való eszünk. H olott van, esetleg csak nem használjuk 
mindig.

VÉ.BEL Lajos

1978. január 13.



PARLOV, A SPORTEMBER

Mate Parlov a világbajnok

lemény. Megkárosítva éreztük magunkat, m ert 
tudtuk, hogy ezzel évente legalább egy arany
éremmel kevesebb ju t hazánknak a nagy világ- 
versenyeken.

Első hivatásos m érkőzését Abbáziában, az 
olasz Lázári ellen vívta, és az erőpróbát már a 
harmadik m enetben a maga javára fordította. 
Az év végéig még nyolcszor lépett szoritóba, 
és ugyanennyi győzelmet könyvelt el. A követ
kező év nyarán',' 1976. július 10-én, a belgrádi 
közönség e lő tt legyőzi az olasz Adinolfit és hi
vatásos Európa-bajnok lesz. Titulusát október 
folyamán Milánóban megvédi az olaszok ked
vence, Traversaróval szemben, és ezután már 
csak egy cél, a világbajnoki cím megszerzése 
lebeg elő tte. Ennek érdekében önként lemond 
az Európa-bajnoki címről, és szorgalmasan ké
szül Cuello elleni sorsdöntő összecsapására. A 
világbajnok sérülésre hivatkozva kétszer kért

halasztást, és Így a m últ év ok tóbere helyett 
csak az új év első szombatján kerü lhetett sor 
találkozójukra.. A hidegháború már napokkal 
előbb megkezdődött. A küzdőfelek magabiztos 
kijelentéseket te ttek . Cuello, Muhammad Alit 
utánozva, még a m enetet is m eghatározta: „Leg
később a negyedik vagy az ötödik menetben 
végzek kihívómmal” — mondta. Parlov lénye
gesen szerényebb volt, és csak azt hangsúlyozta, 
hogy jobb a hivatalos világbajnoknál. Közben a 
fogadóirodákon több mint egymilliárd lira folyt 
be. Kezdetben Cuellora fogadtak többen, de a 
mérkőzés napján már Parlov javára billent a 
mérleg.

A nagy előadást mintegy tízezren szurkolták 
végig. A szorító t menedzserek, üzletemberek, 
a szorító egykori és jelenlegi nagyságai vették 
körül. Világszerte nagy volt az érdeklődés, így 
nem csoda, hogy a rádió- és tévériporterek  kö
zö tt olyan hírességek ültek, m int Nino Benve- 
nutti és Karlos Monzon volt világbajnokok, 
valamint Angelo Dundy, Muhammad Ali me
nedzsere.

Az első gongszó elhangzása után világos volt 
az, amit szinte mindenki tudo tt, hogy két telje
sen ellentétes stílusú ökölvivő küzd egymással. 
Cuello mindössze egyetlen nagy ütésre megy, 
hiszen eddigi 21 profimeccséből 20-at kiütéssel 
nyert. Parlov viszont jól védekezett, okos, ki
váló taktikával állt ellen. Tudta, hogy az idő 
múlása az ő malmára hajtja a vizet. Hosszú, 
e lőrenyújto tt jobbja lehetetlenné te tte  az erő 
szakosan rohamozó, keménykötésű, de lénye
gesen alacsonyabb argentin bokszolót. Végig 
Parlov irányította a párharcot, és csak a nyol
cadik m enet elején élt át néhány nehéz másod
percet. A következő m enetben a világbajnok, 
ereje fogytán, alig kísérelt meg valamit, és csak
hamar bekövetkezett a döntés. így Parlov je
lenleg a földkerekség egyetlen ökölvívója, aki 
két világbajnoki cimet mondhat magáénak. A 
májusban Belgrádban sorra kerülő versenyig 
ugyanis ő még hivatalos am atőr világbajnok is.

A hírügynökségek a milánói meccs után 
egyöntetűen állapították meg, hogy a világbaj
noki cím méltó kezekbe került, és hogy Parlov 
bánulatos harcmodorával feljebb em elte az ököl
vívást a sportok ranglétráján, bebizonyitva, 
hogy az ökölvívás a nemes önvédelem művé
szete.

Az új világbajnok és menedzsere, Kramar- 
sic még nem mondanak semmi konkrétat a jövő 
terveiről. Egy bizonyos: Parlov rövid pihenőt 
ta r t és tanul. A sport m ellett már oklevelet szer
ze tt a közgazdasági karon, és jelenleg a har
madik fokozaton folytatja tanulmányait. Vár
ható azonban, hogy három hónapon belül Liver
poolban John Conteh, egykori világbajnokkal 
szemben védi a titulust.

H O M P O T  Gábor

QCupu&zLnai LeaéL------------------_ _ _ _ _ _ _ _

Kapa nélküli élet
Hála az állami, népi és magánszenteknek, békében elmúl

tak az ünnepek és teljes lelkesedéssel foghatunk újra munkához, 
hogy az 1978. év is jó , gazdag, dolgos és vidám legyen, mint 
amilyen ez volt, amelyik most múlt el. Csupán azt szeretném 
még, ha m ár itt tartunk, hogy a meteorológusok és az istenek 
önigazgatási megegyezést kössenek földi mennyországunk idő
járásának rendezése érdekében, mert nem szívesen járom  télen 
a jeges utakat, aztán meg attól is tartok , hogy egyszer csak 
eltűnők, mint szamár a ködben.

Nekigyűrkőzve, lassan sietni kezdek Kupuszina felé. U ta
zásomnak nyomós oka van: szabályosan be akarok mutatkozni 
a MÉSZ földművesszövetkezet új igazgatójának, ifjabb Guzs- 
vány János mérnöknek. Telecskán, a Magyar Szó előújságja 
álkalmával m ár találkoztam vele, be is ígértem neki látogatá
somat.

— Aztán vigyázzon, Beljanski elvtárs, hogyan mutatja be 
az igazgatót, mert Kupuszinán sok Guzsvány van, s közülük 
36-an a János nevet viselik — figyelmeztet a hozzánk lépő 
Novák Imre kommercialista.

— Tudok róla, hogy ott több m int 350 Guzsvány van. Hiába 
no, szorgalmas nép az . . . ! ! !

Az igazgatóval szemben Popé Pál foglalt helyet, egy jó 
vágású fiatalabb ember, akinek nagy esélyei vannak arra, hogy 
a MÉSZ főkönyvelője legyen, miután az eddigi, Verli József, 
a szocializmus 38 évi építése után, megérdemelten nyugdíjba 
vonult.

— H át akkor, elvtársaim, kezdjük! Mondjuk, mit mond
hatnátok?

— Azt, hogy Kupuszinából kapa nélküli falu lett! — veti 
oda Guzsvány János mérnök. — Hogy hogyan? H át úgy, szé
pen. Hogy is lehetne másként, ha ezer háztartásra több mint 
200 m agántraktor esik, na meg 300 személygépkocsi. Nincs már 
több kapa a szántóföldeken; a gyomirtó szerek megteszik a 
magukét, a földművesek meg világszínvonalat értek el a ter
melésben, teljesen magukévá téve a korszerű technológiát. Az idő
sebb elvtársak megmondhatják, 1961-ben örököltünk egy vagon 
műtrágyát, de egyáltalán nem volt iránta érdeklődés a faluban. 
Ma a velünk kapcsolatban álló földműveseknek kétszáz vagon 
műtrágyát adunk el. Mi aztán 200 vagon vöröshagymájukat 
helyeztük el, ők meg ennek a négyszeresét adták el ország
szerte. Ez Kupuszina, hol ez, hol az hoz többet, de ritkán üt 
ki balul. A múlt ősszel, igaz, nem volt jó  a kereset, nem ment, 
a bizonytalan árak rontják az együttműködésünket. A kukoricát 
is inkább saját rezsiben törték és górékba rakták, várva a tavaszt, 
am ikor majd esetleg jobban járnak. Tudja, hogy van az, a gaz
dasági számítást mindkét fél magáévá tette, mi a társadalmi, a 
földművesek meg a magánszektorban. Az emberek felbecsülik.

hogyan járnak jobban, s lám, a mi szárítónk, amit néhány 
évvel ezelőtt közös eszközökből építettünk, nem működhetett 
teljes kapacitással.

— Várjunk csak, elvtársak! Most ju t eszembe, hogy a MÉSZ 
a változások idejét éli. Hova lett Buják György mérnök, akit 
maga követett, fiatalember?!

— Az apatini ZAIP-ban ő vezeti a "kooperációt.
így vagyunk hát. Mindenki társul, különleges rövidítések 

születnek, melyek jelentését egy szótárban sem találom. Az 
apatini község egész mezőgazdasága társult, egy kalap alá került 
16 000 hold társadalmi föld, s fölszálltak az égbe, éppúgy, mint 
zombori kollegáik, akikkel együtt az apatiniak, hódságiak és 
kulaiak felfedezték Amerikát, am ikor megalakítottak önigazgatási 
alapon egy mezőgazdasági óriást. A szólamokon rég túlhaladtak 
már, pedig volt belőlük elég, csak hát alaposan megkoptak és 
önként levonultak a szocializmus kiépítésének harci porondjá
ról. Korszerű élet kezdődik a mezőgazdaságban, kapák nélküli 
élet. De jó  is, hogy így van, mert ugyan ki kalapálna annyi 
töméntelen kapát, amennyi kellene, ha mindenki kapával akarná 
művelni a földet.

— M intha azt mondták volna, hogy a MÉSZ és a kupu- 
szinaiak között jó  az együttműködés! Miért van ez, mitől sze
retik egymást ennyire?

— A legjelentősebb dolog az, hogy a földműves egyenjogú 
versenytársává vált a szocialista szektornak a jól szervezett, 
magas fokú termelésben. Nekünk a kooperációra két traktorunk, 
nekik meg 200 sajátjuk van. Itt van aztán a mi 7 kombáj
nunk is, így egészítjük ki egymást, a legnagyobb megbecsülés
ben, méghozzá nem is ok nélkül. Azt bizonyára tudja, hogy mi 
főleg kertészettel foglalkozunk. Megtörténik, hogy valamelyik 
gazda elveszti a fejét a vöröshagyma miatt, s állandóan úton 
van, járja a városokat, ácsorog a pult előtt, s közben megfeled
kezik róla, hogy időben felszántsa a fö ld jé t. . .  De úgy hiszem, 
mégis minden a legjobb rendben van.

— Hányán vannak a MESZ-ben? — kérdem Popé P ált.'
Meg tudta mondani, Ötvenhatan vannak és az 1977., évben

az átlagkereset majdnem 3500 dinár volt. Nem kevés, de nem 
is sok. Éppen elég, mivel hogy ebben a dolgozói közösségben 
sem igénylik a  kapát. 250 hold földjüket ők is úgy művelik, 
ahogy kell, ami nem is csoda, tekintettel arra, hogy ők tanít- 
gatták évek hosszú során át a parasztokat, hogyan dolgozza
nak kínlódás nélkül. ■ ,

— Nyugodtan megírhatja, hogy tavaly az összjövedelem 60 
millió dinár volt. Amilyen kicsik vagyunk, ez elég is.

Mindenesetre, de csak ha a pénzt nem pazaroljuk el.
Ám ilyesmi Kupuszinán nem létezik. Okos itt minden fej, 

nincs sár, a kocsmák száma tizenkettőről hétre csökkent, ami

a poharak és üvegek egy helyen való erősebb koncentrálásához 
vezetett. És nemcsak ez. Kupuszina a fiatalok jelentős szóra
koztatási központjává kezd fejlődni Bácska ezen részében. Ide 
járnak a zombori fiatalok, hogy a Juhász lemezklubban, Jova- 
novicnál szórakozzanak. Egy évvel ezelőtt még Veronka Ruíic 
is tarto tt ilyen klubot a tűzoftókocsmában, ám az ilyen jellegű 
szolgáltatásról kénytelen volt lemondani az átszervezés miatt. 
Most itt inkább csak étkeznek, jó  dúsan, bácskai m ódra; ünnepi 
beszédek hangzanak itt el a nem hivatalos összejöveteleken, ami
kor az emberek eljönnek ide pihenni és vigadni.

Ezeknek a diszko-tamburásoknak a lemezei is arra emlé
keztetnek, hogy a zenében is lehet boldogulni kapa nélkül. 
Ám a kupuszinaiak mégsem engedhetik meg maguknak, hogy a 
cigánybanda, Brunyai János prímással az élen, elszaggassa húr
jait. Ki vidítaná akkor vei a vendégeket, például engem, aki 
m ár néhányszor lumpoltam itt, persze a megengedett keretek 
között, nehogy valaki a szememre vesse, hogy messzire jutottam  
a pohártörésben. Én inkább ezért üvegeket tördöstem , bará
tom, Brunyai János meg csak húzta kotta nélkül, habár ala
posan meg kellett neki azt is tanulnia, amíg az apatini zene

iskolába járt. Ő talán az egyetlen zeneileg képzett földműves, 
aki ha megfogja a kapanyelet, vágyis hát bocsánat, nincs is 
neki kapája, kollegáival együtt hajnalig húzza a kávéházakban és 
a lakodalmakon . Betértem a káplánhoz is, aki, földműves 
létére, szintén kapa nélkül él, az udvara meg technikával van 
tömve. S csak o tt világosodtak meg előttem Guzsvány János 
mérnök szavai, am ikor azt bizonygatta, hogy a kupuszinaiak 
eljutottak abba a  szakaszba, am ikor már kapa nélkül is meg
élnek. De jobb is így, mert a feltört tenyerű emberek nemigen 
használnak kenőcsöket meg parfőmöket, s mire menne a koz
metikai ipar, ha még ma is a kapanyelet szorongatnánk!

M aradjatok egészségben, jövök én még felétek, csak majd 
később.

Milenko BELJANSKI

A jugoszláv sport számára a lehető legjob
ban kezdődött az 1978. év. Január 7-én éjjel a 
televízió jóvoltából a jugoszláv sportbarátok 
százezrei a milánói sportpalotában szurkoló hon
fitársainkkal egyidejűleg kezdhették meg az ön
feledt ünneplést. Pontosan 23 óra 30 perckor 
tö r té n t ez, amikor célba talált a napok ó ta  em
legetett balegyenes, amely a volt világbajnok 
argentin Miguel Angel Cuello bukását, illetve 
Mate Parlov csúcsra jutását jelen tette .

Minden idők legjobb és legerdeményesebb 
jugoszláv ökölvívója a szenzációs milánói est 
óta a félnehézsúly profi világbajnoka. Cím ére 
még mindig a táviratok, a jókívánságok soka
sága érkezik, de a legszebbet, a legértékeseb
bet, már az ünneplés első óráiban kézhez kap
ta. Tito elnök ugyanis még szombaton éjjel, 
nem sokkal a világbajnoki cím kivívása után, 
táviratban köszöntötte Parlovot: „Szívből gra
tulálok ö n n ek  a féinehézsúlyú világbajnoki cím 
megszerzéséhez, tudva, hogy a nagy sikert szor
galmas és k itartó  munkával é rte  el. A jövőben

élete 30. évébe. 1948. november 16-án született 
Splitben, és 15 éves korában egy barátja rábe
szélésére lépett be először az ökölvívók edző
term ébe. Ez már Pólán tö r tén t, és első tanító- 
m estere, Aldo Buríic, csakhamar belátta, hogy 
nem mindennapos tehetség kerü lt a kezébe.

Az őstehetség egyúttal kivételes szorgalom
mal párosult, és Mate magabiztosan haladt elő
re. Nem volt még 19 éves, amikor országos baj
nok lett, és e ttő l kezdve 1974-ig nem volt vitás 
hogy közép, majd később félnehézsúlyban ki 
nyeri a bajnoki cimet. A nemzetközi porondon 
is egyre-másra növekedett tekintélye. A buka
resti Európa-bajnokságon 1969-ben ezüstérm et 
nyer. Két évvel később Madridban már övé az 
arany, és sikeyét két év múlva a belgrádi kö
zönség e lő tt is megismétli. Közben 1972-ben 
Münchenben olimpiai bajnok lett. Két évvel 
később Havannában az első am atőr világbajnok
ságon is diadalmaskodik. Említést érdem el te r 
mészetesen a Balkán-bajnokságokon kivívott ö t 
bajnoki cim is.

A  mindent eldöntő balegyenes
is minél több győzelmet kívánok” — állt a tá 
viratban.

Parlovot egyébként, azt hiszem, nem szük
séges bem utatni, hiszen nevére valamivel több 
mint egy évtizeddel ezelőtt felfigyeltek a sport, 
de elsősorban az ökölvívás, megszállottjai. Ele
gendő talán elmondani róla, hogy nemrég lépett

Tehát m int am atőr minden m egnyerhető ti
tu lust a magáénak m ondhatott. Ekkor már 310 
mérkőzés volt m ögötte, amelyből mindössze 
13-at vesztett — kezdő ökölvívókorában.

A havannai am atőr VB után határozta el, 
hogy felcsap profinak, és bizony ezt a húzását 
elég bosszúsan fogadta a jugoszláv sportközvé
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Kíváncsiskodnak a dolgozók
Társulás nélkül nincs haladás — ez világos minden 

dolgozó számára. Tegyük hozzá: jó társulás nélkül. 
Nos, Szabadka nyomdaiparának társulása ilyennek ígér
kezik. Községünkben három nyomda több mint fény
űzés. Annál is inkább, m ert a környező községekben 
is működik jó néhány. A GRAFIS (Szabadkai Nyom
daipar) összetett társult munkaszervezetbe történő 
társulásról szóló referendum mégsem sikerült. Az oko
kat a napokban elemzik a szakszervezeti és pártalap- 
szervezetek. Nem szeretnék most aprólékosan foglal
kozni azzal, milyen indokok vezérelték az egyes tár- 
sultmunka-alapszervezeteket abban, hogy a társulás 
mellett vagy ellen szavazzanak a referendumon. Né
hány általános, elvi megállapítást azonban könnyű le
vonni a tö rtén tek  alapján. Komoly módszerbeli hibák
ról van szó, amelyeket már részben az Agros létre
hozásánál is elkövettünk, jó lenne tehát tanulni belőlük.

Egy kis kitérő a múltba: Szabadka nyomdaiparának 
társítása már néhány éve napirenden szerepel. Á lta
lánosságban. Konkrétan a tavalyi év második felében 
ültek asztalhoz az érdekeltek, kidolgozták a társulás
ról szóló önigazgatási megegyezést decem b er 13-án 
és azt a lehető legrövidebb törvényes időn belül, 
d ecem b er 28-án szavazásra bocsátották.

Négy társultmunka-alapszervezetben a dolgozók 
többsége ellene szavazott, a többiek mellette. Ha csak 
egy tmasz-ról volna szó, akkor még hagyján, de Így 
már felvetődik a kérdés: minek alapján szavaztak a 
dolgozók? Igaz, a szavazásra bocsátott megegyezés 
tartalmazza mindazokat az elem eket, amelyeket a tá r
sult munka törvényének 384. szakasza minimumként 
előir, de ez egy általános, bárhol alkalmazható szöveg. 
Kiderül ugyan belőle, hozzávetőlegesen milyen viszo
nyok lesznek majd a Grafisban, de ennél semmi több.

A dolgozót bíráljuk, ha önigazgatási rendszerünk
ben anélkül, hogy tudná, m iért, felemeli a kezét, sza

vaz. Hála az önigazgatás mind fejlettebb fokának, a 
dolgozó már egykönnyen nem emeli fel a kezét a 
szavazásnál. A kicsit is kiváncsi dolgozót nem elégít
hette  ki a referendumra bocsátott önigazgatási meg- 
egyezés. Abból nem láthatta, milyen lesz a tá r
sadalmi-gazdasági helyzete holnap.

Az alapvető dokumentumról a Grafis lé treh ozá 
sának gazdasági indokoltságáról nem készült elem
z é s! Van tehát egy politikai álláspont, hogy a Grafisra 
szükség van, de hogy ebben az összetett társult mun
kaszervezetben milyen helyzetben, milyen feladatok
kal és kötelezettségekkel kell megbirkózni minden 
egyes tmasz-nak, azt csak sejth eti a dolgozó, amikor 
szavaz. Ismerjük el: ez vajmi kevés.

Megkaphatta volna a megegyezéssel párhuzamosan 
minden dolgozó a gazdasági elemzést? Igen. Legfeljebb 
nem decem ber végén, hanem mondjuk 1978 tavaszán. 
Nyilván nem rajta m úlott, hogy a társulás érdekében 
sokáig semmit sem te ttünk , azután pedig ripsz-ropsz 
akartuk te tő  alá hozni.

Négy tmasz a társulás ellen volt. Az ilyen társulási 
javaslat ezek szerint ismét fentről jö tt, nem pedig, 
ahogy az alkotmány előírja, lentről, a tmasz-ok dolgo
zóitól. Hasonló helyzet volt az Agrosszal, ahol szintén 
fentről jö tt a javaslat, a dolgozók csak úgy elfogadták, 
majd a konkrét megvalósítás során évekig vajúdott ez 
az összetett szervezet (és még ma sincs teljesen egye
nesben) nagyrészt éppen azért, m ert előre nem hatá
rozták meg minden tag részletes gazdasági helyzetét. 
Pedig az a társulás is gazdaságilag indokolt volt, csak 
éppen ezt az általános érdeket részekre kellett volna 
bontani, hogy teljes képet kapjanak a dolgozók.

A társulásról szóló referendum nem kis dolog. 
Meglepő hát, hogy éppen Szabadkán álltunk hozzá 
ilyen felkészületlenül.

-czi -f

Jugoszláv—magyar tárgyalások Szabadkán
Január 4-én a szabadkai Agro- 

kombinát verusicsi igazgatóságán a 
jugoszláv és a magyar mezőgazda- 
sági küldöttség folytatta a két nap
pal korábban Budapesten megkez

dett tárgyalásait a két ország mező- 
gazdaságának, feldolgozóiparának és 
erdészetének együttműködéséről.

A küldöttségek, amelyeket jugo
szláv részről Ivó Kustrak mérnök,

a S Z V T  mezőgazdasági bizottságá
nak titkára és dr. Romány Pál, 
a magyar kormány mezőgazdasági 
minisztere vezetett, megvitatták az 
együttműködés eddigi fejlődését és 
kutatták a további lehetőségeket. 
Megállapították, hogy különösen a 
határ menti területek között fe j
lődik megfelelő ütemben az együtt
működés, de egyúttal leszögezték 
azt is, hogy még közelről sincsenek 
kiaknázvá a lehetőségek. Különö
sen sokat tehetnek ezen a téren 
a nagy agráripari komplexumok; 
ugyanis két munkaszervezet között 
könnyebb kivitelezni a műszaki-tech
nológiai és a tapasztalatcserét.

A szabadkai község mezőgazda- 
sági munkaszervezetei közül legtöb
bet ezen a téren az Agroseme — 
Panonija Magforgalmi Vállalat ért 
el, az idén csaknem kétmillió dol
lár értékű forgalmat valósít meg 
a megfelelő magyar partnerekkel 
és megítélés szerint a kölcsönös 
árucserét még tovább lehet fejlesz
teni.

Fotó: SZABÓ Attila

g^ecmekáp&Láái gondok
A gyerekek hosszan tartó  betegsége 

miatti munkakieséseket külön tartják 
nyilván. Az orvos felelősségének tuda
tában írja ki a szülők valamelyikét be
tegszabadságra, figyelembe véve az egész
ségügyi, gazdasági és a pénzügyi szem
pontokat.

Különösen a legkisebbek esetében gya
koriak a beteg ápolására szolgáló sza
badságok. Nagy a különbség ezen belül 
a város területén és a külterületeken élők 
között. A városban általában két nem
zedék él egy födél alatt, míg a falun 
igen gyakori, hogy a rokonok is vállal
ják a gyerekek őrzését, míg a szülők 
dolgoznak. Legtöbb gondot okoz azon 
családok gyermekeinek elhelyezése, ame- 
lyeké napköziben vannak. Mivel a nők 
a társadalmi és a gazdasági életben 
való részvételével párhuzamosan nem 
oldottuk meg a beteg gyerekek napközis 
ellátását.

A munkakiesések számát elemezve 
kitűnik, hogy az orvosok a betegszabad
ságolások esetén nem egységes kritériu

mokat alkalmaznak. A tém akört teljes 
egészében elemezve elmondható, hogy 
a gyermekgyógyászok a szülőt nemcsak 
a szigorúan vett gyermekbetegségek ese
tében írják ki.

A betegszabadságok növekedésére ki
hatással van természetesen a natalitás, 
a születések számarányának emelkedése 
is. Örvendetes tény, hogy az 1971-ben 
született 1648 csecsemővel szemben 1976- 
ban 207! jö tt világra. Ám ez a növe
kedés kihat a munkakiesésekre, mivel 
a gyerekek ebben az életkorban vannak 
kitéve a legtöbb fertőzésnek. A fertőző 
betegségek általában tíz napot igényel
nek, természetesen ezek olyan betegsé
gek, melyek ellen a gyerekek nem kap
nak védőoltást. Itt pedig ismét vissza
tér a napközi otthonok problémája: 
igaz, hogy az utóbbi időben növekedett 
a kapacitásuk, azonban még ez sem elé
gíti ki a szükségleteket. Ugyanakkor 
több gyerek elhelyezésével nagyobb a 
lehetősége a fertőző betegségek terje
désének is.

CVÍSÍIÍLÍS
il s m s n  siöviisin

-  Bogdán CREVAR elv  
társ társadalm i-politikai te 
vékenységének  e lső  napjai
tó l az újért, a hum ánus em 
beri társadalom ért küzdött. 
A z utcán, a lépcsőházban, 
m indenütt és m indig ta lá lt 
annyi időt, hogy m eghall
gassa az em b erek et, segí-

az akciókra von atk ozó  ter 
v ek et m ások k észítsék  el és 
ezze l együ tt m ások vállal
ják a fe le lő sség e t is . . .  Az 
em berekben  la tta  a z t a ki
apadhatatlan erő t, am ely- 
lyel sem leg esíth e tő k  és 
m egoldh atók  az  ö sszes e l

te t t , b iz ta to tt . A m ik or azt 
m ondta: nincs utasítás,
nincs m ire várni, m indig ar
ra gon d olt, hogy az újat 
csakis állandó akciókon ke
resztü l, szakadatlan harccal 
lehet ép íten i. A z em b er ere
jében és az önigazgatási tár
sadalom  ép íté sére  való e l
k ö te leze ttség éb en  h itt, am i
kor hangsúlyozta, hogy az 
önigazgatási fo lyam at m eg
k öveteli m indenki fe le lő s
ségte ljes k ezd em én yezését. 
Senki sem  várhatja el, hogy

len tm on d ások  és problé
m ák. N é z e te i é s  eszm éi 
m e lle t t  k ita r to tt az u to lsó  
napig, közben  k ereste , ép í
te t te  a jobb fe lté te le k e t  an
nak a szervezetn ek  a továb 
bi fejlőd éséh ez, am elynek  
élén  á llt — m on d otta  Bog
dán CREVAR eivtárs, a Szo
c ia lista  Szövetség  T artom á
nyi V álasztm ánya e ln ök é
nek halála alkalm ából Sza
badkán ta r to tt  gyászülésen  
Szirovica  A ntal, a szabad
kai választm ány elnöke.

Lakásépítésünk az idén
481 lakás társadalmi, 174 magántulajdonban

Közismert dolog, hogy dolgozóink bruttó személyi jövedelmüknek 6,5 száza
lékát választják ki lakáspolitikánk megvalósítására. Ha a tavaly befizetett összeget 
vesszük alapul és hozzátesszük azt a tiz százalékot, amennyivel ez az összeg 
a keresetek növelésével és új munkahelyek megnyitásával növekedhet, akkor 
kiderül, hogy a lakásgazdaság az idén 230 027 557 dinárral rendelkezhet. Ebből 
az összegből, az elosztás elfogadott mércéit véve figyelembe, 124 361 543 dinár 
a társadalmi lakásépítést, 42 983 034 dinár a szolidáris lakásépítést, háromszor 
17 909 432 dinár a meglevő lakások korszerűsítését, magánházak építésének hitele
zését, illetve a harcosok lakásépítését, végül 8 954 711 dinár a kiskeresetűek 
bérpótlását szolgálja.

Ha az elm ondottakat vesszük figyelembe és emellett még azt is, hogy 
a lakásépítés céljait kell szolgálnia a pénzintézetek 43 767 000 dináros hitele és 
a munkaszervezetek közös fogyasztási alapjainak 10 822 000 dináros összege is, 
akkor elmondhatjuk, hogy a jelzett összegekből, társadalmi tulajdonban, az idén 
443 lakás épülhet. A címbén azonban 481 lakást helyeztünk kilátásba — nos 
hát a különbség abból ered, hogy beszámítottuk azokat a lakásokat is, amelyek 
építését tavaly kezdték meg és az idén fejezik be. Ilyen lakás 161 lesz. Most 
meg nagyobb összeget kaptunk a jelzettnél, amire viszont az a magyarázat, 
hogy az idén megkezdett lakások építésének egy részét ugyancsak átviszik a 
következő évre.

Nem érdektelen elmondani, hogy a bejelentett 481 lakás közül hány és 
hol épül. A Harcosok sorakozója emlékpark területén két bérpalotát fejeznek 
be, az egyiket júniusban (92 lakással), a másikat decemberben (76), A Makszim 
Gorkij utcában, az egykori csokoládégyár helyén két palota lesz (76), a sugár
úton három palota készül el (111), míg a külterületek közül Györgyénben 2, 
Palicson 12, Cantavéren 16, Kisradanovácon 42, Bajmokon 20, a Bajai szőlők
ben pedig 34 lakás lesz beköltözhető az idén. Á tavaly megkezdett és az 
idén átvehető lakások közül 92 a Harcosok sorakozcyán, 43 a Tito marsall 
sugárúton, 26 pedig Kisradanovácon épül.

Befejezésül el kell még mondani, hogy a társadalmi tulajdonban épülő 
481 lakás közül 99 legénylakás vagy szobakonyhás, 337 másfél szobás vagy 
kétszobás, 40 két és fél szobás vagy háromszobás, öt pedig négyszobás. Az 
új lakótér összterülete 27 820 négyzetméter, összértéke pedig 249 525 400 dinár. 
Ha az idén fölépülnek magántulajdonban mindazok a lakások, amelyekre máris 
jóváhagyás van, akkor az év végéig 174 magánlakás-tulajdonos veheti át legalább 
háromszobás lakását. Becslések szerint az idén is legalább 100—150 magán
lakás épül majd föl engedély nélkül . . .
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Négy esztendő 
a párttagok képzésében

Hamarosan a szabadkai pártalapszervezeíek elé kerül 
az elmúlt négy esztendő eszmei-politikai képzésének mér
lege. Erre az időszakra a tömegesség jellemző, ami 
nyilvánvalóan minőségi javulást eredményezett a KSZ 
alapszervezeteinek munkájában.

A tartós képzési formákba (szemináriumok, tanács
kozások, pártiskolák stb.) összesen 17 324-en kapcsolód
tak be. Közülük csaknem tizenötezren hiányoztak leg
feljebb kétszer, tehát ennyien fejezték be az oktatási 
formákat.

A három Szabadkán tartott országos szintű tanács
kozáson (Nemzetiségi politikai viszonyok a művelődés
ben, Napjaink technokratikus törekvései. Forradalom 
és alkotás) 76 neves tudományos és politikai dolgozó 
vett részt, akik a munkaszervezetek kommunistáival ta
lálkozva nyújtottak és szereztek értékes tapasztalato
kat.

Az eszmei-politikai és marxista képzés erényei közé 
sorolható az is, hogy községünkben szinte egyetlen olyan 
komoly politikai akció sem volt, amelyet ne előzött volna 
meg a tagság legalább egy részének alapos eszmei fel
készítése. A képzés tehát nem volt öncélú, hanem a 
konkrét munkához kapcsolódott.

Az elért eredményekért mindenképpen dicséretet ér
demel a képzést szervező Veljko Vlahovic Munkásegye
tem, amely új képzési formák bevezetésével korszerűsí
tette, tette népszerűbbé az eszmei-politikai képzést. így 
a munka tartalmasabb, minőségibb és hatékonyabb lett.

Nem lenne teljes a kép, ha nem mondanánk el, hogy 
a marxista képzés nem minden alapszervezetben talált 
termékeny talajra. Főként azokban a környezetekben ta
núsítottak passzív hozzáállást, ahol a politikai és ön- 
igazgatási akciók lanyhultak.

Az elkövetkező időszak feladatai között szerepel 
majd az eszmei-politikai képzés kiterebélyesítése a helyi 
közösségekben, mert itt eddig nem született számottevő 
eredmény.

Őszi sportmérleg (4 .)
A második szerbiai-vajdasági birkozóligában sze

replő három szabadkai együttes közül most is a Bácska 
szerepel legjobban: az idén is a bajnokság egyik leg
nagyobb esélyese Mind a nyolc márkőzését megnyerte, 
méghozzá fölényesen, S így az őszi idény végén a táblá
zat élén áll. A Séver és az újonc Palics már lénye
gesen gyöngébb eredményeket ért e l : az előbbi a nyol
cadik, mert csak a Palicsot verte meg és a verseci 
Lokomotiva ellen ért el döntetlent, az utóbbi pedig 
sereghajtó, mivel csupán a belgrádi Zeljeznicartól si
került pontot szereznie.

Ezzel szemben a Spartacus női röplabadacsapata 
a vajdasági liga nyugati csoportjának listavezetője. 
A volt első ligás nemcsak hogy mind a hét ellenfelét 
legyőzte, de még játszm át sem vesztett, mert ebben a 
mezőnyben nincs komolyabb ellenfele.

A vajdasági kézilabdaliga észak-bácskai csoportjá
ban négy férfi és négy női csapat versenyzik. Az 
előbbiek közül ezúttal is a Sever a legeredményesebb, 
mert csak a bajmoki Radnickitól szenvedett kétgólos 
vereséget és a horgosi Partizánnal játszott döntetlent, 
többi ellenfelénél jobbnak bizonyult. A Palics öt győ
zelmet arato tt és négyszer kikapott, a Pannónia hét 
meccsen vesztesként vonult le a pályáról és csupán egy
szer győztesként, viszont a Bácska csak a topolyai 
Május 1. csapatát tudta megverni, a liga többi tag
jától kikapott. A nők versenyében a Növi 2ednik-i 
Preporod bizonyult a legjobbnak, mivel csak a Csan- 
tavér vett el tőle egy pontot. A csantavéri lányok öt 
győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel, a 
Palics négy győzelemmel és ugyanannyi vereséggel, 
a Spartacus 11. pedig három-három győzelemmel és 
vereséggel, valamint két döntetlennel zárta a bajnok-
sá& e,sö felét- (Folytatjuk)

GÓLYABÁL
Hétfőn, január 16-án este fél nyolc órai kezdettel 

gólyabál lesz a sportcsarnokban. Immár hagyomány, 
hogy az egyetemi hallgatók ily módon fogadják első 
éves társaikat. A szervezők — a főiskolák és fakultá
sok ifjúsági szervezetei — gazdag műsorról gondoskod
tak. Az ifjúsági és pionirotthon révén meghívták An- 
delka Govedarevicet, Drágán Zivkovic-Tozovacot és MiSa 
Markovicot. Az ismert művészeket a /.latna struna ze- 
rekar kíséri. Mellettük föllépnek még a helybeli Ivó 
Lola Ribar Művelődési Egyesület tagjai is. Konferál 
Ratko Bojic, a Szabadkai Rádió újságírója.

A gólyaavatáson nemcsak az első éves egyetemi hall
gatók vehetnek részt, hanem mindazok, akik régebben 
diplomáltak, vagy pedig csak az elkövetkező években 
kapnak indexet. Belépdődíj 20 dinár. Jegyek elővétel
ben az utcai árusoknál és a sportcsarnok pénztáránál 
kaphatók.

A Szabadkai Rádió dolgozói közössége

MEGSEMMISÍTI
a 7 NAP 1977. X. 21 -i számában megjelent és 
a SZABADKAI RÁDIÓ 1977. X. 20-i műsorá
ban elhangzott hirdetését, és

ÚJ HIRDETÉS ÚTJÁN 
FELVESZ

két újságírót mehatározatlan időre a magyar 
szerkesztőségbe.

Feltételek:
— megfelelő erkölcsi-politikai' magatartás,
— egyetemi, főiskolai, esetleg középiskolai 

végzettség;
— legalább egyévi újságírói vagy több évi 

állandó tudósítói gyakorlat ;
— magyar és szérbhorvát nyelvtudás.
Ha nem jelentkeznek gyakorlott újságírók 

vagy állandó tudósítók, akkor pályakezdők is 
számításba jönnek külön képességvizsga alap
ján.

A hirdetés a megjelenéstől számitott 8 napig 
érvényes.

; A megfelelő igazoló okányokkal ellátott kér
vényeket a következő címre kell elju tta tn i: Rádió 
Subotica, Pályázati bizottság, Jovan Mikié út 
12 . 24000 Subotica.

szabadkai utca
ÜNNEPI ÜLÉS

Tito elvtárs és a mi jubileumaink 
jegyében, a Vajdasági Felderitő Szö
vetség megalakulásának 25. évfordulója 
alkalmából a községi Felderítő Szövet
ség ünnepi ülést tartott. Az ünnepség 
keretében kiosztották a dicsérő okle
veleket a legaktívabb felderítőknek és

azoknak, akik nagy lendülettel segítik 
a felderítők munkáját. Az alkalmi mű
sorban pedig felléptek a Népkör és 
az Ivó Lola Ribar művészeti egyesület 
tagjai, valamint az ifjúsági és pionír
otthon balettkara meg az Iván Gorán 
Kovaéic Általános Iskola énekkara.

Létrejött a szabadkai alapbank
Január elsejétől Szabadkán is meg

kezdte működését az alapbank. Ezt 
gyakorlatilag az eddigi Szabadkai H i
telbank és a Kosovói Bank szabadkai 
kirendeltsége alkotja. •  Mivel mind 
a kirendeltség alapítói, mind a pristi- 
nai központ támogatta az alapbankba 
való társulást, igy a Bankkos eddigi

alapítói és betétesei az alapbankban 
valósítják majd meg jogaikat. •  A 
Kosovói Bank kirendeltsége ebbe a 
„házasságba” 230 millió dináros hitel
keretet és tízezer betétest hozott, va
lamint újabb húsz alapitó munkaszer
vezetet és intézményt. •  Az új bank 
neve: Szabadkai Hitei-Alapbank.

Fedezték a konyhakertészet 
veszteségeit

Annak idején m egírtuk, hogy a 
társadalm i-politikai szervezetek  
ér ték e lése  szerin t Szabadka e llá 
tása  tavaly k ie lég ítő  vo lt, s ehhez  
h ozzájáru lt a m ezőgazdasági szer
v ezetek  jól te r v e z e tt  k ertészk e
d ése  is. M ivel azonban nálunk 
nincs leh etőség  az ö n tözésre , a 
száraz k er té sze t nem  hozta  m eg  
a m egfele lő  anyagi ered m ényeket, 
s igy a m ezőgazdasági szervezetek  
1 230 000 dináros veszteséggel zár
ták az évet. •  A végrehajtó  ta 
nács javaslata szerin t a v esz te sé 
g e t  a követk ezőképpen  leh et fe
dezn i: a községi k ö ltségvetés

400 000, a k ertészk ed ő  és a term é
nyekkel kereskedő m unkaszerve
zetek  250 000, a Szabadkai H ite l
bank 300 000, a társadalm i m egál
lapodásban résztvevő  többi bank 
pedig 60—60 000, azaz összesen  
180 000 dinárral járulnak h ozzá  a 
v eszteségek  fed ezéséh ez . •  A vég
rehajtó tanács egyben azt is ja
vasolja, hogy a város ellátásában  
érd ek elt term elő , kereskedő és 
társadalm i-politikai szervezetek  
alapítsanak kockázati alapot, hogy 
a term elő  m unkaszervezetek  ne 
várjanak olyan soká a pénzükre, 
m in t ebben az esetb en .

A biztosító és a belügyi titkárság 
közreműködése

Az év végén az idén is bensőséges 
ünnepség keretében megemlékezlek a 
vajdasági biztosítóintézet és a belügyi 
titkárság közreműködésről. A biztosító 
igazgatója alkalmi beszédében kiemelte 
e hosszú és gyümölcsöző közreműkö
dés jelentőségét a károk megelőzése, 
csökkentése és megtérítésé érdekében. 
Az együttműködés körülbelül tíz éve 
tart és a közlekedési rendészet kezdte 
meg. Most már fölöleli a tűzrendészet,

a kriminológia területeit is. A rendőr
ség által szolgáltatott adatok, jegyző
könyvek sokat segítenek a kár pontos 
és azonnali megtérítésénél. •  A belügyi 
titkárság hét kiemelkedő dolgozóját, 
¿ivomir Krnjanskit, Blagoje Vrbarto- 
vicot- Dorde Rodicot, Búzás fa jo st. 
Vojo Dobrilovicot. Josip Kujundzicot. 
Borislav Jugovicot a biztosító odaadó 
munkájukért karórával jutalmazta.

Elárusító , de hol a világítás?

Már a m ú lt év végén új ú jságosbódét h elyeztek  el a város köz
pontjában. A z egészben  az csupán a bökkenő, hogy nem  látták el 
m ég a m ai napig sem  villanyáram m al, s így az elárusítók  kénytelenek  
gázlám pa m elle tt  dolgozni a kora reggeli és a késő esti órákban. 
Vajon m eddig kell m ég így dolgozn iuk!’ — tesz ik  fel joggal a kérdést.

-tilla-

Gyógyulás — 
fürdőben

Egyre több kérelem érkezik 
az egészségügyi érdekközösség
hez. amelyben a biztosítottak 
gyógyfürdőbe való beutalásukat 
kérik. Különösen a kanizsai für
dőbe. Az orvosi bizottság azon
ban a kérelmek legnagyobb szá
mát elutasítja, mivel a kanizsai 
esetében rehabilitáció jellegű in
tézményről van szó, és ilyen Sza
badkán is van, s mi több, sokkal 
jobban fölszerelt. A távolabb eső 
fürdőkbe a beutalást úgy inté
zik el, hogy a biztosítottak ré
szére az orvosi és ápolási költ
ségeket fedezi az érdekközös
ség, a többi költséget a betegnek 
kell vállalnia.

Bankhitelek 
a lakosságnak

A Szabadkai Hitelbank szep
tember végéig 509 hitelt hagyott 
jóvá a lakosságnak. Ebből 425 
fogyasztói, egy magántermelői 
és 83 lakásépítési hite! volt. .4 
fogyasztói kölcsönök közül 251 
gépkocsi-, 58 épületanyag-, 38 
szén-, 27készpénz-, 25 ipariáru-. 
24 bútor és 2 textilanyaghitel 
volt. A lakosság 9910000 di
nárért vásárolt gépkocsit, ami 
a fogyasztói hiteleknek több mint 
80 százalékát teszi ki.

A Zorka kereseteinek 
átlaga 4140 dinár
A Zorka Vegyi Művek társult 

munkaszervezetében a keresetek 
átlaga 4140 dinár. Legjobban 
az NPK. leggyöngébben pedig 
a Slavica társultmunka-alapszer- 
vezet dolgozói kerestek. Iskolá
zottság szerint a keresetek átlaga 
igy alakult: egyetemi végzettsé
gűek 7092, főiskolai végzettsé
gűek 5156, mesterek 4830, kö
zépiskolai végzettségűek 4165, 
szakmunkások 4049, betanított 
munkások 3294, szakképzetlen 
munkások és alkalmazottak 3123 
dinárral. A múlt év hasonló idő
szakához viszonyítva a keresetek 
19 százalékkal nőttek.

Igazgatósági palotát 
épít az Integrál

A szabadkai Integrál Építő
ipari Vállalat minden bizonnyal 
már a tavasszal hozzáfog új igaz
gatósági palotájának kiépítésé
hez. A korszerű épület helyéül 
a mai igazgatóság szomszédsá
gát szemelték ki. A munkát há
rom szakaszban bonyolítják le, 
mivel a jövő egységes épülete 
tulajdonképpen három elkülönít
hető részből áll. A beruházás 
értéke eddig ismeretlen.

40 százalék
Érthetetlen módon gazdaság- 

politikánk a villanymotorokat 
még mindig ,,életszínvonalunkat 
közvetlenül befolyásoló cikknek' ’ 
tartja és szigorúan féken tartja 
árainak alakulását. Ilyen hely
zetben a Sever villanymotorgyár 
hatalmas erőfeszítéseket tesz a 
motorok részvételének csökken
tésére (bár mennyiségben növeli 
termelésüket), s helyettük gép
rendszereket állít elő. Örvendetes 
tény, hogy az idén a géprend
szerek a Se ver termelésének már 
40 százalékát teszi ki.

Ö N  IS KAP K Ó DO T
A z ÉRTESÍTÉS-ből ér 

tesü lök , hogy a befizető  
fü zetnek  rejtjele  van.

Ki h itte  volna, hogy a 
könyvecs is kém?!

A Szabadkai 
Tejgyár termelése
A Szabadkai Tejgyár az esz>■ 

tendö első kilenc hónapjában 
5680456 liter pasztörizált tejet. 
1 379 459 liter joghurtot, 366 414 
liter 20 százalékos tejfölt. 192621 
liter birkatarhót, 188 I I I  liter 
aludttejet, 16 493 liter 12 szá
zalékos tejfölt. 691686 kiló 
fölözött tejport. 297249 kiló va
ja t. 295 099 kiló teljes zsírtartal
mú tejport. 201 120 kiló savó
port, 181 347 kiló sűrített tejel. 
36 723 kiló friss sajtot és 7025 
érett sajtot gyártott.

Ikerbérpalota 
a Pionír helyén

Bizonyára sokan tették már 
föl a kérdést, mi épül a város
nak azon a helyén, ahol valaha 
a Pionír Csokoládégyára állt, 
a város központjában, a nem
zetközi út mellett, hiszen itt 
nagy telekrendező munkák foly
nak. Nos hát, a telek Stos utcai 
részén egy nyolcemeletes iker
bérpalota lesz összesen 64 la
kással. Hogy a nagy térség többi 
részén mi lesz, arról még nem 
született döntés.

Három új autóbusz
A November 29. Húsárugyár 

munkásai gyakran azért késtek, 
mert mozgásképtelenné vált a 
munkaszervezet valamelyik ki- 
vénhedt társaságépkocsija. A 
Transport tmasz dolgozói ezért 
három új Ikarus autóbusz megr 
vásárlása mellett döntöttek. Egy- 
egy busz 100 utast szállíthat 
egyszerre, áruk pedig 2.3 millió 
dinár.

A Szabadkai 
Népszínház műsora

Szom bat, január 14.
18.00 órakor: Blöse úrék 

m indenkinek tar
toznak.

10.00 és 19.00 órakor: Fi- 
z iía r i. Vendégsze
replés Györgyénben.

Vasárnap, január 15.
18.00 órakor: M artinove 

m engule.

Kedd, január 17.
19.30 órakor: T üvétevők  

Bemutató.

C sütörtök , január 19.
19.30 órakor: T üvétevők. 

Ferenzci Ibolya bér
let.

A Szabadkai 
Gyermekszínház 

műsora
Szom bat, január 14.

10.00 órakor: M eséről 
m esére. Vendégsze
replés Csantavéren.

Vasárnap, január 15.
10.00 órakor: Igra.
15.00 órakor: Játék.

SZA B A D K A  ÉS VAJDASÁG

A gazdaságról szóló írásainkban több al
kalommal is jeleztük, hogyan halad, mit telje
sített gyáriparunk az elmúlt év folyamán. Ézt 
a teljesítményt azonban mindeddig nem volt 
alkalmunk összehasonlítani ágazatonként a vaj
dasági teljesitmény átlagával. Most ezt meg
tehetjük oly módon, hogy a háromnegyedév 
teljesítményét (az előző évihez viszonyítva) 
odaírjuk az ágazat megjelölése mögé, zárójel
ben pedig a vajdasági átlagot közöljük, 

íme a lista:
Szabadka gyáripara összességében 14,6 szá

zalékkal termelt többet 1977 első kilenc hó
napjában. mint 1976-nak ugyanebben az idő

szakában (míg Vajdaság teljesítménye 13,2 
volt). Az ágazatok teljesítménye: villamossági 
ipar —19,7(8,8), kőolaj- és földgáz kitermelés 
57 (6,7), fémipar —6,8 (—8,8), gépgyártás 
1285 (9,1), közlekedési eszközépítés 25,3 (3), 
villamossági gépek és berendezések 38,1 (33,3), 
vegyipari alaptermékek 6 (12,2), vegyipari ter
mékek 71,2 (45,7), épületanyag-ipar 11.9 (7,8), 
faipar — 18,7 (13,1), papírfóldolgozás — 16,1 
(14,5), textilanyagok gyártása 1,6 (13,7), kész 
textilláruk — 10,2 (6). bó'r- és szőrmegyártás 
17,6 (3,8), bőráruk és lábbelik —2,7 (—2,2), 
élelmiszergyártás 2,5 (21,S), italgyártás 16,2 
(22,9), takarmánygyártás 26 (28,1) és nyom

daipar —2,8 (— 14,1).
Természetesen érdemes lenne megnézni, 

miért van Szabadkán lemaradás egyes olyan 
ágazatokban, amelyekben a vajdasági állag 
pozitív, ennek eredményeit azonban nem te
kinthetjük túlságosan aggodalomkeltőnek. Azt 
azonban már igen, hogy Szabadka élelmiszer- 
ipara, amely egyike a legerősebbeknek Vajda
ságban, csak 2,5 százalékkal teljesítette túl 
egy év előtti eredményét, miközben Vajdaság 
eredménye 21.5 százalékos. Nem szabad ugyan
is elfelejteni, hogy ez az ágazat a lendületadók 
között van országos szinten, Szabadkának pe
dig hozzá külön érdeke is fűződik.

8 1978. január 13.



szabadkai utca
A H A ZAI MAG 

ELŐNYE
A z idei hozam ok be

b izon y íto tták  a szabad
kai község term elő in ek , 
hogy a hazai hibrid vető 
m agok jobbak a behoza
taliaknál. A viszonylag  
rossz idő e llen ére  a búza  
az átlagos 57,5 m ázsás 
hektáronkénti h ozam 
m al m eg k ö ze líte tte  a ki
tűnő 1976. évben e lér t  
58,6 m ázsás rekordot. A 
hazai napraforgó 29—32 
m ázsát te r m e tt a tava
lyi 20—25-tel szem ben . 
Végül a kukorica átlagos 
hozam a 80 m ázsa volt, 
m íg tavaly 57,4 m ázsát 
takarítottun k  be.

Felújítja munkáját
a szabadkai rákellenes társaság. 
Tevékenysége és pénzelése füg
getlen, és a dolgozók és munka
szervezetek önkéntes adomá
nyaiból tartja fönn magát. Az 
összegyűlő összegből a kórház 
onkológiai osztályát szerelik föl 
a rák korai felfedezését és gyó
gyítását szolgáló műszerekkel.

2000-ban (csak) 
35 000 hektárt 

öntözünk
Jelenleg Szabadka község te

rületén mindössze 340 hektárnyi 
termőföldet öntözünk, ami szán
tóinknak és gyümölcsöseinknek 
mindössze 0,3 százaléka. 1985- 
ben 10 000 hektárt, azaz 10,5 
százalékot, 2000-ben 35 000 hek
tárt, azaz 27 százalékot öntö
zünk. Ha fölépül időközben a 
Duna—Palics—Tisza-csatorna, 
ennél nagyobb felületek öntözése 
válik lehetővé.

Kereskedelmünk 
a tavalyi első 

félévben
Szabadka 544 üzletének 2982 

dolgozója a múlt év első felé
ben 1 331 572 000 dináros for
galmat valósított meg. A vá
sárlók 1 000 179 000 dinárt kész
pénzzel, 168 730 dinárt fogyasz
tói hitellevéllel, 162 673 dinárt 
pedig csekkel fizettek. A for
galom 20 százalékkal növeke
dett 1976 hasonló időszakához 
viszonyítva.

B ácsszőlősön, a Belg
rádi út m e lle tt, közel a 
vasútállom áshoz előadó  
gyüm ölcsös víkendház- 
zal. Krista Stipic, 24000 
Subotica, M aksim a Gor- 
kog 47.

•  •  •
Szabadkán, a Zorkánál 

eladó ház. Ö rge István, 
Krapinska 8.

•  •  •
Eladó gyüm ölcsös. Ér

deklődni lehet és a gyü
m ölcsös m egtek in th ető :  
Csávoly 102/a, Szabadka  
— Kelebia, a labdarúgó- 
pálya m ögött, ISO m éter
re a H alasi ú ttó l. Mar
tin  M erkovic.

Ideiglenes pénzügyi 
terv

alapján végzi munkáját az új 
év első három hónapjában az 
üdültetési önigazgatási érdekkö
zösség. Mivel községünk még 
nem írta alá a társadalmi és 
közös szükségletek pénzeléséről 
szóló önigazgatási megegyezést, 
az érdekközösség közgyűlése 
nem dönthetett az évi tervről. 
A január—márciusi időszakra 
431 ezer dinárnyi bevételt és 
kiadást terveztek.

A legjobb 
pionírosztag

Ivó Lola Ribar nevél viselő 
pionirosztag lett a község 1977. 
évi legjobb pionirosztagja. Mi
után a községi gyermekvédelmi 
közösség, megismerkedett a köz
ség minden pionirosztagjának ez 
évi munkájával. a lejgobb ered
mények felmutatásáért ez az osz
tag érdemelte k i a Pionlrlányka 
szobrot. A győztes osztag az 
Ivó Lola Ribar Általános Iskolá
ban tevékenykedik Budai Amália 
tanárnő vezetésével. A vezető 
tanár eredményes munkájáért 
pénzjutalomban részesült.

8783 társastermelő
Szabadka község mezőgazda— 

sági szervezeteivel társasterme
lői viszonyban 8783 földműves
háztartás működik együtt. Ebbe 
a viszonyba 30 161 hektár ter
mőföld, 318 hektár szőlő és 
239 hektár gyümölcsös tarto
zik, míg a szervezetek 335 hek
tár földet bérelnek. „Részt vesz” 
a társastermelésben 3244 tehén 
-  5 140 121 liter tej eladása 

révén — 5270 borjú, 56 000 
sertés, 5300 tyúk — 856 000 
tojás eladása révén — és 213 000 
hizó baromfi. A beruházás ér
téke ezen a területen 14 407 051 
dinár.

Gyümölcstermelésünk 
az idén

Mezőgazdasági szervezeteink 
az idén 22 000 tonna almát, 387 
tonna barackot, 289 tonna szil
vát, 117 tonna őszibarackot és 
80 tonna meggyet termeltek. A 
magántermelők termése a kö
vetkező volt: almából 6888, szil
vából 1556, őszibarackból 1054, 
barackból 983, meggyből 674 
tonna. Meg kell jegyezni, hogy 
a társadalmi szektorban nőtt, 
a magánszektorban csökkent a 
termő fák száma.

Új
magánfoglalkozás: 
kukoricakombájnos

Szabadkán, 1977 folyamán 
a magánszektorban új foglal
kozás jelentkezett: kukorica
kombájnos. Területünkön 
ugyanis először fordult elő, 
hogy magánszemély vásárolt 
ilyen gépet, s mivel azt saját 
gazdaságán nem tudta kifize
tődőén kihasználni, másoknak 
is végzett szolgáltatást. Közsé
günk jegyzékbe vette ezt a tényt, 
és 1200 dinárban szabta meg a 
kukoricakombájnosok évi adó
ját.

A  Sétaerdő helyi közösség 
új központja

A Sétaerdő helyi közösség ta
nácsa k érte a küldöttek  te s tü le 
té t, tegye leh etővé központjának  
k iép ítését azon a helyen, am elyet  
a M ilko Izidor, a Zrínyi és Fran- 
gepán, a Kalmár Jenő és az új 
utca határol körül, s m in tegy  21000 
négyzetm étern yi terü leten  fek
szik . Itt lesz egy kis park szob or
ral, de egy hatalm as ép ü let is, 
am elyben a követk ező  tartalm ak  
kapnak h elyet: 1. társadalm i-po
litikai szervezetek  székháza klu

bokkal és a helyi közösség irodái
val, 2. egy több célnak m egfelelő  
nagyterem , 3. könyvtár o lvasó te
rem m el, 4. áruház butikokkal és 
önkiszolgálókkal, 5. é tterem  ká
véházzal és kis ita lm érések kel,
6. cukrászda, 7. tej- és gyüm ölcs
csárda, 8. ifjúsági központ, 9. kis
ipari központ, 10. posta, 11. bank- 
és b iz to sító  k irendeltség , 12. nyil
vános illem hely , 33. v irágüzlet, 14. 
trafik és újságot áruló bolt.

Eszm ei képzés a szakszervezetben
A tagság eszmei-politikai képzése te

rén az utóbbi két esztendőben kifejtett 
tevékenységét elemezte legutóbbi ösz- 
szejövetelén a községi szakszervezeti 
tanács. •  Minden alapszervezetben 
megszervezték az A SZAKSZERVEZET 
AKCIÓBAN elnevezésű programot, to
vábbá számos tanfolyamot szerveztek 
az aktivistáknak. Ezek közül az immár 
hagyományos szakszervezeti káderisko
la emelkedik ki, valamint azok a hét 
végi szemináriumok, amelyeket a tár
sult munka törvényének gyakorlati al
kalmazásával kapcsolatban tartottak a

szakszervezeti alapszervezetek elnökei
nek, a munkaszervezetekben dolgozó 
jogászoknak és közgazdászoknak. • 
Hasonlókép sikeresnek mondhatók azok 
a hét végi szemináriumok, amelyeket 
az önigazgatási munkásellenőrző bizott
ságok és az önigazgatási szervek tag
jai hallgattak végig. •  A községi szak- 
szervezeti tanács megállapította, hogy 
a tagság marxista képzésének kellő 
figyelmet szenteltek az elmúlt két esz
tendőben, de egyes környezetekben (fő
ként személyi okokból) nem sikerült 
valóra váltani a terveket.

52 magasiskolás  —  munka nélkül
A Szabadkai Munkáltató Intézet 52 

főiskolai és egyetemi végzettségű em
bert tart munkanélküliéinek listáján. 
Közülük 17 egyetemet, 35 pedig fő
iskolát végzett. Az egyetemi végzettsé
gűek között hat tanár, három jogász, 
két-két orvos és közgazdász egy-egy 
mikrobiológus, újságíró, szobrász és ré
gész van. A főiskolai végzettségűek kö
zül 13 közgazdász, 12 előadó, öt vil
lamossági mérnök, egy-egy textill- és 
munkaszervezési mérnök, politikológus, 
vegyésztechnológus és segédorvos. • 
Az 52 főiskolai végzettségűek túlnyomó

többsége kezdő a szakmában, s hogy 
munka nélkül vannak, annak legfőbb 
oka, hogy pályázatukban a munkaszer
vezetek több éves gyakorlatot kérnek. 
A másik — valószínű — ok, hogy 
52 közül 31 nő, s hogy a munkaszerve
zetek fiatal, gyermektelen nőket nem 
szívesen látnak soraikban, mivelhogy 
ők természetesen férjhez mehetnek, gyer
meket szülhetnek, s Így sokat (esznek 
szabadságon. •  A megoldást minden 
bizonnyal a gyakornokok alkalmazásá
ról szóló törvény következetes betartó 
sóban kell keresni.

H Ó B O R ÍT O T T A  T Ó P A R T

A z idén aztán  nem  panaszkodhatnak a palicsiak, hogy nincs hol 
korcsolyázniuk, s ha kedvük kerekedik e sportág űzésére, be kell 
jönniük a városba, ahol kora ősztő l k ezdve késő tavaszig ü zem el a 
m űjégpálya. A z utóbbi napokban olyannyira lehű lt a levegő — a reggeli 
órákban —10 fokot is m értek  a m eteoro lóg ia i á llom ás m unkatársai, 
s napközben sem  em elk ed ett a fagypont fö lé  a h őm érő  higanyszála —, 
hogy a Palicsi-tavat harm inc cen tim éteres jégkéreg borítja. Ki is hasz
nálják e z t  a kicsinyek és a fiatalok , s d é le lő tt , délután szép  szám ban  
birtokukba veszik  a befagyott tavat. D e a h ób oríto tta  sétányok is 
hangulatosak. ím e bizonyságul fotóriporterünk  fe lvéte le , am elyet  
ezekben  a napokban k ész íte tt  a tóparton.

MIT LÁ T U N K  A M OZIBAN?
JADRAN: Január 15-éig: A gyű lö let tör

vénye. Amerikai vadnyugati film. Január 
16-ától 22-éig: M egszállottság. Amerikai 
film. Fest '77. Rendezte: Brian De Palma. 
Szereplők: Cliff Robertson, Genevieve
Bouiold, John Lithgow. Előadások kezdete 
16, 18 és 20 órakor.

LIFKA: Január 15-éig: Egy m arék gyé
m ántért. Amerikai kalandfilm. Január 16- 
ától 22-éig: N agy tum ultus. Olasz kaland- 
film. Rendezte: Pasquale R, Campanille. Sze
replők: Búd Spencer, Philippe Leroy, 
Cannavale. Előadások kezdete 16, 18 és 20 
órakor.

ZVEZDA: Január 15-éig: Wick Down  
örökös alibije. Amerikai bűnügyi fdni. Ja
nuár 16-ától 18-éig: C harlie Chaplin ínsé
gei. Amerikai filmvigjáték. Rendezte: Char
lie Chaplin. Főszereplő: Charlie Chaplin.

Január 19-étől 22-éig: Az autóstopp  dé
m ona. Olasz játékfilm. Rendezte: Carlo di 
Palma. Szereplők: Claudia Cardinale, Mo- 
nica Vitti. Előadások kezdete 15.30, 17.30 
és 20.00 órakor.

MUNKÁSMOZI : Január 15-éig : Egy szo 
balány pályafutása. Olasz játékfilm. Január 
16-ától 22-éig: W inetou III. N ém et kaland
film. Rendezte: Harald Reinl. Szereplők: 
Lex Barker, Pierre Brice. Előadások kezdete 
15.30, 17.30, 19.30 és 21.15 órakor.

Előzetes bem utató a JADRAN moziban: 
január 14-én, szombaton 22 órakor: Rendőr
co lt 357. Francia bűnügyi film. Rendezte: 
Alain Corneau. Szereplők: Yves Montand, 
Stefánia Sandrelli, Simone Signorét.

Gyermekfilmek a ZVEZDA moziban: ja
nuár 14-én szombaton és 15-én vasárnap 10 
órakor: A legnevetségesebb  em ber. Ame
rikai filmvígjáték.

Délelőtti előadások a MUNKÁSMOZI
BAN, mindennap 10 órakor: Január 13-án: 
A z ifjú bosszúálló , 14-én: Wick Down  
örökös alibije, 15-én: Egy szobalány pá
lyafutása, 16-án: W inetou III.,17-én: N agy  
tum ultus, 18—án: C harlie Chaplin ínsé
gei, 19-én : M egszállottság, 20-án: Magány
nyom ozó.

T erepi m ozik  m űsora: Január 15-éig: 
A fiatal bosszúálló . Január 17-étől 19-éig: 
A rabszolgák lázadása. Amerikai fantasz
tikus film. Január 20-ától: A  m agánnyo
m ozó. Amerikai bűnügyi film. Előadások 
kezdete: N agyfény — kedden és pénteken 
19 órakor, Palics — szerdán és csütörtö
kön 19 órakor, szombaton és vasárnap 17 
és 19 órakor.

TŰVETEVOK
Bemutató a Szabadkai 

Népszínházban
Ha tekintetbe vesszük, hogy a Szabadkai Népszín

ház magyar társulata a tartomány kulturális szükség
leteinek „önkiszolgálója" — hiszen ez az együttes 
tölti be a szó szoros értelmében vett nemzeti színház, 
a kísérleti és kamaraszínház, valamint a faluszínház 
szerepét —, akkor érthető, hogy miért és milyen okok 
vezérelték a művészeti tanácsot abban a piljanatban. 
amikor műsorra tűzte Illyés Gyula TÜVÉTEVŐK 
című parasztkomédiáját. Illyés — mint ismeretes — 
a huszadik századi magyar irodalom kiemelkedő egyéni
sége. Drámaírói munkásságát szinte lehetetlen néhány 
mondatban felmérni, hiszen a szerző majdhogynem 
önmagával versenyezve írta színdarabjait az ország 
valamennyi színpadának. Megjegyezték egy írásban, 
hogy „évtizedekig vizsgálta, magyarázta a kritika, mi 
az oka, hogy a költő, aki verseivel is egy országhoz 
szól, a színpadot választja szószékül . . .”

Pedig világos. A színpad még mindig az a pódium, 
ahol a néző felveheti az eldobott kesztyűt, a színpadi 
szó közvetlen hatása döntően befolyásolhatja egy nem
zet kultúráját, s ott, ahol igen szegényes a drám airo
dalom, nos, ott aztán az írók mindegyike felkérheti 
magát a színpadra. Különösen annak érdemes bírókra 
kelni ezzel a nehéz műfajjal, aki minden darabjában 
a remekművek nyelvén szólaltatja meg hőseit. Ismer
tebb művei: Bölcsek a fán. Tiszták, Testvérek, Ozorai 
példa, Fáklyaláng, Kegyenc és hát végeredményben a 
TŰ VETEVŐ K  is illyési mű, tehát valami, ami olvasva 
is érték. A megvalósítás plusza vagy mínusza aztán 
tovább viheti — vagy elszürkítheti a darabot. Nem 
lényegtelen szempont: Illyés először „szerepel” a sza
badkai színpadon s ezért nem lényegtelen az sem, 
hogy milyen lesz az előadás.

Ezúttal persze nem történelmi drámáról van szó 
s nem is kísérleti darab került az alkotó' stáb kezébe. 
A Tűvétevőkbe nem illik belemagyarázgatni. Egyszerű, 
tőről metszett parasztkomédia ez, s ha nem annak 
mutatjuk, akkor célt tévesztettünk. Maga a prológus 
elmondja a darab elején az író becsületes és egyértelmű 
szándékát. Mese van, s ez a mese határozza meg a 
rendező és a színészek munkáját. Ugyanis a gazdag 
és zsugori apa a lányához méltó és szintén gazdag 
vőlegényt talált, de bizony ebbe a széplányba bele
szeretett a vargalegény is. A „játékból" átmenetileg 
az apa kerül ki győztesen, ám a lakodalom napján ágy
ban marad, mert egyetlen nadrágja elszakadt, a tű 
pedig eltűnt. Nagy mulatozás közepette megérkezik 
a násznép, mindenki a tű utátT nyomoz. Lakodalom 
helyett: parázs veszekedés. Helyzetkomikumra épült 
mű. szellemes párbeszédekkel, amolyan jó  vidékjáró 
darab. A magyar népi humor érdekes válogatásban — 
és pont.

A szabadkai előadásban fellépnek: Dóró Emma, 
Bada Irén, Süveges Eta, Kasza Éva, Sántha Anna, 
Czehe Gusztáv, Medve Sándor, Szél Péter, Godányi 
Zoltán, Sántha Puszta Lajos és Albert János. A dara
bot Virág Mihály rendezte.

Bemutató 1977. január 17-én a -Népszínház nagyter
mében.

-mark

15,8 százalékkal 
éltünk drágábban

Bár a statisztikai intézet jelentése kissé későn 
érkezett, a számok és összehasonlítások kedvelői szá
mára mégis megírjuk, hogyan alakultak az árak az el
múlt év első felében. Meg kell állapítanunk, bogv ez 
az előző évihez viszonyítva, amikor elérte a 20 százalé
kot is, a maga 15,8 szálékával mérséklődött, sőt mivel
1976-ban nem került sor a reális keresetek növekedésére, 
tavaly az életszínvonal növeléséről is beszélhetünk, hi
szen a keresetek 2,5—3 százalékkal növekedtek gyorsab
ban az áraknál.

Lássuk azonban, hogy a tavalyi első félévben mi 
mennyivel volt drágább, mint I976mak ugyanabban az 
időszakában. Az élelmiszer 21,7, a dohány és ital 10,6, 
a ruha és cipő 13,4, a lakás 16,7, a fűtés és világí
tás 15,5, a lakberendezés 7.7, a egészségszolgálat 0,9, 
a művelődés és szórakozás 9, a közlekedés és a posta 
pedig 14,2 százalékkal növekedett.

Érdemes megfigyelni, hogyan alakultak egyes áruk 
és szolgáltatások árai az említett időszakban. Voltak 
ugyanis olyanok, amelyek tavaly olcsóbbak voltak, mint 
tavalyelőtt. Így például a burgonya 62,3, a vöröshagyma 
43,5, a gyapjúszövet 4,9, a női télikabátszövet 8,4, a 
női mű ruhaanyag 12,8, a térítők 1,5, a cic 1,5, a 
közönséges takaréktűzhelyek 9, a mosószappanok pedig
6,5 százalékkal voltak olcsóbbak, mint az előző évben. 
Változatlan maradt az almának, a naracsnak, a birka
húsnak, a női ruha varratásának és a mozijegynek az 
ára. A többi áru és szolgáltatás ára növekedett, leg
jobban a marmaládéé 56,7, az automata villanytűzhelyé 
62,9, a matracé 41,4 a bőrből készült férfi félcipőé 
39,7, a félfehér kenyéré 34,1 százalékkal stb.

ADY NÁLUNK
Értékes könyvet hozott a napokban Szegedről a 

posta : Péter László Ady nálunk cimű 150 oldalas anto
lógiáját, amelyet az ottani Somogyi Könyvtár jelentetett 
meg kiadványainak huszonegyedik darabjaként. Öröm
mel adunk róla hírt, mert sok olyasmit talál benne 
a figyelmes olvasó, ami a centenárium alkalmából 
sorjázó gyűjteményes publikációkba nem került be. 
Jóleső érzéssel lapozgat bele az ilyen munkákba nem
csak a szakmabeli, de mindenki, aki szereti az iro
dalmat, s külön érdeklődést tanúsít szűkebb pártriája 
szellemtörténeti hagyományai iránt. Elkeltenének ná
lunk is a hasonló művek, ha nem is Adyval kapcsolat
ban, mivel a költő tudomásunk szerint sohasem járt 
Szabadkán, de egyszer —- lehetőleg minél előbb 
érdemes volna számba venni — mondjuk — Koszto
lányi, Csáth, Gyóni, Somlyó Zoltán, Jám bor Pál és 
a többiek szabadkai vonatkozású írásait, nem ártana 
tájékoztatni azok keletkezéséről és hatásukról, amint 
azt a Tisza-parti város irodalomtörténésze teszi emlí
tett, harmincegynéhány képpel és egyéb dokumentum
mal illusztrált antológiájában.

1978. január 13.



A VILÁG
□  □

A chilei komédia
Pinochet chilei dik tátor igen-igen 

szívére vette, hogy az Egyesült Nemze
tek Szervezetének közgyűlése elítélte 
rendszerét az emberi jogok sorozatos 
durva megsértése miatt, elhatározta 
hát, hogy referendum meghirdetésével 
válaszol az ENSZ ítéletére, hogy bebi
zonyítsa: Chile népe igenis ragaszko
dik hazájához — az ENSZ elítélő hatá
rozata ellenére is. A chilei nép haza
szeretete persze nem is lehet kétséges, 
s a világszervezetbe töm örült országok 
nem is e hazaszeretet felett m ondtak 
ítéletet, hanem az ország élére került 
jun ta  embertelen módszerei felett. A 
dik tátor azonban nem ad efféle kicsi
ségekre, s önmagát nevezte ki a hazává, 
így aztán nem azt kérdezte az urnák 
elé rendelt választóktól, hogy „szere
ted-e a jelenlegi jun tát avagy csatla
kozol az ENSZ elítélő határozatához?” , 
hanem egyszerűen azt, hogy „szereted-e 
hazádat, vagy inkább a Chile elleni 
nemzetközi összeesküvést tám ogatod?’

M ár magának az ENSZ-nek az azo
nosítása holmiféle nemzetközi össze
esküvéssel, nyilvánvalóan tanúsítja Pi
nochet és társainak törekvéseit. És 
ezek a törekvések szinte csúcsukat 
érték el a mostani népszavazás erő
szakos meghirdetésével, amelynek so
rán személyi igazolványuk megvonásá
val fenyegették azokat, akik nem járu l
nak az urnák elé, hogy szavazatukat 
adják le — természetesen Pinochetre 
és társaira. A mai chilei körülmények 
között eleve nyilvánvaló volt, hogy a 
meghirdetett referendum a tömegek 
megfélemlítése folytán a d ik tátor ál
tal óhajto tt eredményt fogja hozni. így 
azután az a hetvenegynénány százalé
kos „győzelem” , amelyet olyan nagy 
diadallal kiáltott világgá Pinochet a 
referendum lebonyolítása után, volta
képpen egyáltalán nem a lényegre 
adott választ, hanem csupán a ju n ta  fe
jének kíméletlen erőszakpolitikájáról 
tanúskodik. Az igazi válasz voltakép
pen már a komédiává alakított refe
rendum lebonyolítása előtt nyilván
valóvá lett abból, hogy miként reagál
tak az ország legkülönbözőbb körei 
m agára a népszavazás kiírására.

Santiagóban ugyanis a referendum 
kiírásának hírére nyílt tüntetések rob
bantak ki a fasiszta junta ellen. Fele
melték szavukat a betiltott politikai 
pártok, a szakszervezetek, a jogászok,

a katolikus egyház, sőt olyan emberek 
is, akik még nemrég is a d ik tátor tá
bornok legközelebbi m unkatársai vol
tak. Pinochet rendszerének nyilvánvaló 
gyengülését jelenti az a körülmény, 
hogy a referendum kiírására vonatkozó 
dekrétum ot Pinochet tábornok mellett 
még csupán korm ányának belügymi
nisztere írta alá, a  junta többi tagja is 
vonakodott ettől a  lépéstől, és egye
nesen megtagadta a dekrétum aláírá
sát. A hatalom ihgadozását jelzi az is, 
hogy az utóbbi hónapokban nem egy 
magas rangú tiszt mind gyakrabban 
fejezte ki ellenállását a tábornokok 
terveivel kapcsolatban. A referendum 
kiírására pedig a légierők főparancsno
ka arról értesítette Pnochetet, hogy a 
légierők egységesen a referendum ki
írásával szemben foglal állást. És ha
sonló álláspontot tanúsított a hadi- 
tengerészet. Pinochetnek le kellett vál
tania az állami főellenőrt is, mert egy
szerűen megsemmisítette a népszava
zást elrendelő dekrétum ot, minthogy 
az „nincs összhangban a törvényekkel”

A népszavazás tehát szemmel látható 
szakadást idézett elő magában a junta 
soraiban. S ha ehhez hozzávesszük azt 
is, hogy a főváros utcáin felvonuló 
tüntetők az erőszakkal szembeszállva, 
fáradhatatlanul, kitartóan kiáltozták 
jelszavaikat, hogy „Le a fasizmussal!” , 
„Le a gyilkosokkal!” , egészen termé
szetes, hogy azt kell m ondanunk, igaza 
volt Éduardo Freinek, Chile egykori 
elnökének, aki határozottan kijelen
tette, hogy véleménye szerint ez a nép
szavazás teljesen érvénytelen, hiszen 
a nép igazi véleménye kifejezésre ju to tt 
már előzetes elítélésében is, s maga a 
75 százalékos „igen” -eredmény csupán 
Pinochet szemében jelentheti erőszakos 
uralm ának igazolását. Annál inkább, 
mert mindenki másban jogos gyanút 
ébreszt a referendum lebonyolításának 
körülményeit illetően is.

S ha Pinochet diadalmasan veri is 
most a  mellét, a népszavazás papírra 
rögzített eredményét kiáltozva, s ha 
egyik lapja azt harsogja is, hogy Chi
lének ki kell lépnie az ENSZ-ből, 
hogy ezzel adjon határozott választ az 
ellene szervezett „nemzetközi agresszió
ra” , azaz a világszervezet közgyűlésé
nek decemberi határozatára, aaért m a
ga a junta vezére is jól tudja, hogy a 
komédiaként megrendezett referendum 
nemigen erősítette helyzetét. Erre utal 
egyébként az is, hogy még a legfőbb

segítőtársának tarto tt Egyesült Álla
mok is elítéli rendszerét a népszavazás 
megszervezésének módja miatt, s hogy 
ez az elítélő hang kiált felé nemcsak 
a szabadságszerető elkötelezetlen és 
szocialista országokból, de a nyugati 
demokrácia országaiból is.

Maga a jun ta  m ár bomladozik, s 
egyre erősebbé válik Pinochet egyedüli 
diktátorrá válásának irányzata. A dik
tátorok azonban köztudom ásúan nem 
örök életűek, s nem örök életű a 
hatalm uk sem.

Szent István
koronája

Több mint három  évtizedes távoliét 
után az elmúlt napokban újra haza
kerültek a magyar koronázási éksze
rek: Szent István koronája, a jogarral, 
az országalmával, a karddal és a ko
ronázási palásttal. 1945-ben a nyilasok 
kezéből ragadta ki őket az Egyesült 
Államok, s azóta is a tengerentúlon 
vártak további sorsukra. A magyar 
államiság jelképeinek a nyilasoktól 
való elvétele rendjén levő cselekedet
nek minősült, és megfelelt a  fasizmus 
felett "kivívott győzelem szellemének, 
így érzi és értelmezi ezt a magyar 
nép is. A koronázó jelvények további 
visszatartása azonban már pehi a fa
sizmus feletti győzelmet, hanem a 
hidegháborús esztendők feszült légkö
rét sugározta, s hosszú ideig hiába kérte 
az új Magyarország a nyilasoktól elra
gadott ékszerek magyarországi visz- 
szaszármaztatását, minden erre irányiló 
igyekezete hiábavalónak bizonyult.

Most aztán örvendetes változás kö
vetkezett be. Cyrus Vance, az Egye
sült Államok külügyminisztere Carter 
elnök különmegbízottjaként Budapest
re utazott, az Országházban rendezett 
ünnepség keretében átadta a koronát 
és a hozzá tartozó koronázási jelvé
nyeket a magyar pépnek, illetve az 
azt képviselő Apró Antalnak. Az ün
nepségen képviseltették magukat az 
Amerikában élő elszármazott magya
rok is, így jelen volt Szent-Györgyi 
Albert, a Nobel-díjas tudós is.

Szent István egykori koronája ma 
m ár természetesen csupán jelkép, a 
magyar államiság jelképe, és a jövő
ben nem valamely uralkodó fejét fogja

ékesíteni, hanem a Nemzeti Múzeum 
falai között tekintheti meg majd, a 
múltra emlékezve, a múzeumlátogató 
közönség. Az ékszerek visszaszármaz
tatásának tehát nem annyira gyakor
lati értéke, hanem sokkal inkább er
kölcsijelentősége van. Egyrészt ugyanis 
nagy megelégedéssel tölti el a magyar 
népet, hogy sikerült újra birtokába 
jutnia ennek a  történelmi értéknek, 
másrészt pedig legalább ugyanilyen 
jelentőségű, hogy a visszaadás aktusára 
egyáltalán sor kerülhetett. Ez a vissza
származtatás ugyanis — mint erre 
az Egyesült Államok és Magyarország 
képviselői is rám utattak — azt is 
jelenti, hogy kétségtelenül jelentősen 
javult a nemzetközi légkör, s ezen 
belül az USA és Magyarország kö
zötti kapcsolatok légköre is. Ami a

Az ünnepségnek ezt a tágabb jelen
tőségét hangsúlyozta ki az a  körül
mény is, hogy az átadáson mintegy 
kétszáz újságíró vett részt Európából 
és más világrészekből, hogy az ese
ményről adott beszámolóiban hangot 
adjon a feszültség további enyhítésére 
vonatkozó, elhangzott szavaknak. A 
visszaszármaztatási aktus jelentőségét 
még inkább növeli, hogy éppen abban 
az időben került rá sor, amikor az 
európai biztonsági és együttműködési 
értekezlet őszi belgrádi tanácskozásai 
után a közeli napokban ülnek össze 
újra a 35 ország képviselői, hogy meg
fogalmazzák a biztonsági értekezlet 
második szakaszának záróokmányát. 
Éppen ezzel kapcsolatban m utatott 
rá Apró Antal, a  magyar országgyűlés 
elnöke is arra, hogy a  koronázási iel-

Abol •  helye m :  a magyar nép birtokában

vények visszajuttatása Magyarország
nak — teljesen megfelel a Helsinkiben 
hozott határozatok szellemének. Az 
egész világ reméli, hogy ezen az úton 
tovább lehet haladni a béke és együtt
működés további szilárdítása felé.

hidegháborús viszálykodás időszaká
ban lehetetlennek bizonyult, az meg
valósult most, amikor a világszerte 
tapasztalható helyi ellentétek ellenére 
is egyre erősebb erőfeszítések tapasz
talhatók az enyhülés folyamatának el
mélyítésére. Ezt a jó  szándékot és 
barátságkeresést ju tta tta  kifejezésre a 
koronázó jelvények ünnepélyes vissza
származtatásának ünnepsége is. k. r.
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1 K O V IN  ÉS B U B O -
VAC között, a Duna bá
náti szakasza m entén nagy 
szénlelőhelyet fedeztek fel. 
A szakértők szerint néhány 
tucat m éternyi mélységben 
250 millió tonna igen jó 
minőségű lignit rejlik. A 
kiterm elés már ebben az 
évben megkezdődik.

A P A N C SO V A I kerü
leti biróság hathavi fogház
ra ítélte Petar Bojanac 19 
éves Banatsko Novo Selo-i 
fiatalem bert valutával foly
ta to tt ti lto tt kereskedésért. 
Bojanac román lejt kínált 
fel a falun áthaladó autó
soknak, s e közben 12 000 
leit ajánlott megvásárlásra 
az alibunari belügyi titk á r
ság szerveinek is.

\ A Z  OSIJEK labdarúgó- 
csapat stadionjában a kapu
félfára felakasztotta magát 
Branislav Bavrilovic 26 éves 
fiatalember. Gavrilovic is
m ert eszéki labdarúgó volt, 
és több csapatban is sze
repelt. Tettének oka isme
retlen.

I LALINCI szerbiai falu-
'  bán Milán Dordevic 72 éves 

földműves húst száríto tt füs
tölőjében. Füstölés közben 
azonban tűz keletkezett, s 
leégett az egész ház. El

pusztult 10 000 dinár é r té 
kű élelem és más holmi is.

FRA NJO  K U § E N lé
26 éves Bjelovar környéki, 
Maglenca falubeli fiatalem
ber mozsárral akarta kö
szöntem az új évet. Miköz
ben azonban egy vasrúddal 
a lőport töm te  bele a mo
zsárba, a cső felrobbant, és 
a repeszdarabok halálra se- 
besítették  a fiatalembert.

A SZARAJEVÓI kerü
leti bíróság Drágán Groz- 
danovic fiatalem bert 3 és 
fél évi, társait, 2eljko  éo ro - 
vicot és G rujo Minicet pe
dig 1 évi fogházra ítélte ká
bítószerekkel való kereske
delem ért. Grozdanovíc 
nemcsak árulta a kábító
szert, de még maga is te r 
m elt a Miljacka menti föld
darabkáján marihuánát.

'  JO V A N K A  SIMIÓ niSi 
háziasszony a mosókonyhá
ban száríto tta  a kim osott 
fehérnem űt. Egy éjszaka 
azonban ismeretlen betörök 
magukkal vitték a vizes ru
hát. Az asszony kára 5000 
dinár.

( A  HVARI Pallace szállo
dában az.-idén már másod
szor tö ltö tte  az újévet 
egy csoport NSZK-beli 
turista. A vendégek annyira 
elégedettek a környezettel 
és a kiszolgálással, hogy már 
most, egy évre előre iefog- 
ialták a helyeket 1979. új
évére is.

8 A SZERBIAI Prugovac 
falubeli Dragiia Milosevic 
földműves az udvarban ma
nőverezett traktorával. 
Közben nem vette  észre 90 
éves apját, s az a trak to r alá 
került, és szörnyethalt.

H A T Á R O N  
T Ú L

A C SA N D R A G U P T A
nevű indiai teherhajó búzá
val és 69 utassal indult el 
Amerikából Colombo felé, 
a Hawaii-szigetek körüli vi
zeken azonban nyoma ve
szett. Egyes hírek szerint 
a hajó m egsérült, és utasai
nak el kellett hagyniuk a 
mentőcsónakokon.

A  LENGYELO RSZÁ-
, G l Kaliszban népegyetem et 

nyitottak jegyesek számára. 
Az előadáson részt vevő há
zasulandóknak pszichológu
sok, szociológusok és orvo
sok tartanak előadásokat a

pszichikai egészségről, a 
nem kívánt terhesség meg
előzéséről és a harmonikus 
családi életről.

; PÁ R IZSBA N  az újév kü
szöbén a közrend őrei arra 
figyelm eztették a polgáro
kat, hogy az utcán ne fo
gadjanak el ism eretlen em
berektől újévi jókívánságo
kat. A nem mindennapi fi
gyelm eztetésnek az az oka, 
hogy a múlt évben Szilvesz
te r  éjszakáján /nintegy száz 
em bertől lopták el pénztár
cáját a boldog új esztendőt 
kívánó ism eretlenek.

A Z  AMERIKAI tudó
sok húsz napraforgót lőnek 
fel a világűrbe, hogy o tt 
vizsgálják ki, ml is az oka 
annak, hogy ez a növény 
mindig a nap irányába for
dul, Darwin szerint ez a 
napraforgó term észetes tu 
lajdonsága, mások viszont 
úgy vélik, hogy a  jelenséget 
a Föld vonzóerejének hatá
sa okozza. Most a fellöven
dő növényektől várják a 
választ.

BAJO RO RSZÁG  fel
sőbb bírósága 1000 dollár 
pénzbüntetésre ítélte Gun- 
da H erbst zöldségárusnőt 
azért, m ert egy évvel ez
e lő tt a nürnbergi piacon 
szembeszegült Emil Her- 
busch rendőrfelügyelővel, 
és a vita hevében egysze
rűen letegezte. Mindenkép
pen drága tegezés v o lt!

A BANG LADESI C hit
tagong közelében tragikus 
végű lakodaom zajlott le. 
A násznép tehergépkocsin 
igyekezett a lakodalmas ház
hoz. A sáros úton a kocsi 
lecsúszott az útról és fel
borult. Három em ber meg
halt, húsz pedig megsebe
sült.

A M IL A N O  ÉS BRES-
CIA közötti autóúton a sű
rű köd m iatt sorozatos ösz- 
szeütközés tö r tén t. Mint
egy 800 gépkocsi fu to tt egy
másba, és ennek folytán 9 
em ber meghalt, és több 
mint 150 megsérült, közü
lük néhányan életveszélye-

8 A MADRIDI hatóságok 
szigorú köztisztasági rend
szabályokat lép tettek  élet
be az új esztendőre. Az új 
előírások értelm ében a 
rendőr a helyszínen 1000 
pezeta (kb. 230 dinár) pénz- 
bün tetést róhat ki azokra, 
akik cigarettacsutkát vagy 
papírdarabot dobnak el az 
utcán.

H Á R O M  PÁRIZSI mo
ziban január 25-étől kezd
ve megkezdik hat kínai film 
bemutatását. Ezeket a fil
m eket Kínában régebben 
betilto tták , de 1977 február
jától újra vetítik őket. Ez 
az első eset, hogy Európá
ban a rendes moziműsor
ban vetítik ezeket a kínai 
filmeket.

10 1978. január 13.
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Századunk utóbbi néhány évtizede az ipar nagyütemű gépesítésé
nek, illetve a kézi munkaerő jelentős mennyiségű felszabadulásának kö
vetkezm ényeként — mint ismeretes — a lakosság migrációjának egy 
meglehetősen sajátos formáját hozta magával. Európa déli vidékeiről 
em berek ezrei indultak nyugat felé, hogy ki-ki a maga módján nézzen 
utána annak az éle te t tápláló forrásnak, amely ugyan nem mindenkor 
szolgál valami édes élvezetekkel, ellenben annál határozottabban kínálja 
fel az otthonm aradottak egzisztenciáját megsegítő lehetőségeket. Ma
gától adódott, hogy e vándorlások a modern kor em berének egy új 
létformáját alakították ki, amely nem csupán a távolról é rkezett mun
kavállalók sajátos életkörülm ényeiben kezdett megmutatkozni, de a 
befogadó szerepét játszó ország lakosságának, valamint az otthon maradt 
családtagoknak az életkörülm ényeiben is. Akár az egyik, akár a másik 
vagy a harmadik fél szemszögéből kap tehát e jelenség megvilágítást, 
azonnal kitűnik, hogy vonatkozásai szerteágazó gyökerűek. És noha eh
hez a jelenséghez legközvetlenebbül a világban m unkáért vándorló em
ber sorsa kapcsolódik, mégsem vitatható, hogy e modernkori migrá
ciónak szélesebb társadalmi síkon is vannak következményei. A vándor
munkások sorsa mindannyiunk problémája, ilyen vagy olyan formában 
minden emberi közösséget érin t, érdektelenül elnézni fölötte tehát 
nemcsak a társadalmi-politikai dolgozóknak, a szociológusoknak, a pszi
chológusoknak nem lehet, de magának a művészetnek sem.

És mint ahogy általában történni szokott, úgy ennek a jelenségnek 
a művészi kivetítésében is a film lépett elő a legelőbb immár jól ismert 
készségességével. Az irodalom (mind a hazai, mind a külföldi) viszonylag

Fronco BRUSATI filmje, a Kenyér és csokoládé című a vegyes érzelmek
hangján szól a külföldön munkát vállalók sorsáról. Humor, bájos irónia 
és a tények reális bemutatása te t te  ezt az alkotást oly népszerűvé 

ebben a tém akörben. A fenti képen: jelenet Brusati filmjéből

sokáig tabu-tém aként kezelte ezt az évről évre egyre inkább lombosodé 
problémát, és ha olykor-olykor rá is m erészkedett az életnek erre  a 
kissé valóban síkosabb terü le tére , a marxista esztétika követelte szigorú 
társadalmi elkötelezettség szempontjából nemigen tu d o tt érdem lege
set nyújtani. Maradt tehát a film a problémáknak ebben a sűrűjében,

Í ugyanakkor azt is bizonyítván, hogy az időszerű társadalmi jelenségekre 
való reagálásban még mindig a hetedik művészet a legfrissebb, az jár 
élen, ha az emberi sorsokat term észetes medrükből kizökkentő válto
zásoknak, eseményeknek kell művészi feldolgozásban a hírüket adni. 
És mint ahogy sok évvel ezelőtt a háború dúlta országok újjáépítésének, 
a kollektivizációnak, majd későbbről a nyugati társadalmak nagy munkás- 

"  sztrájkjainak, politikai cselszövéseinek a tém áját te t te  sürgősen és ele
ven erővel a magáévá, úgy fordult ez alkalommal is a modern kor 
em berét foglalkoztató megannyi kérdés m ellett a munkaerő-vándorlás 
aktuális problém aköre felé.

A filmművészet ilyen irányú angazsálódásának már néhány évvel 
ezelőtt megm utatkoztak a biztos jelei. A filmalkotásoknak egy egész 
töm ege készült vendégmunkások életének témájára, és ami igen 
meglepő, valamennyi más és más filmnemzetet képviselt. És hogy a 
munkaerő-felesleg migrációját feldolgozó rendezők népes táborába szin
te  az elsők között kerültek be a nyugatném et és a francia filmesek, 
meggyőzően bizonyítja, hogy a külföldi munkavállalás problémája nem 
csupán a m unkaerőt szolgáltató nemzetek ügye, hanem azoké is,'akik 
ennek a munkaerőnek feltétlen igénylői. így azután magától értetődő, 
hogy ez a kérdéskör a filmművészetben több szempontú megvilágítás
ban lép a közönség elé, hiszen a vendégmunkások sorsához más oldal
ról közelítenek a nyugati országok rendezői és más oldalról azok az 
alkotók, akiknek még közvetlenebb tém áját jelenti a munkaerő-ván
dorlás.

Hogy mi jellemzi a legfőképpen az erre  a tém ára nyugaton készült 
filmalkotásokat? Szemben a görög, az olasz, a török, a jugoszláv stb. 
rokon tém ára forgatott filmekkel, m indenekelőtt az. hogy a nemzeti 
önvizsgálódás körinyen felism erhető jegyeit viselik magukon. Lényegé-

A legszebb film, amely nyugaton a vendégmunkások életéről készült, 
jelenet Rrainer Werner FASSB/NDER Mindenki mást Alinak hívnak című

filmjéből

ben tehát a munkaadók, a házigazdák nem m indenkor éppen humánus 
magatartásformáinak leleplező kritikáját tartamazzák. A szigorú, sőt 
nem egy esetben kíméletlen önelemzés szándéka ezekben az alkotások
ban a kamera figyelő „ tek in te té t"  elsősorban is a német, az osztrák, 
a francia stb. átlagpolgárnak a vendégmunkásokkal szemben tanúsított 
viselkedésére irányítja. A vizsgálódás többnyire csak ilyen tartalmú, 
aminek következtében a vendégmunkássors témájára nyugaton készült 
filmalkotásoknak a honi em ber a tulajdonképpeni szereplője. Mint a 
nyugatném et Rainer W erner FASSBINDER rendezte M indenki 
m ást Alinak hívnak című filmben is láthattuk, maga a vendégmunkás 
csak ürügy a munkaadók szégyenletes nemzeti és faji megkülönbözte
tésének leleplezésében.

A vendégmunkás a maga nehéz sorsával az olasz, a görög, a török 
és újabban a hazai filmben jelenik meg a legmeghatóbb és legsikerültebb 
képi megfogalmazásban. Itt szinte sohasem az kerül feldolgozásra, hogy 
m iként élik át a nyugati társadalmak átlagpolgárai a vendégmunkások 
jelenelétét, hanem elsősorban is az a kérdés, hogy maguk a távoli orszá
gokból jö tt munkások m iként viselik el saját, nem túlságosan áldásos 
helyzetüket. A munkaerő-vándorlás problémája tehát ezekben a fil
mekben közvetlenül a kivándorolt és a nyugati oszágokban megélhe
tési lehetőséget kereső munkások szemszögéből kap megvilágítást, amit 
bizonyít a Franco BRUSATI rendezte K enyér és csokoládé, a török 
Bay O K Á N  rendezte A z a u tó b u s z  és a Bogdán í l í l c  rendezte 
Kihajolni veszélyes című jugoszláv film is, hogy csak a két-három 
legjelentősebbet említsük.

A filmszalagon tehát ekként egészül ki a modern kor em berének 
ez a rendkívül összetett erkölcsi, társadalmi és pszichológiai problé
mája. Ekként találkozik a filmművészek nemes akarata és forr össze 
az emberi kapcsolatok igaz elmélyítésének nagy-nagy akarásává.

FEKETE Elvira

/

A fiatalasszony karon fogta a férjét és valósággal 
a kirakat elé húzta.

„Nézd csak, édes mackóm, ezt a gyönyörű macska
bundát ! O tt, azt a fényes szép feketé t. . . Ugye 
milyen csodálatos? Ha én ezt felveszem, milyen 
szép leszek benne . . .  ezt vedd meg nekem újévi 
ajándéknak. Úgyis kaptok újévre még egy fizetést, 
ahogy mondtad . . .  Ez az én kívánságom . . . ” — 

A férj igyekezett mentegetődzni. Érezte, hogy 
egyszerre nagyon kellemetlen helyzetbe került.

„M ég van erre időnk . . . Meg kell nézni a többi 
boltokat is”

így próbált mentegetődzni, de a feleség azonnal 
visszavágott:

„Én már végignéztem az összes üzleteket a napok
ban és már döntöttem is. Nekem pont ez a bunda 
kell és kész . . .”

A férfi hátán végigfutott a hideg. Ez a bunda többe 
került, mint a gyári főigazgató egyhavi fizetése. 
És ha ő a teljes kéthavi fizetését az asztalra teszi, 
még ehhez is hozzá kell tenni, hogy ezt a bundát 
megvegye.

Ahogy ezt hirtelen végiggondolta, a félelemtől 
dadogni kezdett:

„Es azt lá-látod, hogy ez mibe is ke-kerül. 
Honnan vegyek és most annyi pénzt ee-erre a bun
dára?”

„A rra te ne is gondolj. Én már kiterveltem min
dent. És m ár le is foglaltam; ezt a bundát, még 
borravalót is adtam  az elarusítónőnek, aki félretette.

Szóval itt van az újévi dupla fizetésed. U tána elmész 
siránkozi az apádhoz meg a nagynénihez, és meglesz 
a bunda ára . . . ”

A férj újra csak dadogni kezdett valamit, de 
azt is érezte, hogy ő most már semmit sem tehet. 
Ez az ítélet, ezt végre kell hajtani és innen már 
nincs menekvés.

Felesége végignézett rajta, ésamikor látta, hogy 
jócskán megpuhult, még egy kegyelemdöfést adott 
neki:

„Tudod, kedves mackóm, ismerek egy olyan 
embert is, aki ezt a bundát azonnal megveszi nekem, 
ha akarom . . . Már régóta könyörög nekem, hogy 
váljak el tőled . . .  És ez az ember évente három 
négy ilyen bundát is megvesz nekem, ha akarom . . . 
Nagyon jól keres és bolondul utánam . . .  Én azon
ban azt is tudom, hogy ezt te is megveszed nekem, 
csak meg kell magyarázni, hogy mit akarok . . . 
Ugye hogy értesz, kedves mackóm ?”

A férj halkan nyögött egyet:
„Jól van, megvesszük ezt a bundát: újévre.” 
Alig tudta kinyögni az utolsó szavakat. Utána 

már csak befele suttogott valamit magának. Arra 
gondolt, hogy ennél is lehet rosszabb, ha a feleségé
nek még valami az eszébe j u t . . .

Felesége nyájasan folytatta:
„H a tejó  leszel, akkor én is jóleszek, meglátod . . . 

Ilyan finom ébedeket főzök neked, hogy még a lábad 
ujját is megnyalod utána. És minden este kapsz 
még va lam it. . .

Felesége hirtelen elhallgatott és figyelte a hatást.
A férj némán bólogatott és arra gondolt, hogy 

a fenyegetésnek és a zsarolásnak ezt a módját már 
jól ismeri. Többször volt m ár része az efféle bünte
tésben. A felesége módszere mindig is ez volt. 
(Ne nyúlj hozzám, fáj a fejem! Most rosszul érzem 
m agam at!)

A férj bűnbánóan hallgatott és bólogatott. Ezt 
is inkább csak úgy magának.

Felesége erőteljesen belekarolt és 'győztes föleny- 
nyel vonszolta a következő kirakat felé.

D ÉSI Ábel

A tévé is 
köszöntötte 

a vendégmunkásokat

Szinte m ár megszokott dolog, 
hogy az újévi ünnepek idején 
mind a televízió nézői, mind 
pedig a képernyő műsorának 
kritikusai fokozott figyelmet 

tanúsitának az évváltó éjszaka alkalmi 
televíziós adásai iránt. Az idén sem 
történt ez másként, részben annak 
jóvoltából, hogy a hazai tévéstúdiók 
az ünnepek alatt sorjában megismétel
ték a szilveszteri programot, ily módon 
azoknak is lehetőségét nyújtva a repre
zentatív müsorösszeállítás megismeré
sére, akik esetleg nem a képernyő 
előtt ülve köszöntötték az új esztendő 
első vidám perceit.

Szokásunktól eltérően azonban ezút
tal nem a televízió újévi műsoráról 
szólnánk, amely alapjában véve e leg
utóbbi alkalommal sem tért el lénye
gesen a korábbi évek hasonló adásai
nak tartalmától és minőségétől, hanem 
tévéseinknek arról a nagyszabású vál
lalkozásáról» amely az újévi ünnepeket 
megelőzően vette kezdetét, és amely 
rendkívül hasznos szolgálatot tett az 
éppen itthon tartózkodó fendégmunká- 
sainknak, illetve azok családtagjainak. 
Ez a vállalkozás egyébként még ezek
ben a napokban is jelentős részét tölti 
ki a hazai tévéállomások rryísorainak. 
ami feltétlenül arra kötelez bennünket, 
hogy egy-két szóban megemlékezzünk 
róla.

Mint tévénézőink is tapasztalhatták, 
az ideiglenesen külföldön dolgozó hon
fitársainkat a Jugoszláv Televízió szer
kesztői, újságírói, nem kevésbé színé
szei és rendezői, szövegkönyvírói egy 
rendkívül gazdag és változatos, a ven
dégmunkások általános problémáival 
foglalkozó adássorozattal várták haza. 
Az óév utolsó napjaiban a Szabad szer
da szerkesztői például egy tartalmas 
és igen kimerítő kerekasztal-beszélge- 
tést szerveztek a külföldön dolgozó 
munkásaink sorsának, itthoni elhelyez
kedési lehetőségeinek témájára. A mé
lyen az éjszakába nyúló beszélgetés 
iránt, amelyben a Szabad szerda régi 
gyakorlatához híven a megvitatásra 
kijelölt problémakör legnagyobb értői 
vettek részt, az elvárásoknak megfele
lően olyan élénk érdeklődés nyilvánult 
meg, hogy televíziónk munkatársai 
szükségesnek látták ugyanezt a témát 
még egy alkalommal napirendre tűzi. 
így azután néhány napon belül ismét 
„felelevenült” a képernyőn a vendég- 
munkások problémája, és mert ez az 
újabb beszélgetés és széles körű véle
ménycsere egy hasonló témára készült 
hazai játékfilm, A koSava bamutatásá- 
val indult, a felvetett probléma iránt 
érdeklődők népes táborának alkalma 
volt azzal is megismerkedni, hogy a 
hazai filmművészet miként tekint erre 
a kérdésre és milyen feldolgozásban 
mutatja azt be az itthonm aradottak- 
nak, illetve a nagyvilág mozilátogatói
nak.

A Jugoszláv Televízió azonban nem 
csupán ilyen formában vette nyílt és 
alapos megfigyelés és megvitatás alá 
a vendégmunkások sorsát. Ideiglene
sen külföldön dolgozó honfitársaink
nak az újévi ünnepek alkalmával itthon,
családi körben eltöltött idejét igyeke
zett a lehetőségekhez mérten maximá
lisan kitölteni olyan műsorokkal, ame
lyek az itthoni eseményekről való he
lyes tájékoztatás, a mezőgazdaságban, 
az iparban, a kultúrában elért eredmé
nyek ismertetésének céljait szolgálták. 
A számos, igen jól sikerült alkalmi adás 
alapján tehát azt kell mondanunk, hogy 
a hazai tévéstúdiók munkatársai ilyen 
szempontból igyekezetüknek feltétlen 
bizonyítékát adták, hiszen még arról 
sem feledkeztek meg, hogy az informa
tív jellegű műsorok mellett olyan adáso
kat is képernyőre vigyenek, amelyek 
maradéktalanul szolgálni tudják a mi
nőségi szórakoztatás követelményeit. 
Az újévi ünnepek alatt itthon tartóz
kodó honfitársainknak a Jugoszláv 
Televízió számos lehetőségét kínálta 
fel a kellemes időtöltésnek. Kitűnő 
filmalkotások kerültek képernyőre, 
ragyogó szórakoztató műsorok, izgal
mas sorozatfilmek, és ha mindehhez 
hozzátesszük még az újévvárás éjszaká
jának tarka műsorösszeállítását is, ak
kor valóban azt kell mondanunk, hogy 
tévéseink méltóképpen felkészültek ven
dégmunkásaink fogadtatására és szóra
koztatására. f



j / t  Magyar Sró decem ber 29-i számában meg- 
jelent tartom ányunk 2000-ig szóló te rü - 

I V b  leti tervének tervezete. Feltehetően a 
f^ f f itu d o m á n y o s , gazdasági és társadalmi fej- 

lődés legalaposabb elemzése készítette 
elő ezt a fontos futurológiái okmányt. Előirány
zatai Vajdaság gazdasága és társadalma számára 
igen kecsegtetőek.

Ha a te rv eze tt változások megvalósulnak, 
várható, hogy az ezredfordulón sokkal jobban 
és kényelm esebben fogunk élni. Életszínvonalunk 
em elkedését a nemzeti jövedelem ötszörös nö
vekedése fogja biztosítani. A gyors változás a 
term elés növekedésén alapszik, amelyet rész
ben a kapacitások növelésével, részben korsze
rűbb term elési technológiák alkalmazásával aka
runk elérni.

Az elénk tá r t  távlatot az teszi vonzóvá, hogy 
m indezt term észeti adottságaink, szellemi és 
anyagi javaink fokozottabb és ésszerűbb kihasz
nálásával véli megvalósíthatónak. Például a mező- 
gazdasági term elők részaránya 39-ről 15 száza
lékra csökken, ennek ellenére magasabb term elé
si eredm ényeket, több piaci felesleget és össze
te ttebb , magasabb értékű élelmiszeripari te r 
m éket leszünk képesek az ország lakosságának 
nyújtani.

A term elési feladatok, az összetettebb tech
nológia azonban képzettebb term elő t is igényel. 
Az előbbiek alapján azt várnánk, hogy a köz
oktatás negyed évszázados fejlesztési terve össz
hangban van a társult munka követelményeivel. 
A tervezet idevonatkozó része azonban bizonyos 
csalódást okoz. Inkább a közoktatási hálózat 
külterjes fejlesztését tárja elénk, mint az igényel
hető tartalm i és strukturális változásokat. Lé
nyegét tekintve, a tervezetnek a közoktatásra 
vonatkozó része a je len leg i isk o laren d szert  
m erev íti m eg az ezredfordulóig!

Az iskolareform ot megelőző tanterveink és 
iskolarendszerünk elm élete 1959-ben született.

Másfél évtizedig volt érvényben, és utolsó évei
ben a társu lt munka, a társadalom, a szülők 
egyöntetűen követelték sürgős megváltoztatá
sát, egybehangolását a legújabb tudományos 
eredm ényekkel, a term elés szükségleteivel. A 
követelés jogos volt, és oktatáspolitikánk létre 
is hozta az iskolareformot.

De vajon az információrobbanás befejeződött ? 
Vajon a reformiskola olyannyira tökéletes, hogy 
negyed évszázadra kizárjuk a változtatás szük
ségességét?

Ellenkezőleg. Az ezredfordulóig a tudom á
nyos és technológiai eredm ények áramlása vár
hatóan jelentősen felgyorsul és mennyiségileg 
növekedni fog. Az autom ata gépsorok mellett 
dolgozó munkásnak és a nagyértékű mezőgépek 
kezelőinek tehát az e lő ttünk álló évtizedekben 
sokkal nagyobb általános és szakmai műveltség
gel kell rendelkezniük. Kétlem, hogy ezt az 
igényt a jelenlegi és te rveze tt kötelező nyolcosz
tályos iskola biztosítani tudja.

Igaz, hogy a tervezet szerint , .egységes kö
zépfokú oktatásban fog részesülni a 15—17 éves 
korosztály minden tagja". Ha ezt így, külön- 
külön általánossá akarjuk tenni általános és 

középiskolai fokon, akkor m iért nem engedünk 
a dialektikus törvényszerűségnek az iskolarend
szer megtervezésében?

N ézetem  szerint a tervezetnek elő kell irá
nyozni az újabb iskolareform ot a nyolcvanas 
évek végére. A változást éppen azokkal az 
érvekkel támasztanám alá, amelyeket a jelen
leginél is hangozta ttunk: a term elés és a tudom á
nyok fejlődése teszi elkerülhetetlenné. Ha a 
kétfokozatú iskola felölel minden tanulót 17 
éves korig, ésszerűbb lenne a tízosztályos álta- 
talános, kötelező oktatást tervbe venni. Elő
nyei a következők: magasabb általános m űvelt
séget biztosítania, e ltűn te tné  az éles törésvonalat 
a két iskolatípus között, egységes tízéves neve
lési rendszerben hatékonyabb személyiségfor
máló nevelőm unkát tudnánk végezni.

Felvetődik az a kérdés is, hogy az egyre össze
te tteb b é  válló term elési folyamatok évtizedek 
múlva vajon milyen term előket igényelnek? A 
tervezet jobbára csak az iskolaközpontok kiala
kításával, hálózatával foglalkozik. Éz helyénvaló 
törekvés, m ert az eszközök, épületek, te rvezett 
beruházás és pedagógiai káderek ésszerűbb ki
használását teszi lehetővé. Tartalmi és szerkezeti 
szem pontból azonban adós marad a válasszal. 
Pedig fontolóra kell vennünk, hogy a kilencvenes 
években a jelenlegi egy-két éves szakirányú ok
tatás mennyiben elégíti majd ki a társult munka 
káderigényeit. Nézetem  szerint ezen az oktatási 
fokozaton is fontolóra kell vennünk, hogy nem 
kellene-e itt is emelni aképzési időt, s ugyanakkor 
fokozottabban differenciálni az egyes foglalko
záscsoportok tanulmányi idejét.

„Minden 20000 lakosnál többet számláló 
településnek lesz egy főiskolai rangú tanintéz
ménye" — szögezi le a tervezet. Olvasván az 
előirányzatot, nemtudom, bosszankodjam-e 
vagy mosolyogjak. A középiskolai hálózat fel
vázolásánál a tervezők az ésszerűséget, az eszkö
zök és káderek jobb kihasználását ta rto tták  szem 
elő tt. A felsőoktatásban pedig m inderről meg
feledkeztek. Ha valahol drága a kapacitások dup
lázása, párhuzamos kapacitások létesítése, akkor 
a felsőoktatás az.

Vajdaságban kialakult vagy kialakulóban van 
négy nagy felsőoktatási központ (Újvidék, Zre- 
njanin, Szabadka, Mitrovica). A közlekedés fej
lődését szem elő tt tartva az lenne célszerű, ha 
ezeket a központokat fejlesztenénk tovább,

ügyelve itt is arra, hogy lehetőleg ne nyissunk 
olyan újabb karokat, tanszékeket, amelyek már 
működnek a tartom ány terü letén . Az em líte tt 
központok földrajzi fekvése olyan, hogy a fő
iskolai és egyetemi hallgatók kb. 50 kilométeres 
távolságról elérhetik  a hozzájuk legközelebb eső 
központot.

A felsőoktatási intézmények jelenlegi hely
zete is inkább a belső fejlesztést helyezi e lő tér
be. Nincs elegendő korszerű iskolatér, felszere
lésük hiányos, a diákotthonokról nem is beszélve. 
Jelenleg az egyetem ista otthonok az igénylőknek 
csupán a tö redékét képesek befogadni. Hiány 
mutatkozik felsőoktatási káderekből. Kiképzé
sük hosszan ta r tó  folyamat. A kapacitások bő
vítése, újabb intézmények létesítése többször 
éppen az előadókáderek hiányán múlik.

Nem titko lom : ésszerűbbnek tartanám , ha 
a tervezetben a felsőoktatás gerincét az újvidéki 
egyetem minőségi és hálózati fejlesztése képezné. 
A belső fejlesztés elem eit már em lítettem . A 
hálózati fejlesztés elem eit képeznék azok a hi
ányzó egyetemi karok vagy tanszékek az emlí
te t t  központokban, amelyek fokozottabban ki
elégítenék a tartom ány gazdasági, társadalmi szol
gáltatási, közigazgatási és tudományos igényeit. 
A tervezetbe foglalt jelenlegi nézet negyed év
század alatt sem nyújt megoldási lehetőséget a 
felsőoktatásban jelenleg fennálló problémákra. 
A hálózatbővítés csupán azok láncreakcióját te 
rem tené meg.

HORVÁTH Mátyás

Kiépül a központ Csantavéren, de§•1
  santavér valamennyi polgára elégedetlen a fejlődés eddigi

a  tempójával. Építeni-szépíteni kellene minden utcát. Nos.
f . ha az építésre mindenütt nem is telik, de a szétdobált

papírokat, a szemetet azért el lehetne takarítani. A 
falu szép, széles főutcájának mindkét oldalán gyönyörű 

virágoskerteket, fenyőfákat ültethetnének, parkokat létesíthetné
nek. M indjárt másképp festene Csantavér.

Egyelőre a központ kiépítésére van elegendő pénz. Itt a 
tűzoltóotthon, a népegyetem és a vadászegyesület vendéglőjének 
a helyére terveztek egy többemeletes lakótöm böt, ahol tizennyolc 
szolidáris lakás, a földszinten pedig több üzlethelyiség lesz. A 
szükséges eszközöket a munkaszervezetek által a lakásépítés 
céljaira kiválasztott 1,33 százalékból fedeznék. Amikor a legutóbb 
egy helyi közösségi értekezleten kint jártunk, meglehetősen éles 
hangú bírálatok hangzottak el egyes „akadékoskodó" klubok 
rovására, ami első pillantásra ügy tűnt, hogy megakadályozhatja 
az egész központ kiépítési tervét. A vadászklub a tulajdonában 
levő egyik épületet ahol a vendéglője is van, nem hajlandó 30 
millióért eladni, illetve irreálisan az új épületben 160 négyzetméter 
nagyságú helyiséget követel, ahol újból vendéglőt nyithatna, hogy 
m unkát biztosítson annak a 11 dolgozónak, aki a jelenlegi vendég
lőben dolgozik.

Gere Ferenc, a Szocialista Szövetség elnöke: ,,A falu polgárai 
elég régóta észrevételezik, hogy a központ, a piac környéke, a

buszmegálló, tehát a szűkebb központ, nagyon elhanyagolt, csúnyán 
fest. A munkaszervezetek társított eszközeivel, 320 millió dinárral 
elkezdhetnéilk az építkezést. A központot rendezni kell, á  lakásokra 
szükség van. A hely bizonytalan. Ezen a területen, ahol az új 
töm b épülne, a tűzoltótestület épületét 100 millió, a népegyetemét 
50 millió dinárért megvásároltuk, a Csikér Kereskedelmi Vállalat
nak esetleg az új épületben biztosítanánk helyiséget, önkiszolgáló 
nyílhatna, ami a polgárok régi vágya. A vadászegyesületnek 30 
millió dinárt kínáltunk, azzal, hogy az épületében működő nyugdí
jasegyesületnek 200 millió dinárja van, amelyen az új létesítmény
ben vásárolhat magának otthont. Az a baj, hogy túl sok a gazda 
ezen a területen. Mi igyekeztünk mindenkivel a legembersége
sebben megegyezni. Szerintem nem viselkedhetünk úgy, mint öt-tíz 
évvel ezelőtt, amikor, ha megsejtettük, hogy valahol építeni fognak 
valamit, olcsó pénzért megvásároltuk az épületet, s aztán 100 
milliókat akartunk keresni rajta, Ami az itt dolgozó tizenegy 
munkás helyzetét illeti, van nekünk szakszervezetünk is, s elhelyez
kedésük nem szabad, hogy problémát jelentsen. Az utcán nem 
m arad senki, az biztos. A dolgok ilyen kuszáltsága miatt le kell-e 
állítani a központ építését, vagy máshol kell épiteni? Felelősséggel 
kell viszonyulni a dolgokhoz. A dolgozók pénze, a 320 millió 
dinár nem tartható  évekig a bankban. Kell-e ez a központ 
Csantavérnek, itt ezen a helyen, vagy hagyjuk még 30 évig így. 
Az idő sürget bennünket, a tervet meg kell rendelni, hogy ha 
kinyílik az idő, elkezdhessük a m unkát.”

A Kompas az idén is megszervezte 
a gyermekek és fölnőttek 
síeléssel egybekötött 
téli üdültetését.
K E R E S S E  F Ö L  IR O D Á N K A T !
M ÉG  L E H E T  H E L Y E T  B IZ T O S ÍT A N I.

T elefon : 21-405 
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Arcson Alojz a szakszervezet elnöke: „A pénz, a 180 millió 
az épületek fölvásárlására az asztalon van. A fölvásárlás lebonyo
lításával megbízott három tagú bizottság, Igumánovity Károly, 
Gere Ferenc és jómagam valamennyi érdekelttel megegyeztünk, 
egyedül a vadászegyesület nem fogadta el a fölkínált összeget. 
Az új épületben kérnek 160 négyzetméter területet. Pedig ott 
kocsma nem lesz. Az is biztos, hogy az épület, melyben pillanat
nyilag vannak, nem ér semmit. 1467-ben építették, s néhány éve 
2,7 millióért vették meg. Az itt dolgozó 11 ember önálló munka
szervezetet nem alapíthat, január elsejétől pedig a vadászklub 
mint klub nem dolgozhat nyílt kocsmával. Társulás formájában 
lehetne megoldani ennek a 11 dolgozónak a helyzetét. Legkézen
fekvőbb, hogy a Pannónia Vendéglátóipari Vállalattal egyesülje
nek. Jó, lenne, ha ezt a vitás kérdést mielőbb megoldanánk, 
hogy az építkezést a környezetrendezéssel, a parkolóhelyek kiépí
tésével együtt kezdhessük el.”

Iiija F.rakovic, a vadászegyesület KSZ alapszervezetének tit
kára: „Tárgyaltunk már erről a kérdésről az aktíva ülésén és a va
dászegyesület kereteiben is. Nem akarunk mi semmilyen zsarolást, 
se azt, hogy miattunk lelassuljon az építkezés. Valamennyien 
azon vagyunk, hogy a kérdést megoldjuk. Mivel a kereteinkben 
működő vendéglő 13—14 munkást foglalkoztat, nekünk nincs 
arra jogunk, hogy akaratuk ellenére meghozzunk valamilyen dön
tést. Őket kell legelőször megkérdezni. A mi szerveink erről a 
kérdésről nem voltak teljes mértékben informálva. Az itt dolgozók, 
a tanács és az aktíva közösen kell hogy leüljenek és elbeszélges
senek erről a kérdésről, no meg azok, akik érdekeltek abban, 
hogy fölvásárolják az épületet. Igaz, hogy hárommillióért vettük 
annak idején az épületet, de azóta nagyon sokat beruháztunk.

- Tudtak róla, hogy lebontásra kerül?
-  Nem.' Én legalábbis nem tudtam  erről. Föltételezem, hogy 

a többiek sem, hisz akkor valóban butaság lett volna beruházni 
ennyit. A lakásgazdálkodási érdekközösség 30 milliót kínált. Mi 
erről az összegről nem gondolkoztunk, nem vitatkoztunk még, 
hanem kértük, hogy ismertessék velünk a tervet, hogy pontosan 
tudjuk, mi épül itt. Ezt az új lakótöm böt föl kell építeni, a tervnek 
meg kell valósulni, ez kétségtelen. De minden érdekeltnek helyi 
közösségi szinten le kell ülnie és megegyezni. Mi nem tartjuk 
helyesnek, hogy akarjuk, nem akarjuk, ennyit kapunk. Szerintem 
önigazgatói alapokon kellene a kérdést megoldani. Mi nem akarjuk, 
hogy dolgozóink munka nélkül m aradjanak.”

Tóth Zvonkó a vadászegyesület vendéglőjének könyvelője: 
„M i, akik itt 12-en dolgozunk, meg ha a családtagokat is hozzá
számítjuk, tehát 50—60 személy él az itt megvalósított jövedelem
ből, nemigen szólhatunk a vitába. Mi csak megfelelő helyet 
kérünk. Száz méterrel táfolabb aranyért is kínálhatnak helyet, 
azzal nem megyünk semmire. A Pannóniával csak akkor társulunk, 
ha valaki erre rákényszerít bennünket. Ők társultak a palicsi 
vendéglátóipari vállalattal, így mi csak ügyviteli egység lehetünk, 
ami azt jelenti, hogy az önigazgatási megegyezés, a statútum, 
a folyószámla az övéké. Szeretnénk önálló munkaszervezetként 
dolgozni.”

A helyi közösség értekezletén, ahol a vadászegyesület képvi
selői nem tudni mi oknál fogva nem jelentek meg, úgy döntöttek, 
hogy a központ építését megkezdik, s mivel a vitás épület helyére 
parkot terveztek, a vadászegyesülettel a későbbiek során tárgyal
nak.

Számomra csak egyetlen dolog ne.n világos: miért esett mind
két félnek nehezére, hogy még a helyi közösség ülése előtt asztalhoz 
üljönek az érdekeltek, s valóban önigazgatói alapokon megbeszél
jék a dolgokat? (sz. k.)
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äm iäsm
A nem rég m eg ta r to tt geren to lóg ia i kongresszuson  

k ifejezésre ju to tt az a m egállap ítás, hogy tek in 
te t te l az idősek szám ának állandó növekedésére, 
a róluk való  gond oskodást in tézm én yesen  kell 
rendezni. M egállap ított tény, hogy az idősek töb b et  

adtak a társadalom nak, m in t am enn yit a társad a lom b izto 
sítás útján kapnak. Csupán az a kérdés, hogyan és m ilyen  
m érték b en  tud és bír társadalm unk seg íten i e  nagy fon tos
ságú kérdés rendezésében , am ely  m int szociális problém a  
nagy je len tőségű .

H a abból a té te lb ő l indulunk ki, hogy az időseknek a 
társadalom  aktiv tagjaiként kell éln iök , alkotm ányunk e lő 
írása alapján fe lvetőd ik  az idősek  m unkára való jogának, 
kérdése is. Ezért a lkotm án yellen esn ek  m utatk ozik  az új 
törvényjavaslat e lő írása, am ely  a 40, ille tve  35 évi szolgálati 
idő le te lte  után m egfosztja  az  idős m unkást a m unkához 
való  jogátó l. Á m  ha társadalm unk a m unkanélküliséget 
ilyen m ódon akarja m egszü n tetn i, törvén yes előírásokkal 
leh e tő v é  kell tenn i az idősek szám ára, hogy csök k en tett  
m unkaidővel tudásuknak és m unkaképességüknek m egfe
le lő  szo lg á lta tá st végezhessenek .

A rra n ézve, hogy m ilyen  m ódon leh et seg íten i az idő
seken , igen tanulságos leh et T itovo  U i ic e  község példája. 
O tt  253 olyan szem ély  él, akinek nincsen utódja és 65 év
nél idősebb, 957 szem élyn ek  van gyerm ek e, de azok elhagy
ták  szü le ik et és városba k ö ltözk öd tek , m íg 264 idős szem ély  

m inden seg ítség  nélkül él. H a hozzávesszük  a 50—60 év 
k ö zö tt i k orosztá ly t, a k övetk ező  10 év m úlva az összes  
m egm ű velh ető  földek fe le  a 65 évnél idősebb fö ldm űvelők  
kezében  lesz. N em  kell külön m agyarázni, hogy 10 év után  
m ilyen  m érték ben  fog a term elés  csökkenni.

A z adatok m érleg e lése  után T itovo  U iic e  község a 
k ö zv etk ező  ren d elkezésekkel igyekszik  segíten i az idős 
szem élyek  h elyzetén :

1. A  65 évnél idősebb szem élyek  nem  fizetn ek  az orvosi 
v izsgá la tok ért és gyógyszerek ért. E llenőrzik , hogy az idős 
szem élyek  gyerek ei e lláthatják-e szü leik et. A  gyerm ek 
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te len  id ősek et fe lm en tik  az ad ó fizetés a ló l. A z idős szem é
lyek részére  leh etővé  tesz ik  az ingyenes áram - és v ízb eve
z e té s t  o tthonaikba.

2. A b iztosítási közösség rövid úton m egállapítja, hogy  
a község terü le tén  van-e idős szem ély , akinek esetleg  joga 
volna öregségi-rokkant nyugdíjra és ilyeneknek seg ít ö ssze
gyűjteni nyugdíjjogosultságuk b izonyítékait.

3. A szociá lis m unkaközpont gondoskodik  a m ozgás- 
képtelen  öregek  ingyenes e lh e ly ezésérő l.

A z idősekről való gondoskodás m ásik, talán legfon
tosabb része  az egészség i szo lgá lta tás. A z e lm ú lt napokban  
a Szerb  O rvosegyesü let geren to lóg ia i o sztá lya  ülésén fe l
te tté k  a kérdést, hogyan és m ennyit seg ít az egészség i szo l
g á la t az időseknek. F ele letk én t olyan k ijelen tés hangzott 
el, hogy az idősek részére  egyáltalán  nincs geren to lóg ia i 
fekvőhely-alap  és arról sem  leh et beszéln i, hogy orvosok  
gondoskodnának az idősekről, teh át a szépen  m eg irt e lő 
írásokból sem m i sem  va lósíth ató  m eg. A zon kívül azok a 
körülm ények, am elyek  k ö zö tt az idős ápoltak  élnek  a g e 
ren to lóg ia i osztá lyon , sz in te  m egeged h etetlen ek . Inkább 
csak tartózk od ó  helyek, nem  egészségü gyi in tézm ények , 
am elyek  az idős em berekn ek  leh etővé  tennék , hogy ered 
m ényesen  gyógyuljanak. M egfigyelhető, hogy tek in te t nél
kül az idős em b er bajának súlyosságára, az ilyen ek et nem  
sz ívesen  veszik  fel kórházi vagy klinikai kezelésre.

A z is előfordul, hogy egyes községek  problém áik  ren
d ezésé t igyekeznek  áthárítani a kórházakra és klinikákra. 
M iután nem  akarnak, vagy nem  tudnak seg íten i az  időse
ken, az orvos beutalja a kórházba k ivizsgálásra, am i ter 
m észetesen  sokszor hónapokig is e ltarth at.

A z öregedéssel m ind sűrűbben jelen tk ezn ek  a b eteg 
ségek, am elyek  nem  ígérnek látványos gyógyulást. Az  
ére lm eszesed ést, gyöngülő  sz ívm űködést, látáscsökkenést, 
prosztatab ánta lm akat a m ai m odern m ód szerek  alkalm a
zásával leh et gyógyítani.

Á m  sok egészség i d o lgozó  eh e ly e tt készen  áll a ki
je len tésse l, hogy: „tudja, jó em ber, idős korban m ár je len t

keznek a bajok, írok orvosságot és a z t szed je odahaza.” 
így az idős em b er a kórház vagy a klinika kapuján kivül 
m arad, pedig kórházi k eze lé s  nélkül nem  szám íth a t javu
lásra. A zonkívül kiabálnak rájuk, tapintatlanul v iselk ed 
nek velük szem b en . Elfelejtik, hogy ők apáink és anyáink, 
akik nem  szo lgá ltak  rá az ilyen v ise lk ed ésre  és nem  hibásak  
azért, a m iért m egb eteged tek , hogy reájuk fiatalokra is ez  a 
sors vár, am ikor m egöregszenek .

T Ó T H  E U G ÉN  Jenő

¿ ¿ a jed n ica  a ó tyu c a n ja  
¡moflirte i lica
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játszo tt!” Nagy taps fogadta A rthur úr szerény kijelentését. 
ha igaz a mese, akkor igaz, ha nem, akkor is szép, nemes, 
felemelő.

A kolostor környéke csupa virág. Az ég talán sehol sem 
olyan kék, mint Valldemosában, és a bokrok, fák sehol sem 
olyan zöldek. M ásnap megmondtam a teremfőnöknek, hogy 
nagyon tetszett Valldemosa. A señor erre megkérdezte, hozhat-é 
földiepret, mert Chopin nagyon szerette a földiepret. Mondtam 
neki, hozhat, mert én is szeretem a földiepret. Jól megértettük 
volna egymást. Én és Chopin. És rajta keresztül a teremfőnökkel. 
De ha azt mondja, hogy személyesen vitte Chopin zongorájához 
a gyümölcsöt, akkor bemondom neki, én vagyok a Kissinger.

Van hum orra a Hotel Encant személyzetének. Ezt rögtön 
felfedeztem. A szállodai W. C. két ajtaján két karikatúra. A 
nők abba a mellékhelyiségbe mehetnek be, amelynek ajtajára a 
milói Vénuszt pingálták. A senorok ajtajára pedig egy diszkoszvetőt 
festettek. Aki nem tud diszkoszt vetni, menjen a zöldbe? N o nem, 
hiszen az én tornatanárom  a gimnáziumban — Ambrózi bácsi — 
országos bajnok volt diszkoszvetésben. Ezt tehát elintéztük. Nem 
kellett világcsúcsot javítani. H át a nők? A milói Vénusznak közis
merten letörték mindkét karját. Ki segíti le róluk a . . . Ezen 
még gondolkozunk.

Az igazi spanyol humorral tíz nap múlva kötöttem  ismeretsé
get, akkor, amikor a szálodába hangoskodó franciák érkeztek. 
A franciák valamiképpen jogot tartanak Palma de Mallorcára, 
talán Georges Sand miatt, talán a Földközi-tenger egyeduralmát 
féltik a spanyoloktól, nem tudom. Ezek a mi franciáink bizony 
nem mérsékelték a hangulatukat: reggeltől estig vedelték az olcsó 
és nagyon, de nagyon finom spanyol borokat. És mivel a jóból 
is megárt a  sok — ne feledkezzünk meg a franciák bohémkedő 
természetéről — vendégeskedésük ötödik napján az egyik monsieur 
egyszerűen lehajította tisztelt nejét a hatodik emeletről. Szeren
cséjére a hölgy ruhástul pontosan a medencébe pottyant és abban 
az első emeleti bazénban azon az éjjelen éppen volt víz. Lehe
tett volna véres tragédia — így az első ijedtség után az összeverődött 
turisták jó t kacagtak és megjegyezték: „Ezek a franciák, ezek a 
franciák, hajrá franciák!” A vérmesebbje persze azonnal a hotel 

igazgatóságához fordultt és követelte a franciák fegyverletételét. 
Es mit tettek erre a házigazdák? Lehelyezték a franciákat a hatodik 
emeletről a földszintre a kővetkező kísérő szöveggel: „A bazénban 
ezentúl minden éjjel lesz víz. Asszonyom, az élete nem forog 
kockán, de máskor várja meg, amíg a férje elalszik és csak 
azután engedje be a házibaráto tt!” Logikus? Telitalálat! A turizmus 
üzlet, és minden vendégért tíz körömmel illik harcolni. A továb
biakban a franciák valamelyest lecsendesedtek, mert a világ és 
Európa-bajnokságok színhelyéről egyre rosszabb hírek érkeztek. 
En is lecsendesedtem. A német újságokból értesültem, hogy a 
magyar és a jugoszláv sportolók milyen gyászosan leszerepelnek 
a sikerszámokban, de ez nem Palma de Mallorca-i téma

A spanyol hum or jelen van a strandon is, azon a strandon, ahol százezrek 
élvezik a napot és sikoltozva menekülnek a medúzáktól. A strand homokján nemcsak 
emberek napoznak, ott csóválják a farkukat az ebek is. Egy ilyen jó  hatalmasra 
nőtt eb az orrom előtt beslattyogott a vízbe. Ott strandolt a Földközi-tenger 
alig fodrosodó hullámaiban, am ikor megszólított a strandőr és a pancsoló kutyára 
mutogatott. Annyit mindenesetre megértettem, hogy büntetést kell (fizetni, mert 
a kedvencem fertőzi a tengert. Kutya és ember egyszerre a vízben, ó, nem lehet, 
uram. Mondom a tisztelt tagnak, hogy a tisztelt eb nem az enyém. Ő azonban 
írja a céduláját és a számot: 100 pezeta. Adja nekem a számlát, én nem adom 
a pénzt. M ár-már erélyesebben lépne fel, am ikor a kutya kisétál a vízből és 
irány a strand mellett kanyargó utca. Büszkén és sértetlenül betér az egyik 
cukrászdába, ahol tortaszeletet kap az úrnőjétől. A strand őre visszavonja a 
cédulát, de tovább magyarázza, hogy miért tilos a kutyáknak a tengeri fürdés. 
Néhány méterrel távolabbra egy fiatal és csinos leányka éppen levetett melltartó
jával csapkodja a fiúját. Ez nem tilos, hála istennek.

Maradjunk a humornál. A spanyol donna nagy súlyt fektet a megtisztelő 
jelzőkre. A señora megsértődik, ha señoritának szólítod, és fordítva. Nem egyszer 
kijavítottak. Ha mondtam „señora", felhúzott szemöldök, lenéző fintor, javítóvizsgá
ra buktam, mert a señora még hajadon, tiszta, százalékosan szűz, tehát señorita. 
í .  barátom végül kioktatott. Alig egy perc alatt. Ezek után minden spanyol 
donnát M ariának szólitottam. M aria volt a banktisztviselő, M aria a felszolgáló, 
a takarítóasszony, a recepción ügyeleteskedő señorita. Mert lehet a spanyol nő 
Juanita. Dolores, Carmen, Conchita vagy Esmeralda, a M aria név elm aradhatatlan. 
Mégis óvatosan azért azzal a Mariával. Ha a strandon elkiáltod magad, hogy 
„M aria” , megtörténhet, hogy negyven vagy ötven Maria fordul feléd felháborodva, 
vagy . . . azért van közöttük olyan M aria is, aki éppen nem . . . tehát arról van szó’ 

Viva Maria . . . Dolores, Juanita. Nem mindegy?
Chopin zongorája BA R ÁC lU S Zoltán

Négyszemközt éggel, vízzel, turistákkal

a turista az az emberke, aki mindig abból kér inni vagy 
enni, ami nincs — mondta a teremfőnök a Hotel Encantban 
ott-tartózkodásunk második napján. Parancsol eget? Van. 
Parancsol tengert? Van. Parancsolja-e mindazt, amit az 
ég és a víz kínál? Szolgálhatunk vele. És hozza máris 
a rákokat, kagylókat, halakat, sohasem látott és Ízlelt tengeri 
szörnyetegeket, és sorolja szaporán, hogy égi úton közelíthetjük 
meg Barcelonát, Ibiza szigetet, ejtőernyőzhetünk, sportrepülőz- 

hetünk, de Valldemosát ne tessék kihagyni.
— Vízi vagy netán égi paradicsom az a Valldemosa? — 

kérdezem. A señor felvonja a szemöldökét.
— Valldemosa a sziget büszkesége, uram. Nálunk komponálta 

señor Chopin a legszebb etűdöket, szimfóniákat (?!). Nézze meg 
Valldemosát, nem bánja meg, de tekintse meg Pollensát, Manacort, 
menjen el vasárnap a misére, a bikaviadalra, nézzen fiameneót, 
hajnalban pedig kóstolja meg a borunkat a pincénkben.

— Stop! — mondom neki. - Lássuk tehát Valldemosát. 
Chopin szimfóniáit nem firtattam . Zene — zene. Jó zene.

NEM MÍTOSZROM BOLÓ szándékkal mentünk túl a hegyen. 
Nem, isten bizony, de ham arosan megtudtuk, hogy Chopin és 
Sand úgy éltek, mint az átlagpolgárok. Kiderült ugyanis, hogy a 
kolostorban szerelmeskedő, romantikus mesékkel övezett müvész- 
lelkek galambéletet folytattak. Úgy-.éltek-, akár a vadgalambok. 
Olyan vadul. Nem azért váltak meg a csudaszép tájtól, a valóban

gyógyulást hozó levegőtől, mert a zeneszerző állapota jobbra for
dult, á, nem. A falucska lakói — mivel igen szemérmes emberek 
szorgoskodtak a völgyben — megunták a francia földről érkező 
vendégeket, a botrányos viselkedésüket és egyszerűen kitessékel
ték őket a szigetről. Pontosabban: Valldemosából. A művészet 
azonban örök. Chopin zenéje halhatatlan és arról se feledkezzünk 
meg, hogy Georges Sand kisasszony hozta divatba a női nadrágot. 
Pedig férfifaló hírében állt. Jól állt neki.

A mallorcaiak nem sokat foglalkoznak Chopin kedvesével. 
A múzeumban — a kolostor ugyanis azóta átalakult — csak 
Chopin szelleme kísért. És a muzsikája. Az egyik szobában ott 
a zongora, a falon azoknak az aláírása, akik ebben a teremben 
hangversenyeztek, a másik hűvös hodályban kották. írószerszámok. 
Itt pihent a zeneszerző, ott ebédelt, am ott olvasott. Chopin 
zongoráján a billentyűk érintetlenek. Az elefántcsontlapokat 
ugyanis nylonnal vonták be. Hivtlan kéz nem érintheti meg azokat 
a fekete-fehér billentyűket, amelyeken utoljára — nincs módunk
ban ellenőrizni — a nagy mester etüdözöttt. Anekdotának mesélik, 
hogy a közelmúltban Mallorcán járt A rthur Rubinstein, a híres 
zongoraművész. Az előzékeny és.vendégszeretetről ismert spanyol 
házigazdák azonnal lekaparták a zongoráról a nylont és széket 
tettek Mr. Rubinstein alá. Századunk mestere azonban mosolyogva 
visszautasította a felkínált muzsikálás! lehetőséget a Mennyei 
Zongorán mondván: „Én az ujjaimmal megfertőzném ezt a zon
gorát. Nem nyúlhatok ahhoz a hangszerhez, amelyen Chopin



Szívunk keze írásával
A z e im ú lt é v e t  bátran a jubileu

m ok évén ek  is n evezhetnénk . Ha- 
zá n k szerte  m in d en ü tt m indenki 
m egü n n ep elte  T ito  e ln ök  nyolc
vanötöd ik  szü letésn ap ját é s  annak  
a n ev eze te s  esem én yn ek  40. év
fordulóját, hogy ő  k erü lt a 
k om m u n ista  párt é lére . E m elle tt  
m ég szá m o s m ás jubileum  is adó
d o tt , am elyek  közül szám unkra a 
leg n ev eze teseb b  a p ion írszövet
ség m egalakulásának 35. évfordu
lója.

M indannyian m egünnepeltük , 
m egü n n ep elté tek , külön-külön  
m inden  iskolában, és együ ttesen  
is. Én m o st errő l a k özös ünnepség
ről szere tn ék  nektek  b eszám oln i, 
m ert úgy h iszem , közü letek  csak  
kevesen  veh ettek  rajta részt.

A z újvidéki vásár hatalm as csar
nokában jö ttek  ö ssze  a p ionírok.

ö te z r e n !
K épzeljetek  el ö te z e r  fehér  

blú zt és piros kendőt!
Vagy inkább ne is k ísér le te zze 

tek , úgysem  tudná e lé te k  vará
zso ln i m ég a legdúsabb k ép ze le t  
sem  a z t  a  k ápráztató  látványt, 
a z t  a m agasztos hangulatot.

P ion írok  figyelték  a p ion írokat!
M ert nem csak  a csarnok köze

pét tö ltö tté k  m eg a zász lók a t len
g e tő  fiúk és lányok — a tribünök  
is tö m v e  vo ltak  velük. Vajdaság 
m inden részéb ő l e ljö ttek  ide tö 
m egesen  a p ionírok, am iről a vá
sártér  e lő t t  várakozó, kü lönféle  
városokból jö tt  au tóbuszok  hosz- 
szú sora  is tan ú sk odott.

D ísszem le .
T udjátok  ti, m ilyen  to rk o t szo 

rongató  s egyben le lk esítő  érzés  
végighallgatn i az ünnepi rapor- 
to t? !

N em csa k  n ekem  v o lt az, hanem  
m inden jelen levőn ek : az  ö tezer  
g yerm ek torok b ó l egyetlen  hang 
sem  zavarta  m eg az ünnepi p illa
natokat. N é m a  csedben hallgat
tuk végig a h im nusz hangjait, az  
ö t nyelven  e lh a n g zo tt ü dvözlő  sza
vakat m eg a p ion írszervezet tö r 
té n e té t  d ióhéjban, hogy aztán  a 
vajdasági népek és n em zetiség ek  
tarka vers-, ének- és tán cössze
állításában  gyön yörköd hessenek  
az összegyű ltek .

A z ünnepségen, úgy éreztü k , ve
lünk v o lt  m aga T ito  is, akinek —

szívük  k eze  írásával — üdvözlő  
tá v ira to t küldtek  a p ionírok.

K ülön-külön nem  szen telh etü n k  
m o st h e ly et a  k étórás m ű sor rész
le te in ek , inkább arról a  szép  k iállí
tásró l írnék, a m ely  részben  a pio
n írszerv eze t fe jlő d ésé t m u ta tta  be  
korabeli h ite les , k in agy íto tt fény
képeken  (sajnos sok  pajtás csak  
n eh ezen  silab izá lh a tta  ki az  alá
írásokat, m elyek  csupán cirilibe- 
tűkkel ism er te tték  a képeken lá t
ható  e sem én y ek et!), m ásrészt a  
pion írok  a lk otása ib ó l á llt.

Itt kaptak h e ly et a népi techn ika  
legjobbjainak m od ellje i, a külön
fé le  kézim unkák , rajzok és m ind
az, a m it a  p ion írok  a lk ottak , majd  
a hazánkban a felszabadulás ó ta  
m egje len t pionírújságok, és te r 
m észe tesen  a hobbyklub pionír  
tagjainak gyű jtem én yei is. A  jelvé
nyek vitrin je e lő t t  m egtu d tam , 
hogy V ajdaságban 84 iskolában  
gyűjten ek  a gyerek ek  töb b  m in t  
ISO fé le  tárgyat. Ennek p ersze  csak  
egy  egészen  kis hányadát á llíto t
ták  m o st ki.

A  k étórás m ű sor után, a  csar
nokkal szem b en  levő  m o z ite r e m 

ben egy  m ásik  ünnepség vo lt. Itt 
o sz to ttá k  ki a 16. p ionír film szem 
le  n yertese in ek  a díjakat.

Ez a nagyszabású sz e m le  m eg
érd em eln é , hogy külön is foglal
kozzu nk  v e le , sajnos idő- é s  hely
szű k e m ia tt csak arra szo r ítk o z
hatunk, hogy m egem lítjü k : ha
zánk m inden  részérő l részt v e ttek  
rajta  azok  a p ion írok , akik a film 
m ű v észe t bűvkörébe k erü ltek  és  
eddig a lkotásukkal e lh in te tték  a z t  
a rem én yt, hogy film m ű vészetü n k  
u tán p ótlása  hata lm as léptekkel 
fejlőd ik . N yo lcvan h ét kü lönféle  
film  é r k e z e tt  a  szem lére . H árom  
napig ta r to tt  e zek  pengetése, hogy  
aztán  a k özönség  és  a  h ivatalos  
bírá ló  b izo ttság  d ön tése  alapján  
kiosszák a legjobb dokum entum -, 
játék-, rajz- é s  k ísér le ti film ek  
k ész ítő in ek  a kü lönféle  dijakat és  
ju talm akat.

A z év u to lsó  vasárnapján piros- 
kendősök  v e tték  b irtokukba az  
újvidéki vásár csarnokait, hogy  
fe llép ésü k k el, alkotásaikkal ko
pogtassanak a fe ln ő ttek  világának  
kapuján.

VALI néni

Lazukics A nna fe lv é te le

ÁTLÓS REJTVÉNY

rejtvény
O SZLO PREJTV ÉN Y

Lábdobogás és tompa beszéd. 
Itt félelem  még benn a neszét. 
Még bebújok az ágyba kicsit: 
szánom az árvát, hogyha visít.

Nézem a pernyét. Szállva zizeg. 
Hogyha a böllér kéri, vizet 
öntök. A csilló gyöngy lepereg.. 
Hogyha kitöltőm, újra merek.

Csönd. No, szegénynek vége lehet. Herseg az éles kés a piros
— Ej, k i az ágyból már. te gyerek! bőrön. Apám így szól: — No, zsíros 
H úzd fe l  a csizmácskád szaporán! kis koca ez, lesz háj, szalonna.
— szól be vidáman édesanyám. Kell-e fü le?  No, kapd be koma!

Fekszik a disznó már a havon. 
Rajta a száraz szalmahalom. 
Pattan a szikra, lobban a láng, 
s elharapódzik. Hú, de fa lánk!

Hó, halihó, most én tüzelek! 
Kell a világosság, a meleg: 
lásson a böllér bácsi. Dobok 
rá, ha kihunyna, s újra lobog.

Kell is a csóva, szőr ha marad 
sonka tövében, fa rka  alatt, 
meg ha pirítjuk újra hasán: 
majd odavisszük villa vasán.

— Szó, ami szó, szép kis darabok! 
Uccu, a teknőért szaladok.
Ebbe a háj jön és a belek. ■
— Tedd le, fiacskám , mért cipeled?

így megy egész nap. Tennivaló 
bőven akad meg — ennivaló: 
készül a kolbász, hurka, a sajt, 
sózza a böllér már a ka ra jt. . .

Eljön az este, víg lakoma.
Átjön a szomszéd meg a koma. 
Míg falatoznak, én nyafogok: 
nem bírok enni egy falatot.

UDUD István

L e v e 6 e s 6 á d a
Először is m indenkinek  m egköszönöm  a 

sok jók ívánságo t, amellyel e lá ra sz to tta to k  az 
újcv alkalm ával. Szabó Tibor, S zabadka: N a 
lám . am ikor az em ber valam it időben küld  el, 
az  rendszerint időben  m eg is érkezik. M indig 
igyekezz m inél e lőbb feladni a  m egfejtéseket, 
ak k o r nem  hiányzik m ajd soha a neved a  Leve
lesládából. C sapó Mihály, I tta b é ; Dupák Erzsé
bet, O sto jicevo; Kúti Jolánka, P ádé; Konter Va
léria, Telecska; Kropai Tibiké, S zab ad k a: Sze
retettel üdvözlöm  az új év új jövevényeit kis 
táb o ru n k b an . A nevetek bekerü lt a  nagykönyv
be és rem élem , hogy m inden  héten mellé írh a 
to m  m ajd  a m egfejtéseteket ts. Géci Tibor, 
Kothencz Márta és Árpád, Lajkó Ildikó, Kaszás 
Zoltán, Fenyvesi Nándi, A d a ; Majoros Gabriella, 
Péterréve (Baéko P etrovo S elo); Lámi Valéria, 
Becse; Bosnyák Mária, Koleszár Mária, Szalai 
Hedvig, Lengyel Julianna, Bezdán; Romoda 
Rózsa, Bácsföldvár (BaCko G radiS te); Horti 
Valéria, C san tav ér; Kiss Éva, Balázs Ferenc, 

C s ó k a ; Rácz Szabó Jeraike, Felsőhegy (G om ji 
B reg); Bata József, János és M iklós, Koza 
Judit, Móra Rózsa, H orgos; Csaba Rózsika, 
Pósa Mária, Rekecki Ágnes, Gulyás Melinda, 
Kiss Kató, Kanizsa; ód ry Zoltán, Kikinda; 
Nagy Melinda, Hegedűs Róbert, Kiner Márta, 
Kula; Benkó Ferenc, M észáros Edit, Szelecki 
Erzsébet, M a rto n o s ; Árvái Jáno6, Csapó Mihály, 
Ittab é ; Kertész Ida, Dupák Erzsébet, O stojicevo; 
Némedi Vali ka és Dianna, Tumbász Editke,

Rápity Ivica, Palies; Nagy Anikó, Pacsér; Kúti 
Jolánka, P ádé; Faragó Anikó, N agyíeny (Stari 
2 e d n ik ) ; Borsos Anikó, Dávid Ibolya, O rom he
gyes (Sencanski TreSnjevac); Sóti Valéria és 
A ttila, T ó th fa lu ; Bercsényi Sándor, T em en n ; 
Konter V aléria, Telecska; Bercsényi Szilvia, 
Z e n ta ; Deák Róbert, Futó Á rpád, H orvát Ildikó, 
Keceli M. E rika, Kobrehei Szonya, ¡¡»sonc Ru
dolf és Alfonz, Palotás Igor és Róbert, Rácz 
Ildikó, Szabó Tibor, Török Erzsébet és Gizella, 
S zabadka: Bejegyeztem nevetek mellé a megfej
téseket.

VALI néni

Könyvjutalmat kapnak: 
Palotás Róbert, Szabadka 
Benkó Ferenc, M artonos 
Rekecki Ágnes, Kanizsa

M egfejtések:

így is — úgy is: 1. Alany, 2. Léte, 3. Ati, 4. Ne, 
5. Y.
Oszloprejtvények: I. Sültkacsa, II. Szenteleky, 
III. Jablanica.
így is — úgy is: 1. Télapó, 2. Élete, 3. Leli, 
4. Ati, 5. Pe, 6. Ó.
Téli ajándékok: 1 -  C , 2 -  A , 4  -  B.

TÉGLALAPREJTVÉNY 

t.

Vízszintes sorok: 1. Költöző madár,
2. Házi szárnyasok, 3. A hét egyik 
napja, 4. Repülve halad, 5. Fűszernö- 
növény.

Átlós sor: H úros hangszer.

Szabó Tibor, Szabadka

cn

o  
o

22'
>
a

14 m m

Vízszintes sorok: 1. Fejrevaló, 2. 
A ludna, 3. Zivatarral jár, 4. Nem sima. 

Függőleges I :  Brazília fő terméke.

Kúti Jolánka, Pádé

DUPLA O SZLO PREJTV ÉN Y

I.

1. Pénzegység, 2. Régen így hívták 
az ipari tanulót, 3. Égitest, 4. Kerti 
m unkát végez, 5. A sugár jele.

Futó Árpád, Szabadka

Vízszintes sorok: 1. Téglából, köböl 
készül, 2. Belső szervünk, 3. Szőlőből 
készül, 4. Összedőlt épület, 5. Paran
csoltja , 6. Általános technikai oktatás 
rövidítése, 7. Nyílás.

Függőleges; 1: A legrövidebb hónap.

Bercsényi Sándor, Temerin

Vízszintes sorok: 1. Edény, 2: . . .  a 
csodák országában, 3. A családhoz 
tartozó, 4. Végtagod, 5. Vissza: női 
név, 6. Útépítéshez használják.

Függőleges sorok: I. Vadállat, II. 
Ipari növény.

Deák Róbert, Szabadka

Szombat, január 14.
10.05 órakor:

Visszhang.
A Gyermekrádió híradója.

Vasárnap, január 15.
10.02 órakor:

Icuka meg a négyesek.
Frane Adum hangjátékát fordí

totta Saffer Pál. Rendezte Vajda 
Tibor. Előadják: Bocskovics Ró
zsa, Ádám Olga, H orváth József, 
Szkopál Béla, Jordán Erzsébet, Sö
vény Károly.

Icuka szülei igen szigorúak, na
gyon sokat követelnek kislányuk
tól: zongorázzon is, balettiskolába 
is járjon, de a bizonyítványa is 
színötös legyen. Pedig Icuka is 
szeretne néha moziba menni, szü
letésnapra vagy táncmulatságra já r 
ni. A megfeszített munka miatt 
sokat fáj a feje. De a feladatok csök
kentése helyett szülei tablettával 
kínálják. Egy napon azután Icuka 
eltűnik. Szülei és Karcsi, a partnere 
a balettiskolából, izgatottan kere
sik, a rendőrséget is felhívják, mind
hiába . . .  A bonyodalm ak után

azonban minden rendbe jön. Hi
szen minden jó , ha a vége jó.

Kedd, január 17.
10.05 órakor:

Minibocs.
Fésűs Éva mesejátékának ismét

lése. Előadják a Rádió művészei.

Csütörtök, január 19.
10.05 órakor:

Magyarázom a bizonyítványom.
Riportműsor.

A nagy humorista, Karinthy Fri
gyes ismert humoreszkjének címét 
választottuk adásunk címének. Va
jon mit mesél az osztálynapló a ku- 
puszinai diákok munkájáról, tudá
sáról? Gyenge és jó  tanulók, taná
rok és szülők egyaránt nyilatkoz
nak műsorunkban. De nemcsak a 
tanulmányi eredményről, hanem az 
Októberi-díjjal kitüntetett pionír
csapat munkájáról is szó esik majd. 
A riporter: Bada Johanna.

Minden nap 6.55 ó rak o r: Jó  reg
gelt, gyerekek!

1978. január 13.



TITA A m.) >» N em  tap so lhattu n k___ »»

Értekezletek  1940-ben
1940-ben Josip Broz a Zágráb—Ihan—Split—Belgrád—2u- 

gica Bare közötti vonalon utazgatott, értekezletekre járva. Ebben 
az időben határozott figyelmeztetéssel emelte fel szavát: „Mi 
nem akarjuk, hogy népünket a háborús pusztítás katasztrófájába 
döntsék, nem akarjuk, hogy az úgynevezett nyugati áldemokrá- 
akármely más imperialista hatalom eszköze legyen ebben az 
imperialista háborúban, hanem határozottan követeljük és rá
mutatunk arra, amint már ki is jelentettünk, hogy országunknak 
azon az úton kell haladnia, amelyen elkerülheti ezt a veszélyt . . . 
Mi kommunisták hangoztatjuk, hogy mindig hajlandók leszünk 
védeni az országot Jugoszlávia többi dolgozó tömegével együtt 
abban az esetben, ha m egtörténik minden olyan intézkedés, amit 
mi és az egész nép követelünk, ezek pedig a következők:

1) A Szovjetunióra kell támaszkodni és
2) Sürgősen meg kell terem teni Jugoszlávia egész dolgozó 

népének dem okratikus szabadságát és jogait."
Ebben az évben egyébként a pártmunka legnagyobb része az 

országos értekezlet megtartásának jegyében folyt. Az értekezlet 
megtartására vonatkozó határozat még 1939 májusának végén 
szü letett meg a Ljubljana melletti Tacenben, a harminc legfele- 
lősebb pártvezető tanácskozásán. 1940 kora tavaszán aztán, 
mindjárt Titó Konstantinápolyból, illetve Moszkvából való vissza
térése után pedig megkezdődtek a szervezeti és politikai előké
születek. Az országos értekezletet megelőzték a községi, körzeti, 
helyi, kerületi és tartom ányi értekezletek. A tartományi értekez
leteken megválasztották az országos értekezleten résztvevő kül
dö tteket. Az ötödik értekezlet delegátusai között voltak ezen
kívül a JKISZ, a Népi Segély, valamint a hadsereg küldöttei is.

Az értekezlet 1940. ok tóber 19-én regge], 24 órás késéssel 
m egkezdődhetett. Valamennyi delegátus m egérkezett, és mind
annyian abban a házban helyezkedtek el, amelyet Pavle K opordc 
gyáros adott ki bérbe „m érnök kollégájának” .

U tazás T i tóval
Lidija Jovanovic a Crna Gora-i pártértekezletre  való uta

zására emlékezik. Hadd idézzünk ebből a visszaemlékezésből!
,,1940 augusztusának elején folytak az előkészületek Crna 

Gora, Boka, Kosovo és Metohija, valamint a Sandiak nyolcadik 
pártértekezletére. Az értekezle te t a D urm itor közelében kellett 
m egtartani. Velem közölték, hogy a JKP Központi Bizottságának 
képviselőjét kell elkísérnem az értekezletre. A napot előre meg
határozták. Aztán azonban értesíte ttek , hogy az elvtárs a m ondott
nál előbb m egérkezett Podgoricába.

Velje Brdónál vártam egy háznál. A Podgoricától (a mai Ti- 
tograd) Danilovgrad felé vezető sima út jól áttekekinthető  volt, 
úgyhogy könnyen figyelhettem a kocsi érkezését. Úgy tíz óra 
körül észrevettem , hogy közeledik egy nem valami előkelő, 
nyito tt autó. Megállt annak a házna a közelében, ahol vára
koztam, ami számomra jel volt arra, hogy a várt ismeretlen utas 
m egérkezett. Az első, amit észrevettem  rajta, vizsgálódó kék 
szeme, valamint szájának vonzó, de számomra ritka erélyes kife
jezése volt. Barátságosan elm osolyodott, helyett csinált számomra 
maga m ellett, s én beültem . . .”

,,így utazva, megérkeztünk Niksicbe. O tt megálltunk, hogy. 
megpihenjünk egy kicsit egy vendéglőben. Itt beszélgetni kezd
tünk a horvátországi vidékről, Varaidinról és egyes odavaló párt
tagokról, akiket 1934-ben ismertem meg. Szóba került Lepoglava 
is. Útitársam elbeszélte, hogy mialatt o tt  raboskodott, egyszer 
meglátogatta egy crnogorac bíró is.”

„Pihenő után folytattuk utunkat Savnik felé . . . Egyszerre 
csak megállt az autó. Ez igen kellemetlen volt, annál inkább, mert, 
a csendőrség gyakran cirkált az országúton. Amíg a sofőr a hibát

javította, az elvtárs levetette köppenyét, és maga is kilépett az 
autóból, hogy segítsen neki. Felém fordulva, csöndesen azt mond
ta:

— Ehhez is értek egy kicsit, m ert fémmunkás vagyok.
Közös erővel gyorsan kijavították a hibát, és folytattuk az 

utat. Közeledtünk a célhoz. Már esteledett, és az eső is megeredt, 
így érkeztünk íabljakba, abba a szállodába, ahol az éjszakát kellett 
töltenünk . . . Beléptünk a vendégekkel teli szállodába. Vacsora
idő volt. A D urm itor ismert turistahely, és akkor éppen ta r to tt az 
idény. Reméltem, hogy vár ránk Ivan Milutinovic, de nem volt 
o tt. Ez nagyon kellemetlen volt. Mi voltaképpen egy nappal előbb 
érkeztünk, mint ahogy Ivan Milutinovic várt bennünket, azonban 
ezt akkor nem tudtuk. Nem maradt hát más hátra, mint hogy mi 
magunk találjuk fel m agunkat De nemcsak ez volt a baj. Sokkal 
inkább aggódtam amiatt, hógy nem volt meg a kapcsolatunk, és 
nyugtalanságot vettem észre útitársamon is. Megrendeltük a va
csorát, s aztán szándékosan hosszasabban elidőztünk az asztalnál, 
hátha belép valaki a mieink közül. De hiába. Akkor szállodai szo
bát kértünk, és kaptunk is.

Reggel megkérdeztem a portást, hogy felkelt-e már a „ro 
konom” , abban a reményben, hogy valamit megtudok az össze
kötőről. Útitársam csak bizonyos idővel később jelent meg. A 
szálloda helyiségei mindjobban megteltek vendégekkel, akik az 
eső és a hideg miatt nem rándulhattak ki a szabadba. Ez igen kelle
metlen volt számunkra. . . Úgy tizenegy óra körül aztán megérke
zett Ivan Milutinovic. Meglepődött, amikor m egpillantott bennün
ket. Az elvtárs és Iván megegyeztek a fegsürgősebb kérdésekben, s 
aztán elhagytuk a szállodát.

. . .  Az értekezleten először hallottam a szavakat, hogy: 
Tito elvtárs. Ivan Milutinovic ugyanis így szólította meg ismeretlen 
útitársam at.”

»» N em  tudtam , kivel 
ta lá lkozom ”

Egy ebben az időben lezajlott értekezletre  emlékezik vissza 
dr. Vladimír Bakaric is:

„Tito elvtárssal 1937 nyarán vagy őszén találkoztam először. 
Akkor főleg az egyetemista ifjúság körében dolgoztam. Leó Mates 
elvtárs közölte velem, hogy egy vezető beszélni kíván velem, s 
elvezetett egy értekezletre, amely valahol Crnom erec köze
lében, az erdőben zajlott le, és bem utato tt Tito^elvtársnak. Akkor 
nem tudtam  pontosan, kivel is fogok találkozni. Általános horvát
országi politikai kérdésekről, különösen pedig az ifjúság körében 
végzett munkáról beszélgettünk. A beszélgetés során egész vilá
gos volt előttem , hogy olyan em ber áll előttem , aki érti a dolgokat. 
Ez a beszélgetés arról tanúskodott előttem , hogy vannak komoly 
em bereink a pártvezetőségben, s hogy a párt valóban fejlődőképes.

Ezután valamikor 1940 áprilisában vettem  részt Tito elvtárs
sal együtt először egy pártértekezleten. Tito akkor alakította 
meg a HKP új Központi Bizottságát. Emlékszem, hogy ezen a ta 
lálkozón határozat született a zágrábi pártszervezet felélesztésé
vel kapcsolatban, amely akkorjában nemigen tám aszkodott a mun
kásságra, hanem főleg egyetemisták és értelmiségiek alkották. 
Emlékszem, hogy akkor olyan értelm ű határozatot hoztunk, hogy 
nagyobb figyelmet fordítunk a helyi pártszervezetben a munká
sokra, s ezért elhatároztuk a helyi pártbizottság átszervezését 
is, úgyhogy ettő l kezdődött a szervezetben a munkásosztályra va
ló támaszkodás irányvonala . . .

T itóra jellemző, hogy rendkívül gyorsan reagál a jelentős 
pillanatokban. Nem olyan ember, aki ül és hidegen gondolkodik, 
hanem úgyszólván ugyanabban a pillanatban megvan a kész vá
lasza, és mindjárt reagál, ez pedig felm érhetetlen életenergiájá
nak és tapasztalatainak az eredm énye . . .”

Az ötödik értekezletre Tito akkor érkezett meg, amikor 
már valamennyi delegátus elfoglalta helyét a felszerelt padokban. 
Már elmúlt reggelj nyolc óra, amikor e lterjed t a terem ben a su tto 
gás :

— Jön S ta ri!
Sokan nem tudták, ki is az a „Stari elvtárs", nem tudták 

az igazi nevét, sőt igazi funkcióját sem, azt azonban mindenki 
tudta, hogy a Komintern e lő tt ő felelős a JKP-ért. Amikor Tito 
m egérkezett, egyszerre elcsendesült a terem  — emlékezik vissza 
Vlado Janic. Alighogy felhangzott a jö tté t jelző suttogás, maga 
Tito is megjelent az ajtóban a politikai bizottság tagjainak kísé
retében. „Felálltunk, és valamennyi delegátus visszafojtott lel
kesedéssel üdvözölte a párt titkárát. Nem tapsolhattunk" — em
lékezik Vlado Janic, de hozzáteszi, hogy az arcokon a mosoly, az 
összeszorított öklök, a ragyogó tek in tetek  világosan tanúskodtak 
az ország minden vidékéről összegyűlt delegátusok lelkesedésé
ről.

Tito  és dr. Bakarié egyik szívélyes találkozása a 
sok közül

Az értekezleten Josip Broz Tito számolt be a szervezeti kér
désekről, a továbbiakban pedig — a napirend további pontjai 
m ellett — Edvard Kardelj te rjesz te tte  elő a politikai beszámolót. 
Az értekezleten megválasztották az új vezetőséget is. T ito ügyelt 
arra, hogy csak kipróbált em berek kerüljenek a vezetők közé. 
És záróbeszédében kifejezte azt a rem ényét, hogy a legközelebbi 
értekezletre  már a társadalmi és nemzeti elnyomatás alól felszaba
dult országban kerül sorra.

Legközelebb: T ito  kinyitja  
az ablakot

fiatalok 
fiataloknak

. C Í M Ü N K :
7 N A P

(F ia ta lok  — fia ta loknak ) 
24000 Subo tica  
T rg  s lobode 2.

R Á D I Ó  S U B O T I C A
( F i a t a l o k r ó l  —  
.'.fiataloknak) 

24000 S ubo tica  
jovan M ikic út 12.

A m últ h ó napban , az  újévre való 
tek in tettel igen nagy szám ú új lemez 
jelen t m eg az üzletekben. Ezek közül 
m uta tju k  m ost be a külföldi p ro d u k 
ciókat.

Akik, az úgynevezett élő felvételeket 
kedvelik, azok megvehetek a Bee Gees 
együttes H ere At i j» s t . . .  Bee Gees . . .  
Live (Végre itt a Bee G ees együttes 
é lőben), vagy a Roll ing Stones együttes 
Lőve You Live (Élve szeretünk benne
teket), vagy Riíchie Blackm ore Rain- 
bow O n  S tage (Szivárvány a pódium on)

eim ü lemezét. M indhárm at hangverse
nyen vették fel.

A  diszkózenét tarta lm azó  alkotásuk  
közül két hölgy lem ezét em eljük ki. 
Az egyik Tina Charles, a m ásik pedig 
Am anda Lear. Ez u tóbb i I am  A Pho- 
tograph (Én egy fényképész vagyok) 
cim ü nagylem ezén m eg található  az  c- 
nekesnő valam ennyi eddigi sikerszám a.

N éhány régebbi felvétel js  újbóí nap
világot láto tt. Edith P ia f  is és Fats Do
minó  is az ötvenes években rögzített 
legsikeresebb d ala it ad ja  elő. Shir/ey 
Bassev pedig világhírű film dalokat éne
kel, M indhárom  lemez húsz-húsz zene
szám ot tartalm az. A Beatles együttes 
Rubber Sóul (G um ilélek) cim ü lemeze 
1965-ben készült. A  rajta  levő dalok 
egy része azonban  m ég m a is népszerű 
(pl. a M ichclle, a G irl, a N ow hcre 
M án stb.).

A Tanger iné Dream. a  Space és meg 
néhány együttes, továbbá  Georgia M o- 
roder. M ike O ldfield  és m ég sokan m á
sok m ár jó l k itap o sták 1 azt az  u tat, 
m elyen m ost elindult a francia Jean 
M ichel Jár re. Az Oxygene cím ű nagy
lemezén egyedül játsz ik  m inden hag- 
.szeren. Ez a m inden azonban  nem  so k : 
néhány billentyűs hangszer cs egy kom 
puterrel vezérelt ritm usgép.

A Búd Companv együttes a Bumm' 
Sky (Égő égbolt) cim ü album a szinte 
semm iben sem különbözik  az  együttes 
korább i alkotásaitó l. Itt is rock hall
ható. Aki azonban  a slágerzene felé 
hajlik, bá tran  megveheti R ita  Coolidge 
Anytim e . . . Anyw hcre (B árm ikor, b á r
hol) című lemezét, h ab ár ez valamivel 
tö b b  m int egy egyszerű slágergyűjte
mény. Johriny W inter N o h tin ' Bút The 
Blues (Semmi sem olyan , m int a blues) 
cim ü nagylem ezén blues hallható.

Végezetül m egem lítünk m ég két nagy
lemezt. amelyek egy kissé megkésve ke
rü lnek  az üzletekbe. L apzártakor ugyan 
m ég egyik sem  kapható , de a  kereskedők 
Ígérete szerint néhány n ap  m úlva m ár 
árusítják  őket. Az egyik a Sm okie  együt
tes sikerszám ait tartalm azza. Sajnos nem 
a  legújabbakat, amelyek egyben a leg
népszerűbbek is. A m ásik lemez még 
régebbi Az Eagles együttes slágerei van
nak rajta, de mivel régi készítményről 
van szó. a Hotel Callforaiát (vagy az 
ú jabb  sikereket) ne is keressétek rajta.

ajándéklumezek

N yerem ényjátékunk első kérdése, az 
1978. évben egy kicsit visszafelé tekint. 

A Belgrádi R ádió és a  belgrádi D iu - 
boks zenei lap  közvélem énykutatása a lap 
ján  az év legnépszerűbb hazai együt
tese a  kragujevaci Sm ak együttes. K ér
désünk : Hány tagból ¿11 ez az együttes? 
V álaszaitokat január 27-éig várjuk a 
következő cím en: R adio S ubotica, F ia
talokró l Fiataloknak. 24000 Subotica. 
Jovan  M ikié u. 12. A nyerem ények, 
m int m indig, egy nagy és ö t kislemez.

M egism ételjük a  kérdést: Hány tag
ból áll a SM A K  együttes?

v  e .V '  ->

l e v e l e z n i  
s z e r e t n é n k

„18 éves, szőke hajú és kék 
szemű fiú vagyok. Kedvelem 
a zenét, nagyon szeretek szó
rakozni. Szabad időmet ol
vasással töltöm . Főleg lányok
kal szeretnék levelezni. Min
den levélre válaszolok! Fény
képes levelek előnyben. KE
REPES A N T A L , 21220 Be
cse, József Attila u. 93.” • 
„17 éves, barna hajú és barna 
szemű lány vagyok. 163 cm 
magas vagyok. Kedvenc együt
tesem az Abba és a Boney 
M. 17—18 éves fiúkkal sze
retnék levelezés útján meg
ismerkedni. C SA N Á D I ERI
KA, 23328 Crna Bara, Mar
sala Tita u. 39.” •  „17 éves 
vagyok. Kedvenc időtöltésem 
a magnózás, lemezezés, vers
írás. Kedvenceim az Abba és 
a Boney M. együttes. Hob
bim képeslapok és emlékver
sek gyűjtése. Levelezni sze
retnék 14—17 éves lányok
kal. Minden levélre válaszo
lok. Fényképes levelek előny
ben PATAKI ISTVÁN, 
24000 Szabadka, Brodska u.
12." •  „15 éves, barna hajú 
és barna szemű vagyok. A 
középiskola első osztályába

járok. Kedvenc időtöltésem 
a zenehallgatás. Kedvelem a 
Sweet, a Smokie, az Indeksi 
együttest, valamint Dávid 
Cassidy és Zdravko Colicéne
kest. Velem egykorú fiatalok
kal szeretnék levelezni. Fény
képes levelek előnyben! 
D A N K Ó  ERIKA, 24220 
C sa n ta v é r , Pionirska u. 9."
•  „15 éves vagyok. Nagyon 

szeretem  a beatzenét. Ked
venceim: Bay City Rollers, 
az Abba, Kovács Kati, De- 
mis Roussos, s nem utolsó
sorban a Boney M. 14—16 
éves lányok leveleit várom! 
Minden levélre szívesen vá
laszolok. N A G Y  KRISZ- 
T IA N N , 24414 Hajdújárás 
353.” •  „14 éves barna hajú 
leány vagyok. Kedvelem a 
beatzenét és szeretek olvas
ni. Kedvenc együttesem a 
Smokie, a Sweet és a Boney 
M. Hobbim a képeslap- és 
jelvénygyűjtés. Hasonló korú 
fiatalokkál szeretnék levelez
ni. ÁRVÁI VALÉRIA, 24352 
T ornyos, VII reon 63.” •  
„16 éves vagyok. Szeretem a 
sporto t és a zenét. Szíve
sen leveleznék 14—16 éves 
lányokkal. Szabadkaiak és kör
nyékbeliek előnyben. M U- 
CSI KORNÉL, 24000 Sza
badka, Harambasic u. 22.”
•  „Barna hajú és barna sze
mű lány vagyok. Kedvelem 
Zdravko Colicot, Szűcs Ju- 
ditot, az Abba és Corvina 
együttest. Hobbim az emlék
versek gyűjtése. Levelezni 
szeretnék 12—15 éves leá
nyokkal. Lehetőleg fényképet 
is mellékeljetek. Minden le

vélre válaszolok. C S Ú S Z Ó  
ERIKA, 23300 K ikinda, Mí- 
lana Sivceva u. 31." •  „15 
éves múltam, A középiskola 
első osztályába (kilencedik
be) járok. Barna rövid hajam 
és kék szemem van. Szere
tem a modern zenét. Ked
venc együttesem az Abba, 
a Sweet, a Boney M. Az éne
kesek közül kedvelem Zdrav
ko Colicot, Miso Kovacot, 
Zlatko Pejakovicot és Ljupka 
Dimitrovszkát. Hobbim a pá
ros képeslapok és az emlék
versek gyűjtése. Levelezni 
szeretnék hazai és külföldi 
fiatalokkal. Fényképes leve
lek előnyben! PINTÉR  
IRÉN, Mosa Pijade Gimná
zium 1/18,24220 C santavér."

P IN TÉR  IRÉN
• *  4»

TÓTH GIZELLA és KISS 
IL O N A  tordal o lvasóin
kat kérjük, hogy küldjék  
el pontos cim űket. Bekül
d ö tt  levelező lap ja itokon  
ugyanis hiányos.

1978. január 13.



forrás
DÉ.SI ÁBEL

M  patikus becsomagolja az orvosságot és máris nyújtja 
MM feléje.

M A  „Ezt a tab lettá t naponta három szor kell bevenni. 
M  ■ Reggel, délben és este. Fél órával vagy háromnegyed 
M  órával evés e lő tt."

Balázs a zsebébe teszi az orvosságot és bólint.
No jól van, jól van. Ha az orvos ezt így mondja, akkor 

ez így is lesz majd. Megint valami keserű orvosságot kaptam, 
de egye fene, ezt is ki lehet bírni.

A patikus a másik em berhez fordul. Balázs pedig már az 
ajtónál van. Kicsit morgolódik magában, de az utcán a friss 
levegő egy másik világ arcát és színét tárja elébe.

Ez a keserű nyavalya, úgy látszik, egész életem en át elkísér. 
De m iért nem írja fel az orvos a recep tre  azt, hogy háromszor 
kell naponta diós palacsintát enni vagy ropogós malacpecsenyét? 
Ezt nem írják fel. Csak az ilyen keserű m érgeket adják az 
em bernek. Még egy jó sült libacombot is szívesen vennék, m ert 
az is jó. De nekem mindig valami undok keserűséget kell le
nyelnem . . . Vagy ha azt a szép és fürge szomszédasszonyt Írnák 
fel recep tre . Az is, amikor csak meglát, mindig nevet és moz
gatja szép fenekét. Nagyokat nevet, és amikor mondani akarok 
neki valami szépet, m indjárt elszalad. A fene a szép bundáját 
neki . . . Úgy hordja azt a fényes szép téli bundát, mintha igazi, 
macska volna. Lennék csak én egy gazdag gyárigazgató, bizony 
nekem hízelegne, még nyávogna is, még dorom bolna is a fülem
be. De így csak azt mondja a szomszédasszonyank, hogy már 
megint az a kopasz Balázs, már megint az a kefebajszú Balázs. 
A Balázs így meg úgy . . . csak nevetnek rajtam . . . Mintha én 
csak egy bohóc lennék a piacon . . .  De a disznók mindig csak ők 
maradnak . . . Még dicsekszenek is vele . . .  és mondják is fűnek- 
fának, hogy ekkor meg ekkor mit csináltak meg hogy kivel is 
volt az . . . (Nekem még álmodnom sem szabad az ilyesmiről.) 
M ert ha elszólom magam álmomban, akkor az a boszorkány fe
leségem jól fejbe vág . . .  A m últkor is arra ébredtem , hogy va
laki fejbe vágott . . . Kinyitom a szemem, a feleségem meg kiabál 
és hadonászik a söprűvel a fejem felett. Hadonászik és egyre 
mondja, hogy milyen disznó vagyok, meg hogy most már álmomban 
is csak disznólkodok . . .

A fiatalok meg csak nevetnek és gúnyolódnak, hogy kefe
bajszom van, meg hogy kopasz vagyok. Az a bolond Balázs, az 
a Balázs . . .  Jaj nekem, meddig ta r t még ez a cirkusz ebben a 
világban!

Az irodában sem kedvesek az em berek. Az egyik jajgat, 
m ert fáj a foga, a másik a gyerekét szidja, a harmadik meg más
valamire panaszkodik. Az a két bolond fiatal meg egész nap a 
futballról beszél meg az autókról, mintha ezen a világon nem 
is volna más, csak a futball meg az autó. Az a disznó borzas hajú 
meg azt hiszi, hogy neki m indent szabad. Úgy szalad azzal a 
borzas vörös hajával, mint egy cirkuszi bolond. Mindig dicsek
szik, hogy mit csinált, meg hogy csinálta. A lányok meg mint 
valami bolondok, mindig csak nevetnek, mintha az ördög csik
landozná őket.

Az a borzas hajú meg mindenki szeme láttára simogatja a 
lányok fenekét, azok meg nagyokat nevetnek. Úgy vihognak, 
mint a bolondok. (Mi a fene van azon nevetnivaló, ha egy ilyen 
hülye simogatja a lányok fenekét mindenki szeme láttára . . .) 
Jaj istenem, de bolond világ ez.

Ebbe a hülye világba fogok én is egyszer beledögleni. Már 
látom is a keserű sorsom at . . .

Nekem meg három szor kell bevennem azt a keserű orvos
ságot. Az a borzas meg azt meséli, hogy ő nem szokott háromszor 
orvosságot bevenni, hanem mást csinál három szor naponta .
Ezt mondja, és azok a lányok megint csak röhögnek. Vagy egy
szerűen csak odamegy ahhoz a bolond Mancikához és mondja is 
neki, hogy kedves Mancika, magának is három szor kellene napon
ta, m ert az jó t tesz a női szépségnek. Az a bolond Mancika meg 
e rre  is csak nevet, mint a bolond . . .

De énrólam mindig csak azt mondják, hogy az a kefebajszú 
vén bolond . . .  Én vagyok az a kopasz hülye meg az a kefebajszú 
Balázs. Még az a vén kofa is csak azt mondja, hogy itt van már 
megint az öreg nyünyü, a nyünyü. Mert ő meg csak úgy hív, 
hogy nyünyü. És azért szidnak, m ert én nem mesélek mindig 
vicceket, mint az a másik széltoló . . .

így élek én ebben a bolond világban.
De haza se szeretek menni, m ert o tt  van az a vén boszor

kány, az én feleségem, mindig söprű van a kezében és azzal 
hadonászik egész nap . . . Mondom is neki, hogy m iért nem ül 
már rá a söprűre és hadd vigye el az ördög a háztetők felett.

Egyetlen jó barátom van az én Miska komám. Nála szoktam 
néha kipihenni magamat. Esténként beülök az ő újságosbódéjába 
és o tt  elbeszélgetünk egy kicsit. Leülök melléje és átnézem azo
kat a szép képeslapokat . . . Mert az ilyesmiket már csak itt 
merem titokban nézegetni. O tthon  a feleségem nyomban eltü 
zelné őket. Az irodában meg az egész banda rajtam röhögne . . . 
De az én Miska komám nem röhög rajtam. Néha ő is csak sóhajt 
egyet. Neki sem könnyű az élete és talán ezért is szeret engem. 
Neki meg a lánya beteg, meg a felesége is beteg, pedig milyen 
jó asszony. Hogy az én feleségem nem tud egyszer már meg
betegedni ! De azt a mennykő sem üti meg.

Sokszor elmondtam már az én Miska komámnak, hogy bi
zony én ebbe a világba fogok belebolondulni . . .  Itt mindenki 
csak kinevet vagy belém rúg én meg csak hallgatok. Még inni 
sem merek, m ert egyszerkétszer, amikor berúgok, akkor az a 
boszorkány nekem ron t azzal a söprűvel és jól fejbe ver, ha ele
sek az udvaron vagy a szobában.

Én is csak azt látom, hogy bizony csak a szegény em ber 
öregszik meg a maga csúfságára. Azt veri a sors is meg a borszor- 
kány felesége is, meg azon nevetnek a szomszédok is.

Mondom is az én kedves Miska komámnak, hogy m iért va
gyok épp most .ilyen beteg és öreg, amikor olyan szép lányok 
vannak a világon. Mindegyik szép és mindegyiknek van szeretője, 
némelyiknek több is. Csak énrám egyik sem akar nevetni . . .

Az én Miska komám meg nagyon okos és józan ember, amikor 
ezt mondom, ő csak azt feleli, hogy ez azért van, m ert szegény 
vagyok. Ha gazdag volnék, akkor énrám is nevetnének a szép 
fiatal lányok . . . megérzik azok, édes komám, a pénz szagát. 
A kutya megérzi a hús szagát, a nő meg a pénz szagát. Ez már 
így van a világon. Mert ha sok pénzed volna, komám, akkor 
minden nap eljönne hozzád egy ilyen szép fiatal lány. Ha neked 
is olyan nagy autód volna, meg arany karórád, meg arany cigaret
tatárcád, akkor a lányok is aranyos em bernek hívnának, ko
mám . . .  Ez a titka  a világnak . . . Nézd csak ezt az újságot . . . 
itt van ez az undok vén dög; mindig milyen szép fiatal lányok 
forognak körülötte. De, komám, itt vannak ám a milliók, a 
milliók . . .  Mi meg szegények vagyunk, mint a templom egere.

A feleségem, az a vén boszorkány meg egyre csak azt mond
ja, hogy mikor fogok már megdögleni, m ert elege van belőlem. 
És bizony ez úgy is lesz, Miska komám. Én vagyok a beteg és a 
bolond. Ő t meg a mennykő se fogja. Ő  fog engem eltem etni és 
nagyokat fog röhögni a tem etésem en, amilyen bolond . . .

Jaj, Miska komám, úgy megfájdul a szívem, ha ebben az 
újságban ezt a sok szép nőt nézem. Jaj de szépek, édes iste
nem . . . Tudod-e Miska komám, hogy én még életemben nem 
láttam ilyen szép nőt meztelenül, csak ebben az újságban . . . 
És így is fogok megdögleni . . .  És vannak em berek, akik minden
nap láthatnak ilyen szép nőket meztelenül, és még ez sem tetszik 
nekik.

Az a borzas bolond kollégám a hivatalban mindig azzal 
dicsekszik, hogy naponta háromszor fogja meg valamelyik szép 
lányt, én meg, látod, csak az orvosságot nyelhetem háromszor 
naponta. Nekem csak a keserű méreg" jut. Másnak jut a szép 
meg a jó dolog. Az egész életem  olyan keserű, mint ez az orvos
ság.

Az újságosbodé után nehezen elindulok hazafelé.
Néha megiszok egy-két kupica pálinkát. Az olyan jó a gyom

romnak. Estefelé érek csak haza.
O tthon  az egész udvar csak a kiabálást meg a veszekedést 

hallgatja. Én meg alig várom, hogy beledőljek az ágyba és aludjak 
egy nagyot.

Az a boszorkány még akkor is kiabál, hogy részeg disznó 
vagyok, meg hogy egész nap csak kódorgók a városban, mint 
egy hazátlan kutya. így kiabál az a vén boszorkány, amig csak el 
nem alszok.

Lehet, hogy utána is kiabál még, de ezt már nem hallom.
Ha megiszok néhány pálinkát, akkor az álom is könyebben 

elfog. Utána olyan nagyokat alszok, alig ébredek fel.
Ettől a pálinkától még az álmok is szebbek.
A m últkor is olyan szép fiatal em ber voltam. Nagy hajam 

volt és jobbról is. balról is ölelgettek a fiatal lányok. Én simogat
tam őket, azok meg nevettek . . .

Néha ilyesmiket is álmodok, amíg az a vén boszorkány fel 
nem lármáz kora reggel. Kiabálásával elkergeti az álmokat, és 
újra kezdődik ez a keserű élet.

B A R T H A  G Y Ö R G Y
Egy  k itépett  

napiólap jegyze te
A csigavadászok között, 
kik zöld kabátjukban olyanok, 
akár a satnya kigyókölykök, 
színes tollaimmal virítottam.
De a harangok, 
melyek hangját ott hallottuk, 
oly biztatók voltak, 
mint a sarjadó fák, 
a gyermekhangok.
És a szél felfújta kedvünk, 
kezünkből karcsú csigák peregtek alá. 
De aztán megindultunk az idő útján. 
Felszáradtak könnyeink, 
szétfoszlottak a sziklák.

C S A K A I M IK LÓ S
H o lv T i sza

áttetsző tündér simogatja 
vigyázva a nádast 
keze a parti füzekbe is 
beleakad

halak csobbanásai 
az enyészet perceit 
számlálják

lepkék fehér szárnyán jön a 
megnyugvás 
csontvelődön 
bizsereg át

Elm enté i
a reggeli nap 
oszlopozza h,iányodat 
remegő agyvelőmbe nyúlsz le 

szemem a padlóra mered 
nézem átlátszó léptedet

Pilinszkyről - még egyszer
Még valamikor szeptemberben jelent meg az Üj Tükör című buda

pesti hetilapban Pilinszky János kórházi beszámolója, a Balfi képeslap, 
novemberben pedig m ár kapkodták is a könyvbarátok a Beszélgetések 
Sheryl Suttonnal című könyvét, a jeles magyar költő első prózakötetét. 
Árulják könyvesboltjaink, s éppen a 7 N ap közölte róla az első hazai 
kritikát is.

Különös, valójában azonban nem meglepetést keltő könyv a Pi
linszky Jánosé. Különös, mert a magyar irodalom ban alig találunk hozzá 
hasonlót, nem meglepő ugyanakkor, mert nagyon „pilinszkyes" ez a próza, 
erőteljesebb és teljesebb változata glosszáinak, amelyekkel időről időre 
szokott jelentkezni az újságokban. Nemcsak költő írta tehát ezt a könyvet, 
hanem Pilinszky János irta, aki költőként legtöbb kortársától különbözik. 
A némaság határmezsgyéjén született költészet ugyanis az övé volt is 
egy időszaka, am ikor hallgatott, nagyon ritkán adott költői életjelt magáról, 
hogy azután annál bővebben csorogjon ihlet-forrása. Éppen ezért, ha van 
ennek a hosszabb-rövidebb, látszólag párbeszédekből komponált, valójá
ban magánbeszekből, monológokból összeállított kötetnek igazi jelentősége, 
akkor azt a költői némaságnak sajátosan felfogott állapota bevallásában, 
megrajzolásában kell látnunk. Balfi képeslapjában azért dicséri például 
Verácskát, a kórházi gyógyszerfelelőst, mert beszédesen tudott hallgatni: 
„H ol tanulta meg, milyen gyerekkor mélyvizében ennek a határtalan zár
kózottságnak minden szónál nyitottabbra fordult, bármily megnyilatko
zásnál tisztább és egyenletesebb sugárzását?” A hallgatását dicséri lépten- 
nyomon Sheryl Suttonnak is, aki a színpadon úgy tud szótlanul, a maga 
negyven kilójával ülni, mintha több tonna súlyt nyomna. „Úgy ül, hogy 
krátert vág a fö ldbe . . . ” — mondja róla.

Nos, ez a sudárterm etű néger nő, akinek impozáns képe ott van a 
könyv borítóján is, a híres rendezőnek, Róbert Wilsonnak a híres színész
nője, a partnere á költőnek a beszélgetésekben, amelyeknek szövegét tartal
mazza ez a könyv. S minthogy szeretjük a paradoxonokat, akárcsak a költő 
is, hadd mondjuk nyomban meg, hogy akinek a költői dram aturgia szerint 
az lenne a feladata, ami a Wilson rendezte Süket pillantás című előadás
ban volt, a hallgatás, valójában többet beszél, mint a költő. M intha egye
nesen azért ülne naponta a Párizsban tüdőgyulladással ágyba ^tényszerűit 
költő mellé, hogy megszólalásra bírja a némaságot, mi társában lakozik.

E sorok írója bevallja, Sheryl Sutton emberi világát rokonszenvesebb
nek. szó szerint emberibbnek ismerte meg, mint a  kitűnő költőét, aki ugyan 
minden kétséget kizáró m ódon azért írta meg ezeket a beszélgetéseket, hogy 
önmagáról valljon, s azt is bevallja, amit versben sem mert eddig elmon
dani, ám mégis megfutamodott önmaga lelki poklának a látványa elől. 
H olott van egy mondat ebben a könyvben, amely a meztelen igazság 
kimondását ígéri: „Élni alig éltem, de a hidegrázásig érzékeltem mindent, 
amit velem tettek, s főként, ami körülöttem történt.” Ha van, amit 
fájlalunk, akkor éppen az. hogy a elmélkedés könnyebb műfaját válasz
totta a valóban nehéz életvallomás ellenében. Hiába segít neki „modellez
ni” a színésznő, hiába kínálja fel a maga életének tapasztalatait, a nemi
ségéből következőket is, amelyek e könyv legimpresszívebb részleteit adják, 
a költő Pilinszky János mindvégig néma marad. Legfeljebb egy-egy színes 
rakétáját röppenti magasba az esszémüfaj kedvelte bölcseleti (erősen magán-

használatra szánt) megállapításainak, például a valóság megismerhetőségé
nek a határairól, vagy meghökkentő módon arról, hogy az új színház 
mintaképe a „katolikus szentmise” . Ezeknek érvényességét nyilván a Pi- 
línszkyvel együttérzők is megkérdőjelezik.

Természetesen így, a vallomás felemássága ellenére is, van néhány olyan 
mondat ebben a könyvben, amely miatt érdemes elolvasni, túl Sheryl 
Sutton önéletrajzán. Ezek mind Pilinszky János költői alkatáról közölnek 
információkat, segítenek versei jobb megértésében. Hiszen mégiscsak a ver
sek az igazi megnyilatkozásai, többet is m ondanak, mint ezek a prózai 
szövegek a maguk nagyon is korlátolt valóságtartalmaikkal. Nyilván meg 
kellett írni ezeket a párbeszédeket. S el is kell olvasnunk őket. De ha 
választania kell az olvasónak vers és próza között, Pilinszky János eseté
ben válassza a verseket!



Dér Zoltáng
forrás

• Veszteg Ferenc Réják című verseskötetéről 1. •

A legifjabb költőket bem utató Gemma 
Könyvek második darabjaként Veszteg 
Ferenc Réják című kötete jelent meg. 
A szerző azonos Kis Jovák Ferenccel, 
tehát nem ismeretlen a szakmán belül. 

Hogy m iért csak most jelenhetett meg. első 
önálló gyűjteménye, nem mellékes kérdés, bí
rálatunk kiindulópontja is lehetne, de elhárít
juk a megközelítés minden külsőségesnek te t
sző módszerét, — nézzük a ve rsek e t! Kíván
csiságunkat csak fokozhatja, hogy a kritika szin
te  egyöntetű elismeréssel szólt róluk, mondván, 
hogy fiatal költőink közül Veszteg Ferenc „gon
dolja a legradikálisabban végig a korszerű poé
tikai elveket” ; hogy „ritkán találkozhatunk eny- 
nyire öntörvényű költői világgal” , mint amilyen 
az övé; hogy „szívós fegyelemmel építi föl ver
seit, már-már iszonyodva minden olcsó képtől, 
káprázattól, lazaságtól, elringató hangulattól” ; 
hogy „költészetében nyoma sincs az avitt, sem
mitmondó, kiürült képleteknek” ; hogy kötete 
„nagym értékben hozzájárul költői nyelvünk gaz
dagításához” , ezért megérdem elte volna a Híd- 
díjat.

Leghamarabb azzal a verstípussal végezhe
tünk, amelyet röviden gondolat-morzsának, 
egyetlen képre redukált közlésnek lehetne ne
vezni. Például Ö m ö l és ég e t című költeménye 
ennyi: „Megköt a homály.” A Kallódó ennyi: 
„Csak befelé, befelé leánybuborékok!" „Hal
kan. / Egyet e rre , egyet arra.” Ennek a kétso- 
sorosnak Távol a címe, a Shiki em lék ére  
cimen olvasható háromsoros így fest: „Szél — / 
Éíünk s nézzük / egymást: ő meg én.” A példák 
szaporithatók.

Van aztán ennek a rövidségével tün te tő  
verstípusnak egy olyan változata is, mely eny
hén m ódosított lexikonszöveget vagy újsághírt 
stilizál verssé. Ily módon: „a baku melletti / 
gellérthegy nagyságú / lók batán / három-négy 
hónaponként / tö r  ki / s percenként / hetven
ezer köbm éter / iszapot dob ki / (term észettu
dományi kislexikon)” (Iszapvulkán) Az Elő- 
gerinchúrban határozottabb a groteszkké sti
lizáló szándék: „a farkos zsákállat / hímnős / 
s farkat csak / lárvakorban visel / ezzel szemben 
/ a fogacsos hordószalpa / kozmopolita” .

Elismerem, hogy a sorok folyamatos írásá
val m egsértettem  az eredeti tördelés látványá
ban rejlő jelentés épségét, m ert annak bizonyá
ra funkciója van, hogy ezeket a közléseket a 
szerző úgy tördelte, ahogy. A tipográfia hatás
lehetőségeire másutt is sokat bíz. Az A —U —M 
cimen közölt mű például így tagolja az első 
so rt: „kincs / nincs", az utolsót pedig kurzí- 
válva és két erőteljes párhuzamos vonal partjai 
közt hozza:

„kiátkoztam magamat”

A gondolatjelek és a strófányi téren  átcsüngő 
függőleges az A nonym us című költeményben 
is központi szerepet töltenek be.

A dolgunk ugyebár most az lenne, hogy e 
szerepeket, funkciókat fejtsük meg. Komoly 
ábrázattal, szédült elmélyedéssel bogozzuk, mit 
m ódosított Veszteg a lexikonszövegen, hogyan 
vág fin tort e módosítások révén a fennkölt lí- 
rizálásnak, s érezteti meg a költészet csődjének 
tragikomikus állapotát. Töprenghetnénk az egy-

és kétsorosok mélyebb értelm én, a tipográfiai 
különösségek funkcióján. Magyarázhatnánk a föl
tűnően gyakori ismétlések, a semmivel vagy 
alig m ódosított szó- és strófaismétlések gyako
riságában a szándékolt monotónia, a nyomósítás, 
a szövegberoskadtság különleges jelentését. 
(Lásd a 7.8., 40. és 51. lapokon olvasható szöve
geket.) S term észetesen hosszan kellene időz
nünk a kihagyásos versek, kötőszónyi sorok hé
zagainál, rejtelmeinél. Ilyen munka révén bizo
nyíthatnánk, hogy okosabbak, műveltebbek va
gyunk, mint a normális olvasó, értünk  olyasmit, 
amit közönséges halandó nem ért, vagy ha igen, 
csüggedten kérdezi: minek? Tehát rákapcsol
hatnánk.

Tartunk azonban attól, hogy legelőbb a szer
ző nevetne ki bennünket. Ő ugyanis tudatában 
van annak, hogy a versíráshoz se indulata, se 
kikívánkozó gondolata, se nyelve nincs. Köny
vének jóformán egyetlen érdem e, hogy ezt nem
csak elárulja, de elsőrendű problémává is avatja. 
Hogy a szó „nem fedi önnön fogalmát” (A —U  — 
- M )  vissza-visszatérő gondja. A lét hullámve
rését kimondani, megnevezni, ehhez — úgy érzi 
— ki kellene lépnie az ábécéből. (M íg nyelved) 
A maga belső világának „réteges meglepetéseit” 
szeretné kimondani, de csak a szóesőszerű is
m étlésekre telik erejéből. (Kanyar) Nem vé
letlen, hogy Vörösmartytól mottónak épp ezt 
a gondolatot kölcsönzi:

„Nem érez, aki érez
Szavakkal m ondhatót.”

És ezzel a könyvecske értékelésének kulcs
kérdéséhez érkeztünk.

Az emberiség
igazsága

Németh László; Homályból homályba. 
Életrajzi írások. I—II. Magvető, Budapest, 
1977.

Nyolc éve tart m ár Németh László összes műveinek a kiadása az 
életmű-sorozatban. A .k iadó  még két kötetet ígér. E kötetek 
tartalm aznák a politikai és történelmi tárgyú tanulmányokat 
a SORSKÉRDESEK című kötetben és tervbe van véve az 
eddig még kiadatlan és kötetben meg nem jelent hagyatéki 

tanulmányok egy kötete A LÉLEK TÁPANYAGAI címmel. Az életmű 
kiadása tehát e tervek szerint ez évben lezárul. Bár azt is tudjuk, hogy 
még mindig vannak kiadatlan színdarabok, naplójegyzetek, tanulmányok, 
amelyeknek a további sorsát: még nem ismerjük.

Ez a kötet tartalmazza Németh László önéletrajzi írásait, naplójegyzeteit 
és a kommentárral ellátott, eddig kiadatlan verseit. E kötet tehát javarészt 
ismeretlen anyagot tartalmaz ezért az olvasónak kellemes meglepetést 
jelent. Két része m ár könyvalakban megjelent és egy harm adik része is 
megjelent már a Kalangya oldalain a háború előtt. De a régi kiadások 
és a régi folyóiratszámok olyan ritka csemegét jelentettek azelőtt is, hogy 
Németh László legjobb ismerői tudtak csak róluk. így hát minden túlzás 
nélkül elmondhatjuk, hogy a mai olvasó számára e kötet fontos és jelentős
újdonságot tartalmaz. „ , , .  .

Ez a könyv tehát Németh László életművének egyik fontos alapműve 
és kulcsrendszere. Egyformán utal a művek eredetére és keletkezési 
folyamatára. Ezenkívül érzelmi áramlatai, gondolatvilaga ezer szállal fűződ
nek a többi megjelent műhöz. Mert Németh László bantukor es barmiról 
is írt, minden mű alaptémájában, hangnemeben es stílusában mindig ott 
hordta az egyéni vallomásnak, a személyes lírának hangnemet es élmény
világát. A lírikus, aki a  vers világában nem tudott kellőkép kifejlődni 
és kibontakozni, a prózai írásokban és tanulmányokban egyre erősebben 
tö r fel és teljesedik ki a szemünk láttára. O, aki a legtisztább fejű 
magyar gondolkodók egyike volt, legszebb tanulmányaiban a líra friss 
forrásvizét adja a termékeny gondolatok magvaival együtt.

Ugyanakkor a  regényei és színművei is ott rejtik magukban nemcsak 
azt a foitott hangú tartózkodó lírikust, hanem a bennünket is gondolkodásra 
serkentő éber gondolkodót is. így jön létre az a frucsa jelenseg, hogy a 
legkiválóbb magyar gondolkodók egyike, aki tudatosan sohasem művelte 
a klasszikus értelemben vett filozófiát és nem deklarálta magat filozófusnak, 
valójában mégis filozófus volt és bizton mondhatjuk, hogy Montaigne, 
Pascel és Descartes magyar utóda és kései tanítványa. Ezért bármiről is irt, 
mindig a legtisztább fejű gondolkodók és etikusok melto utódja maradt.

egyik legkedvesebb eszményképéhez, Apáczai Csere Jánoshoz.
^  Németh László életművében a gondolkodok alkat mint egy egyetemes 

érvényű és szellemű nemzetnevelő szólal meg. Ezt a pedagógiai eroszt fej
leszt i és tökéletesíti egész életében és ez szólal meg első tanulmányaitól 
kezdve a Kísérletező ember nagyszerű példaképéig es önvallomásáig.^

Németh László a maga hiányaiból, a maga sebzett érzékenységéből 
és bizonvlalanságaibói teremti meg a maga harmóniáját es életművé egyseget. 
A tájékozatlanságot és a tanulásvágyat teszi n > U , <  
akar Az élet sebeit, amikor gyógyítani akar. Önmaga es mások hibáit, 
am ikor a tökéletességre törekszik és eszményekben elve újat alkot.

1978. január 13.

E töredezett és megszakított volta mellett is e mű egységes és zárt 
egész és e tekintetben méltó a legfontosabb könyveihez.

Németh László ezt az elcsüggesztő címet, hogy Homályból homályba, 
talán a reménytelenség pillanatait idézve adhatta könyvének. A két alagút 
közötti u tat idézi a könyv. Egy olyan életét, amely a születés homályából 
az elmúlás és halál homályába tűnik el. De e képsor is csak igen 
korlátozott és szűk értelemben igaz. Igaz az élet fizikai létére értve. 
De Németh László olyan szellemi alkotó volt, akinek az életműve nemcsak 
a művészi értékében éli túl e kort, hanem tartalmának nemes embersége 
és reményt gyújtó voltában is tartós marad. A nagy életművek mindig 
a fény világát hozzák be az életünkbe.

De aki magasabb mércével méri, önmagát és munkáját, talán ezért 
is lesz néha a szokottnál szigorúbb önmagához. Minden szigorúsága 
mellett is műveiben ott lüktet az országot, népet nevelő pedagógiai 
erosz, a nagy művész humanizmusa. Válaszunk erre csak a szeretet 
és a megbecsülés lehet, mert e kettőt az ő esetében nem választhatjuk 
szét. Életműve egyesíti a legtisztább formában azt a szellemi és erkölcsi 
nemességet, amelyet a régi görögök a kalogathia névvel jelőletek és ami 
a szép és a nemesen jó  egységét jelentette. Németh László életműve 
ennek a szép fogalomnak a iegpéldásabb és legszebb megtestesítője.

Németh László életműve arra tanít, hogy ismerjük fel az igazság 
szépségét és emberi jóságát, mert csak ekkor, csak így lehetünk igazán 
emberek. Ezt az emberséget tárja fej nekünk és védi az ő életműve is. 
Ezt kell nekünk is tisztelnünk benne. D ÉSI Ábel

önéletrajzát olvasva sokszor azon csodálkozunk, hogy ennyi félelem 
és bizonytalanság közepette, ennyi seb és támadás után, a félreértések, 
támadások,-rágalmazások özönében élve több évtizedig hogyan is hozhatta 
létre mégis ezt a súlyban és művészi értékekben egyaránt kiváló életművet. 
Mert az ő írói és gondolkodói nagyságát- nemcsak a sebek és fájdalmak 
nyílt és önmagát sem kímélő feltárása jellemzi, hanem az igazságra törő 
a helyzetet mindig túlhaladó gondolkodó ritka erénye is. Ha ezekben az 
írásokban nagyon sok panasz is hangzik fel és nem egyszer a legjobb 
és leghűbb barátok ellen is, mindez mégis csak a napi fájdalmak és hirtelen 
felszisszenő érzékeny reagálások rögzítését jelentik. De a gondolkodás 
objektivitását és a lélek nemességét mindig is megőrizte tanulmányaiban 
és irodalmi műveiben. Németh László müveiben hiába is keressük a dühös 
kirohanásoknak, a szenvedélyes tobzódásnak és a pamfletek stílusának 
a nyomait.

Nemcsak a napi gondokat és. kérdéseket regisztrálta, hanem látta 
a széles társadalmi perspektívát is. Ha az életmű és az önéletrajz egységét 
és teljességét nézzük, akkor teljes joggal elmondhatjuk azt is, hogy a 
magyar irodalom egyik legtisztább jellemét, legbecsületesebb alkotóját kell 
tisztelnünk életművében és életében egyaránt. Ezt nemcsak a barátokhoz 
és harcostársakhoz viszonyítva mondhatjuk el, hanem még jobban azokkal 
szemben is, akik igaztalanul és mélatlanul tám adták őt.

A két kötet életrajz tehát alapmű. Ennek a fényében tisztábban 
és teljesebben áll előttünk a nagy alkotó és gondolkodó ember, aki a maga 
sebeit és hibáit sok kortársánál nyíltabban tárja elénk. E tekintetben, 
mint életrajzírót, szent Ágoston és Rousseau utódjának számíthatjuk'P 7(>n ír í i 1 o IrÁnni O -rórt alnnmf'.   ! _ ... . VI r f

ALEKSA TRIFUNOV

Hej te ének
Megpróbállak megírni, 
a versben megtalálni,
Szerelem, nem, nincs erre szavam.
A gyermekkor szép. nem szabad háborgatni. 
Te vers, én igazságom!
Nem szép, nem korszerű, sok hiányozna 

[belőle, te vers. 
Idegen életet írni, könnyű idegennek és

. [jónak lenni.
Hej te vers, szavakból vagy, szavak nélkül 
tömörebb, több vagy bennem.
Csörög a papír . . .?
Nyílt bírálat és tanács.
Itt vagy a versben.

Próza
Pohár jég  
Élővíz
Forr a költői pára 
a dicsősség és a szégyen 
kartávolságában 
Para kulcs a lelkekben 
Dicsősség a holtaknak 
Élet
Pohár jég
Álom pénz lelkek
ülsz könnyedén a pórus-pirkasztó

fuvallatban
F o rd íto tta : CS. SIM O N  Is tv á n

1 GULYÁS LÁSZLÓ VERSEIt+

Egyre közelebb
Utadon járunk kétszer naponta, 
reggel el, este haza.
Ki látja, hogy talpunkon az út, 
s minden rög darabja . . .

A jó  reggeltek, jó  napotok 
ránk ragadva, mint a ruha.
Egyre közelebb hajiunk a földhöz. 

t Reggel el, este haza.

Énekembe
Énekembe ne mártódjon 
mások keze.
Csak a hegyes orrú fá k , 
s e kisimult vidék.

EDVÁRD KARDEU

A szocialista önigazgatás 
politikai rendszerének

> i« i<  i i < •
ísi irányai

Edvard Kardeljnak ez a műve a küszö
bönálló XI. pártkongresszus előkészítésé
nek platformjául szolgál. Voltaképpen an
nak az értekezésnek és bevezetőnek a bő
vített változata, amelyet a JKSZ KB Elnök
sége kiinduló alapként fogadott el 1977. 
június 13-án megtartott harmincadik ülé
sén a politikai rendszerünk további fej
lesztéséről és a JKSZ föladatairól folyta
to tt vitához. Mélyreható elemzésével nagy 
érdeklődést váltott ki nemcsak hazánkban, 
de külföldön is, s az elmúlt évben a poli
tikai könyvek közül a legnagyobb sikert 
érte el. Egyesek a politikai irodalom best; 
sellerének nevezik, mások mindennapi 
használatra szánt kézikönyvnek. Mindkét 
megállapítás helyénvaló, mert az utóbbi 
idők legolvasottabb tanulmánya és nél
külözhetetlen további elméleti és gyakorla
ti munkánk során, mivel hat fejezetében 
számos tévhitet oszlat el és a forradalmi 
tevékenység irányvonalát adja. Joggal ne
vezte Stane Dolanc, a 'JK S Z  Végrehajtó 
Bizottságának titkára rendkívül mélyre
ható filozófiai, szociológiai és politikoló- 
giai tanulmánynak, amely „korunk min
den jelentős kérdésének figyelembevételé
vel készült és számottevő módon gazdagít
ja  a marxizmust és a Kommunista Szövet
ség elméletét a szocialista önigazgatású 
társadalom ban", éppen ezért — ugyancsak 
Dolanc elvtárs szavai szerint — „a  legje
lentősebb és legmélyrehatóbb marxista 
művek egyike, amely az utóbbi évtizedben 
a világon megjelent” .

Magyar nyelvű fordítása a szerbhorvát, 
szlovén, macedón és albán nyelvű kiadás
sal egyidejűleg került ki az újvidéki Fórum 
nyomdájából. Az ötezer példány nagy ré
sze rövid idő alatt elkelt. A 240 oldalas, 
szép kiállítású könyv ára 22 dinár.
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Fortély
A z ú jo n n an  vásáro lt fe- rad n a k  benne (ap re tű ra ), a-

h é rn em ü t — a k á r  m űanyag , m elyek az érzékeny  b ő rű e k -
a k á r  p am u t — h aszn á la t e- nél a llerg iás tü n e tek e t okoz-
lő tt m ossuk  á t, m ert a gyár- h a tn a k  (bőrv iszketést, ap ró
tás  so rán  o lyan  any ag o k  m a- pörsenést).

II FŰSZEREK RENESZÁNSZA
A következő sorozatban szeretnénk felkelteni az érdeklődést egy kissé 

ism eretlen, pontosabhan elfelejtett szakácstani ágazat iránt — a fűszerek, a 
fűszerezés iránt. Szó lesz benne néhány ism ert fűszerről és megannyi ism eret
lenről. Az ism ert fűszereknél törekedni fogunk arra, hogy valami újat mond
junk róluk. Először azonban lássuk, honnan ered a fűszerezés, vagyis hogyan 
kalandoztak fűszereink a múltban.

Az első Írásos okmány Babilonból származik. Megemlíti a köményt, sze- 
zámot, kaprot, kardam omot, kakukkfüvet, édesköm ényt és a sáfrányt. Az 
ógörögök is használták azoknak a fűszereknek nagy részét, amelyeket mi is 
ismerünk. ír róluk Cato, Lucullus, Dioscurid — főképpen a növények term esz
tésére  fordítva nagy figyelmet. Nagy Károly francia király és római császár 
pedig elrendelte az állami és kolostori birtokokon a ma általunk is ismert 
fűszerek és gyógynövények term esztését. Listáján a következő növények szé
peitek: ánizs, angelika, kömény, üröm, bazsalikom, istenfa, kakukkfű, izsópfű 
stb. Marko Polo viszont keleti utazása alkalmával sok új fűszer használatát 
ism erteti leírásaiban.

Mindezeken túl azonban Magellán és kapitánya, Del Cano érdem elnek 
legtöbb elism erést, mivel ők hozták európai földre a legtöbb egzotikus (tró 
pusi) fűszert. Bár Magelán éle té t vesztette egy fűszerszállítás során, kapitánya 
cím ert választhatott magának a királytól elismerésül. C ím ere két fahéjból, 
három szerecsendióból és tizekét szem szegfűszegből állt.

Említésre méltó, hogy a magyarok kedvenc fűszere, a tö rö tt  paprika elő
ször 1775-ben Csapó G. könyvében jelenik meg. Azóta a „Hamupipőkéből 
primadonna le tt” .

A XVIII. és a XIX. században a szakácskönyvek legtöbbje em lítést tesz 
a fűszerek bőséges használatáról. Ebből arra követetkeztethetünk, hogy a fű
szerezésben szükség van reneszánszra, fel kell újítani azt, amiben őseink élve
zetüket lelték. Nagyanyáink fazékjaiból bezzeg nem maradtak ki a jó illatú 
fűszerek. Ezeket próbáljuk meg felújítani. Egy probléma azonban van: ma 
ezeket a fűszernövényeket nem találhatjuk meg a határban, m int hajdanán!

De lássuk csak, mit is nevezhetünk ma fűszernek? Fűszer mindaz a 
növényi vagy állati, valamint ásványi anyag, amelytől ételeink ízt, zamatot, 
szép színt és különösen jó illatot kapnak.

Mint már em lítettük  a fűszerezés régi tudom ány. Ezt bizonyítják a régi 
könyvek, irományok, hieroglifák . . .  A fűszerezéshez szükséges az anyagisme
re t tudománya, bátorság, ízlés, az élvezet lehetősége, az új iránti fogékonyság. 
A következőkben látni fogjuk, hogy m iért fontos minden egyes fűszernél ez az 
ö t feltétel a fűszerezésnél. Először azonban lássuk a fűszerek konyhai felosztását.

1. Fűszernövények: a) zsálya, rozmaring, majoránna; b) metélőhagyma, 
fokhagyma; c) címet, szegfűszeg, bors; d) borókabogyó, áfonya; e) vargánya, 
szarvasgomba; f) sóska, pipacs; g) mandula, fenyőmag; h) citrom - narancshéj; 
i) komló, borostyán. 2. Só. 3. D eh idrált é te l íz e s ítő k : a) Vegeta, Veda, 
Zacin C. 4. M ártások: a) ketchup, szója, W orcester. 5. Füszerkeverékek: 
a) curry-por.

A következőkben legelőször a fűszernövényekről lesz szó, ugyanis a többi 
ízesítő is ezekből tevődik össze.

Cifra Piroska, B ecse: „K özös 
m egegyezés alapján elválok  fér
jem tő l. T e lk em re  ép ítettü n k  
egy családi házat. Ki szeretn ém  
fizetn i férjem  részét. A házat 
m ár fe lérték e ltü k . K ell-e szá 
z a lék o t fize tn i és m ennyit tesz  
ki ? T ulajdonjogot szerzek -e  e z 
á lta l vagy csak é lv ez e ti jogot?  
M ilyen k ö ltségek  terhelnek  
m ég ebből a jogügyletből?”

Mivel adásvételi szerződésről 
van szó, véleményünk szerint a 
jogügylet forgalmi illeték alá esik. 
Nem ajánlatos az ügyet ajándéko
zási szerződéssel keresztülvinni, 
m ert az később támadható. Azon
kívül: tulajdonképpen vételről van 
szó és ez kijátszása lenne az in
gatlanforgalom utáni illeték tö r 
vényének. Az átírási illeték nagy
sága függ a fölértékeléstől és a 
százalékkulcstól. Ezt megtudhatja 
a községi szkupstina javadalmi hi
vatalának illetékkivető osztályán. 
Ezt m indenesetre jobb a válóper 
megindítása vagy a házasság fel
bontását kimondó íté le t meghoza
tala e lő tt megcsinálni., Adásvétel 
esetén teljes tulajdonjogot kap és 
azt a telekkönyvbe is átvezetik. 
A szerződés összeállítását és a t e  
lekkönyvi beadvány elkészítését, 
a szükséges adóbizonylatok beszer
zését kérheti a községi jogsegély
nyújtó hivatalban vagy a községi 
bíróságon, amikor az a polgárok 
számára panaszfelvételi napokat 
ta rt.

F. K-, Ada: „T estvérünk után  
1975-ben a törvén yes örök lési 
rend alapján m egörök ö ltü k  an
nak ingó és ingatlan vagyonát.
1977-ben egyik negyedik  leszár
m azás alá e ső  rokona pert in
d íto tt  ellenünk. A pert e lv esz 
te t te . M ost perújítást kért. 
Van-e erre  joga? F igyelem be  
jöh et-e  m in t örökös?

A törvény értelm ében a per
újításra akkor kerülhet sor. ha a 
felperes a jogerősen befejezett per
ben olyan új tényeket vagy bizo
nyítékokat tud előadni, amelyek
ről eddig tudomása nem volt és 
azok felhasználásával a bíróság más 
döntést hozhatott volna. Ezért a 
per megindítása miatt nincs szük
ség aggodalomra. Az elhalt sze
mély után leszármazói, örökbefo
gadottja és ezek leszármazói, nagy
szülei és gyermekei örökölhetnek, 
ha az örökösödés a törvény és 
öröklési jog szerint megy véghez. 
Az örökösödési rend közelebbi 
körébe tartozók kizárják a távo
labbi körbe tartozókat. Ha tehát 
a későbben jelentkezet oldalági 
örökös távolabbi körbe tartozik, 
akkor a fenti örökösödési jogelv 
szerint nem örökölhet.

Sarnyaí V aléria moholi és Csa
bai B erta  zombori olvasóinknak 
üzenjük, hogy rovatunk körzér- 
dekű jellege miatt a kérdésekre 
csak a rovaton belül válaszolhatunk. 
Esetleg a név, a helységnév és a 
kérdés elhagyásával. Amennyiben 
ez számukra megfelel, kérjük, ír
ják meg és esetleg jelige alatt vá
laszolunk____________ Dr. H . J.

Citromos
raguleves

H ozzávalók: 1 kiló lapocka (bor
jú  vagy sertés), vöröshagyma, zsír, 
liszt, petrezselyem, citrom, kocka
cukor.

A húst megmossuk, feldarabol
juk, hagymás zsiron pirítjuk, kevés 
vízben pároljuk 1 kanál zsír hozzá
adásával. Amikor a hús puha, le
vesszük a fedőt a lábasról, kevéssé 
lisztezzük, meghintjük vagdalt pe
trezselyemmel, feleresztjük vízzel 
és néhány csepp citromlevet adunk 
hozzá. Végül 1—2 kockacukrot a 
megmosott citrom héján ledörzsö
lünk és hozzáadjuk. Spagettivel tá
laljuk.

Hússzelet 
olasz módra

Hozzávalók: karajszeletek (bor
jú  vagy sertés), hagyma, tejföl, liszt, 
só, kevés bor, savanyú uborka.

A karajszeletet forró zsírban 
mindkét oldalukon pirosra sütjük. 
Kivesszük a zsírból, majd 1 fej 
apróra vágott hagymát a zsírban 
megpirítunk, tejföllel fölöntjük és 
kevés liszttel besűrítjük. A leszűrt 
m ártásba visszahelyezzük a sült 
szeleteket és puhára pároljuk. Ha 
a mártás sűrűsödne, kevés borral 
felhígítjuk. Végül a mennyiséghez 
mért savanyú uborkát keskeny csí
kokra vágjuk, a mártáshoz adjuk, 
átforraljuk. Citromszeletekkel tá
laljuk. Burgonyapüré finom hozzá.

Natúr szelet 
marhahúsból

H ozzávalók: főtt leveshús (mar
hahús), bors, só.

A megfőtt leveshúst ledaráljuk, 
ízesítjük sóval, borssal. Szeleteket 
formálunk és forró zsírban ugyan
úgy kisütjük, mint a sertésszelete
ket. Főzelékhez feltétnek tálaljuk.

Vacsoraétel
Hozzávalók: 25 deka tehéntúró, 

kevés tej, 2 alma, 1 vöröshagyma,
I csomag retek, tejföl, só, bors, 
piros paprika, savanyú uborka, bur
gonya.

A tehéntúrót kevés tejjel össze
keverjük és szitán áttörjük, 2 kis 
reszelt almát, 1 kisebb fej vörös
hagymát ugyancsak reszelve és 1 
csomó reszelt retket összekeverünk 
a túróval.. 3—4 evőkanál tejföllel, 
sóval, borssal, piros paprikával íze
sítjük. Végül kockára vágott sava
nyú uborkával díszítjük és héjában 
főtt burgonyával fogyasztjuk.

„Ischler”
Hozzávalók: 28 dkg vaj, 28 dkg 

liszt, 14 dkg cukor, 14 dkg há
mozott őrölt mandula, kevés só 
és fahéj, 1 evőkanál rum, barackíz, 
csokoládémassza.

A vajat a liszttel elmorzsoljuk, 
összedolgozzuk a többi hozzávaló
val. Hideg helyen pihenni hagyjuk. 
Lisztezett gyúródeszkán késhát vas
tagságúra nyújtjuk, nagyobb pogá
csaszaggatóval kivágjuk. Zsírozott 
sütőlemezre helyezve, középmeleg 
sütőben aranysárgára sütjük. Ha 
kihűlt, 2—2 karikát barackízzel 
összeragasztunk, csokoládémázzal 
bevonjuk és fél tisztított mandulát 
helyezünk rá.

1978. január 13.

SPORTOSAN
Tavaszra a zakó elm aradhatatlan kísérője lesz a hullámzó aljú 

szoknyáknak és az egyenes szárú nadrágoknak. Hosszú kihajtó, zseb- 
patni, hátul keskeny övpánt díszíti. A férfifazonú kabátkához mellény 
is készülhet.A ngelika (1.)

Az angelika magasra növő zöidnö- 
vény. Erősen illatos, az ánizshoz ha
sonló. Zöld levelei háromfelé ágaznak, 
augusztustól szedhető a term észet
ben. Felhasználható a levele, gyökere, 
valamint magja. Északról származik, 
nálunk ritkán található. Az angelikát 
legtöbbször házilag előállított likő
rök készítésére használják, valamint 
levesek, mártások, péksütemények ké
szítésekor (a magját). Levele saláták 
és főzelékfélék izésítésére szolgál. Van
nak vidékek, ahol a szárát cukorszi
rupban tartják és mint édességet fo
gyasztják.

Fűszeres lepények . Hozzávalók: 4 tojás sárgája, 20 deka darált mandula. 
2 deka darált angelíkagyökér, 2 deka narancshéj, 2—3 szem ánizsmag, 8—10 
szem mandula, 25 deka cukor, 4 kanál liszt, 2 deka cimet, 4 tojás fehérje. 4 
személyre piskóta tészta.

Összehabarjuk a hozzávalókat, a piskótatészta kivételével. A piskótát 
kerekre vágjuk (1 cm vastag legyen), majd rákenjük a felvert masszát, 0,5 cm 
vastagon. A sütőben enyhe tűzön kisütjük, cukormázba m ártjuk és — ha 
kihűlt — felszolgálhatjuk.

G O N C Z L IK  G yörgy
okleveles szakács
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Kedves olvasóink, véleménykutatásunkban résztvevő háziasszonyaink, el

érkezett az ideje annak, hogy beküldjék nekünk véleményüket és önálló 
receptjeiket, amelyeket a tejgyár por alakú termékeinek kipróbálása alkalmával 
szereztek illetve állítottak össze. Nagyon szeretnénk, ha őszintén megírnák 
tapasztalataikat, tekintet nélkül arra, hogy azok pozitívak vagy negatívak. 
Reméljük, hogy a rendelkezésre álló idő elegendő volt arra, hogy a vállalkozó- 
kedvűek kipróbálják a tej-, a gesztenye-, a sütőtök- és a sárgarépaport. 
A hozzászólásokat rovatunkban folyamatosan közöljük a receptekkel együtt. 
A leveleket • tehát január 15-e és 25-e között kérjük beküldeni címünkre: 
7 NAP, O tthon és család, 24000 Subotica, Trg Slobode 2.

H a D i r g c D Ü t í  s z z © n a a  

Ú C B W Ű Ú S
Egyszínű anyagból készült, ke

rek asztalra való térítőt csipke
széllel tehetünk széppé, üdévé. A 
horgolás készülhet a terítő alap
anyagának megfelelő horgolófo
nálból vagy hozzá illő más színű
ből. A leszámolható minta jel- 
magyarázata a következő:

I láncszem 
1 hamispálca 

egyráhajtásos pálca 
3 egyszerre befejezett pálca

tP —  3 egy helyre öltött, egyszerre befejezett pálca 
 2 pálcacsoport között három láncszemes pikó

/#■

Tisztelt Szerkesztőség!
Egy kéréssel fordulnák m agukhoz. K érem , am ennyiben tudnak  

segíten i rajtam , seg ítsen ek . A rról van szó , hogy d ecem b er 9-én vagy 
16-án m egjelen t az O tthon  és család rovatban egy könyv cím e: N em i 
nevelés a családban. M indenfelé k erestem  a könyvet, de nem  tudtam  
b eszerezn i. K érem  ön ök et, am ennyiben postán m egküldik  a könyvet, 
á tv é te le  után azonnal e lkü ldöm  az árát és az önök kö ltségét. Ha 
nem  tudják m egküldeni, akkor értesítsen ek  arról, hogy hol vehetném  
m eg.

Fáradozásukat e lő re  is hálásan köszönöm . Baráti ü d vözlettel 
állandó olvasójuk

LAJKÓ A ntal

Az O tthon és család kiskönyvtárában ajánlott könyveket a Fórum köny
vesboltjai árulják Mi csak ajánljuk az olvasásra célszerű műveket, elküldésükre 
nem vállalkozhatunk. Amennyiben olyan helységben jár, ahol Fórum könyves
bolt van, érdeklődjön a könyv után, minden bizonnyal megkapja.

lemeztalpú ródli
Az áramvonalas ródli lényege, hogy 

nem két talpon, hanem léckeretre 
erősíte tt széles lemezcsíkon, csúzsik, 
amely egyben ülőfelületként is szol
gál. Ebből következően súlya csekély, 
tehát lényegesen könnyebb a szállí
tása és a lejtőn való fölhúzása. Éppen 
ezért ajánlatos a szánkóra féket is 
szerelni. A ródli 350x750 mm-es ke
re té t 30 x 50 mm keresztm etszetű léc
ből állítsuk össze. A két orrdeszka 
vastagsága 30 mm, szélessége 250 mm.
Kialakításukhoz egy 700 mm hosszú 
deszka két végét kerekítsük le és 
ferdén úgy vágjuk keté, hogy a két 
darab lehetőleg egyforma legyen. A 
talp nem rozsdásodó fém-, esetleg 
műanyag lemezből készül. Süllyesz
te t t  fejű facsavarokkal erősítjük a ke
re t alá, illetve az orrdeszkák élére.
Végül a két féket szereljük föl. Hasz
nálatbavétel e lő tt ne feledkezzünk meg 
a farészek többszöri lakkozásáról.

Ott 01 S/Ki
10, no LltKÍKl XxíO

mAmam

NAPSUGARAS ŐSZ

fáradtat» Kocsis bácsi
— Jó helyen járnak — fogadott be- 

nünket KOCSIS JÁNOS a topolyai 
nyugdíjasegyesületben, amikor el
mondtuk jövetelünk célját.

— Nyugdíjas vagyok, dolgozom, 
társadalmi politikai munkát végzek, 
és a lapjukat is olvasom — folytatta 
Kocsis bácsi. S aztán sem kellett so
kat biztatni, sorban elmondott min
dent, ami bennünket érdekelt. Az ilyen 
riportalanyokat szeretik az újságírók 
leginkább, sok adathoz jutnak, és ala
posabban megírhatják a cikket. Ro
konszenves, gyors beszédű beszélgető- 
társunk pedig már folytatta is:

— Tőzsgyökeres topolyai vagyok, 
itt születtem 1916-ban. A két polgári 
után kereskedőinas lettem, de oly ki
csi volt a fizetés, hogy átmentem a 
téglagyárba édesapám mellé dolgozni. 
Aztán azt is otthagytam és a vasútra 
mentem pályamunkásnak. A munka
idő u tán tanultam, befejeztem a négy 
polgárit. Közben jö tt a háború. 1944- 
től 1946-ig a Petőfi-brigád tagjaként 
harcoltam. A fölszabadulás után több 
helyen dolgoztam, először tisztviselő
ként majd főkönyvelőként. 1958-ban 
kezdtem el közgazdasági középisko
lába járni, s három év alatt a négy

éves tananyagot meg is tanultam. A 
beosztásom ezután ugyan m aradt, de 
a fizetésen bizony jól meglátszott a 
középiskolai diploma hatása. Kellett 
is ez a „váltózás", mert ekkor már 
18 éve nős voltam, a két gyerek is jól 
felcseperedett. Végül is két éve a vá
rosrendezési intézett pénzügyi tervező
jeként mentem nyugdíjba. Akkor töl
töttem be a hatvanadik életévemet. 
A sokévi munka után kellett egy kis 
pihenés. így csak tavaly kezdtem itt 
a nyugdíjasegyesületben tevékenyked
ni. Most a könyvelési munkákat vég
zem. Még mindig nem érzem, hogy 
elfáradtam. Sőt nagyon is fiatalnak 
érzem magam, mert állítom, hogy csak 
azok a nyugdíjasok öregednek meg, 
akiknek semmittevéssel telik a nap
juk. Az egyesületen kívül tagja va
gyok a helyi közösség békéltető ta
nácsának, a bíróságon ülnöknek vá
lasztottak meg, küldött vagyok a Szo
cialista Szövetség Községi szervezeté
ben, titkára vagyok a harcosszövetség 
I. helyi .szervezetének és hogy valami 
sportot is említsek, tagja vagyok a 
palicsi sporthorgász szövetségnek is. 
Nincs sok szabad időm, az igaz, de 
a három unokával mindig eljátszom.

különösen így télvíz idején, amikor 
nem lehet horgászni. A egészségem 
is jól szolgál, csak a reuma kínoz néha, 
de még egyelőre jól bírom. Az ülé
sekre. összejövetelekre könnyen járok 
a kis Fícómmal, s így el sem fáradok. 
Pihenésként nagyokat sátálok. kerék
pározom s néha célba lövök. Minden 
délután újságot olvasok; a 7 N apot 
is vesszük, mióta megjelenik. Meg
találok benne sok mindent, mert ma
gam is sokoldalú vagyok, csak a spor
tot hiányolom a lapból.

A topolyai nyugdíjasok helyzetéről 
kérdeztük ezután Kocsis bácsit:

— A .tervek szerint már a jövő év
ben új otthont kapunk, s akkor biz
tosan mozgalmasabb lesz a mi minden
napi életünk is. mert ez az otthon kicsi 
és korszerűtlen. Nyaralónk is van a 
batinai Zöld szigeten, ahol hozzáfér
hető áron üdülhetünk. Nem túl nagy 
az érdeklődés, mert a topolyai ember 
is olyan, hogy csak a városa szok
nyája mellett szeret legjobban. Mi 
horgászok tavaly is ott töltöttük a 
nyarat, mert a folyón jól harap a 
hal.

(szht)

ORVOS1 CSALÁDIM
Á R T H A T -E  A  

G Y Ó G Y F Ü R D Ő
Sclerosis m ultip lex . — „Lá
bam  zsibbad, gyenge, rossz az  
egyensú lyom . A  d iagnózisom : 
sclerosis m u ltip lex . Még nem  
h allo ttam  erről a betegségről. 
Ism erőseim  .gyógyfürdőt aján
lanak. N em  tudom , seg ít-e  raj
tam  a fürdő, és szeretn ék  tö b 
bet tudni a bajom ról, m ert or
vosaim  csak azt m ondják, hogy 
gyulladás.”

A sclerosis multiplex sok foltú 
keményedés, a központi idegrend
szer gyulladásos megbetegedése. 
Az idegrendszer fehérállományá
ban szétszórtan gyulladásos beszű- 
rődések és velőtlenedési gócok 
lépnek fel. Az idegszövet helyét 
gliaszövet, kötőszövet foglalja el. 
Több gócú megbetegedés. A kli
nikai kép ingadozó a gócok számá
tól és elhelyezkedésétől függően.

Az úgynevezett autoimmun meg
betegedések közé tartozik. Kü
lönféle külső behatások, leggyak
rabban vírusos fertőzések megká
rosítják, denaturalizálják a szerve
zet fehérjeit, megváltoztatják a fe
hérjemolekulák szerkezetét. Ezek 
a fehérjék a szervezet számára ide
genekké válnak és a szervezet el
lentesteket term el megsemmisíté
sükre. Viharos gyulladásos folya
mat jön létre, s ez kárt okoz az 
idegrendszerben

A betegség leggyakoribb jelei: 
végtaggyengeség, kisebb-nagyobb 
bénulás, zsibbadás, egyensúlyzavar, 
néha látási zavar. Jellemző, hogy a 
szimptómák nagymértékben visz- 
szahúzódnak, de a betegség hullá
mokban megismétlődhet. Ismétlő
dő rosszabbodások elkerülhetők 
megfelelő életmóddal és kezelés
sel. Újabb fellángolást válthatnak 
ki forró fürdő, nagy testi megeről
tetés, lázas megbetegedés,elhúzó
dó lelki feszültség, alkoholfogyasz
tás stb. A gyógyfürdők kifejezet
ten károsak e betegség esetén. 
A legkisebb meghűlést is „ki kell 
feküdni" és megfelelően kezelni.

A baj gyógyítása az utóbbi idő
ben mind sikeresebb, de csak ha 
a beteg betartja az orvos utasítá
sait és megfelelő egészséges élet
m ódot folytat.

Dr. Szakács György
ideg- és elmegyógyász

K É T O L D A L I  
H E R E -G Y U L L A D Á S

S Ü R G Ő S. — Egy olvasónk  
fe lesége  arra panaszkodik, 
hogy a férjének kétoldali he
redaganata van, de — a nagy 
fájdalom  e llen ére  — nem  akar 
orvoshoz fordulni.

Vizsgálat nélkül nem tudjuk 
megállapítani, hogy a daganatot 
mi okozta, s hogyan kell kezelni. 
Feltételezzük, hogy férje időköz
ben már belátta: orvosi vizsgálat 
és kezelés nélkül gyógyulásra nem 
számíthat. Ezért reméljük, hogy 
e sorok megjelenéséig már min
den jóra fordul.

MARGIT. — A rra panaszko
dik, hogy fejbőre korpás. N oha  
töb bféle  kenőcsöt és sam pont 
használt, javulást nem  tapasz
ta lt.

Bizonyára elkerülte a figyelmét, 
hogy az utóbbi időben többször 
is foglalkoztunk ezzel a jelenség
gel. Elmondottuk, hogy a fejbőr 
korpásodása csak egyik megjele
nési formája a seborrhoeás, azaz 
zsíros bőrnek. Ez a kórfolyamat 
a bőr faggyúmirigyeinek fokozott 
működésén és a te rm elt bőrfaggyú 
összetételének megváltozásán alap
szik. Seborrhoeás te rü le t az arc
bőr, a szegycsont fölötti és a la
pockák közötti bőrfelület, a fül
kagyló mögötti részek, a hónalj, 
a lágyék és a köldök környéke. 
Ezeken a helyeken piros, barnás 
foltok jelenhetnek meg enyhe ned- 
vezéssel és zsíros vagy kevésbé 
zsíros felrakodással, vagyis korpá
sod ássál. A hajhullás és a kopaszo
dás is annak a következménye, 
hogy a fejbőre zsíros. Gennyese- 
dés is gyakran jelentkezhet. Téves 
a felfogás, hogy az ilyen bőr csak 
helyi jellegű elváltozás. Az egész 
szervezet hormonális, ideg- és 
egyéb rendszerének, köztük az 
em észtőrendszer rendellenes mű
ködésének következménye. Azért 
nem használt a sampon és a kenőcs, 
m ert az em lített rendellenessége
ket nem vette  figyelembe. Csak 
alapos kivizsgálás után lehet okj 
kezelést kezdeni. Ilyenkor kénes 
készítményeket kell alkalmazni 
por, kenőcs és folyadék formájá
ban. Jót tesz a napozás és a kvar
colás is.

Dr. SZILÁGYI N ándor

E L L E N Ő R Z Ő  
V IZ S G Á L A T

MÉG EZT IS? -  „A  m ú lt  
héten  b em en tem  a belügybe, 
hogy m eghosszab b íttassam  
hajtási jogosítványom at. N em  
sikerü lt. A zt m ondták, az én 
korom ban m ár orvosi b izon y ít
vány is kell hozzá, azzal jöjjek  
vissza. O rvosnál alig jártam  
é le tem b en , m ost sem  érzem  
m agam  betegnek. N em  vagyok  
én buszsofőr, csak a gyü m öl
csösöm b e akarok kijárni, oda 
is m indig nappal járok. M iért 
nyúzzák m ég ezzel is a sze 
gény nyugdíjasokat?”

Meg kell nyugtatnom levélírón
kat, szó sincs „nyúzásról” . Azt 
ugyan elhiszem, hogy nem okoz 
számára öröm et a bizony némi 
fáradozással és kiadással járó o r
vosi vizsgálat, de tekintse a dol
got elkerülhetetlen, szükséges 
rossznak, és minél hamarabb je
lenjen meg valamelyik arra felha
talm azott egészségügyi intézmény
ben, annál is inkább.

Hatvan éven felül rohamosan 
csökkennek képességeink, már e- 
zé rt is indokolt hát a kétévenkén
ti rendszeres orvosi ellenőrző vizs
gálat. Romlik az em ber látása, hal
lása, fáradékonyabb, mozdulatai 
bizonytalanodnak, bizony sok 
mindenben „nem a régi" már. A 
gépkocsi „veszélyes üzem” , veze
tése közben nemcsak önmagunkat 
veszélyeztethetjük, nemcsak a ma
gunk é le téért vagyunk felelősek. 
Amikor á kormánykerék mögé ül
tünk, önként magunkra vállaltuk 
a gépjárművezetéssel járó erköl
csi és büntetőjogi felelősséget.

No persze, szó sincs arról, hogy 
a hatvan éven felüliek alkalmat
lanok a gépjárművezetésre. Sok 
dologban előnyöket élveznek a fia
talokkal szemben, nagyobb az élet- 
tapasztalatuk, ritkábban cseleksze
nek meggondolatlanul, kevésbé vlr- 
tuskodnak, nem fűti őket annyira 
az önmaguk és mások éle té t veszé
lyeztető beteges versenyzési szel
lem, mégis a saját érdekük, hogy 
idejekorán megtudják: az öreguras 
ballagásnál hússzorta sebesebben 
való haladás már nem nekik való.

K Ú N  SZ A B Ó  Pál
pszichológus

1978. január 13. 19



középkorú  farmernadrágom  
férfi a nyakába ü lte tv e  vi
szi k isfiát. N e m  volna eb
ben sem m i különös, ha a 

k. fénykép  nem  P ierre T ru
deau m in isz tere ln ö k ö t m utatná  
m exik ó i h ivata los tartózk od ása  
idején. N ém e ly ek  fe lk iá lto ttak :  
m icsoda kedves k özvetlen ség  ! Má
sok m egb otrán k oztak : egy  kor
m ányfő a h ivata los lá togatáson

Bokassa, a  K özép-afrikai K öztár
saság e ln ök e  és G iscard francia  
köztársasági eln ök  testvér i csó

k o t v á lt Bangui repü lőterén

alkalm azkodjék  a p rotok o llh oz, 
am ely  szigorúan  e lő írja  a v iselke
dési szabályokat!

A  szu perszon ikus repülőgépek , 
a „repü lő  nagykövetek” és n em 
z e tk ö z i ta lá lk ozók  korában a ha
gyom án yos d ip lom áciai protokoll 
is óhatatlanul m egvá ltoz ik . Már 
csak néhány ország  ragaszkodik  
szigorúan  a hagyom ányokhoz. 
Még a kü lönösen  b onyolu lt cere
m ón ia  rendszeréről ism ert V ati
kánban is egyszerű söd tek  a pro- 
tok ollszabályok .

Annak idején nagy fe ltű n ést kel
te t t ,  hogy am ikor a pápa k ihall
gatáson  fogadta Kennedy elnök  
fe le ség é t, a h ivatalos m egszó lítá s  
h e ly e tt  így ü d vözö lte : „Ó , Jacque- 
lin e.”

A protok o ll ism ere te  m ég m a  
is valóságos tudom ányág. A  szak
ér tő k  sok atm on d ó  k ö v e tk ez te té 
sek e t vonnak le k ét ország kap
cso latára  vonatk ozó lag  a h ivatalos 
lá togatások  cerem ón iá ib ó l. A  pro
to k o ll, de kü lönösen  annak m eg
sér té se  p olitikai fegyver is lehet. 
P éldául rendkívül fon tos a pon
tosság . A legkisebb k ésést vagy 
m ás fig y e lm etlen ség e t a m ásik fél 
szándékosnak  tek in th eti és levon
hatja a m aga k ö v e tk ez te té se it . 
E zért a nagy fővárosokban, ahol 
nem  könnyű d o log  gépkocsival e l
jutni a város egyik  végéből a m á
sikba, a n agykövetek  és d ip lom a
ták sokkal előb b  elindulnak a ta 
lá lkozásra vagy fogadásra. E gyet
len d ip lom ata  sem  k ock ázta th at

ja, hogy egy forgalm i dugó m eg
zavarja k ét ország politikai kap
cso lata it.

— Gyakran egy órá t is várakoz
tam  a nagykövetség vagy a rez i
dencia szom széd ságában , hogy  
percre p ontos legyek  — m ondja  
egyik ta p a sz ta lt nagykövetünk. — 
M agam  is lá ttam  a nagykövetség  
ablakából k inézve, hogy a m eg
h ívo tt d ip lom aták  tü relm esen  vá
rakoznak kocsijukban, hogy pon
tosan a k ije lö lt időben léphesse
nek be a szalonom ba.

A z állam fők  vagy korm ányfők  
lá togatása  á lm atlan  éjszakákat 
szerez  a p ro tok o llo sztá ly  dolgo
zóinak. A látogatás e lő t t  a két 
fél m in tegy  k é tezer  pontban á l
lapodik m eg, a  ü d vözlés cerem ó
niájától kezd ve a ta lá lk ozók  rész
le te in  keresztü l az ü lte tési sor
rendig és az  e lszá lláso lás m inden  
kérdéséig. A zt is e lő re  le kell 
szögezn i, hogy a ta lá lkozón  m i
lyen ö ltö z é k e t v iselnek  az állam 
fők, h iszen  ki tudja, m ilyen  kö
v e tk e z te té se k e t  vonna le a sajtó, 
ha az egyikük ünnepélyesebben  
lenne fe lö ltö z v e  a m ásiknál.

A  rangsor m indig n ehéz prob
lém a v o lt a  n em zetk ö z i tárgya
lásokon. A  karlócai béke aláírá
sakor, 1699-ben például kerek, ö t
a jtós p avilont é p íte tte , hogy az ö t  
ország k épviselője  egyszerre  lép
hessen  be, m ehessen  a kerek a sz 
ta lh oz és irhássá alá a b ék eszer
ződ és ö t  példányát. A dip lom áciai 
rangsor k érd éseit jó részt szabá

lyozta  az  1961-ben B écsben alá írt 
n em zetk ö z i p rotok o llegyezm én y .

C inikusabb m egfigyelők  szer in t  
igazán nagy vá ltozás csak az  é t
rendben m en t végre. Egy d ip lo
m áciai ebéd  étlapja m ég nem  is 
olyan régen legalább ötven  fogás
ból á llo tt. És m ost?  A m ikor T ito  
elnök  B elgium ba lá to g a to tt, a bel
ga király díszvacsoráján m indösz- 
sze  levest, halat, ürüpecsenyét, 
sa látát, fagyla ltot szo lgá ltak  fel. 
T erm észe tesen  fehér és vörös bor
ral, pezsgővel, h iszen ezek  a po
h árköszöntők  kellékei.

A z ö ltö zk ö d ési szabályok is vál
tozn ak . A  jugoszláv protokoll pél
dául sem m ilyen  esetb en  sem  irja 
e lő  a frakkot és a  c ilin d ert, am ely  
a nyugati országok  protokolljában  
bizonyos a lkalm akkor m ég k ö te
lező . A m i a h ö lgyek et ille ti, az  
egykor n é lk ü lözh etetlen  kalap im 
m ár a m ú lté . Csak néhányan ra
gaszkodnak  hozzá, például az  an
go l királynő. A m ikor teh á t II. Er
z séb e t h ivatalos lá togatást tesz  
egy m ásik országban, az  ő társa
ságában m inden m ás hölgynek is 
kalapot kell v iseln ie .

A  d ip lom ata  foglalkozás vala
m ikor a legvonzóbbak és legjob
ban fiz e te tte k  közé ta r to z o tt. Ma 
m ár nem  igy van. Legalábbis ha
zánkban. A  d ip lom ata  munkája  
igen m agas szin tű  k ép ze ttség e t  
és nyelvtudást követe l, n eh éz és 
fe le lő s, az utóbbi időben pedig 
m ár veszé lyes m unka is. A  m e
rénylők  és em berrab lók  egyre  
gyakrabban v eszé ly ez te tik  a dip
lom aták  é le té t . A jugoszláv kül
ügyi szolgálatban  a k ereset nem  
tú lságosan m agas, v iszon t a kül
földi é le t , a gyerekek  n ev e lte tése  
nagyon sokba kerül, igazán nagy 
karrier pedig csak k evesek  e lő tt  
nyílik. E zért a jugoszláv fia ita lok  
m a úgy gondolják , hogy nem  na
gyon érd em es d ip lom atának  len-

Nyolcvannégy autót tört fe l , 
lakásokat, nyaralókat, étterme
ket és kioszkokat rabolt k i egy 
müncheni gyerekgengszterbanda, 
amelynek főnöke egy tizenhárom 
éves fiú  volt. A betöréseket olyan 
tökéletesen hajtották végre, hogy 
a rendőrség hónapokig egy hasz
nálható nyomot sem talált.
A gyermekbetörők rövid idő alatt 
hatalmas összeget tulajdonítot
tak el.

•  •  •
Brigitte Bardot, a negyven- 

három éves francia exfilmcsillag 
rövidesen új szerepkörben mu
tatkozik be: január 24-én ő 
tartja a hivatalos beszámolót az 
állatvédelem időszerű problé
máiról Strasbourgban, az Eu
rópa Tanács nagygyűlésén.

•  •  •
Ötezer dollárt emelt k i egy 

melbourne-i üzlet kasszájából 
egy betörő újév előtt. Miközben 
megkötözte az alkalmazottakat, 
mentegetőzött: ,,Elnézést kérek, 
de karácsony előtt szükségem 
van pénzre. Ha lenne munkahe
lyem, nem tettem volna."

•  •  •
Az amerikai multimilliomos

ivadék, Paul Getty junior, aki
nek annak idején elrablói egyik 
fülét levágták, hogy így zsarol
janak tetemes összeget család
jától, mindeddig csak hosszú 
haja segítségével tudta leplezni 
testi hiányosságát. Most, kará
csonyi ajándékként új fület ka
pott. Dr. Bért Brent, az egyik 
leghíresebb amerikai plasztikai 
sebész végezte el sikeresen a 
műfülbeültetést. A fiatalember 
az operáció végén kijelentette: 
„Ez valóban a legszebb kará
csonyi ajándék!”

•  •  •
M i fizetjük a legnagyobb nye

reményeket — panaszkodott a 
laureli lóversenypálya igazgató
ja  — , mégsem tudunk igazán 
az élre törni. Itt a rendőrség 
jelentése. Múlt vasárnap két má
sik pályán száz-száz zsebtolvajt 
tartóztattak le. Nálunk ugyanak
kor csak hetet.

•  •  •
Nottinghamben környezetvé

delmi kiállítást rendeztek „Vad
madarak fogyatkozó világa” 
címmel. A megnyitó után más
fél órával valaki m ár ellopta a 
főhelyen pompázó kitömött 
baglyot.

•  •  •
Muhamed Ali eljátszotta saját 

magát a „Legnagyobb" című 
életrajzi filmben. Utána a szoká
sos pöffeszkedö módon nyilat
kozott: ..Ez a Jilm kétségkívül 
előbbre viszi a világot. Mérföld
kő lesz a filmgyártás történeté
ben. Mostantól fogva még az 
időszámítás is megváltozik. Azt 
mondják majd: Ali film je előtt 
vagy AliJilrnje után. Hogy ököl
vívónak én voltam a legnagyobb, 
az nem újság, azt mindenki 
tudja. De hogy színésznek még 
annál is nagyobb vagyok, az 
sokakat megiiöbbent majd."

ill
valaki három keréken autózik, az egyál- 

talán nem jelenti azt, hogy az illetőnek 
eggyel kevesebb kereke van. Ellenkező

j e  flV  lég! Éppen néhány fontos műszaki, gaz- 
dasági és egyéb tényező hatásával magya

rázható, hogy napjainkban a három kerekű újjászüle
tésének vagyunk tanúi. M ár maga a tény, hogy 
egyre több cég kapcsolódik be a háromkerekűek 
gyártásába, m u ta tja : többről van szó, m int a háború 
utáni korszak újjáéledéséről. Ami az utóbbi években 
elkezdődött, talán az egész következő évtized közle
kedését befolyásolja majd.
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gyoob csom agtartóra van szüksége, választhatja a 
Robin 850 kombiját vagy a Robin Van kisáruszállí- 
tót, melyben 254 kg súlyú rakom ányt is elszállíthat.

A Charly autó-törpe olasz gyártmány, városi 
közlekedésre. 2,1 m hosszú, 1,25 m széles, tehát 
csak egyszemélyes, 49 köbcentiméteres Morini mo
torja a hátsó kerekeket hajtja. Igaz, hogy 40 km 
óránként sebessége igen szerény, 2,5 literes fogyasztá
sa azonban határozottan szenzációs eredmény. Ami

A Tri Vette még nem készül sorozatgyártásban

M ért vállalkoztak egyes tervezők, hogy eltérje
nek a bevált négykerekű építési m ódtól? A cél inkább 
a súlycsökkentés, mintsem az újszerű formai kialakí
tás. Ha lemondunk a negyedik kerékről, akkor az 
egész szerkezet lényegesen egyszerűbb lesz, s az ener
giatakarékosság is kis fogyasztású, könnyű városi 
járműveket követel.

Néhány országban egyenesen ösztönzik az au tó
sokat, hogy három keréken autózzanak. Angliában, 
ahol legelterjedtebbek a háromkerekűek, csak fele 
annyi adót kell fizetni értük, mint anégy kerekűekért, 
ugyanakkor hajtásuk hoz csak m otorkerékpárra szóló 
jogosítvány kell. Olaszországban a legkisebb tipu- 
sokat jogosítvány nélkül is vezetheti a tulajdonos.

EGYSZEM ÉLYES AUTÓ-TÖRPE az olasz A.l 
Cars „Charly” , de 40 km/ó sebességével és 2,5 literes 
fogyasztásával a városi forgalom hasznos járművévé 

válhat

Ezek a könnyítések is hozzájárultak ahhoz, hogy 
sok nagyvárosban a háromkerekű autó ma már j 
egyáltalán nem szokatlan jármű.

Világviszonylatban az angol Reliant a legnagyobb 
autógyár, amely három kerekű autókat gyárt. Fő .
típusa a Reliant Robin 850, amely négyüléses belső ^  LEGKISEBB FOGYASZTÁS rekordját a jelenleg 
kiképzésével, ízléses műszerfalával és elfogadható gyártott háromkerekűek közül a Casalini „Sulky’ 
csomagtartójával szinte „igazi” autó. Akinek na- tartja : 2 liter/100 km. Legnagyobb sebessege 40 km/ó.

Olaszországban (14 éves kortól) jogosítvány nélkül 
vezethető

a sebességet illeti, nem minden háromkerekű döcög: 
a kaliforniai TriVette (sorozatban még nem gyártják) 
ék alakú, áramvonalas műanyag karosszériájú kis
autó kilenc másodperc alatt eléri a százas tempót, 
s ez a gyorsulás megegyezik a 185 lóerős BMW 630 CS 
sportkocsi teljesítményével! A fürge kis gépezet rend
kívül takarékos is: 4,5 litert fogyaszt, tehát egyetlen 
tankolás több m int ezer kilométerre elég!

A háromkerekű autók máris sokféle változatban 
készülnek, holott fejlődésük még csak ezután várha
tó. Egyáltalán nem valószínű ugyan, hogy a négykere- 
kűek eladási statisztikáját jelentősen módosítanák, 
de van esélyük arra, hogy — elsősorban a nagyváro
sokban — számottevően elterjedjenek.

A leggyorsabb: a sorozatban is gyártott háromkerekű
Botid Btig 150 kilométeres csúcssebességre is képes
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BALRA: „Forradalmi” -e még mindig a német egyetemi 
ifjúság? — kérdik egyes NSZK-beli lapok és megadják 
a választ képben. A transzparenseken a következő 
olvasható: „A  művészet a seggben van” , „A szabadság 
a seggben van” , „Szájkosarat tesznek a filmesekre”, 
„Kényszerrend, mely sem a tanároknak, sem a diákok
nak nem felel meg" és „R au miniszter (SDP)! Gondolj 
a választásokra! Hol marad a munkások döntésjoga?” 

A diákok tehát tovább politizálnak.

JOBBRA: Ratna Dewi, Sukarno özvegye, szinte vonzza 
a japán üzletembereket Aileen Mehle New York-i lokáljá
ba, s a két asszony eddig nagyon jóban volt. Most 
Ratna Dewi részesedést kér a keresetből, mire a két hölgy 
pörre ment. Most keresett szavakkal szidják egymást.

BALRA: Saját bevallása szerint Jackie Kennedy-Onasz- 
szisz évente 14 millió új dinárnak megfelelő összeget 
költ öltözködésre még most is. Ezzel szemben állítólag 
rettenetesen fösvény saját lányával szemben, aki „kényte
len” hordani anyja „elhasznált" ruháit. íme a bizonyíték: 
1972 júniusában ebben a ruhában volt Jackie egy foga
dáson, s a minap ugyanebben a ruhában ment lánya 
a washingtoni Kennedyközpontba egy táncmulatságra.

N a h á t. . .!

JOBBRA: Nemrég a nimesi (Franciaország) Theatre 
Municipalban megrendezték a férfiszépe világversenyt. 
Középen látható Szkalák, az új Mister Univerzum, jobb
ján a második helyezett G ránt, balján pedig a harmadik 
Mentzer. Jugoszláviát ketten képviselték — sikertelenül.

m

FŐ NT: Az: szokták mondani, hogy legszebb öröm, a káröröm. 
Nos, Sá így vari,’akkor a mai fiatalság és általában a meztelenségek 
kedvelői jókat szórakozhatnak az idősebbek erkölcscsőszködésén. 
Az egyik külföldi újság úgy,. :s elsárgult újságokból és pókhálós 
fiókok mélyéről előkótor; eliany -  igazán merésznek mondható -  
újévi üdvözlő lapot, amelyek a szájad elejéről valók voltak. És 
hát tetszenek látni képsorunkon, mit és mihez kívántak sok szerencsét 

drága nagyapáink.

JOBBRA: Júlia Migenes magassága 156. mellbősége 95, derékbősége 
60, csípője pedig 93 centiméter, s emellettt nagyszerű hangja van. 
Ezért elnevezték az opera szexbombájának, s a kritikusok nem 
tudják, hogy szépségét vagy hangját di'csérjék-e jobban. 0  viszont 
a maga módján csinál magának reklámot. A karácsonyi ünnepekre 
a Bécsi Nemzeti Operához szegődött szerződésileg, ám ehelyett Berlin
ben énekelt egy Gershwin-gálán. Ezzel a  szerződésszegéssel elérte, 

hogy fél Európa róla cikkez. Érthető: amerikai.

BALRA: A német lapok fölteszik a kérdést, hogy segítsen-e az NSZK 
az úgynevezett olajsejkeknek, mikor azok dúsgazdagok és állandóan 
emelik a kőolaj árát. A választ is megadják. Segíteni kell nekik, 
s ezzel meg kell akadályozni, hogy országuk balra tolódjék és netán 
a szocialisták, vagy pláne a kommunisták „kezébe kerüljön" A mondás 

szerint a kutyus is oda csinál, ahol nagyobb a rakás . . .

LENT: Arról már mi is irtunk ezen a helyen, hogy sok Tajfóldre láto
gató német férfi tér onnan feleségestő! vissza, mert a sziámi nők 
nemcsak szépek, de kedvesek, hízelgők, szolgálatkészek — amit a mai 
német nőktől már nem lehet elvárni. Újabban aztán az is kiderült, 
hogy a német alvilág is foglalkozni kezdett a taj-nőkkel. Behozza 
őket az országba és valóságos rabszolga-kereskedelmet űz velük. 
A képen látható Ampa (20 éves), Joy (20), Női (18) és Amphon (20) 

„katalógus alapján” kelt el. A rendőrség egyelőre tehetetlen.
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VILLAMOSBAN
Melyik úrnak mi a foglalkozása?

T T C  D  IT C T T  A figyelmetlen grafikus tizenhat hi-
,  bát v é te tt rajz közben. Keresse megASZTALKÁM és javítsa ki ő k e t! *
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A két azonosnak látszó kép között ,

RÉSZLETKÉRDÉS ÍSÜr«í« *pró1’'' ,ln TARKA KUTYÁK

a b c d s f  g h

Az első föladványban a világos há
rom lépésben ad m atto t, a második
ban viszont két lépésben következik 
be mindez. Mi a megoldás?

JÓ A TELEFON
A két rajz között húsz eltérést 

találhat, ha türelm es!

a b  c d e f  g h

SAKKSAROK

<G <S €1 <G

A sok hasonló kutyus között van 
két teljesen egyforma is. Keresse meg 
ezeket az ik re k e t!

Ebben a keresztrejtvényben két közmondást 
rejtettünk el. Megfejtésül ezeket kell beküldeni.

v í z s z i n t e s  s o r o k

1. Az egyik közmondás, mely arra figyelmeztet, 
hogy ami jó , abból aligha lehet nagyobb 
mennyiségét kapni

8. Növény, melyet úgymond a talp alá szoktak 
kötni

16. Nagy tömegben készített holmi, közepes 
minőséggel

17. A valóságosnál idősebbnek tüntet fel vkit
18. A következmény előidézője — fölösleges éke

zettel
20. Tűvel, cérnával folytonossági hiányt megszün

tet
21. Közel-keleti ország
22. Ételízesítő

23. Az ENSZ első főtitkára (Trygve)
25. Felékezett szerbhorvát ágyú
26. H ázasulókat összead
28. Bízik mássalhangzói
29. Puha, ezüstfehér alkáli fém, vagy ezt tartal

mazó anyag
31. Ló lábán keletkezett daganat
32. Jaj! Ó, jaj! — szerbhorvátui
33. Távolabbról ideszállít
34. Amerikai kisváros — az Erie-tótól keletre
35. Kozmetikai készítmény - nők számára
36. Csehszlovákiai város régebbi neve (Bata- 

művek) (z — z)
37. Torzsa, káposztatorzsa — tájszólásban
38. Rongy szerbhorvátui
39. Az erő fizikai mértékegysége
40. Hordók alá helyezett talapzat a borospincék- 

ban
41. Nagy ázsiai tó
46. Énekesmadár

47. Enyhe lejtő
48. Vágány, de kerékabroncs is
50. Rákóczi brigadérosa (Tamás)
51. Attila legidősebb fia
52. Nagy-Britannia kommunista pártja végrel* 

hajtó bizottságának alelnöke, marxista teo
retikus (Palm)

53. Gyors
55. Sarkított fény előállítására szolgáló prizma
56. Fák törzsén, vagy sziklákon élő kezdetleges 

növényi telep (o — ó)
57. Az U ral baloldali mellékfolyója
58. Hosszúkás levelű gyomnövény, apró bugás 

virágzattal
60. Karcsú vízimadár
61. Bírósági ügy
62. Süteményféle
63. Ide — németül
65. Osztrák — német határfolyó
66. Emelet kezdete
67. Szárnyasok gyomra — m int étel
68. Elképedés, meglepett csodálkozás
71. Bánya vége
72. Olasz író (Bor és kenyér)
74. Kizsákmányolt bérmunkás a tőkés társada

lomban 
76. Igen-igen fösvény

FÜGGŐLEGES SOROK

2. Vissza : te meg ő
3. Vminek a széle — szerbhorvátui
4. Savanyú folyadék
5. Tejből származó savanykás folyadékkal ke

vert
6'. Útszakasz, de átvitt értelemben időszak is
7. Kettő egy egész
9. Szalmatörmelék

10. Okmány
11. Albán pénz
12. Az ezüst vegyjele
13. Savanyú gyümölcs
14. Felgyógyulás utáni erősítő eljárás
15. A másik közmondás, mely szerint könnyű 

folytatni a megfelelően elkezdett dolgot
19. Tárlaton részt vevő személy vagy vállalat
21. Hordozható szentkép (ó — o)
24. Ritkásan elszór
27. Híres belgiumi fürdőhely — ritkább formájá

ban
28. A magyar főváros egy része
30. Elektromos töltésű atom
31. Trója
32. Gunyoros tartalm ú, könnyű müdal
34. Magyarországi falu, Körmendtől keletre
35. Csehszlovákia fővárosa — népének nyelvén
37. Zsilipkamra — régiesen
38. Kiváló versenyző, nagyágyú, elsővonalbeli 

játékos
' 41. Illatos növény, és ízesítőül használt magja

41. Viszonyító m ondatban a minél-re utaló fő- 
mondatbéli mutatószó

42: Művészi dísz — választékosán
43. Főpap
44. Ipari üzem — mezőgazdasági körzetben
45. Becézett Zsuzsánna
49. Orvosi fogó
50. XVI. századbeli német protestáns teológus 

(vadkan — németül)
51. Írország a maga hivatalos nyelvén
52. Galambok lakhelye
54. Az általános iskolásokra jellemzően primi

tív
55. Dal
58. Sugarak nyalábjába nagy energiát összponto

sító berendezés
59. A társaságomban
62. Gyapjú — szerbhorvátui
63. Sűrű tömegben esik
64. Részlet — németül, illetve latin szó német 

formájában
67. Az utolsó albán királyt így is nevezték, rö

vidítve
69. Samoa — vége
70. Talán
73. Igavonó állat — tájszóval
75. Róna mássalhangzói

A megfejtők közül könyvjutalmat kap: 
BŐDA A N TA L

BACS. TOPOLYA

A MÚLT HETI 
KERESZTREJTVÉNY 
HELYES MEGFEJTÉSE
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— A hegyesi ház 
folyosóján olykor
olykor sertéstrá 
gya Is ta lá lható .

— „Édes Iste
nem , hát em berek  
vagyunk!" — 
m ondhatná a d isz
nó.

— A jó term elő  
cím oldalon  jelenik  
m eg az üzem i lap
ban.

— H a én volnék  
a rikkancs, tud
nám , m it kéne rik
kantani.

—  ? ? ? . . .

— „K itört a Ko
vács B éla!”

KORUNK SPORTJA
(lásd a v ilágbajnokje lö lteket!)

TOMASCHOFF, Jan 
Pardon

<
> -

0
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CL
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Jelentések az 1977. évi főbb topolyai eseményekről

Topolyán a fold forgását legjobban a sok megszédült ember 
bizonyítja.

•  •  •

És nem mindenkinek sikerült elismertetni azt a munkát, 
amit el sem végzett.

•  •  •

— Doktor úr, kérem jöjjön velem. A feleségemnek láza van!
— Nagy!
— Dehogy. Kicsi és kövér . . .

•  •  •

Topolyán az utóbbi időben már a kopasz emberrel is 
történnek hajmeresztő dolgok.

*  *  *

— Pistike, hogy tetszik az új anyukád?
— Tetszik, tetszik, de a szomszéd bácsinak jobban tetszik.

Bocsánat, hogy sokáig várakozott, de csak most kaptuk meg az új
árakat .

• • •

— Vonatjegye nem érvényes a gyorsra!
— Nem baj, szóljon a mozdonyvezetőnek, hajtson lassabban.

•  •  •

— Asszonyom, nem kell félni az öregedéstől, az sem tart 
örökké.

•  •  •

— Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen tekintélyes ember 
leszek Gobby Fehér Gyula szemében is. A legújabb könyvét 
rólam írta: A SZENT BOLOND! JA N I János

Ö röm től repeső szívvel és egetverő lelkesedéssel 
vettük lapterjesztőink je len tésé t: tartom ányi szék
városunkban 205 (azaz kétszázöt) 7 N A P-ot adnak 
el hetente.

Mellet ki, hasat be, díszsortűz!
H a belegondolunk, hogy Újvidék messze maga 

m ögött hagyta nagy vetélytársát Rusko Selo-t 
(185 lap), s felveszi a versenyt N ova Cm ja-val (215), 
Telecskával (235), M artonossal (225), Kupusziná- 
val (265), Pacsérral (275), akkor talán nem alap
talanul rem énykedünk, hogy az elkövetkező öt 
év folyam án — oh a m ám or vakm erő gondolatot 
suggal — eléri, s tán  el is hagyja a lapvásárlás 
m etropolisait M uzslyát (310), Bajmokot (500) 
s C santavért (1200)!!!

Hogy ilyen fantasztikus latolgatásokba estünk, 
annak reális alapja van: Ti, újvidéki terjesztőink 
lelkiismeretes, halálfélelm et nem ismerő m unkája, 
önfeláldozó lendülete. Ezért ünnepélyesen nektek 
ajándékozzuk az arany kecsketúró érdemrend trotty- 
fokozatát, hálából olvasóinkkal fejlődő kapcsola
tainkért.

T ovábbá megígérjük, hogy m inden haiatm ank- 
ba belefoglaljuk neveiteket!

\

MYERS. V Gene 
Good Housekeeping

SZÖ V EG  NÉLKÜL

Tisztelettel gratulálok nektek 
a szerkesztőség nevében, é n ,  

k i mint ti, szintén nem vagyok 
fenékig tejfel: /

0 %
ö

Á R A M Ü T É S

VAN
•  Mondja a férj a feleségnek: 

Édes, drága, aranyos nejem!
Reggel kilenckor elgázoltad a mel
lékutcában a tejkihordót és felbo
rítottál négy boroshordót. A bak
teri, akit tíz órakor gázoltál el, 
a kórházba szállították a mentők, 
de te időközben nekihajtottál a 
mentőkocsinak és felpenderítettél 
egy biciklistát a sürgönypóznára. 
Aztán behajtottál a szobánkba, de 
az ablakon keresztül, a 'hátsó  ajtót 
kiverve távoztál a lakásunkból. 
Egyenesen bgle a szomszéd virág
ágyásába. ahol elütötted a helyszín
re siető milicistát. Van valamilyen 
kérdésed?

— Van. M ikor kapom vissza a 
kocsimat?

•  •  •

FÜGGÖNY M ÖGÖTT!
Ifjú színészek beszélgetnek. Kér

di az egyik:
— Miért vágattad le dús haja

dat, kolléga?
A m ásik:
— Képzeld, az előadás után meg

várt a kapunál egy jóképű fiú és 
azt m ondta: ,,Kaphatok egy auto
gramot, művésznő?”

•  •  •

•  Tipikusan szabadkai történet.
Ketten találkoznak. Kérdi az

egyik:
— Drága szakikám, mondja meg 

nekem, hány méter innen a vasút
állomás?

— Hány méter? Azt nem tudom, 
de nyolc kocsma után odaér.

íz

A BÍRÓSÁGON

Maga még mindig azt állítja, hogy nem bűnös? — tette fel a 
kérdést a bíró a vádlottnak, aki paradicsommal dobálta meg a szomszédját. 

V ádlott: — Állítom.
Bíró; -  Akkor mivel magyarázza, hogy a szomszédja fején putyú van? 
Vádlott: Ja, az a konzervdoboztól keletkezett.

GYEREKSZÁJ

A tanító néni megkérdezi:
— Gyerekek, ki tud közületek példát mondani az átlátszó testre?
— Én tudok — jelentkezik Ödön. Például a kulcslyuk.

BAKOS Margit

1978. január 13.
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MOST TOVÁBB!

Magyar szöveg: 
Romhányi József

ANDREW PORTER » I g

A rthur Davison nem sokat tö rődött a  külvilág
gal, m agányában inkább saját magával beszélt. 
D arálta a szöveget és meg volt győződve róla, 
hogy mindig neki van igaza. Például azt is letisz
tázta magával, hogy sohasem ju to tt volna eszébe 
az a képtelen terv, ha Rosalie nem hozza haza 
a könyvtárból azt a famózus könyvet. Igaz, 
a szíve mélyén tudta, hogy nem az az átkozott 
könyv volt a rugó, hanem a pénz. Ennek előbb- 
utóbb be kellett következnie.

— A rthur . . . figyelsz? — kérdezte Rosalie 
tanti. — Tehát te igazat adsz ennek a szörnyeteg
nek?

— Melyik szörnyetegnek, Rosalie tanti?
— Ennek a gyilkosnak, aki . . .
— Elfogadom az elméletét. Viszont a tett, 

maga a tett — borzalmas, szörnyűséges és elí
télendő.

Rosalie tanti a magasba emelte Dosztojevszkij 
Bűn és bünhődés című kötetét. Csak úgy remegtek 
a szoba falain a képek, m ialatt beszélt.

Mi a különbség a kettő között? Elmélet 
és gyakorlat? Tehát ha megnyomsz egy gombot 
és ezzel a gombnyomással megölsz egy vénasz- 
szonyt, akkor igazolt a gyilkos elmélete. M aga a 
a fukar vénasszonyt és meggazdagodsz. A gyil
kosság körül minden rendben van, de kerülni 
kell a bestiális, brutális eszközöket, nem igaz?

Vilma tanti megrázta magát, mint valami ko
pott keselyű.

— Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy 
hagyjátok abba! — m ondta nyafogva. — Hagyjá
tok ezt a morbid témát. Rosalie . . . hozzál nekem 
egy pohár friss vizet. Be kell vennem ezt a  pirulát.

— Megint pirulák?
— Szükségem van rájuk. Hiszen tudod . . .
— Kapszulák, pirulák, porok, injekciók. A 

környék minden orvosa a Hawaii-szigeteken 
üdül a te pénzedből. Az egész vagyonodat az 
orvosokra költöd. A szíved, a fejed, az idegeid, 
a . . . Ahogy akarod! Tessék, idd meg, nyeld le 
az egész dobozt. Hiába beszélek neked. Ezek az 
orvosok és az orvosságok visznek a sírba, Vilma.

A rthur a múló évekre gondolt, a nagynéni be
tegségére, az orvosokra és a pénzre, amelyet 
valósággal kidobott az ablakon. Igaza van Rosa- 
lie-nak. Az. orvosok jól értették, hogyan kell 
ebből a női Volponéból kipumpálni a pénzt.

Mindez öt évvel ezelőtt történt, s azóta A rthur 
anyagi helyzete nem javult, sőt — rosszabbodott. 
A háromszobás lakásból áthurcolkodott a külvá

rosba, ahol egy lyukat bérelt, mert a kocka, a 
kártya mindent elvitt. A szerencse messze elke
rülte. Egy szép napon, mondta aztán a tükör 
előtt saját magának, minden megváltozik, a sze
rencséje melléje szegődik, és akkor félrecsaphatja 
a kalapját. Kijön a szín és a szám, a legjobb 
lapot emeli és elsőnek fut be a lova.

Közben persze úgy étkezett, m int egy hindu 
aszkéta.

Nagy szerencséjére vasárnaponként Vilma 
tanti magához hívatta a tévelygő rokont. Fehér 
abrosz, égő gyertyák az asztalon, marhahúsleves, 
percsenye, csokoládés puding, kávé rummal . . . 
Micsoda gyönyörűség! Ez a ház tele van pénzzel, 
m ondta magának A rthur és károm kodott. Hát 
igen, ez a pénz a nagytata hagyatéka, de A rthur 
édesapja a vagyont gyorsan elherdálta, s neki 
nem m aradt semmi. Rosalie is jól élt, nyugdíjat 
kapott a férje után. Vilma tanti apja viszont tu
dott bánni az örökség rájuk eső részével, meg
három szorozta a vagyont, és Vilma tanti sem 
volt éppen ügyetlen üzleti dolgokban. Tudta, hogy 
mibe ljell fektetni a pénzt, amely egyre szaporo
dott. Vilma tanti azonban sohasem beszélt a pénz
ről, de A rthur tudott két dologról. Először: 
Vilma tanti mindig azt hangoztatta, hngy a pénz 
nem való a fiatalok kezébe, mert jellemromboló 
hatása van. M ásodszor: A pénznek a családban 
kell maradnia.

Igen, Vilma tanti az egész vagyont A rthurra 
és Rosalie-ra írta, de az évek múltak, múltak, 
sokat betegeskedett, tonnaszámra nyelte a piru
lákat és a porokat, de reggel mindig egészségesen 
ébredt. S ettől A rthur úgy szenvedett, mint a kutya 
herélés közben. Ha ez a Vilma tanti elél még 
harminc esztendeig? Hiszen addigra a lóversenyek 
egyszerűen kimennek a divatból . . .

Az igazság az, hogy két éve készül a nagy 
leszámolásra. Készül arra a tettre, amely kikerül
hetetlen, ha pénzhez akar jutni. Ugyanis alighogy 
behurcolkodott új szobájába, a szomszédja, vala
mi szegény egyetemista — egy vegyész — öngyil
kosságot követett el. Mellette lakott a folyosón. 
A háziasszony begyulladt és ijedtében áthívta 
A rthurt, aki azonnal átrohant a szomszéd szobá
jába és a hulla mellett felfedezett egy dobozkát. 
A dobozkában két fehér pirula. A rendőrség 
m ár csak egy pirulát talált a helyszínen, a másik 
A rthur zsebébe vándorolt. Ennek most két éve. 
Az a fehér pirula bevetésre készen várt egy láda 
alján a nagy pillanatra.

A kerítés másik végén óvatosan besurrant a 
kertbe. Jól vigyázott, hogy az utcán senki se vegye 
észre. De hiszen vaksötét volt az éjszaka. Neszte
lenül kinyitotta a konyhaajtót. Vilma tanti évek
kel ezelőtt adott neki egy kulcsot, hogy bárm ikor 
bejöhessen a házba, ha ők ketten véletlenül nem 
tartózkodnak otthon. Néha el is utaztak.

A rthur attól nem tartott, hogy a „hölgyek” 
meghallják, hiszen Rosalie mindig úgy aludt, 
mint valami mozsárágyú. Vilma tanti pedig a 
temérdek altatótól szinte belefordult az ágyba. 
Ha esetleg valakivel összefut, akkor majd azt 
mondja, hogy eljöt megnézni, csak úgy, megnézni, 
hogy minden rendben van-e. Vilma tanti ekkor 
majd egy nagyot ásít, legyint és visszamászik 
az ágyba. Rosalie megcsóválja a fejét és hazaküldi. 
De erre az eshetőségre kár gondolni.

H ibátlan a tervem, m ondta A rthur félhango
san. Vilma tanti ágya mellett ott az éjjeliszekrény 
tele poharakkal és üvegekkel. Egy pohár víz, mint 
mindig. Vilma tanti kora reggel alighogy kinyitja 
a szemét, máris az orvosságos dobozok es a vizes
pohár után nyúl. Igen . . . ebbe a pohár vízbe 
beledobja annak a szerencsétlen öngyilkosnak 
a piruláját. Köszönöm, szomszéd. A rthur vigyor
gott örömében.

Istenem, kérdezte saját magától, miért vártam  
ilyen sokáig? M iért nem tettem meg előbb? Szinte 
felőrölték az idegeit az évek, azok az évek, a- 
melyek olyan nyomorúságosán teltek el.

A konyhából átsietett a hallba. Itt aztán hirte
len remegni kezdett, mint a nyárfalevél. Nehezen 
szedte a levegőt, a szíve vadul dobogott. Mi 
ez? Az istenért, mi történik velem, kérdezte. Alig 
kapott levegőt, a lába alól kicsúszott a talaj.

Az asztal sarkába kapaszkodott, de hiába . . . 
Saját kérdéseire nem adhatott több választ.

•  •  •
M ásnap reggel, úgy kilenc óra körül, a  sárga 

taxi megállt a ház előtt. Rosalie és Vilma tanti 
frissen kiszálltak a kocsiból. Kezükben kis úti
táskát szorongattak.

— Tudtam , hogy elkésik — morogta Vilma 
tanti. — Nem megyünk be a házba, amíg nem érke
zik meg.

— Te vagy az oka mindennek mondta 
Rosalie hevesen. — Én nem láttam semmit, nem 
hallottam semmit.Micsodakényszerhelyzet! Pisz
kos szállodában töltöttük az éjszakát! Remélem, 
hogy ezután megnyugszol és nem látsz rémeket, 
Vilma.

- -  Esküszöm neked, Rosalie, hogy hallotam 
őket — rikácsolta Vilma tanti. — Egész éjjel 
surrogtak. A falakon, a bútorokon, a hallban. 
Bogarak, egerek . . . talán patkányok is! Igen, 
nagy, fekete patkányok a házban!

Rosalie megvonta a vállát és a karórájára 
pillantott.

— Hol késik ez a Clayton? ö t  perce várunk 
rá . . .

Mindketten lesétáltak az utca sarkára és vár
ták azt a bizonyos Claytont. A reggeli napsütés
ben a ház ajtaján pedig ott díszelgett a halálfe
jes tábla:

TILO S A BEJÁRAT! M ÉRGESGÁZ! 
PATKÁNYOK A HÁZBAN!

Clayton deratizációs compánia
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