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SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK HETILAPJA 
*

Első száma 1946. április 5-érj 
jelent meg Újvidéken.

JOSIP BROZ TITO KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 
1971-ben, megjelenésének huszonötödik 

évfordulója alkalmából, a haladó eszmék 
terjesztésében, a munkásönigazgatás és 

a szocialista társadalmi viszonyok erősítésében 
és fejlesztésében, valamint a testvériség és 

egység 'szellemének népeink közötti ápolásában 
elért kiváló eredményeiért a 

TESTVÉRISÉG ÉS EGYSÉG 
ARANYKOSZORÚS ÉRDEMRENDJÉVEL 

tüntette ki.

A laptanács tagjai:

BOGNÁR Gvula, BORSOS Katalin, BRENNER Já
nos, CSIKÓS Péter, CSORDÁS Mihály, FEJES Szil
veszter, GORDOS Sándor, Nikola LUKAÖ, MAKÓ 
Ferenc, MÉSZÁROS Zakariás, MISKOLCZI József, 
OBER Verica, OLAJOS Tibor, OROSZ Ibolya, PIU- 
KOVITY Teréz, SEBÖK Sándor (elnök), SZABÓ Fe
renc, SZÁM Attila, Mihajlo VLAHOVIC.

Kiadja:

a 7 NAP Lapkiadó Munkaszervezet, Szabadka. 
Megjelenik minden pénteken. Ára 30 dinár.

Igazgató:

FEJES Szilveszter 
*

Szerkeszti a szerkesztőség
Fó- és felelős szerkesztő:

BIACSI Antal
Grafikai szerkesztő: .

SZALM A László
A  szerkesztőség tagjai:

BRENNER János, CSORBA István, CSORDÁS 
Mihály, DÉVAVÁRI Zoltán, DUDÁS Károly, 
ELMER Anna, GÖNCI Sára, KAUPERT Pál, 

KOMÁROMI Ákos, KREKITY Olga, KREKOVTCS 
Ferenc, MÉSZÁROS Zakariás, M ISKOLCZI 

József, M OLNÁR CS. Attila, NÉMETH János, 
OROSZ Ibolya, SÁR K Á N Y  Szilveszter, SZABÓ 
Attila, SZŐKE Katalin, TOMAS Teréz, VARGA 

H. Ildiké.

Levélcím:

7 N A P  szerkesztősége és kiadóhivatala,
24 000 SUBOTICA (Szabadka), Trg slobode 

(Szabadság tér) 1. Telefon: szerkesztőség 
(024) 25-944, kiadóhivatal (024) 25-938. A  

beérkezett kéziratokat és képeket nem őrizzük 
meg és nem küldjük vissza.

*
Előfizetési díj: 

fél évre 750 dinár, egész évre 1500 dinár. Külföldre 
fél évre 1300 dinár, egész évre 2600 dinár.

Folyószámlaszám: 66600-603-2094 

Készíti az újvidéki FÓRUM nyomda.
Igazgató:

MERKVA László

Műszaki szerkesztő:
BUZOGÁNY Lajos

Készü lt 52 980 példányban  
A  cím olda li ko llázs t Sza lm a Lász ló  készítette

A  feketicsi kooperáció helytállása

A kilenc mázsa titka

1984.

A kooperációs tmasz-ok zöme nem eléggé élet
képes, hogy megszervezze a jövedelmi viszonyo
kon alapuló társulást a növénytermesztésben, vagy 
ha igen, a szolgáltatási árakon akar meggazdagod-

Mi marad hátra az idős földműveseknek? Kínlód
nak, bajlódnak a földdel, míg föl nem buknak a ba
rázdában? Az idős parasztember nagyon nehezen 
válik meg földjétől. Emberileg meg kell érteni ezt a 
röghözkötöttséget. Ha átadja nyugdíj fejében, azt 
kell számolgatnia, futja-e kenyérre a hó végéig.

Kínál-e társadalmunk olyan megoldást az idős 
parasztembereknek, amellyel nem „tépázódik meg 
emberi méltósága?” Vagyis nem kell a földecské- 
je  tulajdonjogáról lemondania és mégis olyan eg
zisztenciát biztosítunk számára, amely ha nem Is 
túl rangos, de több a nyugdíjnál.

„A kecske is jóllakik...”
A feketicsi kooperációs tmasz immár 20 éve 

ápolja a társulásnak egy olyan formáját, amely so
rán a „kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad". 
Azaz a földműves is jól jár, a társadalom is.

Hogyan lehetséges ez? A kooperációs tmasz öt 
vagy tíz évre szóló hosszú lejáratú szerződést köt 
a termelővel. Elvégzi földjén az összes gépi szol
gáltatást, adja a vetőmagot, műtrágyát, növényvé
dő szereket. A termelőnek csak az adódó kézi mun
kát kell elvégeznie, és az adót fizetni. A termést 
fele-fele arányban, illetve 4 5 -55  százalékban oszt
ják.

Kifizetődik-e ez az üzlet a kooperációs tmasz- 
nak? Nyilvánvalóan, ha már két évtizede csinálja, 
s a kezdeti 80 hektárról 1250-re növelte az ily mó
don megművelt területet. A hatvanas években 
nyolc termelővel indultak, ma 253-an társították 
földjüket.

Mi vezérelte a kooperációt az ilyenfajta együtt
működés kialakítására?

A hatvanas évek derekán fölmérést végeztek a 
faluban. Megállapították, hogy a földművesek 75 
százalékának nincs több földje három hektárnál. 
Ekkorka parcellára nem érdemes traktort vásárolni, 
gépesíteni. Ezért a szövetkezetben úgy döntöttek, 
hogy a kooperáció nem számolja fel saját gépál
lományát. Akkoriban ezért sok kritika érte őket. Ám 
kitartottak, s később sem hagytak jóvá a földműve
sek részére túl sok zöldhltelt traktorok, kapcsolható 
eszközök vásárlására. Inkább az állattenyésztésbe 
való beruházást szorgalmazták. Ma a saját gépesí
tésüket 8 0 -9 0  százalékban kihasználják, s munká
saiknak 190-200 munkanapot tudnak biztosítani!

Podolszki László

Többtermelés -  minden áron
-  Számunkra csak úgy kifizetődő az idős földmű

vesek földjének megmunkálása, ha állandóan nö
veljük a hozamokat. Általában három év szüksé
ges, amíg egy-egy parcellát rendbe hozunk. A leg
korszerűbb agrotechnikai eljárásokat alkalmazzuk 
-  hallottuk PODOLSZKI Lászlótól, a kooperációs 
tmasz igazgatójától.

A hozamnöveléssel sikerült elérniük azt, hogy 
többet tudnak nyújtani a földműveseknek mintha 
magánbérlőknek adnák a földjüket. A földterület nö
vekedésével egyre sikeresebben valósítják meq a 
vetésforgót, 6 0 -70  holdas parcellákat hoztak létre 
megszűnt a sok mezsgye, tehát még növelhették is 
a termőterületet. A talajelemzést rendszeresen 
végzik, nincs „vakon" műtrágyázás, ami a mostani 
műtrágyaárak mellett csöppet sem megvetendő ta
karékossági forrás. A növényi kultúrák termőképes
ségét 6 0 -7 0  százalékban használják ki, ami ugyan 
még nem a legjobb eredmény, de az átlagot meg
haladja. A vetésterv meghatározása a tmasz szak
embereinek feladata. Mivel a növénytermesztésben 
dolgozó 40 ember keresete attól függ, hogy mekko
ra hozamot takarítanak be egy-egy parcelláról, íqy 
megvan a természetes ösztönzőért is a minőségi 
munkavégzésre. Mivel pl. a kombájnosnak is a zse
bet érinti a hozam, aratáskor nem rohangál ver
senyautó-tempóval a parcellán, ügyel minden

'?e! aratás eredménye is alátámasztja, 
hogy érdekeltek a tmasz-ban dolgozók is a minő
ségi munkavégzésben: a társult termelők földjein 
64 métermázsa búzahozamot értek el hektáron
ként, az átlag a faluban 55 mq!

(Folytatása a 7. oldalon)

augusztus 3. i

^  kombinátok húzódoznak attól, hogy bérbe 
vegyék vagy -  pénztelenségükre hivatkoz
va -  fölvásárolják az Idős földművesek föld

jét. Apró, szétszórt parcellák, sok az üresjárat, nem 
lehet a nagyüzemi gazdálkodást megszervezni. Az 
idős földművesek földje elhanyagolt, a bérlő csak a 
saját hasznát nézte, kiuzsorázta a földet -  indokol
ják érdektelenségüket, takargatják munkaundoru
kat. Persze, ha a saját szakállukra bérelhetnek föl
det, mindjárt más az ábra. Akkor érdemes bajlódni 
a földdel.



4 Heti eseménynaptár

NAGY HŰHÓT CSAPTUNK
A Vojvodina fennállásának 
70. évfordulója alkalmából. 
A televízió egyenes adásban 
és felvételről is közvetítette a 
mérkőzéseket. Senki sem 
emlegette azonban a két év
vel ezelőtti piszkos ügyeket, 
amelyekben szerepe volt a 
mostani ünnepeltnek is. A 
Társadalmi Könyvviteli Szol
gálat akkori jelentése izgal
mas anyaggal szolgált. Igaz 
is: minek rontani az ünnepet?

A PÁRIZSI QUOTIDIEN DE 
PARIS című napilap körkér
dést intézett olvasóihoz- a 
kormányváltozással kapcso
latban. Ebből kiderült, hogy a 
franciák (legalábbis a meg
kérdezettek) 54 százaléka 
hisz az új kormányfő politi
kájában, 20 százaléka vi
szont ellenzi Fabius minisz
terelnökké történt kinevezé
sét. A lap azt' is közli, hogy 
ezek az első reagálások.

„MINDEN TÖRÖK MUNKA- 
NÉLKÜLI NEVÉBEN!” -
kiáltott fel a 30 éves török 
Idriz Erol, és a rendőrség 
laktanyája előtt felgyújtotta 
magát. Tettének oka: Hosz- 
szabb ideje munka nélkül 
van. Kétségtelen, hogy a tö
rök államnak ez az egyik 
legnagyobb gondja, viszont 
az is igaz, hogy így még nem 
tiltakoztak Törökországban a 
munkanélküliség ellen.

NÉHÁNY NAPPAL EZE
LŐTT mintegy 2000 kam
bodzsai polgár menekült 
Thaiföldre, amikor a hazá
jukat megszállva tartó vietna
mi hadsereg megtámadott 
egy olyan falut, amelyet a fel
kelők tartanak kezükben. Az 
ENSZ megfigyelői szerint a 
heves támadásnak sok sebe
sült áldozata van.

AZ AMERIKAI MINNEAPO- 
LISBAN vendégségbe érke
zett nagybátyjához egy 14 
éves fiú, aki a repülőtéren vé
letlenül elcserélte a bőrönd
jét. Amikor nagybátyjához 
érkezett, meglepetten ta
pasztalta, hogy a bőröndben 
1,8 kiló kokain, egy pisztoly 
és sok töltény van. A rend
őrség megtalálta ugyan a 
koffer igazi tulajdonosait, de 
a fiút és nagybátyjának házát 
azóta is ő rz ik ...

4  SOK SZÓ ESIK MANAPSÁG
I  • vendéglátóiparunkról, külö

nösen a tengerparti vendég
forgalomról . Tivat község 
vendéglátóiparral és turiz
mussal foglalkozó fő előadó
ja például semmiről sem te
het: ő most, az idény köze
pén ment el évi szabadságra. 
Neve: Andelka Luksic.

2 ALIG DRÁGULTAK MEG a
• szerencsejátékok (a sport-

fogadás és a lottó), máris jó 
hírünk van a szerencsejáté
kosok számára. A .jelenlegi 
nyolc dinár helyett hamaro
san csak hét dinárba kerül 
majd egy kombináció. A nagy 
áremelés után ugyanis csök
kent az érdeklődés a szeren
cse irá n t...

3 A SPLITI MARJAN-SZÁLLÓ
• teraszán az étlapok csak

idegen nyelveken (angoluj, 
franciául, németül) íródtak. 
A hazai vendég, ha betéved, 
kénytelen fordítót keresni. 
Megteszi ugyan a pincér is, 
ha tud valamelyik nyelven, és 
ha hajlandó fo rd ítan i...

-  A PORTORöZl AUDITO-
* » .  RIUM nyári színpadán hatal

mas képernyőt szereltek fel, 
amelyen kísérhetik a vendé
gek az olimpiai versenyek 
eseményeit. Igen áru, de ezt

sem adják ingyen. A belépő
jegy száz dinárba kerül, és az 
italért külön kell fizetni. Ja, 
kérem az üzlet az üzlet...

c  TUZLA MELLETT, Sreb-
O .  renik helységben nem min

dennapi módon vetett véget 
életének az 59 éves Sulej- 
man Kesetovic. Az idős em
ber fejszével verte agyon sa
ját magát. Búcsúlevelet ha
gyott hátra, amelyben meg
indokolja tettét. Az orvosok 
már nem tudtak segíteni raj
ta.

6 ANTE VOLAREVIÓ furcsa 
. kalandot élt át Metkovic kö
zelében. A tapasztalt gépko
csivezetőt méhek támadták 
meg autójának kabinjában, 
mire letért az útról, de ott 
feldöntött néhány kaptárt. A 
szemtanúk eszméletlen álla
potban szállították kórház
ba. Felgyógyulása hosszabb 
ideig tart majd

7 EGY MÁSIK SOFŐR, a ver
sed Stevan Kokai 26 tonnás 
teherautójával Vladimirovac 
faluban elvétett egy kanyart, 
és nekihajtott egy háznak. 
A nagy kamion a hálószo
bában kötött ki, de szeren
csére senki sem sérült meg. 
A ház javítása azonban sok 
pénzbe kerül.

8 A JUGOSZLÁV ATLÉTIKAI
• SZÖVETSÉG fegyelmi bi

zottsága eljárást indított két 
súlylökőnk, Iván Ivanőic és 
Zlatan Saraöevic éllen, mert 
alapos a gyanú, hogy tiltott 
ajzószereket használtak. A 
két atléta nem is utazhatott a 
válogatottal Los Angelesbe. 
A két versenyző négy évvel 
ezelőtt is dopping miatt ma
radt le az olimpiai verse
nyekről.

A vendéglátóipar nyári eredm ényeihez/fűzött reményeink egyre in
kább halványulnak. Jelenleg egyre kevesebben tartózkodnak a ten
gerparton nyaralók közül az éttermekben, és egyre többen ácsorognak 
így, a tűző napon, a telefonfülkék előtt. Tengerpartunkon még mindig 
nem érti mindenki, miért a hosszú sorok a nyilvános telefonfülkék

e lő tt...

1984. augusztus 3.

3 GÖRÖGORSZÁGBAN,
.  DRANIA FALUBAN meg

halt Emine Oglu Ahmet, akit 
a legidősebb görög állampol
gárnak tartottak. A 114 éves 
asszony haláláig dolgozott 
nemcsak a házban, hanem a 
kertben is. Hét gyermeke kö
zül négyet túlélt. Arról nem 
szól a hír, hogy mi lehetett az 
asszony hosszú életének tit
ka.

6 97 ÉVET ÉLT HARRY
> WEBB, aki életében volt far

mer, énekes, színész, bá
nyász, de foglalkozott vad
lovak betörésével is. Igazi 
hírnevét ezzel a szakmával 
szerezte Halálával a legen
dás Buffalo Bili csapatának 
utolsó tagja távozott erről az 
árnyékvilágról. Utódai szerint 
az „örök vadászmezőkön" is 
vadlovakat kerget...

Nagy izgalmakat váltott ki az el
múlt hetekben a csere, amely a 
francia kormány elnöki székében 
lezajlott. Fiatal, mindössze 38 
éves kormányfő került Laureant 
Fabius személyében Plerre Mau- 
roy helyére. „Hagyomány” egyéb
ként, hogy a hétéves időtartamra 
választott köztársasági elnökök 
(ezúttal Mitterrand) mandátumuk 
felénél új kormányfőt neveznek 

k i...

7 A ROBOTOK -  TUDJUK -  
.  ÉRZÉKETLENEK. Angol

szakemberek most mégis 
olyan sakkozógépet szer
kesztettek, amely nagy üdv
rivalgással mondja be ellen
felének a mattot, ugyanakkor 
nagyon szomorúan ismeri be 
ellenfele győzelmét. Lehet, 
hogy a jövő robotjai még en
nél is érzékenyebbek lesz
nek?

8 84 ÉVES KORÁBAN EL-
• HUNYT Okirhujakt volt mon

gol hadvezér, a 13. századi 
legendás Dzsingisz kán 32. 
és egyben utolsó leszárma
zottja. Mintegy háromezer 
gyászoló kísérte utolsó útjá
ra Kínában, a mongol határ
nál levő belső-mongóliai Hu- 
hehot városában. A nagy hó
dítónak tehát ezzel nincs 
több utóda, senkinek sem 
kell attól rettegnie, hogy egy 
leszármazott majd a nagy 
előd mintájára csapatokat 
szervez...



A világ tükre

Bányászok, 
rakodómunkások

Alkudozás
Izraelben

úsz bányát akarnak be
csukni Nagy-Britanniá- 
ban, és ez indította el az 

immár hónapok óta tartó bá
nyászsztrájkot. A bányák dolgozói 
szolidárisak azokkal, akiknek 
munka nélkül kellene maradniuk. 
Nemcsak azért, mert társaikról, 
vájárokról, aknászokról van szó, 
hanem azért is, mert munkások 
létfenntartása forog kockán. Nem 
lehet ugyanis mindenki Tóm Jo
nes, hogy énekesnek csap fel, és 
hátat fordít az addig az egyszerű 
megélhetést biztosító tárnáknak.

A szolidaritás megnyilvánulá
sának egy másik formája is jelen 
vol{ az elmúlt hetekben a ködös 
Albionban. A kikötők munkásai, 
a rakodók sztrájkoltak 12 napon 
at, támogatva ezzel a munkabe
szüntetéssel a bányászok immár 
22. hete tartó akcióját. A vaslady 
es kormánya azonban nem enged, 
pár a dokkmunkások két hétnél 
n> rövidebb sztrájkja óriási káro
kat okozott Angliának (nagyobb 
es érzékenyebb a kár, mint a bá
nyászok munkabeszüntetése kö
vetkeztében), Margareth Thatcher 
es miniszterei úgy döntöttek, hogy 
nem engednek a bányászok nyo
másának. Mi több, az angol kor
mány igyekszik mélyíteni a szaka
dékot' a bányászok és szakszerve
zetük között.

A munkanélküliség, az elbocsá
tás réme egyre komolyabban fe
nyegeti mintegy húsz bánya dol
gozóit. Ezeket a tárnákat ugyanis 
fel akarják számolni, így az ott 
dolgozók munka nélkül maradná- 
nak. Tudni kell, hogy a nyugati 
országokban is alaposan érezhető 
a gazdasági válság, hogy a munka
nélküliek száma egyre maga
sabb. Az angolok konzervatív kor
mánya támogatja a bányák bezá
rásának ötletét, így aztán nem vé
letlen, hogy az elhúzódó sztrájk • 
során többször is összeütköztek a 
tüntető bányászok a rendőrség
gel Az ilyen összecsapásoknak 
újabban egyre több a sebesültje, 
a letartóztatott tüntetők száma 
pedig úgyszintén egyre magasabb. 
-Legutóbb egy skóciai szénbánya 
előtt került sor összetűzésre, amely 
során többen megsérültek, 50 tün
tető bányászt pedig letartóztatott
a rendőrség.

Kétségtelen, hogy az angol kor- 
mány lehet a nyugodtabb fél eb
ben a harcban. Több ideje van a 
konzervatív kabinettnek, mint a 
bányászok nem túl gazdag szak- 
szervezetének. Ezért még az is elő
fordulhat, hogy eredménytelenül 
er majd véget az immár öt hónap- 
la tartó sztrájk. Azon a tényen 
azonban, hogy fokozódnak az el
lentétek az angol munkásosztály 
es a konzervatív kormány között, 
ez semmit sem változtat. A gazda
sági válság már korábban elérte a

/k

brit szigeteket. Ezek a megnyilvá
nulásai már csak következmé-' 
nyék.

zsídóállamban tartott ál
talános választások után 

_  _  Shamir eddigi miniszter-
elnök kijelentette, hogy néhány 
napon belül kormányt alakít. A 
jelek szerint azonban erre sokkal 
több időre lesz szüksége, hiszen 
59 képviselő támogatását sikerült 
megnyernie, de 61 szavazat kell 
ahhoz, hogy a Knesszet bizalmát 
megnyerhesse. Az egykori külügy
miniszter (Menahem Begin kor
mányában töltötte be ezt a tiszt
séget) most tárgyalásokba kezdett 
a kis vallási pártokkal, amelyek 
jobbára szélsőségesek, de a hiány
zó két voksot biztosítani tudnák 
Shamir számára. Ezzel aztán a 
legerősebb ellenzéki párt, Simon 
Perez laburistáinak minden re
ményét eltemetné. Perezéknek 
vannak ugyan még mindig mini
mális esélyeik, de senki sem tartja 
valószínűnek, hogy laburista kor
mány alakul Jeruzsálemben. Az a 
lehetőség sem túl valószínű, hogy 
a két nagy párt, Shamir és Perez 
pártja nemzeti egységkormányt 
alakítana.

Shamir most kénytelen a Karh 
párttal is tárgyalni, amelynek ve
zetője a történelemből már ismert 
-  bár korábban más előjellel hasz
nált -  programot hirdet. Kahana 
rabbi ugyanis a palesztin kérdés 
„végső megoldását” propagálja, 
ami egyenlő az arabok kiűzetéséi 
vei Izraelből és a zsidó állam had
serege által megszállt területek
ről. A rabbinak egyébként az a 
feltétele, hogy az új kormány bo
csássa szabadon a szélsőséges zsi
dó terroristákat, és szigorúan al
kalmazza a zsidó vallási törvénye
ket Izraelben. Jól értesült izraeli 
források szerint a miniszterelnök 
hajlik arra, hogy engedjen a szél
sőséges beállítottságú rabbi köve
teléseinek.

Kétségtelenül ki kell várni, hogy 
milyen eredménnyel zárulnak 
majd az alkudozások, nem vitás 
azonban, hogy Kahana rabbi em
lített programja megérne egy ta
nulmányt. Hogyan és honnan ép
pen Izraelben egy ilyen szélsősé
ges, embertelen elképzelés, ame
lyet a közelmúlt történelmében -  
éppen a zsidók ellen -  alkalmaz
tak már. És honnan a kis Karh 
pártnak a zsidó polgárok egy ré
szének a támogatása? Lehetséges, 
hogy negyven év alatt ekkorát for
dult volna a világ?

Jasszer Arafat, A PFSZ vezetője 
egyébként úgy reagált az izraeli 
általános választások eredményé
re, hogy kijelentette: A kígyó fel
cserélte bőrét, tehát lényegében 
semmi sem változott.

Egyébként ha már a terror és 
a népirtás témája fölmerült, hadd 
femlékeztessünk arra, hogy a ko
rábbi izraeli miniszterelnök, Me
nahem Begin is terrorista szerve
zet vezetőjeként kezdte nyilvános 
politikai pályafutását...

Vajon ismétlődhet-e (Izraelben) 
a történelem?

Amnesztia

J úlius 22-én ünnepelte 
Lengyelország felszaba
dulásának évfordulóját. 
A jubileum nem lehetett az ilyen

kor szokásos színpompával meg
ünnepelve, hiszen egyelőre az 
élelemellátási zavarok is okoznak 
épp elég gondot a jubiláló ország 
jelenlegi vezetésének. Ilyen hely
zetben aztán valóban semmi alap
ja nincs az ünneplésnek, a nagy 
csinnadrattának.

Volt azonban az ünnepnek egy 
érdekes színfoltja: hétezer be- 
börtönzöttet engedtek szabadon, 
lényegesen csökkentve ezzel a 
börtönök lakóinak eltartásával 
foglalkozó hivatal gondjait. Az 
amnesztia nemcsak a köztörvé
nyes, hanem a politikai bűnösökre 
is vonatkozott. így került szabad
lábra mintegy háromszáz politikai 
elítélt. Igaz ugyan -  és ez nem ma
radt észrevétlen kiengedték a 
börtönből Piotr Jaroszewicz egy

kori miniszterelnököt és helyette
sét is, akik pedig nagyban hozzá
járultak (közvetve, természetesen) 
a Szolidaritás létrejöttéhez. Kien
gedték azonban ugyanakkor az el
lenzéki magatartás miatt börtön
ben tartott foglyok nagy részét is.

A lakosság aggódik a sok fogoly 
szabadon bocsátása miatt, de a hi
vatalos szervek közölték, hogy 
„megtették a szükséges intézke
déseket.” A most szabadult fog
lyok továbbra is megfigyelés alatt 
állnak, és munkát kapnak, nehogy 
„ismételten elkövessék régi hi
báikat” .

Megfigyelők hajlamosak az am
nesztiából arra következtetni, 
hogy enyhült a belső feszültség 
Lengyelországban. A külső szem
lélő számára bizonyára ilyen a 
mostani jubileum alkalmából ki
alakított kép. A végső rendezéshez 
vezető út azonban még nagyon 
hosszú a Lengyel Népköztársa
ságban. A javulás lassú, de foko
zatos. És megnyilvánulásai sem 
mindig egészen egyértelműek.

<-th)

Ljubimov
állampolgársága

Egy éve él Nyugat-Európában Jurij Ljubimov híres szovjet rendező, akitől 
néhány hónapja megvonták a szovjet hatóságok kinntartózkodási engedélyét. 
Márciusban távoliélében leváltották munkahelyén, és kizárták a pártból is. 
A dolognak azonban előzményei voltak...

Ljubimov tavaly szeptemberben az angol sajtóban bírálta a szovjet kultúrpo
litikát, és nyilvánosságra hozta azt is, hogy milyen természetű ellentétei tá
madtak a londoni szovjet nagykövetséggel. Ezt már nem jó szemmel nézték 
Moszkvában. Most aztán újabb büntetést kapott a neves rendező -  otthonról. 
A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa foglalkozott ügyével, és megvonta tőle 
a szovjet állampolgárságot. A disszidens, külföldön felejtkező szovjet művé
szekkel szemben viszonylag ritkán alkalmaznak ilyen szigorú eljárást. Ljubimov 
bűne tehát ezek szerint nagyobb lehetett.

A rendező egyébként Párizsban vállalt munkát, ott dolgozik.
Immár hazátlanul.

Csupán három hónap választ el bennünket az amerikai elnökválasz
tásoktól. Képünkön a demokraták elnökjelöltje, Walter Mondale és az 
alelnök-jelölt Geraldina Ferraro. Esélyeik a jelenlegi közvélemény
kutatások szerint kisebbek, mint Ronald Reagan elnöké és George Busch 
alelnöké...

1984, augusztus 3.
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Minden megdrágul?

Áraink ára

A

boltosok és a háziasszonyok is kapkodják 
a fejüket. Az előbbiek azért, mert nem győ
zik az új árcédulák ragasztását, az utóbbiak 

pedig azért, mert szinte naponta találnak új ár
cédulát egy-egy közszükségleti cikk vásárlása
kor. Egymást már nem szidják, nem vitatkoznak, 
csupán csendesen megállapítják: már megint 
m egdrágult. ..

Hazánkban az év első felében több mint 4000 
áremelési kérvény érkezett be az árügyi közös
ségekhez. Ezek egy (nagyobb) részét jóváhagyták, 
a másik (kisebb) részét pedig elutasították. De az 
eltanácsoltak napokon belül újra jelentkeznek. 
Újabb dokumentumokkal, újabb érvekkel, újabb 
magyarázatokkal.

Sok hűhó a kenyérért
Tavaly ilyenkor országos akciót indított a szak- 

szervezet a kenyér drágulása miatt. Akkor is, 
azóta is többször elhangzott már: helytelen volt 
akkora lármát csapni. Fölösleges és eredményte
len akció volt. Aprópénzekről, a családi költség- 
vetést túlságosan nem. terhelő kiadásról volt szó. 
A szakszervezet kezdeményezésének azonban 
volt egy érdekes mozzanata: olyan javaslat hang
zott el, hogy az áremelési kérvényeket és javasla
tokat vitassák meg a szakszervezeti alapszerveze
tek. Mégpedig a drágulást kérvényező munkaszer
vezetekben. Az árügyi közösségek ugyanis már 
nem sokat tehetnek.

Nos, mi derült ki például tavaly egy kenyér
gyárban?

-  Elvtársak -  hangzott el a kenyérgyári szak- 
szervezeti értekezleten - ,  drágult a villanyáram, 
a benzin. Ezeket a megnövekedett költségeket 
valahonnan elő kell teremteni, és csak termékünk, 
a kenyér-árán keresztül jöhet be ez a többletkiadá
sunk . . .

A magyarázatot követően a pékek jóváhagyták 
munkaszervezetük áremelési kérelmét. Nem is 
vitatkoztak, nem is vitatkozhattak. Tényekkel nem 
is lehet diskurálni. Meg nem is szokás.

így drágult meg a kenyér. És most, az idén is 
így drágult meg. Mert drágább lett a liszt, az áram, 
a benzin. A nyersanyag és az energia. E két fontos 
áralkotó elem árának növekedése kétségtelenül 
maga után vonja a termék drágulását is. És vajon 
mit tehet ebben a helyzetben a szakszervezet? Vál
lalja a veszteségeket? A kisebb jövedelmet, a 
kisebb személyi jövedelmeket? A veszteséges 
munkaszervezetek sorsát? Melyikünk hajlandó 
ezt vállalni?

Ok és okozat
Ma már ezer dinárosnál kisebb pénzzel aligha 

érdemes bemenni az önkiszolgálóba -  mondják 
a háziasszonyok, és nyilván igazuk van. A politikai 
dörgedelmek, közgazdászok magyarázata itt nem 
segít. Az emberek érzik, hogy csökkent a vásárló

erő, csökkent az életszínvonal. És nemcsak érzik: 
tapasztalják. Napról napra.

Mi okozza társadalmunkban az árak újabb robba
nását?

Mert hogy a tervezéttnél gyorsabban, nagyobb 
arányban növekednek, ahhoz nem férhet kétség. 
Nemrég a JKSZ Központi Bizottságának Elnöksége 
is leszögezte, h o g y   az infláció magas növe
kedése megnehezíti a stabilizációs program meg
valósítását és kiváltja a dolgozók és polgárok jogos 
bíráló reagálását.”

Nem kétséges, hogy gazdaságunk legnagyobb 
betegsége jelenleg éppen az-infláció. A tervezett 
negyven százalék helyett már július elején elérte 
az 58 százalékot. És hol van még az év vége ..  .?

Az infláció ma hazánkban nemcsak a jövedelem 
belső újrafelosztásának egyik mechanizmusa, ha
nem a hiányzó felhalmozás (könyvelőségi) meg
valósításának módja is. Jugoszlávia ugyanis hat
hét éven át a megvalósított társadalmi termék érté
kénél többet költött, -  néha tíz százalékkal is - ,  
így aztán most évente a megtermelt, valós nemze
ti jövedelemnél kevesebbet költhetünk egy ideig 
Mindenekelőtt azért, hogy külföldi adósságainkat 
visszafizethessük. Igen ám, de megnőttek a ne
gatív árfolyam-különbségek, több a veszteséges 
munkaszervezet, sok a befejezetlen beruházás . . .  
További tehertételt jelent mindez a gazdaság szá
mára.

A magyarázat tehát adott: ha növeljük az árakat, 
növeljük az inflációt, csökkentjük a lakosság vá
sárlóerejét. Az utóbbi három esztendőben pedig

már így is csökkentek -  mégpedig kétötödükkel -  
a személyi jövedelmek. Ha a reális értéket vesszük 
a la p u l. . .

A kezdeti eredmények
Nem hallgathatjuk el azt, hogy inflációellenes 

politikánk meghozta az első eredményeket. A dinár 
árfolyama reálisnak mondható, a közfogyasztás 
jelentősen csökkent, a beruházások úgyszintén. 
Külföldi hitelezőinknek időben törlesztjük tartozá
sainkat, és ez az irányzat tartósnak, stabilnak 
látszik.

Ami azonban a legjelentősebb, az a termelés 
lassú, de biztos növekedése hazánkban. Különö
sen az iparra érvényes ez. Az év első felében 
ez a növekedés öt százalék körül mozgott, és a 
jelek szerint az év végéig folytatódik. Ez jelenti 
a legbiztosabb és legbiztatóbb fegyvert az infláció 
elleni harcban. A több és jobb munka. Gazdasági 
rendszerünkben a meghirdetett és megtett intéz
kedések is ezt a célt szolgálják. Ha ezek a válto
zások elmaradnak, a Szövetségi Végrehajtó Ta
nácsnak kell ismét közbelépnie, az árak befa
gyasztásával vagy más hasonló lépéssel, ami 
oda juttatna bennünket, ahol tavaly voltunk. Ezt 
tehát mindenképpen el kell kerülnünk. A gazdaság- 
politikai intézkedéseket a SZVT hozza meg, de a 
JKSZ KB Elnökségének említett ülése után kilá
tásba helyezett politikai akciónak is eredményes
nek kell lennie. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az 
árakat meg kell fékezni. Nem vitathatja senki, hogy 
ezen a téren elszabadult a pokol. Hogy jogtalan és 
indokolatlan áremelések is vannak, és ennek kö
vetkeztében nem viseljük arányosan a stabilizáció 
terhét. Az árucikkek, termékek drágulásának szük
ségességét bizonyító dokumentumok, érvelések 
némelyikében sok a vitatható pont. Gyakran be
építjük ezekbe az árakba a munkakerülést, a rossz 
munkaszervezést, a vezetői melléfogásokat. Régi 
igazság, hogy több munka nélkül nincs több kenyér. 
Ahogy azt sem igen tagadhatjuk, miszerint hét 
órát vagyunk ugyan a munkahelyünkön, de csak
3 ,5 -4  órát dolgozunk.

Újabban közszájon forog egy vicc.
-  A japán munkás négy órát dolgozik a családjá

ért, két órát a császárért, kettőt pedig Japánért. 
A mi emberünk, meghallva ezt, a következőképpen 
reagál: -  Ember, négy órát én is dolgozom a csa
ládomért, de a császárod meg Japán nem érdekel..-

Lehet, hogy nem ez a hét vicce, de talán segít 
abban, hogy felfogjuk: nem úgy kell dolgoznunk, 
mint eddig. Mert áraink árát a munkához való 
viszonyulásunkban kell elsősorban keresnünk. Ab
ban, hogy sok termékünk sem árban, sem minő
ségben nem versenyképes a nemzetközi piacon. 
Ha pedig jobban akarunk élni, fokozottabban be 
kell kapcsolódnunk a nemzetközi munkamegosz
tásba. Jobb és több munkával, hogy verseny- 
képes termékekkel konkurálhassunk.

Félreértés ne essék: n e m c s a k  a termelő
munkásokra gondolunk. Sőt!

1984. augusztus 3.
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A kilenc mázsa titka

Szabó József

Szabó 63 éves. Munkája bőven akad, a két hold 
földön konyhakerti veteményeket, virágot termel, 
szőlőt, gyümölcsöst művel. Nemigen jut ideje az 
unatkozásra. Kell is a mellékes. A nyolc holdról kb. 
250000 dinár jövedelme van. Ebből ketten szűkö
sen ugyan, de megélnének. De segíteni kell a gye
rekeket

-  Az a pozitívuma még ennek a társulásnak -  
közli még Szabó - ,  hogy demokratikus, nem va
gyunk a betűk, a bürokrácia börtönébe bezárva. 
Ha valakinek nagyon nagy szüksége van a földjé
re, akkor az kiveheti, ha nem is járt le a szerződése.

Télen szabad idejében Szabó szakkönyveket, 
szépirodalmat olvas.Tőkét, Giont, Passuthot. Innen 
a szép, szabatos beszéde. Meg praktikus szerszá
mokat fabrikál magának, munkakönnyítő kapákat 
például. Korábban kel a napnál. A kérdésre, hogy 
szükséges-e még ez a nagy hajtás, csak annyit vá
laszol: -  Szeretek dolgozni. Tizenhárom éves ko
rában elkezdte, nehéz ¡¿‘leszokni róla.

A feketicsiek példája itt-ott követőkre talált. A 
moravicaiak megcsinálták az ún. Szűcs-dűlőben, a 
csantavériek, kulaiak szintén próbálkoznak.

A kritizálók persze könnyen találnak az ilyen 
együttműködésben kivetnivalót. Például, hogy a 
földműves lényegében a föld járadékából húz hasz
not, megjavítattja földjét a kooperációval, aztán 
örökségként gyerekeire íratja. Ez igaz, de nem 
törvényszerű. Ám a nehéz cselédsor, 4 0 -5 0  év 
kemény munkája után -  m ig sikerült osszekupor- 
gatnl a néhány hektár földet -  a most 6 5 -7 0  éves 
parasztember nem érdemel meg ennyi kedvez
m ényt... S inkább legyen a föld 1 5 -2 0  évig a tár
sadalmi szektor kezében, korszerűen megmunkál
va, nagy hozamokat adva, mint a földdel üzérke
dőkében.

A kevés földdel öregségükre magukra maradt 
földműveseknek az ilyen együttműködés ideális 
megoldás. Méltányosabb, humánusabb, mint a 
„nyögdíj". Csak akadjon olyan tmasz, amely mar- 
zsa-halászás helyett munkával, becsületes, mi
nőségi munkával, többtermeléssel kifizetődővé 
tudja tenni a dolgokat. Kritizálni persze mindig köny- 
nyebb, mint dolgozni.

Szőke Katalin 
Foto: Szabó Attila
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A kooperációs tmasz dolgozói igyekeznek minél 
olcsóbbá tenni a termelést. Például a napraforgó, 
szója után csak feltárcsázzák a földet a búza alá. 
'9y sok üzemanyagot és időt takarítanak meg. Egy 
oap alatt pl. egy traktor 30 holdat is föltárcsáz, a 
Rántásra jóval több idő kellene. Emellett Idejében 
elokészítik a talajt a vetésre, tehát a legkedvezőbb 
"főben földbe kerül a mag, ami egyik nagyon fontos 
előföltétele a hozamnak. Az öntözőrendszer kiépí
tését is tervbe vették, kb. 400 hektáron. A tervből 
valóság sajnos csak két-három év múlva lesz, de 
»muszáj a pénzt rá előteremteni, a jószágtenyész- 
,es fejlesztése zsákból nem oldahtó meg.”

Feketicsen a magántermelők 7787 hektár földdel 
rendelkeznek. A társított 1250 hektárján kívül 700- 
800 hektárt szintén a kooperáció munkál meg, egy 
évre szóló szerződés alapján.

Kié a kockázat?
VÉG József a kooperációs tmasz vezetője volt, 

hégy éve nyugdíjas. O ugyan föld nélküli, ám édes
apja, felesége 30 hold földjét az elsők között társí
totta a hosszú lejáratú szerződés alapján.

-  Annak idején mi kezdtünk próbálkozni a dolog
gal. Hogyan propagálhattam volna valamit, ha köz
ben magam nem csinálom? -  vallotta.

Véleménye szerint olyan jól bevált a dolog, hogy 
3 földművesek most inkább amiatt izgulnak, föl ne 
“ Omoljon az együttműködés, mert akkor kilátásta- 
ian helyzetbe kerülnének. Annyira megnövekedtek 
a kiadások, az adó, hogy a kevés földdel rendelke
zők -  márpedig zömük ilyen -  nem tudnák fedezni.

így holdanként kb. 25000 dinár tisztán megmarad 
nekik és a föld tulajdonjoga.

A társult termelők azért nem ülnek ölbe tett kéz
zel, várva a pénzfizetést. A kézi munkát, a kukorica, 
napraforgó kapálását, ritkítását nekik kell elvégez
niük. A cukorrépával Is akad dolog. Aki nem tartja 
rendben a földjét, az még ha jégkár is éri, nem kap 
a kooperáció szolidáris alapjából segélyt.

Vég úgy véli, hogy ebben az együttműködésben 
minden kockázat a kooperációs tmasz-é. Ami azt 
illeti, a földműves is hoppon marad egy aszályos 
év után, de a nagyobb kár valóban a tmasz-é. De 
van-e kockázat nélkül üzlet?

Bizalom kérdése
SZABÓ József 1969-ben adott át öt évre nyolc 

hold földet. Azóta meghosszabbították a szerződést 
egy évtizedre. Két holdat megtartott magának, hogy 
legyen neki is mivel bíbelődni.

-  Meg vagyok elégedve, meg is voltam mindig, 
ezzel az együttműködéssel. Akkoriban útkeresés
ben voltunk sokan, hogy hová, merre is induljunk. 
Vagy a társulás, vagy a gépesítés. A régi módszer
rel már nem lehetett dolgozni. A gépesítés ekkora 
területre drága, nem tudja az ember kihasználni, ti
losba téved. Kezdetben nehezen indult meg a do
log. A parasztemberekkel nem könnyű bánni. Az 
évszázados kihasználtság, becsapottság miatt 
bizalmatlanok voltak. A legnagyobb eredménynek 
azt tartom, hogy a szövetkezet meg tudta nyerni az 
emberek bizalmát. A szövetkezés nem volt ilyen si
keres, most közös érdekeltségen alapul a dolog.

Vég József
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katonai helikopter rotorjának zaja ver
senyt visít a tomboló bórával. A MI 8-as 
háromezer lóereje a 60 mérföldes sebes

séggel dübörgő természet ellen. Csöppet sem 
szívmelengető látvány. Fázunk. Meghajlított 
derékkal, futva tesszük meg az utat a helikopte
rig, s úgy ugrálunk be, akár bevetés előtt a ko- 
mandók.

A Zagreb 1. tengeri fúrótoronyhoz indulunk, 
mely ott áll valahol, a tengerhabba öltözött téli 
adriai képeslapon, Dugi Ótoktól délre. Végre si
került elintéznünk a formaságokat: rendben 
vannak az útlevelek, útirendelvény, menetlevél, 
engedélyek, egyszóval mindenféle papír...

A helikopter belsejében agyonnyűtt jegyzet- 
füzetemben lapozgatok. Mindenütt emlékezte
tőnek szánt félmondatok, adatok. Ezek juttatják 
eszembe azokat a körülbelül tizenöt évvel eze
lőtti időket, amikor mi is megtettük első pró
bálkozásainkat, hogyan lehetne fekete aranyat 
bányászni a tengerfenékről... Olvasom az ada
tokat: igen, 1970-ben a Jadran pozíción meg
állt a fúrófej, 2439 méter mélyen a tengervíz 
alatt. A fedélzetre kerülő talajminták alapján 
kaptuk az első ismereteket, milyen összetételű 
is a talaj a tengerfenék alatt. Ha ezeket az első 
ismeretanyagokat az amerikai Glomar Challen
ger kutatási eredményeivel hasonlítjuk össze, 
akkor nem jelentenek semmit. Ha viszont, az 
eddigi tengeri talajkutatásunkkal hasonlítjuk 
össze, az eredmény több mint jó...

Az elkövetkező kilenc évben még 18 tengeri 
fúrótornyot állítanak fel -  legmélyebbre, 6014 
méterre a Jadran 10 hatolt. Könnyű ezt most 
csak így felsorolni, pedig nemegyszer volt a 
helyzet igencsak forró, gubancos. Mint például 
1977 júliusában, amikor evakuálni kellett Braé 
sziget lakosságát. Lenn a föld gyomrában elre
pedt a fúrófej. A furat szűk kanálisában percről 
percre nőtt a nyomás, a gyilkos kénhidrogén 
nyomása pillanatok alatt 210-ről 400 bárra 
ugrott. Az ügyeletes szolgálat villámgyors ak
cióba lépett. Valahol ott voltak a pánik hatá
rán. A furat folyosójába tömítőanyagot pumpál
tak, ily módon igyekeztek elzárni a „pokol ka
puját” , hogy hat kilométer mélységből ne jut
hasson ki a pusztító gáz. Míg a platform mun
kásai a tömítőanyaggal próbálkoztak, a braéi 
idillikus Miina falu lakosságát már kiköltöztet
ték... Nem történt baj, sikerült megzabolázni 
a fölfelé igyekvő pusztítást. A torony emelvé
nyén szolgálatot teljesítő emberek közül senki
nek eszébe sem jutott, vele mi lesz, mi marad 
belőle, ha.elszabadul a pokol. Mindenki a he
lyén maradt, pedig mindén feltétel megérett ar
ra, hogy megnyomják a szirénát működtető pi
ros gombot, s elhagyják a platformot. A piros 
gombra senki sem gondolt...

S míg én jegyzetfüzetemben a platformok ne
vét böngésztem -  Neptun, Hawdril, Panon... 
— észre sem vettem, hogy megérkeztünk. A ha
talmas fúrótorony árnyéka eltakarta a téli na
pot. A  téli napot, mely inkább hasonlít aszpirin
re, mint arra a nyári tűzgömbre, rrtely turis
táink, nyaralóink bőrét pirítja.

Kinyitni tilos!
A héttonnás masinával pilótánk pehelyköny- 

nyen landol a talapzaton. Ugrálunk kifelé, nem 
érünk rá körülnézni, minél gyorsabban enyhely-

A
fekete
arany

nyomában

be igyekszünk. Kénytelenek vagyunk megálla
pítani, itt jóval erősebben fúj a bóra, mint ott, 
ahonnan elindultunk a partról. Házigazdánk, 
Mladen mérnök ott áll sárga viharkabátjában, 
kötelező fémsisakkal a fején:

-  Jöjjenek, jöjjenek, majd később kezet fo
gunk -  terelget bennünket befelé.

Bumm! Valaki beleverte a fejét az alacsony 
ajtófélfába (most már tudom, mért hord itt min
denki fémsisakot), amott más a magas küszöb
ben megbotlott. Fölényes mosollyal hallgatom a 
kollégák szitkozódását -  jó néhány dudor árán 
én már korábban megtanultam, hogyan kell 
közlekedni a szűk hajófolyosón, lépcsőkön, s ez, 
ahol most járunk, ugyanolyan, mint a hajón. Itt, 
az emelvény belsejében sétálni egyébként nem 
ajánlatos. Az egyik újonc minden figyelmeztető 
tábla ellenére fölrántotta kíváncsiságból az 
egyik ajtót. Ha nem kapaszkodik elég jól, a kö
vetkező másodpercben a semmiben találja ma
gát, aztán 20 méterrel lejjebb, a tengerben köt 
ki. A Kinyitni tilos! feliratok itt nem puszta he
lyesírási gyakorlatok.

Ülünk egy üveg Cola mellett (szigorú a szesz- 
tilalom), kellemesen elcsevegünk, amikor a tár
salgást éles szirénaszó szakítja félbe. „Ne moc
canjatok innen!” adja ki az utasítást házigaz
dánk, s már rohan is ki az ajtón. Kíváncsiságból 
mégis utánamerészkedek, majd föllöknek a fo
lyosón -  vagy tíz azbesztruhába öltözött kísértet 
rohan el mellettem. Később legényt küldenek 
értünk, nevetve magyarázza:

-  Nem igazi riadó, csak gyakorlat. Ezt barba 
Tomo hetente egyszer megrendezi nekünk, hogy 
be ne rozsdásodjunk!

A fedélzetre érve látjuk, a gyakorlat a végéhez 
közeledik, a legénység benn ül a hermetikusan

zárt mentőcsónakokban. A  csónakok érdekessé
ge, hogy kívülről mindegyiknek „zuhanya” is 
van, ez fröcsköli a vizet, hűti a csónakot a föl- 
hevüléstől baj esetén mindaddig, míg a mentők 
ki nem mentik a legénységet az égő fúrótorony 
poklából.

Mikor végre minden elcsendesült, bevezettek 
a geológiai laboratóriumba. Az űrhajók bonyo
lult berendezéseihez hasonló „valamikkel” föl
szerelt helyiségben állandóan két geológus 
ügyeleteskedik. A  laboratórium nem az épít
mény legfontosabb része, de nem is a legeldu
gottabb zuga. Itt őrködnek a tengeri mélységek 
fölött. A víz alatti talaj, magyarázzák, két réteg
ből áll: az első karbonátos, tele mélyedésekkel, 
vájatokkal, a mélyedésekben gyakran több mil
lió éves, ökológiailag tiszta vízzel. Ez a réteg 
nem érdekli a kőolajosokat. Az a másik, az alsó
3,5-4 kilométer mélyen található. Azzal, hogy 
10 vagy 15 kilométeren ér véget, a kutatók sin
csenek tisztában. De ez az a közeg, amely a kő
olaj után kutatókat foglalkoztatja.

Az alsó rétegben húzódik meg a kőolaj és 
földgáz -  néhol kisebb mennyiségben, másutt 
olyan, mennyiségben, hogy kitermelni érdemes. 
A tengerfenék alól naftát nyerni -  1959 óta fog
lalkoztatja geofizikusainkat. Ebben az évben 
kezdődtek meg a próbafúrások benn a száraz
földön, majd 1968-ban a tengerfenék is sorra 
került.

Vez, Andrija Mohorovicic
1968-ban a zadari tengerészeti iskolától meg

vásárolják az 500 tonnás Vez nevű hajót s olyan 
berendezésekkel szemelik föl, melyekkel geofizi
kai méréseket, kutatásokat végezhet. A huszon
öt főnyi legénységét (hajószemélyzetet és kuta
tókat) mindössze óránkénti 6—8 mérföldes se
bességgel viszi, de ez senkit sem akadályoz ab
ban, hogy a Vez keresztül-kasul bejárja az 
Adriát. Ez alatt az idő alatt az INA és a Szövet
ségi Geofizikai Intézet kidolgozza Jugoszlávia 
geológiai térképet, a Vez hajót a zágrábi Geo
fizika Munkaszervezet veszi át. A hetvenes évek 
közepén a Vez mellé fölsorakozik az Andrija 
Mohorovicié nevű hajójával a Jugoszláv Hadi- 
tengerészet Hidrográfiai Intézete is. A hajóra a 
berendezéseket részben az Egyesült Államok
ból, részben a zágrábi Geofizikától szerzik be. 
Ma a népszerű Andrijával a Borac nevű vontató
hajó dolgozik, az első olyan hajónk, melynek 
szatelitirányítású navigációs berendezése van. 
A szatelit útján érkező jelzéseket korszerű be
rendezések „veszik” , komputerek dolgozzák át 
pillanatok alatt értékes adatokká. Olyan ada
tokká, melyekhez a klasszikus navigációs be
rendezéseknél az ügyeletes tiszt csak bonyolult 
számítgatások útján jutott.

A mérésekkel, kutatásokkal „foglalkozó” 
Andriját, ahogy az anyagi lehetőségek engedték, 
fokozatosan a legkorszerűbb mérőberendezé
sekkel, pozíciómeghatározó berendezésekkel 
szerelték fel. Ma már van 80 kilométeres ható- 
távolságú Mini Ranger IV-e, és olyan 4 antennás 
pozíciómeghatározőja, mely 100 kilométeren 
nem egész egyméteres hibaeltéréssel ad helyzet
képet. Amit itt elmondtunk, ezek nem túlzások, 
szükség van a pontos mérőműszerekre, hiszen
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H IB A IG A Z ÍT Á S
Múlt heti számunkban a SZÁZ 

TENGERÉRT SEM ADNÁM című 
írásban sajnálatos műszaki hiba 
folytán összekeveredtek a képalá
írások. A hibáért a riportalanyok és 
az olvasók elnézését kérjük. A kép
aláírások helyes sorrendje: 26. oldal 
fölső fotó -  JUHÁSZ GYULA, AKI A 
TISZA MELLŐL KERESI FEL NYA
RANTA A DUNÁT. 26. oldal, alsó fo
tó: JESZENSZKI JÁNOSÉK HÁZA A 
LEGRÉGIBB KÖZÜL VALÓ ITT BA- 
RACSKÁN, VAN VAGY NEGYVEN
ÉVES. 27. oldal, portré a jobb sarok
ban: SPITZER ISTVÁN HUSZONÖT 
ÉVE LAKJA BARACSKÁT. 27. oldal 
alsó színes kép -  KEIPER LÁSZLÓ- 
ÉK HÉTVÉGI HÁZA A ZÖLD-SZIGE
TEN.

Adriakutatás — a kezdettől a máig

egy fúrótorony fölállítása nem kevesebb mint 
12 000 dollárba kerül, s mi mindezt már ma
gunk csináljuk, most már külföldi mérnökök és 
technikusok segítsége nélkül...

Az Andrija Mohoroviéic legénységével egyéb
ként sikerült személyesen is megismerkednem, 
alkalmam nyílt tüzetesen megismerni a hajót. 
Mindez mesébe illő véletlen, ahogy történt, az a 
csodával határtfs... A Zagreb 1. fúrótorony pla
tóján vendégeskedtem, amikor telefonon ke
resztül jelentették, közeledik az Andrija. S csak 
úgy mellékesen hozzátették: ha kedvem tartja, 
átmehetek á fedélzetére. Örömöm határtalan 
volt, s csak akkor rettentem meg, amikor bele 
kellett állnom a fémkosárba amelyben a daru, 
mint valami óriási horgászbdt, 20-30 méterrel 
lejjebb ereszt majd, a hajó fedélzetére. Legszí
vesebben maradtam volna, de a hátamban érez
tem a naftások gúnyos tekintetét, így összeszo
rított fogakkal, behunyt szemmel vállaltam a 
különös utazást. Remegett a lábam, amikor tal
pam alatt biztos „talajt” éreztem. És boldogan 
fogadtam a hajókantinba invitáló meghívást.

Az eredmények biztatóak
A hidrográfiai intézet meglehetősen intenzí

ven használja kutatóhajóját a nafta- és gázlelő
helyek föltárásában. A hajó legénysége vízi ta
lapzat alkalmazásával hidrográfiai és biológiai 
kutatásokat végez. A tengeri áramlatok kutatá
sával kapcsolatos eredmények nem túl ismertek, 
a sajtó képviselőit inkább a szenzációs nagysá
gú hullámok érdeklik, mint az eredmények. Pe
dig kemény munka árán születnek ezek az ered
mények. A talapzatról a vízbe ún. gravimétert 
engednek le, mely minden gravitációs változást 
észlel. A szeizmológiai mérések nem kevésbé 
összetettek. Szemléletesen a hajók táncának 
nevezhetnénk ezeket a kísérletekét. Az egyik 
hajó ugyanis meghatározott módon egész soro
zat geofont vontat, a másik hajó, meghatározott 
távolságra az elsőtől, vitezit-csomagokat dobál 
a vízbe, melyek a vízben robbanva hatalmas 
szökőkutakkal gyönyörködtetik a tengerésze
ket. A kutatók nem a szökőkutakat figyelik, ha
nem azt, hogy utazik a robbanás a vízben, mert

ez értékes adatokkal szolgál a tengerfenék geo
lógiai struktúrájáról.

Az Andrija Mohortyviéic egy napja nem keve
sebb mint 62 millió régi dinárba kerül, nem 
olcsó mulatság a kutatás, érthető hát, hogy a ha
jón előkészített, gyors, precíz és kitartó munka 
folyik.

Az is megesik, hogy hiába a sok mérés, az 
adott pozíción a tengerfenék nem rejteget fekete 
aranyat. Az eredmények általában mégis kedve
zőek -  az Iván I. és az Iván II. pozícióján Pulánál 
jelentős gázlelőhelyet találtak, a tengerészet 
hidrográfusai már pontosan ki is jelölték a ten
ger alatti gázvezeték minden méterét. Most a 
beruházókon, a kivitelezőkön a sor. A kutatók 
megtalálták az energiaforrást, most azt vala
hogy a szárazföldre kell „vezérelni.”

A kőolajlelőhelyek kutatása csak egy része 
annak a munkának, amelyet a kék egyenruhát vi
selő szakemberek végeznek. Térképészeti méré
seket, térképeket készítenek és egyéb navigá
ciós publikációkat: ezek a szakemberek jelölték 
50 víz alatti telefonvonal útját, amely szigetein
ket köti össze a szárazfölddel, kutatták a Rije- 
kai-öböl ökológiai szennyezettségét, részt vet
tek a Jadran 3 tervezetben, s ki tudná még fel
sorolni, mi mindenben. Mindezt néhány nappal 
később Splitben Ivó Nozina hajóskapitány, 
a hidrográfiai intézet igazgatóhelyettese sorolta 
nekem. Közben irodájában fiókókat nyitoga- 
tott, mutatván, milyen új kutatásokhoz készült 
tudományos értekezés. Olyan tervezet elkészíté
sére készül az intézet, mely segítségével a tenger 
titkait kutathatják. Céljuk pedig az ember javá
ra fordítani mindazt, amit a tenger kínál -  és 
megőrizni a kék Adriát. .

Az Adriát, mely még annyi titkot rejteget.
Miroljub SOMBORAC

A Zagreb 1. fúrótorony
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Aratóünnepség ’84

A kenyér ünnepe

Fürgén, ügyesen dolgoztak az aratóverseny marokszedői A város elnöke, dr. Szórád György, átveszi az ú| lisztből sütött kenyeret

W / 7  i mint vet, úgy arat - 1 
I a közmondás. Szaba
U NA és környékén a múl

- tartja 
Szabadkán 

környékén a múlt hét 
végén fejeződött be a kombájnok 
munkája, s ekkor derült ki, ho
gyan is vetettek az ősszel a társa
dalmi- és a magánszektorban. Né
hány hónappal ezelőtt senki sem 
hitte volna Szabadkán, sőt Vajda
ság más községeiben sem, hogy a 
búza rekordterméssel, jó  minőség
gel lepi meg a termelőket. Annál is 
inkább, mert az ősszel és ebben az 
évben is kijutott az „égi meglepe
tésekből” a mezőgazdasággal fog
lalkozóknak. Először az őszi meg 
a tavaszi szárazság, majd a nyár- 
eleji jégverések tették kérdésessé 
ez évi kenyerünk nagyságát. Most 
az eredmények, viszont azt bizo
nyítják, hogy a kedvezőtlen körül
mények ellenére is nagyszerű volt 
a vetés és az aratás is. A szabadkai 
községben a magánszektorban 
8150 hektáron 5,2 tonna, a társa
dalmi szektorban pedig 8300 hek
táron 6 tonna az átlaghozam. A  
községi átlagtermés ebben az 
évben pedig 5,5 tonna. Ezek az 
eredmények 25 százalékkal job
bak a tavalyiaknál, és tíz száza
lékkal az előző évieknél. Az idei 
aratás rekordját az Agrokombinát 
25 hektáros iedniki kísérleti par
celláján érték el, ahol 98,7 méter
mázsa termett hektáronként. 
Ugyancsak Jugoszlávia fajta búzát 
vetettek a kombinát békovai 22 
hektáros parcelláján, és 93,53

métermázsás hozamot jegyeztek 
fel. El keli még mondanunk, mert 
igazán szép eredménynek számít, 
hogy az Agrokombinát egyik 120 
hektáros területén az átlaghozam 
elérte a 9 tonnát, míg a Pe&éara 
kelebiai parcelláján, ahol baranj- 
ka fajta búza került a földbe, 8,5 
tonna volt az átlagtermés hektá
ronként.

Ezek az eredmények bizonyára 
nemcsak az aranyat érő májusi 
esőnek köszönhetőek. Ott arattak 
rekordot, ahol az ősszel idejében 
földbe került a mag, ahol a terme
lők szakszerűen előkészítették a 
talajt, megfelelő hozzáértéssel 
végezték el a vetést és később az 
ápolási munkákat. Az ilyen par
cellákon a kedvezőtlen időjárás 
jóval kisebb mértékben befolyá
solta a hozamot. A rekordok és a 
hektáronkénti átlaghozamok is 
arról tanúskodnak, hogy Szabad
ka község termelői jó l elsajátítot
ták a búzatermesztés tudományát. 
Ugyanakkor azt is megállapíthat
juk, hogy az idén a kenyérgabona 
betakarítása igen sikeres volt, 
nemcsak azért, mert jó l termett a 
búza, hanem azért is, mert a mun
kát sikerült jó l megszervezni és 
a legrövidebb idő alatt biztonság
ba helyezni a termést. Az aratás 
három hete alatt ebben a község
ben is az időjárás többször meg
szakította a munkát. Az utolsó na
pokban hullott csapadék követ
keztében pedig 3 -4  százalékkal

növekedett a szem nedvességtar
talma, de a szárítók fokozott üze
meltetésével ezt is kiküszöbölték, 
s így zavartalanul folyhatott a fel
vásárlás a Fidelinkában. Az át
adott gabonamennyiségről szóló 
adatok azt bizonyítják, hogy az ár 
miatti félelmek nem igazolódtak 
be. Az egyéni termelők mintegy 
36 000 tonna búzát adtak el, ami 
az össztermés több mint 90 száza
lékát jelenti. Annak ellenére, hogy 
a szokásostól eltérően nem olyan 
arányban áll a kukorica és a búza 
ára, mint ahogyan kellene, a ter
melők mindegyike átadta a búzát, 
néhányan tartottak meg egy kis- 
sebb mennyiséget. A  jóslás, sze
rencsére nem igazolódott be, nem 
lett takarmánnyá a kenyérgabona.

Babusgatni kell, mint 
a gyermeket

Az adatok mellett az idei sza
badkai Aratóünnepség is a jó ter
mésről, az eredményes munkáról 
árulkodott. Gazdag, színes műsor, 
nagyszabású népünnepély jelezte 
és tette emlékezetessé a kenyérga
bona betakarításának befejeztét. 
A egynapos, reggeltől estig szaka
datlanul tartó ünnepséget a múlt 
vasárnap Palicson tartották meg 
(jó érzékkel a szervező bizottság 
rátapintott az igazi helyszínre, hi
szen több ezren fordultak meg Pa
licson, illetve az Aratóünnepsé
gen). Nagyszerű az elgondolás is,

mely szerint ezután minden évben 
itt tartják meg a későbbiekben a 
néhány napra, majd egy egész 
hétre kiszélesedő ünnepségsoro
zatot a búza, a kenyér tisztele
tére.

Vasárnap kora reggel még har
matosán ugyan, de a súlyos, kövér 
szemektől kalászt hajtva várta a 
nyolc kijelölt parcella a kézzel 
aratókat. A négytagú aratócsopor
tok először köteleket fontak, ka
szát élesítettek, majd nekiláttak 
a jóféle reggelinek. A palicsi állat
kert mögött felépített tanya előtt 
szalmabálákból rögtönzött asztal, 
torokkaparó házi pálinka, foszlós 
picinyke cipók, jókora házisonka, 
hatalmas fej hagymák jelezték az 
aratók reggelijét.

„Ez már csak játék". Villant át 
az agyamon, amikor a népviselet
be öltözött aratók nekiláttak a 
búza kaszálásának, a maroksze
désnek. A  „játék” azonban nagyon 
komoly tudást és szakértelmet, 
munkabírást igényel. A búzát ba
busgatni kell, akár a gyermeket.

-  Nincs már a fiatalok közt egy 
se, aki úgy igazából suhintani tud
na a kaszával -  mondták a györ- 
gyéni csapat tagjai a verseny utáni 
beszélgetésen - .  Hiába tanítjuk 
őket, hiányzik az akarat. Az idén 
nehezebb volt a verseny, mint ed
dig -  mi már évek óta részt ve
szünk —, mert kórós, szemetes volt 
a kijelölt tábla.

,1984. augusztus 3.
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Aratóünnepség ’84
A bíráló bizottság a csapatok 

ügyességét, gyorsaságát, az aratás 
minőségét is osztályozta. Szapo
rán, egyenletesen folyt a munka, a 
parcella végében felállított tambu- 
razenekar, „diktálta” a tempót. 
Az aratók a versenyfeladat elvég
zése után boldogan kapaszkodtak 
össze a művelődési egyesületek 
fiataljaival egy csárdásra, egy kó
lóra. Rövidesen előkerültek a 
zászlók, a hatalmas szalmából 
font fáklya. Zenekísérettel vonul
tak az aratók a központi ünnepség 
színhelyére.

Kocsikeréknyi 
kenyerek

A Nagyteraszon ugyancsak reg
gel óta nagy volt a sürgés-forgás. 
Kocsikeréknyi, hatalmas cipók, 
óriás perecek és sós- meg cukros- 
kiflik, bamapiros fonottkalácsok, 
formás veknik, pufók aprókiflik 
jelezték a kenyérkiállítás kezde
tét. A zsűri szakszerű kóstolás, 
ízlelés után a szabadkai Vlado Si- 
naonovski magánpék sütötte ke
nyeret kiáltotta ki a legfinomabb
nak, a legszebbnek. A Fidelinka a 
második helyre szorult (de elége
dettek lennénk, ha ezt a helyezé
sét a szürke hétköznapokon is 
megtartaná). A győztes kenyeret 
az aratóverseny legjobbjai, a baj- 
moki csapat, tagjai adták át a 
„gazdának", dr. Szórád György 
városelnöknek.

Délben mindenütt rengeteg a 
nép, az autóbuszok csak úgy ont
ják a látogatókat, parkolóhelyet 
sehol sem lelni. Legtöbben a sétá
nyon és természetesen a vásáron 
tolakodnak. Ebben az évben elő

ször szervezték meg a hagyomá
nyos szakmákat felvonultató régi
es hangulatú vásárt. Nehezen áll
tak kötélnek a mesterek, de aki 
eljött, nem bánta meg. Külön bi
zottság ellenőrizte, hogy a mű- 
anyagosok, a giccses csecsebecsé
ket árulók ne „szivárogjanak" be 
a vásársorra. De szívesen látták 
a gölöncsért, a késest, a szűröst, 
a bádogost, a szíjgyártót, a kézi- 
munkázókat, a szalmafonót, a 
mézeskalácsosokat, a papucsoso- 
kat, a bocskorkészítőt, az aszta
lost (faklumpást), a gyékényest, a 
kanizsai Majolika képviselőit.

-  Szívesen jöttem el a vásárra -  
mondta MOLNÁR János zombori 
szíjgyártó mester, aki a vásár első 
díját kapta -, pedig már nem utaz
gatom vidékre. Huszonhárom éve 
dolgozom, aki akar, megtalál. Er
re az alkalomra külön készítet
tem lószerszámokat (díszesebbet 
és hétköznapit), nyergeket, os
torokat, hámokat, pisztolytáská
kat, térdvédőket. Nem azért, hogy 
mindenáron vevőre akadjak, ha
nem hogy megmutathassam mes
terségem szépségeit. Sokat dolgo
zom. Számtalan a vevőm Szlové
niából és Horvátországból, habár 
nehéz beszereznem a bőrt és drága 
is. Egy lószerszámhoz, melyet na
pi tíz órai munkával egy hétig ké
szítek, 18 kg bőrt használok fel. Az 
5000 dináros eladási ár 90 száza
lékát a nyersanyag ára alkotja.

Vásárfia
Stevan JOVANOVIÓ idős zom

bori kisiparos sátra előtt tolon
ganak a legtöbben. Olcsón, tetsze
tős, ízes mézeskalácsokat, tükrös

szíveket, házilag készített cukor
kát, diós cukrot, mézesbábokat kí
nálnak az eladók.

-  Öregapám az édesapjától örö
költe az üzletet -  mesélte hibátlan 
magyarsággal a 21 éves informati
kai középiskolát befejezett Stevan 
Jovanovié Pista —, s tőle én veszem 
át a szakmát. Ellestem a cukorka, 
a mézeskalács készítésének tit
kait, de öregapám a mézesbábok 
rajzolásának fortélyaival is megis
mertet.

-  Nagyon rövid volt az idő — 
kezdte Ana CRKOVIÓ, a tavan- 
kúti Matija Gubec Általános Isko
la szalmaképkészítő és szalmafo
nó szakcsoportjának vezetője 
így nem tudtunk elég sok fajta és 
elegendő mennyiségű árut készí
teni. Jövőre'a fonott hordók, cso- 
bolyók, virágok, képeslapok mel
lett szebb, érdekesebb dolgokat is 
elhozunk a vásárra.

SARNYAI József, kanizsai bá
dogosmester ugyancsak külön ké
szült a palicsi aratóvásárra:

-  Magam tervezte, festette kis- 
kannákat, kaparót, nagykannát, 
pogácsaszaggatókat, birka- és 
tehénfejőt, csirkeetetőt és itatót, 
libatömőt készítettem. Mindez 
csak téli elfoglaltságunk, mert 
idényben csatornákat készítünk. 
Jövőre, ha megérjük, a nálam ta
nuló fiamat is elhozom a vásárra 
hadd tanulja, érezze a gyerek a 
vásárok hangulatát.

Ezen a vásámapon Palicson 
egész nap szólt a zene. A  Népkör 
és a sándori rhúvelődési egyesület 
tagjai hagyományos népviseletben 
sétáltak a parkban, hosszabb-rövi-

debb rögtönzött műsorokat mutat
tak be, este pedig a nyári színpa
don népeink és nemzetiségeink 
dalaiból táncaiból mutattak be 
egy csokorra valót. Mindenki, aki 
ezen a napsütéses, majd délutánra 
kissé borússá váló napon ellátoga
tott a fürdőhelyre, jó l szórakozha
tott. A stílusos versenyszámok 
mellett a sporthorgászok is ver
senyszerűen áztathatták a zsinórt, 
délután az ejtőernyősök kecseg
tették tudásukat (ki a szárazföl
dön, ki a tóban landolva sikeresen 
meg kevésbé tetszetősen), a vitor
lások színes lepkeszámyai szivár
ványt rajzoltak a Palicsi-tó szür
ke, aprótarajú hullámaira, később 
pedig a bátor széldeszkások is 
vízre szálltak. A  sétálók, a „nagy
érdemű” pedig rendületlenül, bát
ran, fáradhatatlanul kitartott 
egész nap. Még az esti nyári szín
padi eredményhirdetést, a népün
nepéllyé szélesedő befejező műsort 
is több százan várták végig. Köny- 
nyen tehették, hiszen színes, sok
rétű programot, szórakozási lehe
tőséget kínált az idei Aratóünnep
ség. S „hastáji” problémák sem 
adódtak, mert a Halászcsárda 
bográcsban főtt halászlét, sült ha
lat, a Kisvendéglő csipetkés para
dicsomlevest, kolbászos krumplis
tarhonyát, malacpecsenyét és 
krumplispogácsát, a Fontana pe
dig bográcsos birkagulyást kínált, 
kis pénzért, ebédre és vacsorára. 
Ezzel is mintegy a régmúlt időt 
idézve, az igazi, eredményes mun
ka befejeztét ünnepelve.

Szabó Hangya Teréz 
Szabó Attila felvétele

A vásári forgatag egyik leglátogatottabb sátra: mindenki szeretett volna 
hazavinni az Aratóünnepségről valami szalmából font apróságot

A jól végzett munka után gondtalanul, vidáman ropják a táncot az
aratók
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Margit néni

Margit néni a forrásnál: Ez a víz jelenti a fürdőt, 
a fürdő meg az életemet

nyár, akárcsak máshol, Temerinben is 
megállítja a közélet óráját. Na jó, ne le
gyünk Igazságtalanok, nem állítja meg 

egészen, de ugyancsak lelassítja. Legalább is az 
elsó helyi közösségben ezt tapasztaltuk: a tiszt
viselők íróasztaluk fölé hajolva szorgalmasan dol
goznak, egyetlen tisztségviselő sem akad azonban, 
aki az épülő gyógyfürdőről hajlandó lenne nyilat
kozni. Mindegyik azt üzeni, vagy telefonon közli, 
hogy nincs itthon a helyi közösség titkára, a tenger
parton nyaral, nélküle pedig nem mondhat semmit.

M ár éppen kezd megfogalmazódni bennünk, 
hogy lám itt is az adminisztráció (feje) az úr, 
nélküle a társadalmi funkciót viselők is tehetetle
nek, amikor felmerül Góbor Béla neve, akit nem
régen választottak meg a helyi közösség köz
gyűlése tanácsának elnökévé. Csakhamar kiderül: 
6 másként viselkedik, készségesen áll rendelke
zésünkre anélkül, hogy tudná, bizonyos értelem
ben rácáfol ítéletünkre, hogy itt mindent egy ember 
tud és tehet.

S hogy mégsem Góbor tanácselnökkel kezdjük 
felvázolni a temerini gyógyfürdő történetét, azt csak 
azért tesszük, mert Grisza Margit, az egykori tulaj
donos özvegye számára ez nem történelem, ha
nem kemény munkában eltelt életének szoros 
tartozéka. Egyébként ó sem szabódott, amikor kö
zöltük vele, hogy m i a célja látogatásunknak. 
Ellenkezőleg, arca egy pillanatra kisimult, és leple
zetlen örömmel invitált bennünket a hatalmas sző
lőlugas alá, hogy ott üljünk asztalhoz.

Mintha petróleumos lenne...
-  Jaj, hol is kezdjem?! -  sóhajtott egy nagyot, 

majd gyors mozdulattal megigazította fekete fej- 
kendőjét. -  Hát csak ott kezdhetem, a legelején. 
A z pedig 1914-ben történt, amikor ezen a portán 
apósomnak, Grisza Andrásnak fatelepe volt. Az a 
Járek felőli csücske a hatalmas, háromholdas telek
nek laposabban feküdt és gyakran megállt rajta a

¡M M

víz. Apósomnak egyszer úgy rémlett, mintha petró
leumos lenne a mocsár vize. Nem hagyta nyugton 
a gondolat, hogy itt nyilván kőolaj van a föld mé
lyén. S  mivel vállalkozó szellemű ember volt, elho
zatta Becséről a Soós kútfúró mestert, hogy meg
bizonyosodjon feltevéséről. Három hónapig éjjel
nappal folyt is a munka, mivelhogy abban az 
időben még kézierővel fúrtak. Megannyi réteget 
tört á t a mester, s amikor elérte a 417 méter 
mélységet, azt javasolta apósomnak, ne fúrjanak 
tovább. Olajat ugyan nem találtunk, de gyógyvizet 
igen, nyugtatta meg apósomat. Szavára adni kel
lett, mert neki is volt Becsén gyógyfürdője, jó l 
ismerte tehát a jódos-kénes vizet.

Csakhamar illetékes helyen is megállapítást 
nyert, hogy a Grisza-portán gyógyvízre bukkantak, 
amellyel együtt metángáz is kerül a felszínre. 
A fakereskedőt nem szomorította el, hogy nem  
olaj buggyant fel Soós mester fúrója nyomán, ha
nem azonnal alkalmazkodott a helyzethez: ha nem 
lesz olajbánya, lesz gyógyfürdő.

És elhatározását azonnyomban tett követte -  
folytatja tovább a történetet Margit néni. -  Eladta 
mind a hatvan hold földjét és két év alatt felépí
tette a fürdőt, kilenc káddal és nyári medencével.

-  M it mesélt az apósa, ha néha szóba került a 
fürdő története, nem volt ez a vállalkozás nagy 
kockázat számára ?

-  Óriási kockázat volt. Nem tőle tudom, meg
boldogult férjem mesélte 1977-ben, amikor a már 
államosított fürdőt becsukták és bútorzatát szál
lították el. Látod azokat a fehér fapadokat, mondta 
könnyes szemmel, amikor kifizettük az asztalost, 
aki csinálta őket, kenyérre való pénzünk sem ma
radt. ..

De szerencsére nem kezdett rossz üzletet a gaz
da, a Grisza-féle fürdő csakhamar úgymond mesz- 
sze földön is híressé vált. Mert nemcsak a kör
nyékről, hanem Szerémségből, Szerbiából, meg 
még Budapestről is jöttek, akik ízületi bántalmaik- 
ra vagy emésztőszervi megbetegedésükre keres
tek gyógyírt. S m ivel közülük igen sokan gyógyulva 
távoztak Temerinből, jó  hírét keltették, amerre csak 
megfordultak.

-  Én 1935-ben, tizenhat évesen, kerültem a 
családba, akkor lettem a felesége az egyik Grisza 
gyereknek, Andrásnak. Akkor már valóban közis
mert fürdőnek számított. Olyan jó  híre volt, hogy 
angol és német cégek érdeklődtek, m iként tud
nának betársulni. Emlékszem, azt ígérték, hogy 
nagy és modern fürdőt csinálnak belőle, ha bizo
nyos időre átadjuk nekik használatra. Javaslatuk 
nem ígérkezett rossz üzletnek, mégsem lett belőle 
semmi. Pedig apósom meg a gyerekek belevág
tak volna, de anyósom nem engedte. S ez ellen 
nem volt apelláta, hiszen minden az 6 nevén volt, 
apósom szegény fiúként került a családba.

Én is vele együtt sírtam
-  Emlékszik-e Margit néni olyan betegek fel- 

gyógyulására, akikről már mindenhol lemondtak 
az orvosok?

-  Hogyne emlékeznék. Tulajdonképpen sok 
olyan beteg já rt nálunk, akin máshol nem tudtak 
segíteni. Emlékszem, felkeresett bennünket egy 
dúsgazdag szabadkai bunyevác hölgy, aki talán 
végső elkeseredésében választotta gyógykeze
lésül a fürdőt. Nem ő  jö tt érdeklődni, mert 6 moc
canni sem tudott, hanem Újvidéken dolgozó lánya 
kérdezte meg, hogy tudnék-e szállást is biztosí
tani az anyjának. Elfogadtam. Amikor aztán pró
báltuk lesegíteni a kocsiról, kétségbeestem, mivel 
végtagjait meg sem tudta mozdítani. A lányával 
együtt cipeltük mindennap fürödni, és nekem kelleti 
etetnem, m ivel a kanalat sem bírta felemelni. Egy 
hót se telt el, amikor sírva fogadott a szobájában. 
Örömkönnyek voltak azok, hiszen azt újságolhatta, 
hogy egyedül hozta rendbe a frizuráját. Én is vele 
együtt sírtam  örömömben.

Ahogy ülünk és beszélgetünk a rendezett udva
ron, látjuk a most újjáépülő fürdőt. Margit néni oda- 
odapiltant, s miközben dorgálja az építőket hogy 
lassan, meg nem ritkán pontatlanul végzik a mun
kájukat, eszébe ju t egy-egy régi történet.

-  Égy szlovák fiatalasszony já rt itt nálunk egy
szer és könyörgött, hogy engedjük fürödni, mert ki
ütéses testére sehol sem talál gyógyulást. Ilyen 
betegeket nem szoktunk felvenni, mert féltünk a

Góbor Béla: Ami biztos, az biztos: mondjuk azt, 
hogy év végére készül el a fürdő
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gyógyfürdője

fertőzéstől, de ez az asszonyka addig könyörgött, 
hogy nem volt szívem elküldeni. Elhatároztam, en- 
Sodélyezem neki a fürdést abban a kádban, ame
lyik a mosókonyhában volt beépítve és nem hasz
náltuk. Vállalta, hogy ő  fogja kisúrolni, nehogy vala
kit megfertőzzön, csak fürödhessen. Gyógyulásá
ban nem bíztam, tíz nap után mégis azt hiszem  
nem ö, hanem én lepődtem meg jobban, amikor 
egyetlen kiütést sem találtunk a testén.

Ez a fürdő azonban már nyolc esztendeje nem  
f°9adja a betegeket. A temeriniek is máshova, 
feiag Magyarországra járnak, gyógyfürdőbe. On
nan, Harkányból meg Gyuláról, aztán az ottani 
ferdőorvosok kérdésével térnek haza: Miért jönnek 
Maguk hozzánk fürödni, hiszen olyan gyógyvize 
van Tememnek, hogy a m ienk meg sem állhat 
Mellette?

vén, a fűtést és a világítást kezelte, én meg a für- 
dővendégeket láttam el.

-  Sokat dolgozott azokban az években, évti
zedekben Margit néni?

-  Jaj, aranyosom, hát nekem minden délelőtt 
százhúsz kádat kellett ám kisúrolnom ...

óvatos prognózis
A helyi közösségben Góbor Béla is megerősíti 

Margit néni állítását: a fürdőt tulajdonképpen a 
nemtörődömség zárta be. A Jedinstvo Kommuná
lis Vállalathoz tartozott, s az nem fordított kellő 
gondot karbantartására. Végül is a gázberende
zés -  a vízzel kitörő metánt kezdettől fogva hasz
nosították a fürdő fűtésére és a víz melegítésére -  
felmondta a szolgálatot, és az illetékes felügyelő
ség bezáratta a fürdőt. merült, hogy a korábbinál korszerűbb létesítményt 

kell emelni. Akik ezt az elgondolást támogatták, lo
gikusnak tartották, hogy a kastélykertben, a sport- 
csarnok szomszédságában épüljön meg az új 
nagymedencés fürdő. Egyszázalékos helyi járulé
kot vezettek volna be erre a célra az egész község 
területén. M ivel azonban egyik-másik helyi közös
ségben vonakodtak ettől, nem maradt más hátra, 
mint a régi fürdőt felújítani.

-  Két évvel ezelőtt indult meg a helyreállítás. 
A munkálatokat az első helyi közösség irányítja, az 
6 tulajdonába tartozik ugyanis a fürdő. A régi épüle
tet megtoldottuk egy újjal és új gépházat emeltünk. 
A kádak (kilenc kád) már be vannak építve, a víz és 
szellőztető berendezés is be van szerelve. Vagyis: 
a fürdő voltaképpen kész. Most folyik a melegvizes 
kazán borítása és hátra van még a gázkiválasztó 
felszerelése, m ivel a metánt ezúttal is haszno
sítják a fürdőben.

Mindenki úgy tudja, hogy novemberben már 
fogadhatja az első fürdóvendégeket a felújított lé
tesítmény. Góbor Béla azonban óvatos, ő  azt 
mondja, jobb ha úgy fogalmazunk, hogy év végére 
készül e l a fürdő.

-  Azért készül úgy m int a Luca széke -  veti közbe 
Kasza Károly, a helyi közösség egyik előadója 
mert lassú ütemben folyik be a rávaló. A helyi 
járulékot használjuk erre a célra is, de nem akartuk 
megvárni, hogy együtt legyen a teljes összeg 
(kétmilliárd régi dinár), mert az infláció időközben 
felére apasztotta volna értékét.

A helyi közösségé az újjáépülő gyógyfürdő, mé
gis úgy érezzük, mindenekelőtt Margit nénié, ó  
görnyedt a kádak fölé megszámlálhatatlanszor, 6 
segítette kádba és onnan ki évtizedeken át a 
legbetegebb fürdóvendégeket, ő vigasztalta őket, 
ha késett a gyógyulás jele, most is ó idegeskedik 
legjobban, ha a mesterek valamit elfuserálnak, és 
6 várja legtürelmetlenebbül az év végére ígért 
nyitást is.

Bevallja: a fürdő nélkül üres az élet.

CSORBA IstvánÚjból és régiből állítják helyre a temerini gyógyfürdőt
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~ Hogyan került a fürdő ajtajára lakat? -  tesszük 
fel a legfájóbb kérdést Margit néninek.

~ Ez a fürdő voltaképpen 1950 óta, vagyis álla- 
Mosítása pillanatától kezdve haldoklóit -  szögezi le 
lé  adag keserűséggel a hangjában. -  Nyilván még 
olőbb kénytelenek lettek volna becsukni, ha a 
éaclonalizálás esztendejében nem tataroztuk volna 
ki- Májusban ugyanis felszólítottak bennünket, 
hogy újítsunk, tatarozzunk, javítsunk, mert kütön- 
éon nem dolgozhat a fürdő. Mi jú lius és augusztus 
felyamán mindent k i is javítottunk -  szeptemberben 
Meg elvették tőlünk. Jó ideig, 1966-ig még alkal- 
Mazottként sem dolgozhattunk ott, de akkor engem  
® meg az uramat is felvettek. A férjem, lakatos lé-

-  A polgárok azonban kezdettől fogva helytele
nítették ezt a döntést, és úgyszólván minden nép- 
gyúlésen követelték a fürdő újbóli kinyitását -  ma
gyarázza a tanácselnök, m ajd hozzáfűzi: -  De 
nemcsak a temeriniek, hanem a környékbeli falvak 
lakossága is hiányolta. A sok levél mellett Újvidék
ről meg Zsablyáról petíció is érkezett az illetékes 
községi szervekhez, amelyben nemcsak követel
ték a fürdő újbóli megnyitását, hanem helyreállí
tásához anyagi támogatást is ígértek.

Nyilván ennek a közhangulatnak köszönhető, 
hogy m ind gyakrabban szerepelt napirenden a 
községi szervekben is ez a kérdés: 1979-ben a 
Harcosok Szövetségében, 1981-ben pedig a köz
ségi képviselő-testületben is. Olyan ötlet is fel-

Három mester serényen dolgozik a melegvi
zes kazán borításán



14 Olvastuk

A fiatalok és a vallás
yakran hallani, hogy egyre 
több fiatalt látni a templo
mokban, hogy nő a fiatalok 

érdeklődése a vallás iránt. A jelen
séggel foglalkozva a belgrádi hetilap 
közli a fővárosi politlkológlai és köz
véleménykutatási központnak nem
rég a 15-27 éves fiatalok körében 
végzett véleménykutatása eredmé
nyeit. A Belgrádban föltett körkér
désre „Hiszel-e az Istenben?” a 
megkércfezettek 9 százaléka vála
szolt Igennel, 65 százalékuk nem
mel. A fiatalok 15 százaléka inga
dozik ebben a kérdésben, a megkér
dezettek 11 százaléka nem kívánt a 
kérdésre válaszolni.

Az ankétban szereplők 57 száza
léka kijelentette, soha sem jár temp 
lomba. Ez azért érdekes, mert ugyan
ennek a központnak tíz-egynéhány 
évvel ezelőtt végzett kutatásaiban 
jóval többen voltak, -  a megkérde
zetteknek nem kevesebb, mint 88 
százaléka. Egyharmaduk jár temp
lomba s ezt a következőkkel indo
kolja: 10 százalékuk „az Imádkozás 
és a vallási szertartásban való rész
vétel miatt", 6 százalékuk itt keres 
„vigaszt” , 4 százalékuk itt kíván új 
barátságot kötni, 5 százalékuk csak 
azért jár templomba, hogy hallhassa 
a prédikációt' A jelenség kutatása 
szempontjából igen értékes adat: a 
15-27 éves flúk-lányok kizárólag az 
esztétikai élmény (a zene, ambien- 
tus, hangulat) miatt jár templomba, 
5 százalékuk „tiltakozásból, dacból", 
s szép számmal vannak azok Is, aki
ket a különféle szórakoztató és 
egyéb rendezvények vonzanak, me
lyeket különösen a katolikus egyház 
szervez.

HBXJCUM  «.U Sm O V A M  ÜST &  SAHAJCVO

A szám nem 
demagógia-adat

gy felmérés kimutatta, hogy a 
jugoszlávok 30 százaléka 
nem érzi összetett gazda

sági helyzetünk következményeit, 
nem érzi az életszínvonal csökkené
sét, holott a reális személyi jövedel
mek néhol 11 százalékkal váltak ke
vesebbé egy év leforgása alatt. Ez 
egyike azoknak a bizonyítékoknak, 
hogy a lakosságnak a továbbra Is 
gondtalanul élő 30 százaléka nem 
azért él gondtalanul, mert ezt mun
kája eredményeként személyi jöve
delme teszi lehetővé számára. A

a s i  _______

munkán kívüli gazdagodásról van 
szó, a magánvállalkozókról, az éne
kesekről, a labdarúgókról, az agro- 
businessmanokról, akik közül — a 
rossz adóztatási politikának hibá
jából -  igazi uzsorások kerülnek ki. 
Az adatok azt mutatják, hogy a múlt 
évben a takarékbetétekre kifizetett 
kamatok 470 milliárd dinárt tettek ki, 
ami a munkaviszonyban levő összes 
jugoszláv dolgozó múlt évi személyi 
jövedelmének csaknem a felét képe
zi. Várható, hogy a következő év má
jus végéig a takarékbetétekre kapott 
kamatok összege sokkal nagyobb té
telt képez majd, és kiegyenlítődik az 
össz jugoszláv foglalkoztatottak net
tó személyi jövedelmének az össze
gével, a lekötött takarékbetétekért 
járó kamat ugyanis 43 százalékra 
növekedett.

danas
Cseppekból lesz a

zágrábi hetilap munkatársai
nak kérdéseire többek között 
az alábbiakat nyilatkozta 

Petar FLEKOVIÓ, az INA össze
tett társultmunka-szervezet ügy
vezető bizottságának elnöke:
• Tény, hogy a kőolajipar az az ága
zat, amely leginkább ki van téve az 
állam befolyásának. Az össz beru
házásra voltaképpen „tudomásával 
került sor".

-  A kőolajipar nagy beruházá
saira a viszonylag kedvező akumu- 
lációja, valamint külföldi hitelek 
révén került sor, amelyekhez az 
elmúlt évtizedben nagyobb ne
hézségek nélkül lehetett hozzá
jutni. E két ok váltotta ki a már 
ismert következményeket.
• Pontos-e az állítás, hogy a kőolaj
feldolgozó kapacitásaink egészen 
2010-ig ki tudnák elégíteni szükség
leteinket?

-  Még nagyobb is! Ez tulajdon
képpen annak a fejlődésnek az 
eredménye, amelyről beszélünk. 
A már kiépített kapacitásokkal és 
a Bosanski Brod-i meg az újvidéki 
kőolajfinomítóval Jugoszláviának 
lehetősége lesz 30 millió tonna 
nyersolaj feldolgozására. Az egész 
országban 2000-től nem lesz 
19-20 millió tonnánál többre szük
sége.
• Ez azt jelenti-e vajon, hogy nincs 
átgondolt, ésszerű stratégiánk a kő
olajipar fejlesztésére?

-  Ez a múlt zenéje.
• Mik volnának a teendők, hogy a 
meglevő kapacitásokkal legalább a 
kifizetődőség határán gazdálkodja
nak?

-  Nemcsak határozatot kell hoz
nunk arról, hogy 2000-ig Jugoszlá
viában nem építünk fel sem az el
sődleges, sem a másodlagos kő

olajfeldolgozáshoz egyetlenegy 
létesítményt sem, hanem be is tart
juk ezt az elhatározásunkat. Én 
azonban nem vagyok benne biz
tos, hogy nincsenek ilyen am
bícióink ...

BOP6A
A tehetségeket 

akadályozzák-e a 
fejlődésben?

-  Értelmiségünk mennyiben fele
lős a társadalomban előállt helyze
tért, mennyiben érdeklődik iránta, 
esetleg arra vár, hogy a politikusok 
tegyék meg az első lépéseket? -  fo
galmazódott meg a dr. Rade Alek- 
sichez, a szövetségi szervek és 
szervezetek KSZ-alapszervezetei bi
zottsága elnökségének titkárához 
intézett egyik kérdés a vasárnapi 
Borbában.

-  El kell mondani, hogy nálunk na
gyon sokan képezik magukat, ami
ből az alkotómunka új minősége 
bontakozik ki. Vegyük példának, 
hogy csupán a szövetségi szervek
ben dolgozó mintegy 15 0 0 0 'párt
tag több mint fele egyetemi végzett
ségű, de amikor az értelmiségi al
kotóerőről beszélünk, akkor figye
lembe kell vennünk azokat is, akik
nek nincs ugyan kellő iskolai vég
zettségük, de alkotó módon, bíráló- 
an, újítóként viszonyulnak a munká
hoz és a kötelezettségekhez, akik 
választ keresnek a fejlődés régi és 
új keletű kérdéseire. Külön téma, 
hogy a kommunista értelmiség 
mennyiben kapcsolódik be az új ter
melőviszonyokért és az önigazga
tás fejlődéséért folyó munkába. A 
gazdasági rendszerben (ez nálunk 
jelenleg a leggyengébb pont), akár
csak a politikai rendszer területén 
sok az olyan kérdés, amely teljes és 
tudományosan megalapozott vá
laszra vár a Kommunista Szövetség 
és a tudomány részéről egyaránt. 
Ilyen kérdés például: Hogyan lehet 
növelni a termelékenységet? Erre a 
kérdésre tudományosan megalapo
zott tényekkel alátámasztott választ 
kell adni. Emlékezzünk csak Lenin 
szavaira, arra, hogy a szocializmus 
akkor győzedelmeskedik a régi tár
sadalom felett, amikor a kapitaliz
mushoz viszonyítva növeli a terme
lékenységet.

Elég gyakran figyelmen kívül ma
rad, hogy az értelmiségnek nemcsak 
jogai vannak, hanem a felelősség is 
nagy. Egyik a másik nélkül nem 
megy. Nálunk leginkább a jogok 
megvalósítása kerül előtérbe, a 
kommunisták és a többi szocialista 
szubjektív erő kötelezettségéről pe
dig mintha megfeledkeznénk. A kö
telezettségekkel nem foglalkozunk 
eléggé behatóan.

Áremelések és 
szociálpolitika

liszt, a kenyér, a hús és a 
húskészítmények legújabb, 
valamint a tej némivel ko

rábbi árdrágulásával a családok 
havi kiadásait újabb 1500 dinár
ral terhelik. Ha figyelembe vesz- 
szük, hogy augusztusban és őszre 
újabb áremelések vannak kilátás
ban, egy-egy család élelemre 2600 
dinárral költ majd többet. Hogy 
kinek a jövedelme tud „lépést tar
tani” az árdrágulásokkal s hány 
vajdasági munkás szorul szociá
lis segélyre, nehéz megmondani. 
Egyes értékelések szerint tarto
mányunk 640 000 foglalkoztatott
ja közül 47 000 havi keresete ke
vesebb mint egymillió régi dinár, 
azaz nagyjából a szavatolt sze
mélyi jövedelem szintjén mozog, 
amely azonban községenként vál
tozó. Ugyanaz az 55 százalék Bá- 
cson, PlandiStén, Peéincin, Csó
kán vagy Beoéinban kevesebbet 
jelent, mert ott a keresetek át
lagja meghaladja a 16 000 dinárt. 
Temerinben, Pancsován vagy az 
újvidéki városközösség egyes ré
szein azonban több mint 21 000 
dinár a községi átlag.

Arra a kérdésre, hogy hol is az a 
bizonyos szociális túrőhatár, a 
szakszervezet próbált választ ad
ni, de a szociális lapok bevezeté
sére tett kezdeményezését nem fo
gadták el. Pedig most nagy szük
ség lenne pontos adatokra, hogy 
milyen szociálpolitikai intézke
déseket -  rövid és hosszú távúakat 
kell foganatosítanunk a legve- 
szélyeztettebb kategóriák védel
mében.

1984. augusztus 3.
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árta nem értette, miért akar kint, a város 
háta megett építeni, kimenni oda, ahol 
„madár se jár”, itthagyni a biztosat, a ké

nyelmeset, s újrakezdeni mindent. Anyuéknál meg
van minden, víz, telefon, betonjárda, s csak le kell 
futni az önkiszolgálóba, az áruházba. Márta a be
bont, a nyüzsgést, az autók tülkölését -  a várost sze
rette, hiszen itt született, itt nőtt fel, a komor tömb
épületek udvarában játszotta a sántaiskolát, s a fel
vonókban büjócskázott. Virágot csak erkélyen ne
velt, s csak szobacicákról és kutyusokról, meg ka
litkába szelídített papagájokról, kanárikról tudott. 
Egész lánykorában csak porszívóznia és mosogat
nia kellett, s irtózva szánta mindazokat a nőket, 
asszonyokat, akik nyári szabadságuk ideje alatt 
meszeltek, tapasztottak, kertet gyomláltak és csir
két kopasztottak. „Én nem akarok egyszerű pa
rasztasszony lenni, nem azért jártam iskolába, nem 
azért tanultam, hogy disznókat neveljek, meg salá
tát és petrezselymet ültetgessek. Én szabad időm
ben olvasni akarok, színházba és moziba járni, té
vézni” -  háborgott, mint a tenger, s nyakán megiz
mosodtak az erek, úgy kiabált, érvelt, védekezett. 
Pali viszont úgy érezte, napról napra jobban, hogy 
megfojtja a városi levegőhiány, hogy szabad, végte
len kék ég kell neki, hogy abba burkolózzon, ha fáj 
a feje, ha nyomasztják az esti műszak fáradalmai, 
hogy kell neki, ha nem más egy tenyérnyi föld, ami 
a sajátja, csakis az övé, amelyet fűvel ültethet be, 
és nyári zápor után mezítlábasán ráléphet, tapos
hatja, nincs ott a figyelmeztető tábla, hogy nem 
szabad rágázolnia. Győzködtek, harcoltak, olykor 
véresen, mint a kutya meg a macska, sziszegtek és 
fújtak kibékíthetetlenül, máskor csendesen, min
denki a saját fájdalmától, csalódottságától ernyed
ten, leverten, mint a konyhából kirúgott kutya, 
amely csak nyüszíteni, megalázkodni tud sértettsé
gében, mint egy bőrig ázott veréb, amely már a nap
sütésbe is hitetlenül kancsalít.

Pali győzött. Keményebb idegekkel bírta a csa
tát, Márta úgy adta fel a harcot, mint aki már sem
mi jót nem vár az elkövetkező élettől. Behúzódott 
csigaházába, sértett hiúságát, önérzetét kemény 
dióhéjba zárta, s akkor sem engedett fel, amikor 
már fejedelemasszonyként csak úgy besétálhatott a 
készbe, az újba. S míg Pali napbarnított arcában 
csak úgy ragyogtak a tiszta szemek (mint egy fél
bevágott egészséges almában a gömbölyded mag- 
Yak), míg felgyülemlett feszültsége feloldódott 
őszinte magabiztos, érett férfiasságában, addig 
Márta elbizonytalanodott, félszeg és hitetlenkedő 
lett, ideges és kapkodó (vasalóval égette ki a füg
gönyt, lenyúzta a tapétát, következetesen elfelej
tett valamit), érzékeny és sírós. Úgy üllepedtek le 
benne az új környezet apró-cseprő változásai, él
ményei, mint csésze alján a kávézacc, makacsul és 
tartósan, csak elmosódó kontúrokat, misztikus raj
zokat és figurákat láttatva magából. (A szomszé
doknak például feltűnt, hogy amikor kilép a kapun, 
mindig az égre néz, mint a libák eső előtt, az eget 
kémlelte, vagy teljesen váratlanul, beszélgetés köz
ben rángatni kezdte vállát, mintha csak önmagá
val viaskodna valami felett.)

Pali örült. Örült az esőnek is, s boldogan rakos
gatta ki a lavórokat, bádogdobozokat felfogni a

csapadékot, hogy abban mossa a haját (mert attól 
selymes lesz és lágy), meg hogy leánderpörcöket 
gyökereztessen bennük, örült a sárnak is, és seré
nyen rakta körül a házat téglákkal, törött cserép
darabokkal, hogy járni lehessen. Örült, hogy dél
utánonként csatangolhatott: egyik nap vadnyulat 
hozott haza, s ketrecet csinált neki a szomszéd kis
fiával, máskor szarkát fogott, azzal ijesztett Már
tára. Gyerek volt újfent. S nem titkolta, nem is 
akarta belső rezzenéseit, azt a valamiféle nosztal
giát, amelyet mindannyian átérzünk, amikor meg
csap bennünket a gyermekkor emlékszele, amikor 
utolsó szárnypróbálgatásokkal, reményhajhászás- 
sal kergetni próbáljuk az elvesztett illúziót. Ásott, 
kutatott emlékeiben: felszedett mindent, mint csin
talan kölyök az útszélen.

-  Látod, ott, ahol az a ház épül -  mutatta Mártá
nak -  ott fogott el bennünket a csősz, mert sárgaré
pát loptunk. S ezzel már fel is lapozta saját mesés
könyvét, széles ívben gesztikulálva, hadarva mond
ta el gyermekkori csínytevéseitj a cseresznye- és 
zöldbarack dézsmálásokat, a barátokat, a nyakigláb 
Dezsőt, aki sohasem mert fára mászni -  vagy nem 
akart, mert alulról a lányok szoknyája alá nézhe
tett, a copfos Angyelkát, aki mindig és mindenből 
rémmeséket tudott szőni, s úgy mesélt a vérszopók- 
ról és lidércekről, hogy azután aludni sem lehetett, 
az izgága Robit, aki még a „madár alól is ki tudta 
lopni a tojást", kapott is odahaza rengeteg nyakle
vest (most is dutyiban ül), a vézna Bellát, aki sose 
hordott bugyit, ám csókolózni nem szerettek vele, 
mert mindig nyáladzott, mint egy taknyos, Icut, aki 
orvosnak készült (az is lett), Lacit, a zabigyereket 
(szegényt, de sokat macerálták emiatt, ha ők akkor 
azt tudták volna, hogy egyszer felakasztja magát, 
dehogyis bántották volna), s Pali bácsit a péket, 
Marcsa nénit a virágost, Vécó bácsit a sírásót, Im
re bácsit, aki még a kutyájának is fagylaltot vett...

Márta hallgatta, és csak legyintett, hol az a világ 
már. Hát nem látja Pali, hogy itt már nincsenek 
szántóföldek, nincsenek búzatáblák és tarlók pi
paccsal és tarka-kék lepkékkel, nincsenek herés- 
kertek, nincsenek mocsarak, dombok és völgyek. 
A  földkotrógépek elsimítottak mindent, földet 
hánytak a gyermekkorra, itt már pacsirták sincse
nek, mert a kőműveskalapácsok zajától riadoznak. 
Itt csak téglatömbök vannak, cementből lerakott 
alapok, házak és házak -  úgy nőnek ki nap mint 
nap, mint eső után a gombák, s az itt felnövő gyere
kek már nem sárgarépát mennek lopni, és nem a 
szárkúpokba bújócskázni, hanem műanyagpiszto
lyokkal és géppuskákkal szaladgálnak, rendőröket 
és tolvajokat imitálnak. Itt fészküket rakó fiatalok 
élnek, olyanok, mint ők, hontalanok és otthonke
resők, jövőt kutatók, pénzükért rohanók (hogy fa
anyagot és cementet vehessenek, hogy tető alá rak
ják tél előtt a házat). Hát hol itt a galambdúc me
legségére emlékeztető gyermekkor? Illúziók, illú
ziók ... Egy-két év múlva itt is fáradtan ébrednek 
majd az emberek, és zsörtölődnek majd, mert nagy 
a sár, mert nincs járda, mert nincs iskola és óvoda, 
mert nincs helyben önkiszolgáló, orvos és buszjá
rat, mert... mert ez az élet rendje: élni a jelenben.

KREKITY Olga

Az olvasó írja

ISMERETPOTLO
Tisztelt szerkesztőség

Besnyi Károly és B. A. a 7 NAP 
1984. VII. 20. számában a moravi- 
cai Kossuth-szobor hányattatásá
ról számolnak be, miközben meg
jegyzik, hogy hasznos lenne több 
adatot és leírást tudni a szoborról. 
Ennek érdekében szeretnék né
hány adattal segítséget nyújtani 
azoknak, akik a monográfia szer
kesztésén szorgoskodnak, vagy 
falukutatással, hagyományápolás
sal foglalkoznak.

A szobrot 1896. augusztus 20-án 
állították föl Ó-Moravicán, a Bajsai 
úton, a református és a katolikus 
templom között. A bronzból készült 
mellszobor sárga színű négyszög
letes gránitoszlopon állt. Kiss György 
tervei alapján Gerenday Béla ké
szítette. Gerenday Antal, az apa, 
1887-ben már meghalt (a cikkben 
ugyanis az Antal név áll). Ó volt a 
Gerenday kőfaragó- és szobrász- 
csatád első neves egyénisége, aki 
1847-ben megalapította Magyaror
szág legnagyobb kőfaragó telepét, 
és számtalan jeles ember síremlé
két készítette el a Kerepesi temető
ben. Fia, Béla, a Milánói Akadémi
án tanult, és több alkotását jegyzik 
a lexikonok. 1887-ben átvette apja 
üzemét, ahol másokkal közösen, 
majd egyedül is több Kossuth-szo
bor alkotója lett, így például a bala- 
tonszabadi, a dunapataji, a bihar- 
diószegi (Románia), a técsői (Szov
jetunió), a beregböszörményi, a kö- 
lesdi, a balmazújvárosi, a szentesi, 
a bihartordai Kossuth-szobrok az ö 
keze nyomát viselik. A moravicai 
szoborállítási költségek legna
gyobb részét Kötő József és neje 
fedezték. A szoborral kapcsolatos 
forrásmunkák közül felhívnám a fi
gyelmet a következőkre: Szabadkai 
Közlöny, 1896. április 12-i szám, 
Magyarország, 1896. VIII. 23. és 
27., Ország Világ, 1914. szeptem
ber, Magyar Szó, 1972. április 2. és 
Ádámfy József: A világ Kossuth- 
szobrai, Népművelési Propaganda 
Iroda, Budapest. 1978.

Tisztelettel GUBÁS Jenő 
(Szabadka)

1984. augusztus 3.
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Egy
megnyitó
visszhangja

álunk senkinek sem kell 
bizonyítani, hogy milyen 
volt a Los Angeles-i olim

piai megnyitóünnepély. A  mi 
polgáraink helyszíni közvetítés
ben és ismétlésben is láthatták 
a teljes műsort. Hallhatták a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
elnökének és a helyi szervezők 
vezetőjének teljes beszédét. Az 
így kialakult összkép alapján 
mindenki olyan következtetést 
vonhat le, amilyet akar. A  tévé 
riporterei nem befolyásolták 
a nézőket, rábízták a látvány ér
tékelését a közönségre.

A  fenti sorokat azért tartottuk 
fontosnak előrebocsátani, inert 
a világnak nem minden részén 
adatott meg az embereknek ez a 
lehetőség. Van, ahol az említett 
látványosságról egy fényképet 
sem közölt a sajtó, csak a hiva
talos-véleményt tárta az állam
polgárok elé, amely szerint az 
amerikaiak „giccses, üres meg
nyitó rendezvénnyel rukkoltak 
ki, ahogy ez már lenni szokott 
Hollywood szellemében.“  Mind
ezt csupán azért, mert á szóban 
forgó ország „távol maradt“ az 
év legnagyobb és legjelentősebb 
sporteseményéről. Máshol kivo
natosan közvetítette ugyan a té
vé a látványos megnyitót, de a 
szónokok szövegeit alaposan 
megkurtította a helyszínről tu
dósító külpolitikai újságíró. Ter
mészetesen éppen azokat a ré
szeket hagyta ki a beszédekből, 
amelyek a távolmaradással fog
lalkoznak.

Az a tény, hogy egy olimpiáról 
külpolitikai újságíró tudósit, 
már önmagáért beszél. Bizonyít
ja, hogy a sport és a politika im
már elválaszthatatlan egymás
tól. Persze, a világnak nem min
den részén van ez így, és csak 
sajnálhatjuk azokat, akiknek a 
szájukba rágják, hogy tulajdon
képpen mit is láttak, illetve mit 
nem láttak.

Önmagunk ismételgetése nél
kül szeretnénk elmondani, hogy 
a Los Angelesben jelen levő 
140 ország sportolói is bizonyí
tottak: a sport csak a politika 
beavatkozása nélkül maradhat 
az, aminek lennie kell: a népe
ket, bőrük színére, vallásukra, 
világnézetükre való tekintet nél
kül összekötő emberi kapocs. 
A homo sapiens cselekvésének, 
létének olyan eleme, amely 
egyedül maradt meg számára, 
hogy társában ne ellenséget, 
hanem ellenfelet lásson, hogy ne 
harcoljon, hanem versengjen. A

politikát a politikusokra kell bíz
ni, a diplomatákra. Ebből követ
kezik, hogy a sportot a sporto
lóknak kell hagyni.

Mi véleményt mondhatunk a 
Los Angeles-i megnyitóünne
pélyről, mert lehetőségünk volt 
látni. Szabadon gyönyörködhet
tünk a színpompás, csupa zene, 
csupa tánc látványosságban, a 
színek tobzódásában. Fiatalok 
bemutatója volt a megnyitóün
nepség, és a rájuk jellemző len
dületesség, spontaneitás, élet
öröm minden mozdulatukon 
érződött. A  kötetlen beszélgetés, 
barátkozás, az ismerkedés 
ugyancsak a fiatalok jellemzője
-  a sportolóké még inkább. És ez
-  megrendezetlenül -  teljes 
egészében jelen volt a Los 
Angeles-i Coliseumban.

A  sportolók versengésének ér
téke csökkent ugyan, ahogy 
négy évvel ezelőtt is több sport
ágban hiányoztak a legjobbak. 
Vitatkozni azon is lehet, hogy 
„m i lett volna, ha a távolmara
dók is ott lehetnének?” Ennek 
ellenére már az első versenyna
pok után kimondhatjuk: a ver
senyek nem érdektelenek, sőt! 
Az úszók világcsúcsai is egyér
telműen ezt bizonyítják, vagy 
például a férfi kosárlabdázók 
meccsei, a gyeplabdázók mér
kőzései. Izgalmakban, szurkol- 
nivalóban nincs hiány. Egyértel
mű a következtetés: Azok az 
igazi vesztesek, akik távol ma
radtak. Ahogy négy évvel ezelőtt 
is azok vesztettek legtöbbet, 
akik bojkottálták a X X II. Nyári 
Olimpiai Játékokat.

Nekem tetszett a megnyitó
ünnepély, tetszenek a verse
nyek. A  sport, a világ fiataljainak 
barátsága győzött ezen az olim
pián is. Jó lenne, ha a bojkottá- ...  ----------------------------------------------------------

 ----
Ökölvívóink Los Angeles-i különítménye. A felső sorban, balról: 

Puzovic, Skaro, Josipovic és Salihu. Guggol:
Pavlovié, Simic és Redzsepovszki.

a feltűnően nagy ünneplést, a 90 
ezer néző megkülönböztető ra
jongását. Ez -  bármennyire saj-

lók és távolmaradók belátnák: 
az olimpiai mozgalom megsem- 
misíthetetlen, és legközelebb 
már a világ minden országának 
sportolói ott lennének ezeken a 
négyévenként sorra kerülő nagy 
versenyeken.

Minden ember, az egész embe
riség érdekében.

NÉM ETH János

Tiszteletadás

Â

M ary Decker, aki 1500 és 3000 
méteren is világbajnok. 

Vajon hány érmet nyer az 
olim pián az amerikai lány?

z olimpiai lángot a sta
dionban körbehordozó fi
atal nő Jesse Owens uno

kája. A  zászlóvivők egyike Jim 
Thorpe unokája. És az olimpiai 
lobogót tartó férfiak és nők 
mind-mind egykori jeles sporto
lók. Az utolsó fáklyavivő pedig 
Rafer Johnson, Róma legna
gyobb atlétája, a X V II. Nyári 
Játékokon a tízpróba bajnoka. 
Megható főhajtás volt ez az egy
kori bajnokok előtt. Szívszoron
gató leróvása a kegyeletnek és 
a megbecsülésnek. Mert nem
csak a mai nagyokat kell tisztel
ni, a régieket sem szabad elfelej
teni. Különösen akkor nem, ha 
korábban igazságtalanság érte 
őket, mint Jim Thorpe-ot.

Láthattuk: a régi bajnokoknak 
(illetve utódaiknak) is jólesett 
ez a tiszteletadás.

Taps

Száznegyven ország sportolói 
vonultak fel Los Angeles szép 
stadionjában a játékok megnyi
tóján. A  legnagyobb tapsvihart 
Románia, majd pedig Kína és 
Jugoszlávia versenyzői aratták. 
A  romániai sportemberek azért, 
mert az Amerikai Egyesült Á lla
mokban a sorozatos „távolma
radások” -utón a sport hőseivé 
kiáltották ki őket, mivel a Varsói 
Szerződés tagállamai közül egye
dül ők versenyeznek Los Ange
lesben.

Nem lehet kétségünk afelől, 
sem, hogy a kínaiak és mi is po
litikai okokból kaptuk ,a taspot,

náljuk is velejárója immár a 
nemzetközi sportéletnek.

Moses

Hét éve nem veszített egyetlen 
Versenyen, sem. A  400 méteres 
gátfutás világbajnoka és világ
csúcstartója, minden jel szerint 
olimpiai aranyérmet is nyer Los 
Angelesben. A  másodikat, mert 
egyet már szerzett Montrealban. 
Nem szuperesélyes ugyan, hi
szen maga is mondja, hogy őt is 
legyőzhetik a tehetséges fiata
lok, de azt sem titkolja, hogy 
első akar lenni. És indulni akar 
Szöulban, 1988-ban. Mert három 
aranyat akar nyerni az olimpiá
kon. A  bojkott ellen van, és 
szót emelt a sportolók érdeké
ben akkor is, amikor szülőhazá
ja bojkottálta a moszkvai olim
piát.

Ő mondta az olimpiai eskü 
szövegét. És belezavarodott, 
megakadt. Meghatódott, meg- 
illetődött a nagy sportoló.

Biztosra vehető, hogy a pá
lyán, a gátak fölött nem téved ,..

Időeltolódás

Kilenc óra az eltérés a Los 
Angeles-i és a közép-európai 
időszámítás között. Ezért a té
véközvetítések éjfél körül és 
éjfél utón láthatók. Ha frissek, 
ha időszerűek, és nem egy nap
pal később tájékoztatnak az 
eseményekről.

Ezért van az is, hogy ezekben 
a napokban annyi álmos ember
rel találkozhatunk a reggeli 
órákban.

A  sport igazi barátait ugyanis 
nem akadályozza a kilencórás el
térés abban, hogy időben tájéko
zódjanak, hogy az eseményeket 
élőben, a helyszíni közvetítést 
kísérjék.

Nézzük el ezért embertársa
inknak, ha napközben ásítoz- 
nak.

A  sportnak ma sok barátra van 
szüksége...

«1984. augusztus 3.
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portolóink -  144-en -  idő
ben elutaztak Los Ange
lesbe, hogy szervezetük a 

versenyek kezdetéig átállhasson: 
megszokhassák az időeltolódást, 
adaptálódjanak, az új környezet
hez alkalmazkodjanak. Az első 
benyomások mégsem túl kedvező
ek, mi több, néhány csalódás is 
ért már bennünket.

Kezdjük a Petrié-fivérekkel. 
200 méteren indultak, de egyikük 
sem tudott még az ún. kis döntő
be se bekerülni. Igaz, edzőjük és 
édesapjuk, dr. Drago Petrié sze
rint ezen a távon valójában csak 
bemelegítettek, igazi esélyük a 
400 és az 1500 méteres távon van. 
Tudnunk kell azonban, hogy Bo
rút Petrié gyakorlatilag már fel
hagyott a versenyzéssel. Nem ké
szült úgy, ahogy szokott, ahogy 
tőle megszoktuk. A legyöngült 
mezőnyben ennek ellenére siker
rel szerepelhet. Nagyobb esélye 
van a jó szereplésre öccsének, 
Darjannak a másfél kilométeres 
távon. A fiatal Barié indult a száz
méteres pillangóúszás selejtező^' 
jében, és a 30. helyet szerezte 
meg. Ha figyelembe vesszük, hogy 
az utolsó pillanatban került be a 
csapatba, talán nem is, ért ben
nünket túl nagy csalódás. A ta
pasztalat mindenképpen jól jött 
azonban Hrvoje Bariénak...

Hetediknek lenni

Minden viszonylagos -  mond
ták már régen a bölcs tudósok, és 
ez vonatkozik a sportolók sikerei
re, illetve balsikereire is. Bár a ke
rékpáros Bojan Ropret 7. helye in
kább a sikerek közé tartozik. Kék 
mezben versenyző kerekező olim
piákon még nem ért el eddig ilyen 
sikert, illetve ilyen magas helye
zést.

A küzdősportokban az első ver
senynapok után nem sok babér 
termett sportolóinknak. Az ököl
vívó Pavlovié győzött ugyan {3:2 
arányú) pontozással mexikói el
lenfelével szemben, de társa, Lju- 
hiáa Simié már kikapott egy do
minikai öklözőtől. A bírók 4:1 
arányban látták jobbnak a Domi
nikai Köztársaság sportolóját. Te
gyük hozzá tárgyilagosan: igazuk 
volt a bíróknak.

Kosárlabdázóink nehezen tör
ték meg az NSZK legénységé
nek ellenállását. Győztek ugyan 
96:83 arányban, de kínlódva, gör
csösen meg kellett küzdeniük a 
diadalért. Vigasztalhat bennün
ket, hogy az olaszok még nehezeb
ben szerezték meg a pontokat a 
németektől, akiknek legjobb játé
kosai amerikai egyetemeken ta
nulnak, és közismert, hogy ott a 
tehetséges sportolóból gyorsan jó 
sportoló válhat.

A lányok 28 pontos különbség
gel vesztettek az USA válogatott

jától. Bár a vereség várható volt, 
aránya túlzottnak rémlik. Az 
eredmény: 83:55. Legjobb jétéko- 

' sunk Jasmina Perazié volt...
A birkózók közül elsőként Ko

pasz Károly, a zentaiak egyik leg
jobb versenyzője lépett szőnyegre. 
A görög Poszidisz ellen ádáz csa
tában veszített. Az eredmény is 
igen szoros volt: 5:4-re győzött a 
görög versenyző. Kopasz ezek 
után még folytatja a versenyt, de 
újabb sikertelenség esetén búcsút 
kell mondania a küzdelmeknek. 
Helyzete éppen ezért cseppet sem 
rózsás.

Az esélyesek

Labdarúgóink nagy esélyesek
nek számítanak ezen az olimpián. 
Persze ha az 1960. évi római csa
pat játékára, hozzáállására gon
dolunk, jobban szeretnénk Gali- 
cékat ott látni Los Angelesben.

Mostani válogatottunkban ott van 
néhány, nemrég Franciaország
ban nagy csalódást okozott lab
darúgó is. Kérdés, mire lesznek 
képesek a gyöngénél is gyöngébb 
mezőnyben. Igazi ellenfélnek 
ugyanis -  ha összekerülnek -  csu
pán a brazilok és a nyugatnéme
tek számíthatnak.

Az első, lépés egyébként kijött 
focistáinknak. Kamerun ellen, ha 
nehezen is.' de győztek. Az ered
mény 2:1, de 1:0-ra még az afrika
iak vezettek. A  bíró két sárga la
pot osztott ki csapatkapitányunk
nak, Marko Elsnernek, aki ezzel a 
kiállítás sorsára jutott.

A  kézilabdázók -  sem a lányok, 
sem a fiúk -  nem kezdték még meg 
Los Angelesri szereplésüket. Ked
den reggel, amikor az első sikere
ket és sikertelenségeket rögzítjük, 
csak annyit mondhatunk róluk, 
hogy mindkét csapatunk az

aranyérem legkomolyabb váro
mányosai közé tartozik.

Csalódást okozott az evezősök 
mezőnyében a Panéic-Stanulov 
kettős. Futamukban utolsónak 
értek célba, így csak a remény
futamban biztosíthatják a döntő
be jutást. El kell azonban monda
ni, hogy nyert már aranyérmet 
olyan legénység is, amely csak 
utólag verekedte magét a legjob
bak közé. Evezőseink pedig be
csületesen készültek az olimpiára, 
bizonyára mindent megtesznek 
azért, hogy minél jobban szerepel
jenek Vonatkozik ez ugyanígy a 
kajakozó Janiéra és a kenusok 
mezőnyében induló Ljubek-Ni- 
sovic párosra is.

A jó híreket, a jugoszláv érmek
ről és jó helyezésekről szóló tu
dósításokat tehát csak ezután
várjuk...

84.
Olimpiai versenynaptár 
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Bugac egyik büszkesége: a villás szarvú szürke magyar gulya

Megáll az ostornyél 
a levegőben

(Bugaci képek)

z erdő sűrűjében megbú
vó híres bugaci csárda 
elől indulnak a turisták

kal megrakott lovasfogatok, s 
vágnak neki a pusztának. Akár 
valami jókedvű, lármás lakodal
mi vonulás. Durrog a karikás
ostor, port vernek föl a kocsi
kerekek, német nyelvű kurjan- 
tások tépik apróra az évszáza
dok csendjét és nyugalmát. 
Emelkedik a sorompó, szélesre 
tárul a puszta kapuja, a kopog
tatók bebocsátást nyernek. Két
száz márkáért még a mennyor
szág kapuja is megnyílna, nem
hogy ez a rozoga sorompó, mond
ja a beavatottak mosolyával kör
nyékbeli ismerősöm. Ennyibe 
kerül ide egy kiruccanás.

Borongós, esőre álló idő -  pe
dig a nyár kellős közepében va
gyunk -, nem valami ideálisak 
a fényviszonyok a színesfilm-ké- 
szítéshez. Mégis szaporán kat
tognak a sárga szalagos Niko- 
nok, Finoman zümmögnek a drá
ga film felvevők. A  nyugati turis
ta számára minden új itt, soha
sem látott. Vad, rideg, szilaj, ro
mantikus, egzotikus, magyaros 
vagy amit akartok. A  nádépít
mények: a szárnyék, a kontyos 
kunyhó, a „földszintes” pince; 
az égbe fúródó kútgém, a tájba 
simuló pásztormúzeum, a matkó- 
pusztai baltás Pólyák Feri hatal
mas faszobrai: ősmagyar fejei, a 
békésen heverésző villás szarvú 
szürke magyar gulya, a lebegő 
gatyás juhász és kócos pulija ál
tal komótosan terelt rackanyáj, a 
meg-megiramodó ménes, a le
gelő fölött zsibogó délibáb, a 
messziről idefehérlő nádtetős ta
nyák. Bennünket Bugac nyilván 
elsősorban a Hortobágyra emlé
keztet. Csak persze kisebb, sze- 
rényeVb, otthonosabb. Nem  
olyan végtelen: nem kell attól 
tartania az embernek, hogy elve
szik benne.

Emelkedő ágon

A  kiskunfélegyházi egykori 
fürdő-szálló épülete valóságos 
palota. Jelenleg a Lenin Ter
melőszövetkezet székhelye. Egy
ik emeleti irodájában beszél
getünk Tóth Sándorral, a téesz 
idegenforgalmi és vendéglátó
ipari részlegének vezetőjével, 
akinek „fennhatósága alá” tar
tozik Bugac. Farmemadrágos, 
közvetlen modorú, szakállas fia
talember. Nem sok ráérő ideje 
van: most is éppen magas rangú 
vendégeket vár, akiket a lovas
bemutatóra kell kikalauzolnia.

-R égebben  is a szövetkeze
tünké volt a puszta -  mondja -,

de mintegy öt-hat évvel ezelőtt 
kezdtünk el tudatosan, folya
matosan törődni vele. Négy éve 
egyesültünk a bugaci téesszel, 
azóta közösen viseljük gondját. 
Sikerült jó  kapcsolatot kialakí
tanunk a Bács-Kiskun megyei 
idegenforgalmi hivatallal is, en
nek folytán jócskán megnöve
kedett az érdeklődés Bugac 
iránt. Évente jelenleg hatvan
ezer vendég keresi fel pusztai 
létesítményeinket, ami ugyebár 
meglehetősen szép létszám.

-  Főleg nyugati rendszámtáb
lás gépkocsikat láttam parkol
ni a bugaci csárda előtt.

-  Igen, a fő üzleti partner Nyu- 
gat-Németország és Ausztria, 
ebből a két országból jön a láto
gatók mintegy hetven százaléka. 
Meglehetősen sokan érkeznek 
Svájcból, Belgiumból és Olasz
országból is. A  magyar turistá
nak viszont nem „cikk” a puszta.

-  Jönnek-e ide Jugoszláviából?
-  Eddig elég kevesen jöttek. 

Most viszont megtörtént a kap
csolatfelvétel az IBU SZ és a ju 
goszláv utazási irodák között, 
mondhatjuk tehát, hogy valami

elindult. Mostantól kezdve önök
nél is megjelenünk program- 
ajánlatainkkal, várható tehát, 
hogy felkeltjük az érdeklődést.

-  Milyen programot kínálnak?
-Ú g y  gondolom, elég gazda

got, változatosat. Állandó lovas
bemutatókat tartunk, a vendé
gek közvetlen közelről megte
kinthetik a híres szürkegulyát, 
a rackanyájat és a ménest, lo
vaglásra is van lehetőségük. A z
tán itt a pásztormúzeum, a csár
da, amelynek közelében az ér
deklődők megcsodálhatják ne
ves fafaragónk baltával való 
munkálkodását. Nyaranta né
hányszor malacsütést és ökörsü
tést is rendezünk. Öt faház és 
hat tudományos igénnyel kiala
kított eredeti paraszttanya áll 
a látogatók rendelkezésére -  itt 
körülbelül félszáz embert tudunk 
elszállásolni. A  régi csárdát fel
újítottuk, berendeztük, úgy hi
szem, most minden igényt ki
elégít. Meg is kaptuk a magyar 
szakácsok és pincérek szövetsé
gének, valamint a gasztronómiai 
újságírók nemzetközi szövetsé
gének Védnöki tábláját, amely

az egyik legjelentősebb elisme
rés ebben az ágazatban. Tovább
ra is féltő gonddal ügyelünk 
szolgáltatásaink minőségére, 
mert ezt a táblát vissza is lehet 
vonni. Természetesen további 
terveink, elképzeléseink is van
nak. Szeretnénk fedél alá hozni 
még egy csárdát, kiépíteni a lo
vaspályát, halastavat létesíteni. 
Már eddig is sok pénzt befek
tettünk Bugacba, jelenleg a pusz
ta éppen annyit hoz a konyhánk
ra, amennyit elvisz. A  téesz hat
százötven millió forintos évi jö 
vedelméből húszmilliót teszünk 
le az asztalra. Reményünk van 
rá, hogy évről évre javul ez az 
arány. Emelkedő ágon vagyunk, 
s ez biztató.

Hova lett az egykori 
tűz?

Világhírű lakói is vannak Bu
gáénak: a fogathajtók. Tévéköz
vetítések alkalmával hányszor 
megcsodáltuk őket, amint Euró- 
pa-bajnokságokon, világbajnok
ságokon játszi könnyedséggel
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gy űrték le a legnehezebb akadá
lyokat is, s szerezték meg az 
aranyérmet. Ember és ló tökéle
tes együttlélegzése volt a diada
luk. Sokéves közös munka gyü
mölcse. Juhász László, Bálint 
Mihály -  ismerősen csengenek 
ezek a nevek a lósport világában. 
S a legpatinásabb név: Abonyi 
Imre. Többszörös világ- és Euró- 
pa-bajnok, a magyar fogathajtó 
válogatott edzője. Persze, őket 
most lehetetlen itthon találni: 
versenyeken és edzőtáborban 
vannak. A  turistákat fuvarozó 
kocsik bakján amatőrök ülnek, 
bugaci parasztemberek. Némi 
unalmat és fáradságot vélek fel
fedezni kalapárnyékos arcukon. 
Nem csoda: havonta számtalan
szor megteszik ezt a poros utat a 
csárdától a puszta kapujáig és 
vissza. Számukra teljesen érthe
tetlen, mit esznek a nyugati 
pénzes urak és hölgyek ezen az 
unalmas pusztaságon, ahol káni
kulában megáll az ostornyél a 
fülledt levegőben. Megfizetnek 
bennünket, hát csináljuk a ma
gunk dolgát zokszó nélkül, emeli 
meg a kalapját egyikük, aztán 
komótosan lekászálódik a bak
ról, hogy odaálljon a fényképe
zőgépek erdeje elé sallangos ka
rikásostorát durrogtatni.

A  lovasbemutatóra ezen a na
pon meglehetősen sokat kell 
várakoznia a nagy létszámú cso
portnak. Betegek a lovak, a 
ménes így benn marad a karám
ban. Am íg türelmesen várakoz
nak, az égvilágon mindent le
fényképeznek: a nádépítménye
ket együtt és külön-külön, a gé
meskutat, a lapos felett átívelő 
deszkapallót. Eszembe jut, hogy 
egykor itt mocsár volt, nádasai 
mélyén húzta meg magát a nép, 
amíg el nem vonult a tatár ve
szedelem. Aztán a késői utódok 
és a IV. Béla által idetelepített 
kunok a török elől kerestek 
ugyanott menedéket. A  rideg
pásztorok a garázda haramiák 
ellen . . .  Örökké hódító gázolt 
ízen a tájon.

Lódobogás veri ki a fejemből 
a borongós gondolatot, három 
lobogó gatyás, karikás ostoros 
csikós érkezik. Suttyó legény 
mind a három. Meglehetősen 
szegényesre sikeredik a •iovas- 
bemutató: ketten körbevágtat- 
nak néhányszor, a harmadik két 
ló farán pipískedve elléptet a 
turistasorfal előtt. Aztán lefekte
tik a lovakat, s diadalmasan ol
dalukra helyezik csizmás lábu
kat, ahogy azt színes képeslapo
kon lehet látni. A  turisták vadul 
fényképeznek, aztán, mint vala
mi operettelőadás végén, fel
csattan a taps. Hosszan, lár
másan tapsol a csoport, nagyon 
élvezte a mutatványt. Eszembe

jut, milyen tüzes, nyaktörő mu
tatványokat tudtak valamikor a 
csikósok véghezvinni. Hova lett 
az egykori tűz, a virtus? Bizonyá
ra nem veszett ki még egészen 
mindegyikből. S eszembe jut 
még a matkópusztai fafaragó 
művész arcára települő indulat
felhő. Faragta a csárda előtt 
csodásabbnál csodásabb szob
rait, arcukra rávéste ezt az egész 
pusztát, a turisták pedig citera- 
szó mellett csak ettek-ittak, őrá 
ügyet is alig vetettek. Néhányan 
fanyalogva megnézték, lefény
képezték. Nem is tudom, szob

rot vásárolt e tőle valaki. Pedig 
jócskán áron alul kínálta a fara
gásait. Egy bőséges ebéd áráért. 
A  turisták természetesen in
kább a bőséges ebédet válasz
tották, minek is ezen csodálkoz
ni.”  Éhenhal ezen a tájon az igazi 
művész, mondta kesernyés túl
zással a világlátott fafaragó.

A  puszta felett még inkább 
megszürkül az ég, a felhőtakaró 
mögött már lebukni készül a 
Nap. A  turistahad felkászálódik 
a fogatokra, nemsokára indul 
vissza a csárdához, a dús lom
bok alatt várakozó márkás gép

kocsikhoz. Számára véget ért 
még egy mozgalmas, szilaj, egzo
tikus szép nap. Lesz majd otthon 
miről áradozni az ismerősöknek. 
Néhányan még hetek múlva is -  
ha behunyják a szemüket -  kör- 
bevágtató ménest látnak, lobogó 
gatyás, perge bajuszű csikóso
kat. Ostorpattogás és lódobogás 
riaszíja őket nyugodalmas, mély 
álmukból. Aztán szertefoszlik 
a délibáb, s már csak a színes 
fényképek maradnak és min
denre emlékeztető filmteker
csek.

DUDÁS Károly

Csendélet hulladékhegyekkel
tt állt a férfi. Az alumíniumtömb tetején. Sűrű 
sárga, nehéz barnába úszó füst lebegte körül. 
És Idegeket borzoló, a fejfájásig kíméletlen 

bűz. Ernyedt baljában valószerűtlenül hosszú elektró
dákat lógatott. Jobbjával lassan, mint aki súlytalansági 
állapotban lebeg, fölemelte védősisakját.

Ott állt egyszál magában. Elszigetelten a világtól, 
szürke hulladékhegyekkel. Mögötte üres konzervdobo
zok, dezodoros és hajlakkos permetek, rovarlrtós fém- 
falkonok, plóhtányérok, fölismerhetetlenségig összevisz- 
sza gyűrt fémhulladékok. Úgy állt a kegyetlen csendélet 
közepén, mint akit kitaszítottak, kirekesztettek ebből a 
világból. Mint akit a kietlenségbe, a végtelenbe szám
űztek, egy lakatlan bolygóra, hogy egy örökkévalóságig

ott álljon a tömérdek hideg szürkeség kellős közepén, 
mely csak egyre ömlik a toronyházak szemetesaknái
ból, s nem tud már mit kezdeni vele a földi civilizáció.

Pihent egyet, aztán újra arcára húzta a védőálarcot. 
A két elektród a fémbe mart. Izzott az anyag, akár 
a láva. A vörös sebből milliárd szikra fakadt. S mint 
tályogból, fölszakadt megint a sárga bűz, az okkerba, 
majd barnába sűrűsödő fojtogató füst. Belemászott a 
hulladékhegyek réseibe, kitöltötte a tátogó szardíniás- 
dobozokat, a fantáziátlan hengereket, melyből valahol 
valaki egyszer pacalt, marhagulyást, sűrűbabot evett, 
bebújt a konzervsonka kérkedően háromszögletű fém
skatulyájába . . .

A morbld csendélet szürrealista vászonra kívánko
zott. Pedig nem a művész fantáziája szülte -  kézzel 
fogható, szemmel, orral, idegekkel észlelhető valóság 
volt. És bárki beleborzonghatott a látványba. Mert nem 
elhagyott agyagbányában, városszéli rozsdatemetőben 
történt. Hanem a szép Duna-parton - Batina központ
jában.

Jobbról, a volt komplejáró felett házak állnak. A béké
sen üldögélő öregek egykettőre bekotródtak a házak 
előtti padokról. Kicsit odébb a cukrászda, cipőbolt, iro
dák, buszmegálló, önkiszolgáló. A hulladékhegyek tő- 
szomszédságában a piac: dinnyét, paradicsomot, pap
rikát kínáltak kitartó árusok. Odébb az öntöde épülete. 
Ahol kanalakat meg villákat öntenek alumíniumból. Az 
öntöde, mely nyersanyagraktámak használja a falu
központot, a D una-partot. . .

Följebb, hogy a tekintet végre szabadulni tud a meg
hökkentő látványtól, minden a régi: a szép, fényképre 
kívánkozó Batina. Az emelkedőn a templom, fölötte 
mindenütt ódon gádorok és vadonatúj parádés hétvégi 
házak, buja szőlőskertek, haragoszöld gyümölcsösök, 
fönn a látogatott kirándulóhely, az emlékgtthon és a 
folyó fölé emelkedő szobor.

Fönn, mint virágokkal teliszórt dús hajkorona, a hegy. 
Lenn a Duna.

Az a Duna, amelyet -  mert olyan, amilyen -  újabban 
annyian bántanak. Egyre többen kételkednek abban, 
hogy vize forrásokból fakad, hogy forrásvidéke egyálta
lán volna. Dajkamese, mondják. A Duna is ipari ter
mék. Vizét ott gyártják valahol a gyárakban.

A Duna érti a stílusfigurát. S ha beszélni tudna, 
tán maga Is finoman fogalmazna. Valahogy így: oly
kor, mint itt Batinánál is, erősen kételkedik abban, hogy 
valóban gondolkodó lények, csakugyan szépet szerető, 
okos emberek lakják a partoka t. . .

OROSZ Ibolya 
Szabó Attila fölvételei
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Bezdáni levél

Aki v issza té rt
n  em hízelgésből mondom -  

K \j dr. Balla Ferenc bezdáni 
J VJ orvost valóban mélyen 
tisztelem. Szorgalmáért, közvet
lenségéért, becsületességéért. Négy 
évig volt tartományunk egészség- 
ügyi titkára, amikor lejárt meg
bízatási ideje, otthagyta a minisz
teri fotelt, s hazatért Bezdánba, 
régi munkahelyére, a jódfürdőbe.

Dr, Balla Ferenc újra a bezdáni 
gyógyfürdő igazgatója. A  gyógy
fürdőé, melynek hivatalos nevét 
ne kérdezzék tőlem, olyan hosszú 
és kacifántos, hogy azt megjegyez
ni lehetetlen. Az egészségügyi in
tézménynek 62 dolgozója van, eb
ből még három orvos, tizenkét ke
zelőorvos, ugyanennyi egészség- 
ügyi nővér. A többiek is szakkép
zettek, ha nincs is egyetemi vég
zettségük, nagy szaktudással, be
csülettel végzik munkájukat. Jó 
kollektíva, mondja makulátlanul 
tiszta, vakítóan fehér orvosi kö
penyében dr. Balla Ferenc. Belső 
problémák nincsenek, az egymás 
közötti viszonyok jók. Egyedül a 
gazdaságszilárdítás okoz nekik 
komoly fejfájást, mert keresztül
húzta terveiket, lehűtötte ambí
cióikat. A gyógykezelőrészleg föl
építése után (ötvenmillióba ke
rült) úgy tervezték: százhúsz fé
rőhelyes szállodát építenek majd 
a betegeknek. Ebből egyelőre nem 
lesz semmi, s tudják, belátják, 
nem terhelhetik újabb megterhe
léssel a munkásosztályt.

A gyógyfürdőben évente 3200 
bácskai és baranyai beteget kezel
nek -  gyógyítanak reumatikus 
megbetegedéseket, alkalmaznak 
sérülések utáni terápiát és fogyó
kúrát. Minden beteg megfelelő 
terápiát kap, nem arról van szó 
tehát, hogy a látogatók csak a 
gyógyvízben áztatják magukat. 
Mindenkivel külön foglalkoznak, 
hogy elhanyagolták, itt erre senki 
sem panaszkodhat. A kollektíva 
dolgozói munkájukból élnek, mi
nőséggel és mennyiséggel törek
szenek a nagyobb jövedelem meg
valósítására, mert szolgáltatásaik 
ára elég alacsony. A gyógykezelés 
teljes ellátással egy napra 920 di
nár. Persze, a munkásnak, aki ezt 
esetleg kénytelen a saját zsebéből 
fizetni, nem olcsó mulatság. Az vi
szont igaz, hogy aki itt járt, az a 
gyógyfürdőből szinte újjászületve 
tér haza, előbb lesz újra keresőké
pes vagy alkalmas arra, hogy saját 
magáról gondoskodjék, ne szorul
jon más segítségére. Újdonságnak 
számít, hogy olyan gyógykezelést 
is alkalmaznak, mely sikerrel le
szedi a fölös kilókat, s erre bizony 
elég nagy szükségük van a jól, bő

ségesen és zsírosán táplálkozó 
vajdaságiaknak.

Még abban az időben, amikor 
dr. Balla a tartomány egészség- 
ügyi politikájának legilletékesebb 
embere volt, felismerte, milyen 
jelentős szerepe van a gyógyítás
ban a 4000 éves kínai tudomány
nak, az akupunktúrának. Ezért 
Vrdnikre kínai szakembereket hí
vott, akik tizenkét vajdasági or
vosnak adták át az akupuntúra 
tudományát. A  szakszerű „tűszú
rásokkal” , tűhasználattal sok 
olyan bajt lehet sikerrel gyógyí
tani, ahol nem használnak a gyógy
szerek. Ilyen az állandó fejfájás, 
egyéb betegségek, vagy például az 
impotenciát. Dr. Balla akupunk
túrával eddig Bezdánban mintegy 
száz beteget gyógyított. A hatás 
teljes. Ezért azt ajánlom, aki aku
punktúra mellett döntene, ne 
utazzon túl messzire, keresse föl 
Bezdánban a jódfürdőt, ahol nem
csak gyógyítják, de pihenhet is.

Olyan dolgokról is beszélget
tünk, amiről nem lenne „szabad” 
írnom. Kifejtette: egészségügyünk
ben olyan dolgok is történnek, 
melyeknek megtörténni nem lenne 
szabad. Szinte minden községünk
ben él az ambíció, hogy saját kór
háza legyen. Ezt nem is annyira a 
helyi politika akarja, hanem bizo
nyos befolyásos egyének, s ennek 
úgy látszik, képtelenek vagyunk 
útját vágni. így egyre szaporod
nak a kórházak, a „mindenes” 
egészségügyi intézmények, klini
kánk pedig alig van. A  másik do
log: az a véleménye, hogy szolid, 
egészséges szakkáderünk van az 
egészségügyben, egészségügyünk 
„magva” tehát jó, csak az orvosi 
egyetemek nyitásával vittük túl
zásba. Az egészségügyi középká
der képzésével baj van, mert ugyan 
mennyit tanulhat meg egy egész
ségügyi nővér a két év alatt? Én

is az iskolareform híve vagyok, 
de remélem, nem várat magára 
olyan sokáig, mint az előző, s nem 
tart az átállás száz évig.

A bezdáni és zombori egészség- 
ügyi dolgozók jóvoltából orvosi 
körökben már ismert Bezdán ne
ve. Az utóbbi időben három ta
nácskozást tartottak itt vajdasági 
és szlavóniai orvosok részvételé
vel. Ezeken a találkozókon a kol
légáknak dr. Balla beszélt a falu 
történelmi múltjáról. Megkérdtem 
hát, mondja el ezt röviden nekem 
is. A vidéket korábban pásztorok 
és halászok lakták. 1742-ben Tol
na megyéből, Baranya megyéből 
és Veszprém megyéből mintegy 
hatvan család telepedett itt le. Két 
évvel később már 150 háztartása 
van a településnek a lakosságot 
ellátásáról három kereskedő gon
doskodik, elég sok az iparos. A 
családok mind Batinánál keltek át 
a Dunán, ahol 1738-ban a bellyei

pasaluk kompjáratot létesített. Az 
első házak vesszőből, nádból ké
szültek, melyeket betapasztottak. 
A második világháború előtti idő
kig nagy volt erre a szegénység, 
sok a napszámos, sokan a messzi 
Amerikában kerestek boldogu
lást. Mindez azonban már csak 
a múlt, ma a bezdániak gépkocsi
kon járnak, s ha kedvük úgy tart
ja, kimulatják magukat a csárdá
ban. Ami a történelmet illeti, dr. 
Balla Ferenc olyan adatra buk
kant, hogy a titeli iskolában a ti
zenharmadik században Koboli 
László tanította a medicinát. Me
dicinát! Mi meg azt hittük, hogy 
az olaszok meg a görögök művel
ték ezt a tudományt!

Beszélgetésünk végén megkér
deztem házigazdámtól, vajon új 
fürdőjükkel az apatiniak és prig- 
revicaiak nem jelentenek a bez- 
dániaknák konkurrenciát? Mint 
tudják, a Junakovié fürdő -  450 
millió dinárba került -  igen kor
szerű intézmény. Dr. Balla Ferenc 
elmosolyodott, s visszakérdezett: 
miért féltékenykednének a kollé
gákra? Ő maga is támogatta dr. 
Éivorad Smiljanié akcióját, hogy 
Apatinban épüljön gyógyfürdő, 
hiszen rendeltetésével nem lehet 
a bezdániaknak konkurrencia. 
Aki ezután női bajokra keres gyó
gyulást, ne is készülődjön Bezdán
ba, arra az apatiniak szakavatot
tak. Megelégedéssel hallgattam 
szavait, tetszett ez a hozzáállás, 
ezért viszonzásul én nekik szeret
nék reklámot csinálni: aki sová- 
nyodni szeretne, Bezdánba men
jen otthagyni a fölös kilókat!

Milenko BELJANSKI

xW R on

Rekordtermést várnak dug- 
hagymából.
Most mór az Is dughat, aki
nek nem volt mivel. 

Csak több munkával élhe
tünk jobban. 
Ekeszarv van a palacsin
tában. 

Lépést kell tartani a fejlett 
. világgal. Hát utolértük...?

Veszélyben az erkölcsi értékrendszerünk.
Szerencsére elég kényelmesek vagyunk ahhoz, hogy akár csak 

romlásba is induljunk.

Leütött egy embert a vidám parkban.
Ettől kezdve az Illető már nem volt olyan vidám.

a a i ,1984. augusztus 3.
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ÉVFORDULÓ

Az emlékpark az emlékművel

Macahalma, 
1944. augusztus 4.

M irko R istic pádéi nyugdí
jast, 1941-es harcost hall
gatom: A politikai fog 

lyok egykori, Csóka melletti tá
boráról, Macahalmáról, az ott 
eltöltött hat hónapról beszél.

-  Spiller nem tudott m it csi- 
nálni a politikai foglyokkal. A  
zrenjanini tábor (akkor Petro
grad) nem bizonyult elég nagy
nak. Pedig szinte mindennap v it
ték onnan kivégzésre a foglyo
kat. Az én bátyámat is ott lőt
ték agyon a fasiszták. Tudja, 
kevesen tudnak erről, ahogy 
Macahalma is csak ilyenkor, az 
évforduló táján kerül előtérbe. 
Pedig százakat őriztek ott a meg
szállók. Hazafiakat, ellenállókat, 
a Kommunista Párt, a JK ISZ  
tagjait, a forradalm i mozgalom  
szimpatizánsait. . .

A virágok

A háborút nem látott nemze
dék tagjai aktivistaként, neves 
vadászként ismerik M irko Ris- 
ticet, azaz M irko  bácsit, aki 
ugyanolyan jó l beszéli a ma
gyar nyelvet is, m int anyanyel
vét. Az emlékek idézése is két 
nyelven folyik. Egykori harcos
társa fordu l be közben a házba, 
<5 is csatlakozik a beszélgetéshez.

-  Az egykori táborból nem ma
radt semmi. Lebontották, pedig 
nem igaz, hogy összedőlt volna. 
Vannak azon a birtokon még 
régibb épületek is, és még ma is 
állnak. Tudom, örökzöldet ültet
tek a lebontott épület alapjainak  
helyére, áll ott egy emlékmű is, 
de úgy gondolom, hogy a házat 
meg kéllett volna hagyni. A  
priccseket is. Az utókor számára, 
hogy lássák, milyen körülmé
nyek között éltünk. Mert azt 
mondanom sem kell, hogy nem 
tudtuk, melyik pillanatban jön 
nek értünk, m ikor visznek ben
nünket kivégezni. . .

Virágokat ültettek az egykori 
szobák helyére. Rózsák piros 
szirmain babrál a nyári szél. 
Az emlékműig apró, fehér ka
viccsal beszórt ösvény, amolyan 
sétány vezet. Holnap koszorút 
helyeznek el itt azok, akik túl
élték Spiller börtöneinek és tábo
rának poklát.

- Maga talán nem tudja, hogy 
a felszabadulás után Zrenjanin- 
ban végezték ki Spillert. M ár 
á királyi Jugoszláviában is rend
ár volt, úgy tudom, Zágrábban  
szolgált, aztán a német meg

szállást követően ő lett itt, Bá
nátban az atyaisten. Sok jó  elv
társunkat küldte a halálba., De 
ez m ár történelem -  meséli M ir
ko Ristic.

Az a bizonyos éjszaka
Negyven évvel ezelőtt mintegy 

120 foglyot őriztek a fasiszták 
Macahalmán, Csókától mintegy

öt kilométerre, ahol ma mező- 
gazdasági birtok áll. Az észak
bánáti partizánegység első sza
kasza parancsot kapott arra, 
hogy szabadítsa fe l a tábort.

-  Mi, akik a JK IS Z  tagja i vol
tunk, tudtuk, hogy mikor jönnek 
a mieink. Állandó kapcsolatot 
tartottunk velük. Este kilenc óra 
után, jó l szervezett, rajtaütés- 
szerű akcióval tették ártalm at
lanná az őrséget. Nem tartott so
káig, és m ár szabadok voltunk. 
Nagy szó ez, tudja, mert nagyon 
kevés fasiszta gyűjtőtábor sza
badult fe l két hónappal a meg
szállók kivonulása előtt. Tizen
öten azonnal csatlakoztunk is 
felszabadítóinkhoz. A  többiek 
szétszéledtek, elindultak haza
felé, elmenekültek.

A csókaiak között voltak kocsi
sok, béresek, akik segítették a 
macahalmi tábor foglyait. Éle
lemmel, üzenettel, jó  szóval. A 
foglyok többsége szerb nemzeti
ségű volt, Kisoroszról, K ikindá- 
ról, Vojvoda Stepa, Velike Liva- 
de falvakból, és ki tudja, hány 
helyről még. Dolgoztatták őket 
őreik, de csak alacsony növénye
ket (borsót, krum plit) műveltet
tek ve lük . . .

-  A kukoricából megszöktünk 
volna. Tudták ezt nagyon jó l a 
fasiszták. Nem mertek kockáz
tatni semmit. De kegyetlenked- 
tek velünk, kényük-kedvük sze
rin t bántak a foglyokkal -  mesé
li M irko Ristic.

Macahalom, vagy Macahumka 
ma békés hely nágyon. Magas 
fák övezik, a régiek mellett újabb 
épületek állnak. Szép park áll 
a birtok igazgatósági épülete 
előtt, tele virággal. Holnap, ta
lán éppen szabad szombat lesz. 
Az aratás befejeződött, csak az 
állattenyésztők dolgoznak. És 
holnap vendégek érkeznek majd, 
autóbuszokon, személyautókon. 
Ismét találkoznak a felszabadí
tók és a felszabadítottak. Akik 
még élnek. Mert nagyon sok meg
hívó visszajött. . .

A negyven évvel ezelőtti ese
ményre emlékeznek holnap az 
emlékműnél Macahalmán. Az 
ünnepi beszédet a vidék szülöt
te, Torna Granfil-Braca, ismert 
társadalm i-politikai munkás, a 
Föderáció Tanácsának tagja 
tartja. Ő is ott volt 1944. augusz
tus 3-án éjjel a partizánegység
ben, a felszabadítók között.

Ott lesz M irko Ristic pádéi 
nyugdíjas is. Hogy találkozzon 
azokkal, akik fogolytársai, har
costársai voltak. Azokkal, akik 
még élnek közülük.

Hogy emlékezzenek . . .

(Németh)
Néhány évvel ezelőtt, egy zentai ünnepségen. Mellén a kitün

tetések . . .
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A  második front (1.)

Döntés az Overlordról
1944 derekán, tehát negyven évvel ezelőtt, az angol-amerikai haderők norman

diai partraszállásával, megnyílt a második front. Június 6-án a hajnali órákban 
több mint ezer repülőgép bombázta a németek part menti állásait és mintegy öt
ezer hajóból álló szövetséges flotta közeledett a partokhoz. A partraszállás sike
rült, és egy hónappal később már egymillió ember, mintegy 200 000 jármű és 
csaknem félmillió tonna hadianyag állt a szövetséges hadvezetés rendelkezésére 
Franciaországnak ezen a területén. Augusztus végére felszabadult Párizs...

M

egyven évvel ezelőtt, 1944 tavaszán a hitleris- 
ták „Europa-Festung”-ja még állott. Valójában 
Európa népeinek börtöne volt ez az „erőd” . Az 

emberek tíz- és tízmilliói várták a felszabadítókat.
Mindenki számolgatott: a katonai és politikai kétszer

kettő szerint a náci Németországnak, Japánnak és a csat
lósoknak nem lehetett már semmi esélyük. 1943 végén 
37 ország volt hadiállapotban a tengelyhatalmakkal. A Hit
ler elleni koalíció fó erejét természetesen a nagyhatal
mak adták. A Szovjetunió, az USA és Nagy-Britannía sok
milliós hadsereggel rendelkezett. Az 1943. esztendő óriá
si szovjet katonai sikerei láttán erősödött az együttmű
ködés a három nagyhatalom között. Kétségtelen tény vi
szont, hogy az amerikai és angol reakció korábban még 
arra számított, hogy a Szovjetunió kimerül, elvérzik a 
náci Németországgal vívott öldöklő küzdelemben.

Teljes megegyezés
A háború kimenetele szempontjából döntő fontosságú a 

három nagyhatalom vezetőinek teheráni értekezlete, 
amelyre 1943. november 28-a és december 1-je között 
került sor az iráni fővárosban. Első ízben találkozott 
egymással Roosevelt, Sztálin és Churchill. (Ebben a 
sorrendben írták alá a három nagyhatalom nyilatkoza
tát.)

„Nemzeteink szorosan együtt fognak működni egymás
sal mind a háborúban, mind az elkövetkező békében. A 
háborút illetően: katonai vezérkaraink csatlakoztak ke- 
rekasztal-megbeszéiéseinkhez és összeegyeztettük a né
met haderő szétzúzására irányuló terveinket. Teljes 
megegyezésre jutottunk a kelet, nyugat és dél felől meg
indítandó hadműveletek terjedelme és időzítése tekin
tetében. Itt elért egyetértésünk biztosítéka annak, hogy 
miénk lesz a győzelem” . És: „Nincs az a hatalom a földön, 
amely megakadályozhatna bennünket abban, hogy Né
metország hadseregeit a szárazföldön, tengeralattjáróit 
a tengeren és hadianyaggyárait a levegőből meg ne 
semmisítsük!”

Majd két évvel a háború befejezése után (1947. már
cius 24-én) hozták nyilvánosságra, hogy a teheráni érte
kezleten elfogadtak egy titkos katonai jegyzőkönyvet is. 
Ennek 4. pontja így hangzott: „Tudomásul vették, hogy az 
Overlord hadműveletet 1944 májusában indítják meg, egy 
dél-franciaországi hadművelettel együtt. Az utóbbi had
műveletet olyan nagy erőkkel hajtják végre, amint azt a 
rendelkezésre álló partraszállási erők lehetővé teszik. A 
konferencián továbbá tudomásul vették Sztálin marsall 
nyilatkozatát, hogy a szovjet haderők ugyanezen időpont 
körül támadást indítanak abból a célból, hogy megakadá
lyozzák német haderők átszállítását a keleti frontról a 
nyugati frontra.”

Churchill utasítása
A teheráni konferencián ejtették el Churchill brit kor

mányfő balkáni partraszállási tervét. Addig London a 
Földközi-tenger keleti medencéjéhez fűződő érdekeiből in
dult ki: Nagy-Britannia közel-keleti uralmának fenntar
tásáról és balkáni befolyásának megszilárdításáról volt itt 
szó. 1943. október 20-án Churchill utasította Edén külügy
minisztert, aki Moszkvában a három nagyhatalom külügy
minisztereinek értekezletén képviselte Ófelsége kor
mányát. „Igyekezzen megtudni -  olvasható az Edennek 
küldött táviratban - ,  hogy az oroszok tulajdonképpen 
hogyan vélekednek a Balkánról. Vonzó volna-e számukra 
az az elképzelés, hogy az Égei-tengeren keresztül akcióba 
lépünk, ezzel bevonjuk Törökországot a háborúba és 
megnyitjuk a Dardanellákat és a Boszporuszt, s így az 
orosz előnyomulást a brit tengeri erők segíteni tudják. 
Ez esetben végül a Duna mentén találkozna velük jobb
szárnyunk. Milyen érdeklődést tanúsítanának az iránt, ha

megnyitnánk a Fekete-tengert a szövetségesek hadihajói, 
csapatai és az utánpótlás előtt? Érdekelné-e őket egy ilyen 
jobbszámy kialakulása, vagy még mindig ragaszkodnak 
ahhoz, hogy megtámadjuk Franciaországot, figyelembe 
véve, hogy az angliai erők fokozatos kiépítése ilyen kö
rülmények között nagy német erőket fog lekötni nyugaton. 
Lehetséges, hogy politikai okokból az oroszok nem óhajt
ják, hogy nagyszabású hadászati akciót fejtsünk ki a Bal
kánon.”

Edén elvégezte feladatát. Beszámolójában később ar
ról tájékoztatta Chruchillt, hogy az oroszok a nyugati part
raszállást, azaz az Overlord hadműveletet szorgalmaz
zák.

Churchill emlékirataiban a teheráni fejezet tárgyalásá
nál azt fejtegeti, hogy ő nem akart olyan badarságokat, 
mint amilyeneket bizonyos, Amerikában terjesztett le
genda állít: „ . . .  Sok félrevezető híresztelés hangzott el ar
ról az álláspontról, amelyet én ezen a konferencián, a brit 
vezérkari főnök teljes hozzájárulásával képviseltem volna, 
hogy hiába próbáltam belecsalni a szövetségeseket a Bal
kán elleni tömeginvázióba vagy egy nagyméretű hadjá
ratba a Földközi-tenger keleti részén, ami teljesen tönk
retette volna az Overlordot.”

A brit kormányfő memoárjában nem tagadja, hogy a dél
franciaországi partraszállás helyett alternatívaként jobban 
szeretett volna támadást Olaszország északi részéből 
Bécs felé, az Isztriai-félszigeten és a ljubljanai résen át. 
E tervnek igyekezett megnyerni Roosevelt elnököt. Szor
galmazta, hogy „ne hanyagolják el a Földközi-tenger keleti 
részét” . Szóba került Jugoszlávia is. Churchill Teheránban 
azt számítgatta, hogy a partizánok összesen harminc 
ellenséges hadosztályt kötöttek le. A jugoszláv partizánok 
hadianyaggal, felszereléssel és rohamcsapatokkal való 
megsegítését javasolta. De sietett kijelenteni azt is, hogy 
 a magunk részéről semmilyen ambíciónk nincs a Bal
kánon.”

De Gaulle-t nem vonták be!
Milyen a negyven évvel ezelőtti helyzet Franciaor

szágban, a tervezett partraszállás színhelyén? Mi a véle

ménye a „szabad franciák" vezetőjének, De Gaulle tábor
noknak? Hogyan készülnek a franciák a nagyméretű ak
cióra?

Mindezekre a kérdésekre választ kapunk a tábornok 
emlékirataiban, amelyekben először is azt sérelmezi, 
hogy a szövetségesek igyekeztek távoltartani őt a tanács
kozásaiktól. Úgy vélekedett továbbá, hogy Churchill terve 
a Földközi-tengertől Közép-Európába irányuló katonai 
akciót illetően nagyon is kockázatos. Úgy vélekedett, hogy 
az Olaszországot megszállva tartó ellenséges erők szét
verése után kockázatos az Alpok bástyáin való átkelés.” 
A dalmáciai partraszállás elképzelhető ugyan, de azután 
hogyan bontakoznának ki a csapatok a jugoszláv hegyek
ben?” -  tette fel a kérdést. Elérhető Görögország is, de 
észak felé hatalmas akadályként tornyosulnak a Balkán 
hegyei. Az amerikai és angol hadseregek főként a sík 
terepeken történő akciókhoz, az erős technikai támo
gatáshoz szoktak és a rendszeresített gépjárművek miatt 
nem edződtek hozzá a nagy fizikai erőkifejtéshez. De 
Gaulle szó szerint ezt írja: „Nehezen bírták elképzelni őket 
gyalogosan a Balkán félsziget egyenetlen talaján, tá
maszpontként szolgáló kényelmes kikötők nélkül, a kevés 
és rissz-rossz utakon, a gyér és lassú vonatokon, előttük 
a németekkel, akik mesterei annak, hogyan kell a termé
szetadta nehézségeket felhasználni. Nem! A döntést 
Franciaországban kellett keresni..."

A tábornokot egész életén végig kísérő sértés volt: 
egyáltalán nem vonták be az Overlord hadművelet tervei
nek kidolgozásába. De Gaulle és hívei ehelyett a maguk 
terveivel foglalatoskodtak sokáig, úgy látszik, szinte csu
pán öncélúan, hadijáték jelleggel. „Az ellenség mozgását 
megbénító rombolásokra már régen elkészültek átfogó 
terveink. Ezekbe bevontuk e kérdés valamennyi területé
nek szakértőit.” A tábornok emlékirataiban felsorolja a 
„Zöld tervet” , amely a vasutakra vonatkozott, aztán a táv
író- és telefonösszeköttetésekre, különösen a németek 
föld alatti kábeleinek megsemmisítésére vonatkozó „Lila 
tervet” , meg a villanytelepeket megbénító „Kék tervet” . 
Volt ezenkívül „Teknősbéka terv” is, amely az utaknak 
alkalmas helyeken való elvágását irányozta elő...

KÖVETKEZIK: 
Nagyméretű előkészületek - 

Eisenhower emlékezik  -  

Apály, dagály és a „D-Day”

A Normandiában partra szálló amerikai egységek Anglia déli részén a partra szálló jármüvek 
felé masíroznak. Az amerikai katonák ideiglenesen tartózkodtak Angliában, a lakosság mégis attól 
tartott, hogy jelenlétükkel tartósan megváltozik az angolok élete.

,1984. augusztus 3.
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Érdekességek 
a szabadkai 
színház 
múltjából

A
százharminc éves évfordulóját ün
neplő színház sok m indent megért és 
megélt fenállása alatt. A  színház tör

ténetének kutatása közben talált érdekessé
geket csokorba gyűjtve nyújtjuk á t a színházi 
történeteket kedvelő közönségnek:

A klasszikus tragédiák kitűnő megszemé
lyesítőjéből, Rakodczay Pálból lett szabadkai 
színigazgató 1893-ban lemondott a város 
színházának igazgatásáról és társulatával 
eltávozott. A korabeli sajtóban nagy vita in
dult: illő  dolog-e, hogy a kocsma és a szín
ház egy födél a latt álljon, éppen úgy, m int egy 
kisvárosban vagy a községekben. A város 
tartott magának egy nagyvendéglőt, mely 
szálloda is volt egyúttal, szépen is jövedelme
zett a városnak és talán, az akkori városi ve
zetőknek ez volt a fontos. De úgy látszik, írta 
az akkori sajtóban az egyik szerkesztő-, a mai 
vezetőknek sincs más elképzelésük. A kul
túra templomának, a színháznak akkor sem, 
de ma sem kellene egy fedél alatt lennie a 
vendéglővel.

Sokan felvetették, hogy a színház je lenlegi 
épületét meg kell hagyni, és a város építsen 
új színházat valahol a város másik részében. 
Mutassa meg a város a színészettel szem
ben, hogy képes felemelkedni arra a magas
a ira, amelyre néhány kisebb város eljutott.

Azt is javasolták, hogy a színház helyisé
geit alakítsák át a városi vendéglő kiegészítő  
részévé, ha kell, csináljanak a nézőtérből egy  
nagy termet, hiszen abban az időben még egy 
tisztességes terem sem akadt, ahol a városi 
közgyűléseket tarthatták volna. Nem beszél
ve arról, hogy a je lenleg kisteremként ismert 
táncterem is szűknek bizonyult, ha nagyobb 
táncvigalomra került sor. És megtörtént ab
ban az időben olyan komikus dolog is, hogy a 
bálák céljára kidíszített fenyők között tartot
ták a közgyűléseket, hogy az elnök arról a 
helyről vezette a közgyűlést, ahol előző éjjel 
a ..bálanya ” ü lt csokorra! a kezében.

Mint tudjuk, 1915. március 11-én hajnalban 
tűz ütött k i a színházban, amely teljesen le
égett, m ivel a teljes belső szerkezet fából volt. 
Csak a csupasz falak maradtak meg. A város 
akkor is sürgette, a lapok akkor is cikkeztek 
arról, hogy jelöljönek k i egy arra megfelelő 
helyet és építsenek rangjához méltó csarno
kot Thaliának. De nem. A város a romokból 
alakíttatta át a mai színházat és annyi a vál
tozás, hogy most nem e g y  éttermet és egy 
kocsmát, hanem n é g y  v e n d é g l á t ó i  lé
tesítményt foglal magában a kultúra csar
noka.

1901. március 11-én az esti előadás alatt a 
színház épületében lévő vendéglő nagyter
mében (ma előcsarnok, ruhatárakkal) kelle
metlen incidens történt. Az akkori színigaz
gató Pesti Ihász Lajost a Bácskai Hírlap szer
kesztője, Quasimoso Braun Henrik több ízben 
támadott, hogy a műsorra tűzött darabok nem  
a szabadkai közönségnek valók, értéktele
nek, és támadta azért is, m ivel a színészek 
közül néhányan sokszor nem tanulták be a 
szerepet, s ezt az igazgatónak meg kellene 
torolni. Ezekért a sajtótámadásokért az igaz
gató inzultálta a szerkesztőt (szembe köpte), 
aki aztán párbajra hívta ki a Pesti igazgatót. 
Az egész város közönsége és a sajtó mélyen 
elítélte a kultúremberhez nem méltó csele
kedetet. Az eset azonban szerencsére jó l 
végződött, m ivel m indkét fél megbízottainak 
sikerült rávenni az igazgatót arra: tegyen köz
zé a sajtóban egy nyilatkozatot, hogy hirtelen 
haragjában, felháborodottan sértette meg a 
hírlapírót és kérjen bocsánatot. Ez meg is 
történt. így a kedélyek megnyugodtak.

Egy érdekes -  érthetetlen -  dolog bószí- 
tette fel a szabadkai közönséget. 1896-ban 
gyulladtak ki a villanykörték a színházban. 
Addig hol petróleummal, hol gázzal világí
tottak és a közönség nagy örömmel vette tu
domásul az újítást, mert így jobban élvez
hette a színészek arcjátékát.

Ekkor egy különös rendelet je lent meg.
A tűzoltó-főparancsnok kisütötte, hogy a 

v i l l a n y  t ű z v e s z é l y e s  és drákói ren
deletben tiltotta meg használatát. A  színügyi 
bizottságnak kellett közbelépnie, megmagya
rázni, hogy a villany ártalmatlan, hiszen a vi
lágvárosok színházait is ily  módon világítják. 
Hosszas huzavona után végre visszavonták 
a rendeletet és azóta zavartalanul villany
árammal világítják a színházat!

GARAY Béla

(folytatjuk)

A Népszínház 
munkásságáról

A dramaturg nyilatkozik

Ismét egy sikeres évadnak a végére tettek pontot 
a Népszínházban. A helytállás ezúttal is tisztessé
ges volt, habár az öreg épület falai között nem „ren
gett” a színpad és a lenyűgöző hatás elmaradt, de 
a visszajelzések a nézőtérről fokozott derűlátásra 
adhatnak okot. Az újvidéki országos fesztivál elő
adásainak repríze tulajdonképpen szabadkai „ta
lálmány” , de nem szabad idegen toliakkal büszkél
kedni, mert a Népszínház műsorának semmi köze 
az egyébként jól megszervezett rendezvényhez. A 
Népszínház szürke és kevésbé szürke hétköznapjai
ról a magyar együttes dramaturgja számol be.

-  Ha tekintetbe vesszük, hogy milyen körülmé
nyek között dolgozik a társulat -  mondja Bálint Pi
roska -, akkor eredményeinkkel elégedettek lehe
tünk. Nagy közönségsikerrel mutattuk be Szegeden 
Henrik Ibsen Nóra című drámáját és ez a vissza
térés a klasszikus irodalomhoz az igazi színházat 
hozza emberközelbe. Oldrich Danék Negyven gaz
fickó meg egy ma született bárány című művének 
a műsorra tűzése alkalmával többen felszisszentek, 
és csodálkozva kérdezték, hogy mit akarunk mi 
ettől az ismeretlen szerzőtől, és egyáltalán miért 
kísérletezünk minduntalan olyan színdarabokkal, 
amelyeknek nem szavatolható a táblás ház és a vas
taps. Ez az előadás képviselte a társulatot a vajda
sági színházak hagyományos szemléjén és a mi pro
dukciónk volt a legjobb. Színészi díjat kapott Jó
nás Gabriella és Szél Péter, de Ana Atanackovié 
jelmeztervező hatásos megoldásaira is felfigyeltek 
a szakemberek. Petrik Pál díszletképét is díjazták. 
Szabó István nagyvonalú rendezése egy fiatal gene
ráció robbanásszerű fejlődését segítette elő. Tehát 
hat díj a tartomány legrangosabb szemléjéről. Az 
elmúlt évadban színre vittük DuSan Kovaéevié A 
balkáni kém című vígjátékát és egy monodrámát, 
amelyet Dóró Emma tanult be. Szép és sikeres vál
lalkozás volt a Petrija koszorúja című regénynek 
színpadi változata. 1984-ben mutattuk be a Jac- 
ques Deval-Nádas Gábor Potyautas című zenés da
rabját és Marcel Achard A világ legnagyobb szerel
me című romantikus komédiáját. A  ma színháza 
világszerte visszatalált a zenéhez és a komédiához. 
Végeredményben a mi színházunk az egyetlen a 
tartományban, amely több-kevesebb sikerrel veszi 
pártfogásba a könnyű, ha úgy tetszik: habkönnyű 
műfajt. A nagyközönség lelkes rátartisággal tapsol 
a vígjátékokban fellépő szereplőknek. Szerettük 
volna bemutatni még a tavasz folyamán A Noszty 
fiú esete Tóth Marival című színjátékot és Jövőre 
veled ugyanitt című darabot, de Sík Ferenc rende
ző betegsége és egyéb elfoglaltsága miatt ez az el
képzelés nem valósulhatott meg.

• Milyen lesz az új évad rajtja?
-  A társulat szeptemberben Szlovéniába utazik, 

ahol színre kerül a Potyautas és A világ legnagyobb 
szerelme, majd megkezdődnek A zöld hajú lány fel
újító próbái. Szeretnénk még szeptemberben be
mutatni a Glóriát és A megóvott szüzesség című 
bohózatot. Az együttest nem hagyta el senki. A fia
tal tehetségek „rohamáról” nem számolhatok be, 
de merem remélni, hogy a végzős színinövendékek 
nem feledkeznek meg arról, hogy van Észak-Bács- 
kában egy színház, ahol a színész, a tehetséges szí
nész továbbfejlődése elé nem gördítenek akadályo-

kat mark
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Kópé világszínháza
L ehetsz te arisztokrata, s le

het neked Szőr elől (már
mint a neved előtt), veled is 

megtörténhet, hogy rossz járdára 
szálltál, mely egyenesen a malőrbe 
torkollik.

Sir Jonathan Strike is így járt egy 
szép esős napon a Bond Streeten, 
midőn elhúzott mellette Cisholm őr
nagy egy szép nevű, de nem létező 
skót regiment kittjében.

Kapott egy akkora pofont, hogy az 
emeletes busz a hóna alatt robogott 
el, s azóta is sántít a bal vállára 

Mi több: London Beljebbviteli B í
rósága (márminthogy a börtönbe 
beljebb) színe elé idézte a boldog
talan Sirt.

KILT VAGY NEM  KILT

Szereplők:
Bíró,

Sir Jonathan,
Cisholm őrnagy.

(London: Royal Court)

BÍRÓ: (felemelt hangon) Sir Jona
than, Ön azzal a váddal került eme 
bíróság színe elé, hogy az itt je 
lenlevő Cisholm őrnagy szoknyá
ja alá nyúlt búja gondolatok által 
vezéreltetve... Elismeri a vádat? 

SIR JONATHAN: Nem ismerem el 
Your E x!... Ille tve... csak rész
ben ...

BÍRÓ: Hogy méltóztatom én ezt ér
ten i? ... Mit jelent az, hogy csak 
részben?

SIR JONATHAN: A részben azt je
lenti, mylord, hogy a szoknyája 
alá benyúltam, ez tény, de nem 
buja gondolatok által vezéreltetve! 

BÍRÓ: Nos, akkor... (torkát köszö
rüli) megmondaná nekem, Sir, mit 
keresett uraságod Cisholm őrnagy 
... khm ... fenekében??

SIR JONATHAN: Well, be kell wal- 
lanom, hogy egy pillanat töredé-

ÍÁ &  _

kében árulást követtem el a ha
gyományos angolszász jó modor 
ellen, s engedtem, hogy a kíván
csiság fölébe kerekedjék józan 
eszemnek. Ugyanis...

BÍRÓ: Ugyanis?
SIR JONATHAN. Ugyanis egyszer 

s mindenkorra tisztázni szerettem 
volna, hogy az általam is nagyra 
becsült nemes skótok mit v i s e I - 
n e k  a k i l t  a l a t t !  (Sóhajt.) 
Sajnos, abban a pillanatban, 
ahogy a szoknyája alá nyúltam, 
az őrnagy úgy pofon vágott, hogy 
a monoklimból kontaktlencse lett.

BÍRÓ: (szigorúan) Tehát benyúlt a 
kilt alá?

SIR JONATHAN: Igen, de nem gilt,
hogy...

(toppan a kalapács)

BÍRÓ: A vádlott nem szabhat fel
tételeket a bíróságnak!... Meg
értette?

SIR JONATHAN: Yes M ylord...
BÍRÓ: Bármilyen szándék vezérelte 

is, amit tett, az e líté lendő ...
SIR JONATHAN; De ón ...

(toppan a kalapács)

BÍRÓ: Szilencium !... (felemeli a 
hangját) Sir Jonathan Strike, az 
enyhítő körülmények figyelembe
vételével, én ö n t ezennel kótna- 
pi elzárásra ítélem, melynek vég
rehajtását nyolcvan évre elhalasz
tóm.

SIR JONATHAN: De az én repu ...
BÍRÓ: Maradt volna a női szoknyák 

alatt.
SIR JONATHAN: Az nem bünteten

dő?
BÍRÓ: Azt nem jelentik . .. Egyébként 

figyelmeztetem: ha ez MÉG EGY
SZER ELŐFORDUL: akkor én önt 
kéthónapi elzárásra és ezer font 
pénzbírságra ítélem!

CISHOLM ÓRNAGY: Tisztelt bíró
ság!

BÍRÓ: Tessék, őrnagy!
CISHOLM ÓRNAGY: Szólhatnék a 

vádlottal?

BÍRÓ: Tekintve, hogy ön a sértett 
fél -  engedélyezem.

CISHOLM ÓRNAGY: (meghajol) 
Thanks Your H onour!... (megkö

szörüli a torkát) Nos, Sir Jonathan

... Csupán aláhúzni szeretném 
a tisztelt bíróság nyomatékos fi
gyelmeztetését. (Felemeli a hang- ■ 
ját.) Eszébe ne jusson önnek, 
még egyszer affelől kíváncsiskod
ni, mit visel egy nemes skót a 
szoknyája a la tt... (Közelebb ha
jol, súgva.) Ha meg akar spórol
ni magának kéthavi sittet, és egy 
rakás pénzt -  ötszázért megmuta
tom!

ÉS MÉGIS RÁZ
Hehe! Elektrovojvodina!
Hogy mit lehet humorizálni erre, amikor a drága téli díjszabás 

idejében megígért olcsóbb nyári helyett ilyen szépen bejött a -  
még drágább nyári???

Hát, semmit: nem lesz belőle humoreszk.
Hogy akkor miért mondom mégis azt, hogy: HEHE?
Mert én sírva szoktam nevetni!
Nos, ahogy tudjuk, megjött a várva nem várt új, nyári árki

igazítás. Magyarán: Drágább lett az áram!
Amikor egy magyarázatban azt mondták, hogy ez arra lesz jó, 

hogy az éjszakai műszakok „takarékoskodjanak” akkor nem ér
tettem. Mert amiatt, hogy olcsóbb lett volna, még netán tudtak 
volna takarékoskodni...

Amikor egy következő híradóban azt mondták, hogy ez az éj
szakai takarékoskodással, nem logikus magyarázat, akkor me
gint nem értettem. Miért magyarázták úgy, ahogy nem logikus???

Na de más: meghibásodott az a villanyóra, amely az olcsóbb 
(vigyázat! nem „olcsó” , csak „olcsóbb” !) áramot jelzi.

Hogy már ezek is be vannak tanítva: még véletlenül sem romlik 
el a drágábbat jelző...

Hétvége. Ünnep is. Jelentem, de persze mindenkinek joga van 
ünnepelni és hétvégézni. Szóljak a jövő hét elején.

Szóltam. A felelős tudomásul veszi a panaszt.
Megnyugszom.
A piros lámpácska is nyugszik: nem ég...
Másnap is szólok. A hang kedves, igazán mondom, nem igaz, 

hogy ott nincs, akivel szépen lehet beszélni! Csak ő nyugta
tott meg igazán.

A zsebem továbbra is nyugtalankodik...
Kitudódott, hogy eddig még senki sem jegyezte fel a bejelen

tést! Majd ő bejegyzi. Megköszönöm. Ezúttal is.
A piros lámpácska nem gyullad k i...
Megint próbálkozom. (Most jön az, ami miatt nem lehetett hu

moreszk ebből a micsodából!) Azzal fogadják a panaszomat 
(persze, megint valaki más!), hogy miért hívom én őket, mit tehet 
itt az Elektrovojvodina.

Tessék??? Hát kit hívjak, amikor az áramszolgáltatással van 
bajom??? (Pedig igaza volt, mindjárt a piaci felügyelőséget kell...)

Az nem úgy megy -  világosítanak fel'-, azt ők nem végzik, ah
hoz nekik semmi közük. Ők csak adnak egy írást, azzal mehet a 
házitanács elnöke, vagy aki akar valami SZIZ-be...

Nem tudom, miért, de az volt a benyomásom, hogy tőlük mind
annyian mehetünk valahová...

Mit mondjak: kedvem is támadt lassacskán...
Na jó, mondom, buta fogyasztó vagyok, nem tudok semmit, 

csak fizetni, de azt sem sokáig. Azt viszont látom, hogy mégis az 
0  EMBEREIK a hivatottak kiadni azt a valamilyen papírt! Ha 
magam szedem le a meghibásodott villanyórát, abból nem lesz 
komoly baj, esetleg agyoncsap az áram. Ráadásul megbüntet az 
E lektrovo j vodina.

De írást azért nem adhatok magamnak??? Itt valami rendnek 
kell lennie, valakinek adnia kell írásokat valaki másoknak/mert 
mivel sétáltatnák az adófizető polgárokat? Világos, hogy a SZIZ 
kivág, ha írás nélkül vágódok be!!!

Drugarica! -  mondja, de nem is vagyok biztos benne, hogy így 
szólított, mindegy. — Én (ez ő!) hívtam magát (ez én vagyok!), 
vagy maga (megint én) hívott engem (őt!)?
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z  ember, aki lejött a hegyek
ből, keményen és bátran 
beszélt. Nem törődött vele, 

hogy ellenséges területen jár. Biztos 
volt benne, hogy senki sem árulja el. 
Vagy azt se bánta. S épp ez volt a 
csodálaté*  a megjelenésében. Ahogy 
jö tt ez a kis hitvány ember, tarisz
nyával a vállán, szőrmesapkával a 
fején, m int amikor a parasztok át
mennek egyik faluból a másikba, s 
még a havat se verik le a csizmá
jukról, ha valahol bezörgetnek egy

A jövevény
házba. Pedig ezen messziről meg
látszott, hogy nem paraszt. A szava 
is más volt, a tekintete meg határo
zott. Nem olyan bizonytalan és hu- 
nyászkodó, m int a falusiaké, ha ide
gen helyen járnak.

Ezt nem tudom, miért mondta, de a hangjából kiéreztem, hogy 
felelőssége és fontossága teljes tudatában. Jelzem, igaza volt: Az 
Elektrovojvodina még SOHA SENKIT sem hívott azzal, hogy 
van-e valami panasza!...

Erre megint oktat, hogy nekik ehhez semmi közük, ók csak 
írást, aztán a SZ IZ ...

Nem bírtam tovább, nem tehetek róla, az vesse rám az első kö
vet, aki még sose próbált meg valakinek panaszkodni valamiért 
Mondtam valamit, amit nem kellett volna, de aztán utánagon
doltam: szerencsém, hogy nem mutatkoztam be!

Majd most.
Nos, semmi.
A piros lámpácskát nem is emlegetem, de az is semmi...
Még jó, hogy a jeges vízben való zuhanyozás egész rendbehozza 

az ember idegeit! Mert persze nem kapcsolom be a bojlert egy 
percre sem a drága áram miatt...

Másnap megint másik számot tárcsáz az ember. A valame- 
lyiknapí kedves, türelmes hangot kérem, amely megnyugtatott.

Most is megnyugtat: ő majd mindent megtesz, de nem ígérhet 
határidőt, mert most minden emberük csak azért járja a lakóhá
zakat, hogy leírják a Villanyórák állását az árváltozás miatt. Most 
csak ez a dolguk, és ebből is rengeteg van nekik, nem maradt sen
ki, aki a reklamációkat intézné ezekben a napokban.

He ha a jövő hétig sem...
Egy teljes hete, hogy panaszkodunk...
A jövő héten lesz teljes...
Nem, nem tudom kimondani. Rosszul leszek, jöhet megint a hi

deg zuhany, pedig náthás vágyok már. Igaz viszont, hogy egy ki
csike tüdőgyulladás igazi gondűzőnek is beillene...

A piros lámpácska nyugodtan nem piros...
És most? VÁRAKOZÁS! Amíg a munkások hada elvégzi a vil

lanyórák állásának leírását, amíg az árdrágítás mellett valami 
Másra is futja az idejükből.

Várunk.
És a kis jelzőlámpácska -  amely nem piros -  is vár...
Pedig, olyan .jó lenne, ha végre már valami -  ELPIRULNA

ENGLER Katalin

-  Bizony én azt mondom nektek -  
fogott a mondókájába bicskahegyre 
szúrva a kocsonya darabjait, amit 
elébe tettek, s levette a sapkáját 
kár minden csöpp vérért! Egyet te
hettek, hogy nem harcoltok ellenünk! 
Mert a szabadságot hozzuk nektek, 
ha megadjátok magatokat. Ha nem, 
ha tovább szolgáljátok a császári 
süketen és vakon, elvesztetek.

A szobában egy seregnyi ember 
volt a halványra fogott lámpafény
ben. Főként öregek és asszonyok, 
mert a fiatal férfiak kinn voltak a 
harctereken. Körülülték az asztalt, 
a kemencét, a falak tövében guggol
tak, s még többen á lln i voltak kény
telenek egymáshoz szorulva, mert 
leülni m ár nem volt hova. Lélegze
tüket visszafojtva hallgatták, amit 
a jövevény mondott. Csak az asszo
nyok voltak türelmetlenek, némelyik 
még fel is ja jdu lt sikoltó hangon:

-  Arról beszélj, Jézus nevében, mi 
lesz azokkal, akiket elfogtatok? A fog
lyokkal? A férjeinkkel meg a fiaink
kal! Arról beszélj!

-  Aki megadta magát -  mondta az 
idegen és abbahagyta az evést, tisz
ta tekintettel nézett az asszonyra -, 
semmi bántódása nem lesz. Hallot
tátok már a jelszavunkat: aki nincs 
ellenünk, velünk van! Ez a vezér 
parancsa! Mert azok velünk együtt 
küzdenek majd ellenetek!

-  Az én fiam jön ellenem? -  kiál
tott fel kétségbeesve egy öreg, úgy 
kellett rászólni, beszéljen csende
sebben, mert sosem lehet tudni, ki 
já r  az éjszakában az albak alatt. -  A 
háza, a családja, a szülei ellen, akik 
fölneveltük és isten nevében embert 
csináltunk belőle?

-  M i mást tehetne, ha ti fegyverrel 
várjátok, pedig ő a szabadságot hoz
za nektek! Akik a harcban egymás
sal szemben állnak, jó l tudják, egyi
küknek vesznie kell. Vagy neked, 
vagy nekem!

-  Dehogy várjuk m i fegyverrel! -  
mondta csendesebben egy fiatal- 
asszony és szelíden sütötte le a te
kintetét. -  Friss kenyérrel várjuk és 
virággal, tiszta ággyal és boldogan! 
Mint az egyetlent, akiért érdemes 
élni!

Itt m ost minden szónak súlya volt, 
mint amikor magasról esik le a ka
vics, mégis sok minden homályban 
maradt. Egyetlen bizonyosság volt: a 
hegy és a völgy. S fegyveresek lenn 
és fenn. Itt lenn a völgyben asszo
nyok és gyerekek, ellenséges kato
nákkal, s aztán öregek és betegek 
fönn a hegyen a harcosok, akiktől 
félni kellett, és akiket félteni is 
kellett, hiszen az övéik voltak.

-Lá to m , m ár zöldül a búza -  
mondta a jövevény, miután abba
hagyta az evést és bekattintotta 
bicskáját. -  Jó lenne, ha együtt ehet
nénk a kenyeréből! Mert tudnotok 
kell, hogy a m i sorainkban nagy az 
ínség! A hegyen erdő van meg fene
vad, kenyér az nincsen! Azért is jö t
tem, hogy ezt közöljem veletek, ad
jatok, amennyit bírtok! Mert az éh
ség pusztitóbb a fegyvernél isI.

-  Emberek -  mondta erre egy haj
lott hátú öreg és izgalmában felállt 
én sokfelé jártam  és sok mindent lát
tam, hiszen tudjátok! Voltam túl a 
tengeren, s a hegyet is ismerem  
odafönn, az egész sziklás karszti tá
jat. És ott van a két fiam ezek között! 
Emitt meg a császár katonái járják  
sorra a házakat, s ürítik ki a hombá
rokat, hajtják e l a jószágot, sokszor 
az embereket is. Kinek tegyen itt ele
get az ember? Mert mindig arra kell 
gondolni: m i lesz, ha ezek győznek 
itt a völgyben, és mi, ha azok zúdul
nak le, m int a förgeteg, úgyhogy a 
császárnak is menekülnie kell kato
náival és szolgáinak hadával együtt...

-  Tudom, hogy nehéz helyzetben 
vagytok -  felelte a jövevény és vál
lára akasztotta a tarisznyát, sapká
já t is a fejébe nyomta, m int aki menni 
készül. -  Nem is várunk m i mást, 
csak azt, hogy megértsétek: m i fo
gunk győzni!

A válasz egyenes volt, ha nem is 
vonatkozott minden kérdésre, s o l
dotta fel az ellentmondásokat. De 
azzal, hogy minden más lehetőséget 
kizárt, am i nélkül fönn a vezér nem  
tarthatta volna össze az embereit, 
akiknek száma egyre nőtt. mégis el
oszlatta a kétségeket.

-  Mielőtt azonban elköszönnék tő
letek -  mondta az idegen és rántott 
egyet a tarisznyás vállán - ,  csak arra 
figyelmeztetnélek benneteket, hogy 
máshol mások helyzete se volt köny- 
nyebb. Mégis mindenütt megértet
ték, amerre csak jártunk, hogy ér
tük harcolunk!

A kijárat felé fordult, mire elhú
zódtak előtte, akik eddig hallgatták 
és valaki kinyitotta az ajtót. Csak 
még egy öregasszony állt elébe és 
mondta hangosan:

-  Jézus vezéreljen téged, a te uta
don!

A lámpát elfújták, s lassú szösz-' 
mötöléssel megindultak a szobában 
levők az idegen után. Nem látták a 
sötétben, fönn a hegyen a pásztor- 
tüzek is éppencsak pislogtak hal
vány piros, ki-kialvó fénnyel, s m in
denki tudta, hogy ezúttal nem nyáju
kat őrző pásztorok ülik körül a tüze
ket.

S jó llehet még e l se nagyon indult 
az idegen vissza a hegyre, ha ugyan 
nem ment még tőlük másfelé is, ki
nyíltak a házakban az éléskamrák 
és halk lánccsörgéssel elkötöttek itt- 
ott egy-egy nehezen tartott hosszú 
szőrű kis tehenet. Néhol fe lsírt fél
álmában a gyerek, karjukba vették, 
elcsititották, aztán visszafektették 
megint és lassú léptekkel megindult 
a menet fel a hegynek. Elől az öreg 
ment, akinek két fia volt odafönn, 
mint mondta és mégis a kétségeinek 
adott kifejezést. Tele zsák kukorica 
volt a tehénkéjére vetve, amelyet rö
vid kötélen húzott maga után, s a 
többiek mentek utána.

Halkan, szó nélkül, néhol a léleg
zetüket is visszafojtva, mert a völgy 
sátortáboránál őrök strázsáltak az 
éjszakában. Odaföntról enyhe tava
sz i szél fújdogálta erdószagú fűsze
res illatát, s ha nem is lehetett látni 
a szórmesapkás, szikkadt kis em
bert, aki oly nagy lelki nyugalommal 
beszélt hozzájuk az imént, m ind
annyian tudták, hogy előttük megyen 
a halványan világító pásztórtüzek 
felé.

HERCEG János
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HÁROM NAP 
PRÁGÁBAN

Macskaköves utcákon

z  az 1984. évi nyár alaposan feláztatja 
a földet. Nézem a németországi tájképet. 
Az AUTOBAHN mellett sűrű e rdők... és a 

fákat az esófüggönytöl alig látni. Elhaladunk Re
gensburg mellett. Hát ezért Regensburg Regens
burg, hiszen regen magyarul esőt jelent. Végül 
figyelmeztetnek bennünket, hogy a csehszlovák 
határ közelében vagyunk. Az utolsó német benzin
állomásnál csokoládét vásárolunk, cukorkákat, 
szörpöket és derekasan megetetjük a Guido névre 
hallgató vadászkutyát. Még néhány perc és Cseh
szlovákiában vagyunk, gondoljuk mi.

„M it törődöm én azzal, hogy Csehszlovákiának 
nincs tengere", mondogattuk a vállunkat vonogatva 
egykor a zrenjaninl gimnázium sötét folyosóján, 
és valóban csak annyit tudtam Dvorak hazájáról, 
hogy a csehek meg a szlovákok Karlovy Varyban 
(Karlsbad) vagy a Vltava (Moldva) partján stran
dolnak. A nagymorva fejedelemség megbukott és 
megalakult a cseh feudális állam. Ma szívesen 
olvasgatom Karéi Capek humoros írásait. Jaroslav 
Haáek évejk, a derék katona cím ű regényének 
színpadi változata Dévics Imre igazgatósága alatt 
bekerült a Népszínház műsorának szűkebb kere
tébe, de a csehektől csak Kohoutot adtunk (Ilyen 
nagy szerelem) és Oldfich Danék Negyven gaz
fickó meg egy ma született bárány című szatíráját. 
Egon Erwln Kisch, a száguldó riporter is belopta 
magát a szívembe, Julius Fuő ik ..., de szívesen 
hallgatom ma is Smetanát, Nedbalt... meg sokat 
beszélnek a Prágai tavaszról, a nagy fesztiválró l...

A  nővérem elpirult, am ikora  tudomására hoztam, 
hogy az idén Prágába Is elvetódöm. ■

-  Látni fogod az arany várost -  mondta.
-  Miért „a rany” az a város?
-  Volt egy film: Die Goldene Stadt. Csodaszép 

város Prága. Még sohasem lá ttam ... csak film e n ... 
de lenyűgöző.

Percekig a senki földjén robogunk. Úgy hisszük 
-  optimisták vagyunk hogy délben már Prága 
valamelyik hangulatos vendéglőjében sült kolbászt 
rendelhetünk és megkóstoljuk „eredetiben" a híres 
prágai sonkát, de a határon ügyeleteskedó civilek, 
vámtisztek, katonák világosan a tudtunkra adják, 
hogy a rohanás ártalmas az egészségre. Egy 
egyenruhás hölgy pénzkötegekkel hadonászik az 
orrunk előtt. Egy német márkáért négy csehszlo
vák koronát kínál. N égye t... érdemes megjegyezni.

A  „kényszerpihenő" után teljes gázzal Plzen (Pil- 
sen) felé vesszük az irányt. A  szürke város nem  
nyeri meg tetszésünket. A falakon parolák a „szö
vetségről”  meg a békéről. Nem sokáig portyázunk 
a sörvárosban, hiszen a vendéglőben -  amelybe 
betértünk -  a pincérek ugyancsak lustán mozog
nak.

Délután megérkezünk P rágába...

Egy A kategóriás szállodában helyeznek el ben
nünket. Valahol a külvárosban... messze a köz-

ponttól. A Hotel Olympikban főleg németek NDK- 
sok, magyarok, szovjetek és hangos kanadaiak 
tartózkodnak, ötnyelvű táblák. Csehszlovák, orosz, 
német, angol, francia a sorrend. Szépen beren
dezett szoba... rádióval. Szólnom muszáj arról 
is, hogy a szálloda előcsarnokában kamerákat 
fedezek fel. Vagy nyolcat. A személyzet mérsékel
ten udvarias. Újságokat viszek magammal a szobá
ba. Egyhetesek. L 'Humanite, néhány berlini újság, 
a Népszabadság, csehszlovák napilapok és moszk
vai sajtótermékek.

Csönd. Csak a kanadai „favágók” ordítoznak a 
folyosón. Bekapcsolom a rádiót. Karéi Gott énekel. 
Babrálom, babrálom  a masinát, de csak a cseh
szlovák adók és néhány NDK-állomás hallgatható. 
Este aztán váratlanul beúszik az éterbe a mi Kakas 
Jóskánk érces baritonja. Bécs és Budapest „sü 
ket. .. ”

A vacsorához sört hoznak. Ingyen. Ez a sör ha
zája, mondták Münchenben is. A németek töredel
mesen bevallják, hogy a csehszlovák sör a legjobb 
a világon. Pedig a bajor fővárosban hat (!) sörgyár 
ontja a folyékony kenyeret. Az utolsó falat is lecsú
szik a torkunkon, amikor a teremfőnök tapintatosan 
közli velünk, hogy hagyjuk el az asztalt, mert újabb 
vendégek érkeztek.

A hallban megtudom, hogy a hotel pénzváltója 
egy német márkáért ö t csehszlovák koronát ad. 
Mindössze eggyel többet, m int a határon. Tehát 
ö tö t... érdemes megjegyezni.

Tíz után fekszünk le. A kanadaiak úgy ordítoz
nak, m int a sakálok. Valóságos dorbézolás folyik a
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szobákban. Berúghattak a fenyópálinkától. Vagy 
pedig literszámra vedelték a nevetségesen olcsó 
sört. Meghallgatom az Újvidéki Rádió éjféli híreit 
és elalszom.

Másnap meglátogatjuk a messze földön neveze
tes Praéka Bránát, a puskaporos tornyot. Egyéb
ként a városkapu tornyában valóban lőport tároltak 
a XVIII. és a XIX. században. A csehek a város ne
vét Prahának ejtik. Megcsodáljuk az ódon Hrad- 
zsint. Pontosan ilyennek képzeltem el. Alattunk 
némán terül e l a város. II. Ulászló volt az első ural
kodó, aki beköltözött a XIV. században épített 
várba. A Hradzsin elpusztíthatatlan. Prágára tá
madtak a svédek meg a poroszok és 1939-ben 
az egyik balkonon Adolf H itler feszengett és nézte 
az eléje táruló panorámát. Ekkor még nem tudta, 
hogy ez a büszke nép sohasem adja meg magát 
a megszállóknak. Sem Hitlernek... sem másnak.

A Hradzsinban kínozták Julius Fuöikot. Hóhéra 
Böhm, a Gestapo embere volt. Ez a Böhm prágai 
főpincérként kezdte, majd náci kopónak öltözött be. 
Julius Fuöik az akasztófa alatt írta utolsó vallo
mását.

Átrohanunk az udvaron. Egy keskeny utcában 
emléktárgyakat árulnak. Hihetetlenül szegényes 
a választék. Pedig mostanában a turisták tömege
sen látogatják az öreg várost. Engem a Károly-híd 
hívogat -  a Moldva bámulatos ékszerét IV. Károly 
építette -  meg a Vencel-tér, de m i leszállunk a föld 
mélyébe -  a mozgólépcső őrült sebességgel zúdul 
lé - é s  a metró egyik szerelvénye elvisz bennünket 
a város szívébe.

Macskaköves utcák. Villamosok. Az áruházban 
prágai sonkát, sajtot, puha zsemlyét vásárolunk. 
A lapárusnál amerikai meg angol cigarettát árulnak. 
Veszek egy doboz Paramountot. Az elárusító fi
gyelmeztet, hogy a cigaretta 25 koronába kerül. Bó
lintok. Ismét figyelmeztet és csak akkor nyugszik 
meg, amikor átnyújtom a pénzt. Elvégre 25 korona 
nem a világ... ajándék a lektornak.

Mindenütt sorbanállás. A mozikban főleg cseh
szlovák, magyar és szovjet filmek. Hirdetik a Toot- 
sie-t. A csehszlovák film válságát senki sem tagad
ja. Legjobb rendezőjük -  Miloé Formán -  Ameriká
ba emigrált. Nézegetem a színházak műsorát. Ber- 
tolt Brecht, Karéi Öapek, W. Shakespeare, Gogol, 
J- Anouilh, Schnitzler, Neal Simon, Róbert Thomas 
és Agatha C h ris tie ... Lám -lám ... sok jó  elfér egy 
városban.

A Vencel-térre érkezünk. A sétányon rigók ugrál
nak. Hiányzik a térzene... egy kis hangulatot Prá
gának, emberek.

Egy kockás kabátos fiatalember sodródik mel
lénk. Nem beszélem a csehszlovák nyelvet, de 
megértem, hogy féltve őrzött márkám iránt érdek
lődik. Szerbhorvátul kérdem, hogy mennyit ad érte. 
Tizenegy koronát kínál egy márkáért. Ez igen. A 
határon egy márkáért négy koronát adtak, a szál
lodában ötöt, és a m indenütt lenézett és a hatóság
tól üldözött „feketéző" tizenegyet mutat. Miért ne 
váltsam nála a pénzemet? Mammutprofit, nem  
Igaz?

Szerepeltem egykor a HanuS mester című hang
játékban. Hanuá m ester... Az Óvárosban az órás
mester szerkezete 1480 kezdett e l ketyegni. Ha- 
nué halála előtt megállította az órát. Van egy legen
da. Nemes urak és lovagok érkeztek messze föld
ről Prágába és kérték a mestert, hogy szerkesszen 
számukra is hasonló órát. Hanué nem fogadta e l a 
falkínált aranyakat. Az éjszaka leple alatt aztán 
három álarcos nyomult be a szobájába és tüzes 
tőrrel megvakították. Új órát nem szerkeszthe
tett. M egvakult... de nem árulta el az órásmes
terség titkait. Halála előtt néhány perccel egyik 
tanítványa felvezette a toronyba. A halált je lző  
bábura tette a kezét és elfordított egy csavart. M in

dez csak legenda... és a halál nem állíthatja meg 
Prágában az óráka t...

*
Azt mondják, hogy van Prágában egy hangulatos 

vendéglő. A „Svejk". A macskaköveken sétálgatva 
gyorsan elfárad az ember. Egy nyamvadt koronáért 
a villamos elvisz egészen a hotelig. Várjuk a buszt, 
várjuk, de nem érkezik meg a világért sem. A tömeg 
csöndben és türelmesen ácsorog a sínek mellett.

Bevágódunk egy lassan guruló taxiba. Előzőleg 
figyelmeztettek, hogy egy-egy sofőr a város, a nem
zet szégyene. A Vencel-tértől elvisz ugyan a hote
lig, de 5 0 -6 0  koronával gáládul megvágja a gya
nútlan turistát. A kocsi eléggé viharvert. A vezető 
egész úton egy szót sem szól.

A hotel előtt fékez. Megmutatja a cédulát: 31 ko
rona. ötvenet nyújtok át neki. Ekkor pillant fel elő

ször, majd elvörösödik. Gyorsan a markába nyo
mok egy csomó aprópénzt. Nem sajnálom tőle.

Vacsorára -  a „francia" teremben helyeznek el 
bennünket -  bécsiszeletet kapunk meg sört, termé
szetesen. A  húshoz nem adnak salátát, mert zöld
ség a piacon is csak nagy ritkán kapható. A terem- 
főnök mosolyog és mutatja, hogy maradhatunk 
akár éjfélig. Sokáig beszélgetünk az asztalnál...

Végeredményben milyen Prága ma? Nem tudom  
megmondani. Eltakarja magát. Eltűnik a parolák 
mögött, de a harmadik napon a napfény elöntötte 
a tornyokat. Aranyban úszott Prága. A város csak 
akkor tárja fel szépségeit, amikor a szívünk mé
lyén már-már a búcsú harangjait kongatjuk.

Bwácius Zoltán

KERESEM
A
VILÁG
ARCÁT
— Amerikai 
naplójegyzetek -

ár amikor órák hosz- 
szat ringtunk az AIR  
FRANCÉ háromszáz

nyolcvan személyt befogadó 
Jumbo Jet-jében, nem a menet 
közben vetített film  kötötte le 
a figyelmemet -  egy pillanatra 
sem -  hanem szüntelenül az a 
gondolat zaklatott, hogy annyi 
évi európai csavargás után, 
annyi mély nyomot hagyó fe
ledhetetlen élmény után mi is 
vár rám majd abban az új vi
lágban, amelyről fiatal korom
ban sokat tanultam (eszten
dőkön át Edgár Allan Poe rab
ja voltam); sokat hallottam, 
láttam filmen, tévében; láttam 
Artúr Miller, Eugen O ’Niel, 
John Steinbeck drámáiban 
küzdelmekkel teli életét, de 
hétköznapjainak világát áthi
dalhatatlannak tűnő nagy 
messzeség választotta el tőlem.

Távolságot mérve meg
számoltam már nemegyszer.

Nem csupán ezer és ezer ki
lométerek, hanem ezer és ezer 
évek választanak el bennün
ket egymástól. M i roskado
zunk a hagyományok és a mí
toszoknak sokszor nem is any- 
nyira fölénye, mint inkább 
nyomasztó súlya alatt; az új

világ -  köztük a legfiatalabbak 
-  csaknem teljesen mentesek, 
hacsak közben az inkákra nem 
gondolunk egy kicsit keser
nyés szájízzel, mint aki féltve 
őrzött dolgai közül életében 
valamit úgy elvesztett, hogy 
talán soha többé nem lelheti 
meg...

Mondom, így kavarogtak 
bennem a gondolatok, egyik 
követte a másikat, még vers
idézetek is Edgár Allan Poe 
Holló-jából, hogy alig hallot
tam meg a kedves légicica lágy 
hangú figyelmeztetését.

„Figyelem, figyelem!... Ké
rem, a cigarettákat eloltani, 
és lekötözni magukat, lando
lunk!... Utazásunk végcélja 
következik... Köszönöm, kö
szönöm.”

A fentebb említett gondola
tokba teljesen belemerülve el is 
felejtettem átállítani az órá
mat, és még mindig abban a 
hiszemben éltem, hogy érkezé
si röpterünktől még legalább 
három vagy négy óra választ el 
bennünket.

De egyszerre a piciny abla
kunkon az egyik oldalon is, a 
másik oldalon is egy eddig még 
nem látott világváros -  vagy 
világvárosok -  vibráló képe 
jelent meg előttünk.

„Ezek nem világvárosok’, 
hanem EGY világváros, amelyet 
előttünk itt a mélyben a Bever- 
li hegység választ ketté, de 
olyan természetes vonallal, 
mintha tulajdonképpen nem is 
egy város, hanem kettő nyúl
na el alattunk a káprázatos 
esti fényben. ”

Láttam már káprázatos esti 
fényt Svédországban, Párizs
ban, Zürichben, az „örök” vá
rosban, Rómában, de ilyent 
még soha sehol. Mintha csak 
„villanyszőnyeggel borították 
volna le az alattunk elterülő 
hatalmas kiterjedésű síkságot, 
s az százszor vagy több mint 
százszor fényesebben ragyo
gott volna -  ezúttal nem felet

tünk, hanem nagyon mélyen 
alattunk, akár a csodálatos 
csillagos ég augusztus havá
ban: a csillaghullás idején.

A nagy talány az egyik ámu
latból a másikba löki az em
bert, s arra se hagy időt, hogy 
bár egy röpke időre fölocsúd
jon. Aki most először tette meg 
ezt az utat, az hosszú percekig 
évődik azon, mi is történt vele 
az idő alatt, amíg ezen a hatal
mas testen a légben ringató
zott?...

„Pénteken estefelé -  úgy öt 
óra után -  emelkedtünk föl a 
Charles de Gaull párizsi röp- 
térről, egész éjszakán át utaz
tunk a vén földgolyó felett és 
most -  még aznap, ugyancsak 
pénteken este fél nyolc óra
kor a mi „elefánt” repülőgé
pünk leereszkedett az ameri
kai földre...

*
Mondom: vakító fényben

úszott itt minden: a gépek is, 
az emberek is -a  fehérek, a né
gerek is -  és a nyári ruhában 
libegő hölgyek. Ezeknek láttán 
szinte a hideg futott végig raj
tam; hiszen mi párizsból sűrű 
ködben, hószállingózás köze
pette emelkedtünk fel a leve
gőbe, hogy meginduljunk az 
Atlanti-óceán fe lé ...

Csak egyre sűrűbben pislog
tunk itt.

Az első benyomásra hihetet
lennek tűnt ez a látvány; mint
ha a hosszú álmatlan éjszaká
tól csakugyan káprázott volna 
a szemünk, de amikor már a 
hatalmas gép kerekei is a ki
futópályát érte, és sisteregve, 
zúgva, dorombolva fordultunk 
be a repülőtér kiszállóalagút- 
ja elé és lassan, óvatosan leállt 
a motor, akkor szereztünk 
végképp tudomást arról, hogy 
megérkeztünk az újvilág egyik 
legizgalmasabb, s egyik rend- 
hagyóan mozgalmas városá
ba: L o s  A n g e l e s b e .

L é v a y Endre
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Szádeq Csúbak_______________
(Irán)

i

^ fáq oldalt feküdt a lábmelegítő, parázs
tartó korszl nagy paplana alatt, két kezét 
a feje alá téve, arccal a fal felé, és azon 

töprengett, hogy hanyatt kéne fordulnia. De ezt 
azonnal el is felejtette, és bambán bámulta a me
szelt falra rajzolt emberke képét.

Úgy rémlett neki, hogy már azelőtt is sokszor 
látta ezt a figurát. De nem tudta biztosan, hogy 
ő maga rajzolta-e oda, vagy valamelyik régi kun
csaft. Hiszen annyira nyugtalanította a korszi másik 
oldalán fekvő Dzsejrán csukladozó zokogása, hogy 
minden percben megzavarta a gondolatait.

Fáradt szemét egy pillanatra lehunyta, hogy hát
ha így elalhatna. Szédült, zúgott a feje. Abban a 
pillanatban semmire sem gondolt -  még arra sem, 
hogy ő maga még ól. -  De Dzsejrán szipákoló sir- 
dogálása nem engedte, hogy álom jöjjön a szemé
re. Felnézett, és megint rámeredt az emberke ké
pére a falon. Azután beszélgethetnékje lett. Hirtelen 
támadt benne ez a beszédre ösztönző kívánság, és 
minden előzetes meggondolás nélkül megszólalt, 
csak azért, hogy mondjon valamit;

-  Csak nem ment el az eszed, drágám? Mi hasz
na a sírásnak? Meghalt. Felszabadult a lelke. A 
Megváltó Imámra esküszöm, engem csak az bánt, 
hogy nem én vagyok az ő helyébe. Mindenki meg
nyugszik, aki valahogy kikerülhet innen, ebből a 
mi temetőnkből. A magunkfajtának édes sörbet a 
halál. Mi más haszna van ennek a sírásnak, mint 
hogy még a szemed is tönkre teszi? Nézd meg jól 
ezt az útszéli nőszemélyt, és tanulj tőle! T íz álló 
esztendeig szipolyozta ezt a nyomorult Fahrit, min
den durva krapeknak az ölébe dobta, és most, ami
kor még két órája sincs, hogy elvitték a hóttestit, el
kezd itt ordítozni a fejünkbe, hogy Fahri milyen szép 
pénzzel tartozott neki. Kérdem ón azt, mi közünk 
nekünk hozzá, hogy Fahri adós maradt? Ne 
hagyta vóna elpatkolni, mielőtt kiegyenlítette a 
számláját! Tehetünk mi róla? De most te is hiába 
itatod az egereket. Talán a te sírásod feltámaszt
hatja? Annak a szent Zejnábnak a szenvedéseire 
mondom, Irigylem a Fahri sorsát. Talán ennél a mi 
életünknél rosszabb lehet a halál?

Dzsejrán a korszi másik oldalán a paplan alá 
dugta a fejét, ügy hallgatta Áfáq szövegelését. Az 
odalent kavargó sok mindenféle szagból leg
erősebben a hamu- és a kozmás karalábészag 
facsarta az orrát. Nagy, nedves szemét pillantás 
nélkül rámeresztette a korszl alacsony asztalká
ra és az alatta levő fémedény faszénparazsa között 
táncoló sok apró, sárga szikrára. Abban a sötétség
ben azonban azt látta a legvilágosabban és a leg
valóságosabban, amit odaképzelt: Fahri sárga, so
vány, alig kihűlt holttestét, és az anyókát, az öreg 
cselédet, amint éppen lecsukja a lány szemét. Tel
jesen olyannak látta, m int abban az utolsó pil
lanatban. És most -  akárcsak a mozivásznon -  le
játszódott előtte az egész jelenet. De ő most már 
nagyon félt a halott Fahritól. Szétfoszlott az a 
túláradó vonzódás, amellyel az élő Fahrihoz ra
gaszkodott. Valami zavart, riadt szorongással teljes 
szeretet foglalta el a helyét. Ez a szeretet fakasz
totta sírásra.

Mikor Fahri haldoklott, a „direktrisz’', a „m adam ” 
és valamennyi bentlakó lány összegyűlt a szobá
jában, csak Sóketnek és Dzsejránnak volt vendége. 
Ók még nem is tudták, hogy Fahri a végét járja. Azt 
hitték, csak rosszul érzi magát, mint máskor. Áfáq 
meg nem is akart bemenni hozzá. Dzsejrán hama
rabb megtudta, hogy haldoklik, mint Sókét. Amint 
belépett a szobába, látta, hogy az anyóka az ujjai
val szétfeszíti Fahri ajkait, hogy a szájába öntse a 
„halál vizét” . Fahri arca rángatózott, és fehér hab 
ütött ki a szája szélén. Arcvonásai hol kisimultak,

hol ráncosra mélyültek. Mikor leesett az álla, a lá
nyok mind sírni kezdtek. Az anyóka szeme kissé 
elnedvesedett. A lányok közt Dzsejrán volt a leg
fiatalabb, és életében először látta a halált. Fojto
gatta a zokogás a látásától, de akkor még nem tu
dott sírni. Remegett az ajka, egész testében resz
ketett, hozzátapadt Turánhoz, és rémülten nézte 
Fahrit.

A  temetkezési vállalattól két ember jött a szobá
ba. Fedeles pléhkoporsót hoztak, hogy Fahri holt
testét elvigyék. A sofőr az autóban maradt. Nagyon 
hideg volt odakint. Az autó jó messzire állhatott 
csak meg, a két embernek sokat kellett gyalogolnia 
a szűk közökön, sikátorokon, amíg a házhoz ér
tek. Ahogy beléptek a szobába, egyenest a holt
testhez mentek, amelyre az előbb a lányok kopott, 
színehagyott, könnyű fürdőkendőt borítottak. A  di
rektrisz és a lányok még a szobában voltak. A di
rektrisz egy marék koriandermagot dobott a nyílt 
tűzre, hogy a szobából kifüstölje a Gonoszt. A szo
ba levegőjét áthatotta a koriander füstjének tö
mény, bágyasztó illata. Dzsejrán is ott maradt. A 
madám kiment, behozta a lányok személyi igazol
ványait, és odaadta Iránnak, aki tudott olvasni, 
hogy válogassa ki közülük a Fahri papírját.

Ahogy a két ember Fahrit fel akarta emelni, a di
rektrisz gorombán rájuk szólt:

-  Mire való ez az eszeveszett sietség? Várjanak 
még egy percig! -  Majd a szolgáló felé fordult, és 
parancsoló hangon azt mondta: -  Vesd le a kabátját! 
Aztán velük mész, és a többi ruháját is elhozod! 
Hisz úgyis csak a szemfedővel temetik el.

Az emberek mozdulatlanul álltak. Az egyik össze
ráncolta a homlokát, hogy a szájában lógó fél ci
garetta füstje a szemébe ne menjen, és lenézően 
fintorgott:

-  Ezt előbb kellett vóna elintézni. Késő este van 
már. -  Majd lekuporodott az ajtóküszöbre, háttal az 
udvarnak.

Az anyóka a direktrisz felé fordult, és megnyug
tató hangon mondta:

-  Hagyjuk azt most. Majd visszahozom együtt 
mindet.

A  direktrisz felhúzta a szemöldökét, és férfias 
hangján azt mondta:

-  Aztán úgy ne járjunk vele, mint a Sókét ruhá
jával!

Dzsejrán most, ahogy a korszl paplana alatti sö
tétségbe bámult, a két órával előbb történteket lát
ta maga előtt. De Áfáq szavai magához téríte tték... 
Minden bátorságát összeszedte, és már nem is 
érezte magát annyira egyedül. Abbahagyta a s í
rást. A szeme alatt, arca mindkét oldalán felszá
radtak a könnyek. De a fülkagylója még nedves volt 
egy kicsit. Felhajtotta a paplant, keze fejével meg
dörzsölte a szemét, és részvétellel mondta:

-Á fá q  lelkem, te nem láttad, szegényke hogy 
hótt meg. Annyi tenger sok vér vót ott mellette a 
lavórba!

Áfáq hidegvérrel a szavába vágott:
-  Hát tüdőbajos vót. Az ilyen, a tüdőbaj. Hátha még 

Monavvart láttad vóna! Akkor mit szóltál vóna? A de- 
rekátul lefelé megbénult az egész teste. Olyan mély 
seb vót a lába szárán, hogy még a csontvelejibül is 
csak úgy csurgott a genny meg a vér. Szegényke foly
tonosan összepiszkította magát, de senki se cserélte 
ki alatta a lepedőt. Egy szál haja se maradt a fején 
a szerencsétlennek. Egy kosz vót az egész...

Kintről férfias női hang hallatszott:
-  Mari, drágám, gyere, vendéged jött! Menjetek 

Zivere szobájába, ott az anyóka éppen most gyúj
totta be a korszit.

Erre a hangra Áfáqnak torkán akadt a szó, és 
Dzsejrán felugrott a helyéről. Bizony, Dzsejrán még 
most, néhány hónap elteltével sem tudta meg
szokni azt a nevet, amit itt ragasztottak rá. Valami 
menekülésre ösztönző, csillapíthatatlan rettegést 
keltett benne ez a név. Elidegenítette és eltávolí
totta önmagától. Ó még mindig a Kisfalusi Dzsej
ránnak tudta magát. Az ő szemében Mari sze
mérmetlen, részeges, kitanult céda volt, aki egyik 
férfi karjából a másikéba esett. Bár ő maga volt Mari, 
és ó maga cselekedett így, mégis sokszor elő
fordult, hogy amikor néha egyedül maradt, kibújt 
ennek a Marinak a bőréből, és képzeletben ismét 
azzá a Kisfalusi Dzsejránná változott. Ilyenkor 
mindig megnyugodott, remény költözött a szívébe. 
De most mégis nagyon csodálkozott, hogy a di
rektrisz vendég fogadására hívta. Nem hitte volna, 
hogy Fahri halála után ilyen hamar beengedjék a 
vendégeket. De hát nagyon kevés ideje volt ezen 
tűnődni. Gondolkodás és akaraterő nélkül kiáltotta 
sipító hangján:

-  Gyüvök mán, drága naccságám! -  És felkelt, 
és kiment a szobából.

Áfáq nem vette észre, mikor jött vissza Dzsejrán. 
Még mindig az oldalán feküdt, arccal a fal felé, el
eibóbiskolt, és valahányszor felnyitotta a szemét, a 
falra rajzolt emberkére esett a tekintete.

Dzsejrán hamarosan visszatért, és a hidegtől 
reszketve, rosszkedvűen feküdt le a korszl paplana 
alá. Áfáq a paplan megmozdulására felébredt, és 
félálomban hallgatta Dzsejrán szavait:

-  Hogy adnak ezek számot Allahnak az utolsó 
ítélet napján? Isten aggya, hogy mán ne gyűjjön 
márna este több vendég! A prófétára esküszöm ne
ked, frászt kapok, ahányszor csak aszongya, hogy 
vendég gyütt. Micsuda hideg van! Abban a szobá
ban meg kiesett a korszi parázstartó edényinek a 
feneke, a meleg hamu mind a spárgaszőnyegre 
ömtött, olyan lett ott, mint a jégverem. Akkor mán 
inkább itt . . .  Úgy fáj a fejem, el sém tudom mon
dani. M intha kalapáccsal vernék bentrül. Jaj, de 
szeretnék én is aludni egye t... Igaz is, aszongyák, 
hónap gyászünnep van. Nem tudom, igaz-e. De ha 
igaz, nem is engedek senkit magamhó, még ha a 
fejem levágják, akkor se! Boldog lehet Fahri, hogy 
egy ilyen szent nap elóestéjin hótt m e g ... Áfáq!

Áfáq meg se moccant, csak úgy csukott szemmel 
kérdezte:

-  Na, mi van?
-  Dzsejrán ezt felelte:
-  Semmi. Csak azt hittem, alszol. Nézd csak, én 

-  insallah, isten segíccségivel, hogy el ne kijabáj- 
jam, meg nem hajja az ördög, hogy megakadályoz
za - ,  én hónapután, Fahri halála harmadnapján ki- 
mék a sírjáhó, ahogy mán az szokás. Bárcsak te is 
velem tudnál gyünni!

Áfáq kinyitotta a szemét, homályos, kifejezéste
len tekintetet vetett a falra rajzolt emberkére, és 
hidegvérrel mondta:

-  Hol van Fahrinak sírja, hogy te a sírjához me
hess?

Dzsejrán hadarva, bizakodva felelte:



-  Megkérdem áz anyókát, hol van, Ú ment ki ve
le, ű mán tuggya.

Áfáq továbbra is az emberkét nézte a falon:

-  Nahát, hogy te micsoda nagy szamár vagy! 
Tán azt hiszed, hogy a mifajtánk sírja fölé kupolát 
meg palotát építenek, hogy tízmérföldről is meg
lássák, merre van? Hol vót nekünk sírunk? Elkapar
nak minket a temető sarkába. Mire felszárad a víz, 
amit a temetéskor a sírunkra locsolnak, mán meg 
se láccik, hova tettek. Te mán négy hónapja dógo- 
zol ezen a rohadt helyen, és még mindig nem fog
tad fel, hogy mit csinálsz, mi a mesterséged? Pedig 
rajtunk van annak a neve, senki se veheti le ró
lunk: „újvárosiak” , tiltott negyedbeliek vagyunk 
mink. Sír, sírkő, virág, az csak a tisztességes em
bereknek jár. Eszembe jut most, hogy amikor még 
lány vótam, egy úr házába szolgáltam, cselédes- 
kedtem. Nagyon gazdag úr vót. Nagy lábon éltek, 
minden este vendégség, minden délben vendég
ség. Mégis, na, ehhez mit szólsz? Szeretője vót a 
naccságának. Az úr egyik barátja vót a naccsága

i szeretője. Mikor az úr nem vót otthon, jött a fiatal
ember, és a naccságával bementek ketten a háló
szobába. Néha meg együtt mentek sétálni. A többi 
cselédek aszonták, hogy az úr is tud róla, de nem 
mutatja. Az ő leikökön száradjon, ha nem igaz! De azt 
már a magam szemivei láttam, hogy az úrnak 
ahányszor csak hazajött, mindig az vót az első 
dóga,' hogy megcsókojja a naccsága kézit. Mikor 
este vendégek vótak, ahány úr csak jött a vendég
ségbe, mind kezet csókolt neki. Annyira tisztelték, 
hogy ezt el se lehet mondani. Aztán meg egyszer 
az úr elküldte a naccságát nyaralni, és akkor ő 
hozogatta fel a házba suttyómba az egyik barátja 
feleségit az ura háta mögött. Bizony, én akkor 
tanultam meg az ilyesmit, amikor ott szógáltam, 
abba a házba. Isten a tanúm, hogy ott nyílt ki a 
szemem. Azt hittem, ez jó, de később értettem 
meg, hogy csak nekik maguknak jó. Nekik van va
lamijük, ami a legeslegnagyobb hibát is eltakarja. 
Pénzük van. A gazdágok szeretkezésének és a 
koldusok halálának nem megy el a híre. Nekik meg-

van mindenük, amíg csak élnek, aztán meg mekko
ra nagy márványkövet raknak a sírjukra. Mine
künk még szemfedőnk sincs, nemhogy sírunk!... 
De mondd csak, mi bajod vót neked tegnap este, 
hogy összekaptál ezzel c. vén szipirtyóval? Mi a 
frászt akart tűled mán megint? Amióta megmér
gezted magad, mindig rossz szemmel néz rád.

Dzsejrán nem törődött a kérdéssel:
-  Üsse meg a guta! Ennél rosszabb dógom mán 

úgyse lehet!
Dzsejrán nagyot ásított és kéjesen nyújtózkod

va kezdett elhelyezkedni, amikor kint megint fel
hangzott ugyanaz a férfias női hang:

-  Mari, leikecském, vendéged van.

Dzsejrán félúton visszanyelte az ásítását. Gyű
lölködő szorongással hallgatta ezt a hangot, szive 
legmélyéből ellenségesnek érezte. Majd dühösen 
félredobta a paplant, és félült. A korszi kis asztal
kájára borított nagy paplan egyik sarka mereven 
felfelé tűrődött, úgy Is maradt, és beengedte a 
korszi alá a hideget. De Dzsejrán nem törődött vele, 
úgy hagyta. Sápadtbarna lábszárai, combjai, mint 
két félig égett, elkormozódott fahasáb, ütköztek ki 
felcsúszott, rövid, szűk, lila szoknyája alól; világos
kék, sárgásfoltos, nyirkos vászonbugyija is kilát
szott a combja tövénél. Alsó lábszárán csavarodott 
harisnyáit kissé feljebb húzta, térden alul csomó
kat kötött a szegélyükre, hogy le ne csússzanak. 
Egy apróra összehajtogatott ötriálos bankjegy buk
kant ki az egyik vékony harisnya alól.

-A g g y á  isten, hogy meghalhassak, hogy meg- 
nyughassak mán én is! Csak az isten tuggya, mi
lyen nyomorét lettem. Dögöjjenek meg az átkozot
tak, az Imám két levágott kezére kérem, a férgek 
lyugassák ki a testüket, a nyelvük is mennyen még 
óelőttük a másvilágra! Nem engették, hogy meg- 
szabadiccsam magam avval a méreggel... Ne
künk még a halálunkhó sincs jogunk? De mosmán 
tudom, micsinálok. Pájinkába tőtöm, felóvasztom, 
úgy iszom m eg... egy este, a hét közepin, amikó 
nem gyün vendég. Máj meglátod! Csak sokat bosz- 
szancsanak!... A Koránra mondom, nyomorékká

tettek, össze van törve az égisz testem. Érzéketlen 
lettem. Mindig csak vendég! Vendégek! Kérem az 
istent, a próféta csalággyára kérem, gyökerestül 
ircson ki benneteket errül a fődrü l... A prófétára, 
szakaggyatok meg! Kerüjjetek a halottmosó desz
kájára!... Mi bajotok van énvelem mindig?

Dzsejrán gyors egymásutánba hadarta el mon
danivalóját, és kiment a szobából. Falusi táj
szólását is magával vitte.

Áfáq Dzsejránt részvétlenül, rosszkedvűen hall
gatta végig, egyetlen szava sem szólt a szívéhez. 
Rég megszokta már az ilyen beszédeket, őhozzá 
az utóbbi időben nem jött- annyi férfi, mint Dzsej- 
ránhoz. ó t  már könnyen kaphatónak ismerték, me
gunták, félredobták. A nevét sem emlegette senki. 
Mindenki, aki csak jött, azt mondta: -  Mari - ,  és 
Áfáq, bár nem ette az irigység, de tisztában volt az
zal, hogy végül Dzsejrán is így fogja végezni, ezért 
sajnálta őt is, saját magát is, mindkettőjüket, és 
ettől kissé meg is nyugodott. Elégedetten vetett 
számot magában azzal, hogy végül Dzsejrán is az 
ő sorsára jut. Szerinte ez a tudat volt az egyetlen 
jogos és megengedhető bosszúállás embertársá
val szemben a maga szenvedéseiért és céltalan 
életéért. Akárhogy is volt, nem tudott Dzsejránra 
haragudni.

Eszébe jutott, hogy hanyatt akart fordulni. Végre 
megmozdult, és a hátár feküdt. Tikkadt szomjúság 
kaparta a torkát, és egész testében ernyedtséget 
érzett, mint mindig. Felbámészkodott a plafon ge
rendáira, meg is számolta azokat, mint ahogy szok
ta. De tudta előre, hogy tizenegy darab lesz, hiszen 
azelőtt is hányszor megszámlálta már! Azután a 
gerendák között kilátszó gyékényesíkokat számol
ta meg. De az hol tizenegy lett, hol tizenkettő. Úgy 
látszik, tévedett a számításban. Miután még egy
szer megszámolta a gerendákat is, a közöket is, azt 
gondolta: „Csacsi lány, azt hitted, ilyen könnyen bé
kén fognak hagyni? Mert még csak tizenhat éves 
vagy, kezdő a mesterségünkbe. Ezek a vendégek 
most egyesivel, kettesivei a kedvedér járnak ide. 
Most fent hordhatod az orrodat. De nem lesz ez ám 
mindig így! Eljön az a nap, amikor a te tested is 
elkezd rohadni, mint a miénk, és még rád se fog 
akarni köpni senki... Bárcsak fel tudnék most kelni, 
hogy kiöblítsem egy kicsit a másik bugyimat. A 
korszi alá teríthetném, hogy megszáradjon. Ez itt 
rajtam olyan mán, mint a rongy, ezt odaadnám az 
anyókának, fótozza meg a fenekit, és legyen az 
ö vé ... Talán ma este eljön az a f iú ... Ez még nem 
is olyan rossz... Hála neked istenem, azért, amit 
adsz, és azért is, amit nem adsz... Ha Tallate adna 
két tumánt, vennék egy kis gyógyfüvet, főznék 
olyan teát, ami jót terlne a májamnak, talán elmúl
nának egy kicsit ezek a pattanások a tavaszi ünne
pek előtt. Csak jusson eszembe, ha jön a fótozó- 
varga, adjam oda a cipőmet, hogy megtalpalja... 
Nem is tudom, mikor mehetek a posta elé, hogy ott 
az egyik lépcsőn ülő írnokkal levelet írathassak... 
Vajon mi is lehet avval a szerencsétlen öregasz- 
szonnyal?"

Mindezt elgondolta magában, de nem mozdult el 
á helyéről. Húsz-egynéhány évének emlékei öt- 
löttek most már át az agyán hosszasan, hol éleseb
ben, hol homályosabban. De ahogy többet akart 
foglalkozni valamelyikkel, ahogy erősebben akart 
rágondolni, a kép tovasiklott, eltűnt. Gondolt élete 
örömeire és küzdelmeire, a számtalan férfira, 
akikkel rövid életében dolga volt, azokra, akik sok 
örömet okoztak neki, és azokra, akik rettenetesen 
berúgtak és megverték. Mindannyiuk képe ott ka
vargóit, zavargott most az emlékezetében. Egyik 
sötéten, elmosódottan, a másik élesen kiábrándí
tóan.

Befejezés következik

^984. augUSZtUS 3 2 ^
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Délszláv néprajzi 
tanulmányok

Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj. 
Poduzeée za izdavanje udzbenika, 

Budimpeéta, 1982.

gyűjtemény kilenc tanulmányt közöl 
a magyarországi délszlávok népkölté
szetéből. Kiss Mária a Buda környéki 

szerbek és horvátok néprajzi kutatásának tör
ténetével foglalkozik; Mandic Zivko a horvát 
földrajzi nevekről ír; Fehér Zoltán egy Kalo
csa környéki bunyevác falu mesekincsét mu
tatja be; a Rába menti aratás és cséplés 
szlovén szokásaival Pavlic Irena ismertet meg 
bennünket; Barsi Hajna bezenyei horvát 
népdalokról ír; képet kapunk a Mosonma
gyaróvár környéki horvátok halotti lepleiről 
Ács Anna révén; Sasvári László pedig a 
X V -X IX . században Észak- és Keleí-Magyar- 
országon előforduló délszláv szórványokról 
ír.

Kiss Mária (íz  istorije etnografskog istrazi- 
vanja Srba i Hrvata budimske okolice) 
tanulmányában többek között rámutat, hogy 
a tervszerű néprajzi kutatás a Magyaror
szágon élő nemzetiségeknél egyidős a ma
gyar kutatással és a Magyar Néprajzi Tár
saság folyóiratával, az 1890-ben induló 
Ethnographiával, mely széles teret biztosí
tott a nemzetiségek néprajzának is. Meg
említi a nemzetiségekre vonatkozó külön
böző monográfiasorozatokban megjelent 
néprajzi irodalmat, többek között a Magyar- 
ország vármegyéi és városai című sorozatot, 
a Nemzetiségi Ismertető Könyvtár délszláv 
kötetét stb. Dolgozatában kiemeli, hogy 
a Duna menti szerbek tudatos és szisztema
tikus néprajzi vizsgálatára Jankó János hívta 
fel a figyelmet még 1889-ben, s a század elején 
megélénkült az érdeklődés a jugoszláviai 
kutatók részéről is (A. Belie, T. Djordjevic).
A  magyarországi délszlávok néprajzának ku
tatásában és feldolgozásában megemlíti > 
Pavle Sofric, Lazar Terzin, Kósa László, 
Vujiéic Tihomir, Sándor Ildikó és Slo
bodan Zeőevic munkásságát.

A  tanulmány további részében saját gyűj
téséből néhány jellegzetes Buda környéki 
szerb szokásra hívja fel a figyelmet. Megálla
pítja, hogy mind a karácsonyi, mind a hús
véti ünnepkörhöz ma is jó l kivehető szo
kásrend kapcsolódik. A  Karácsony előnap- 
jához fűződő szokások (fatönk-égetés, a 
sajátos ételek, a szalma jelentősége) még 
az 50-es években fontos tartozékai az ün
nepnek. A  húsvéti ünnepkörrel kapcso
latban a bójti szokásokat emeli ki, a tűz és víz

tisztító szerepét. Megemlíti még a gabona 
és a jószág szentelését, melynek mágikus 
erőt tulajdonítottak ízbég, Szentendre és 
Csepelszigeten még a 40-es évek végén is. 
Kiss Mária bemutat még néhány jeles 
naphoz fűződő szokást alakulásuk folya
matában.

Fehér Zoltán (Sakupljanje pripovjedaka 
u Bacinu) tanulmányában a Kalocsa köze
lében fekvő Bátya ,,rác” meséivel foglalkozik. 
Évtizedek óta gyűjti a falu néprajzát, gyűj
tőmunkájának melléktermékeként 103 mesét 
is lejegyzett illetve vett hangszalagra. Noha 
a mesék nagy részét magyarul mondták el az 
adatközlők, kivéve hatot -  ezeket közli a ta
nulmányban -  a bátyai mesék inkább 
a délszláv mint a magyar mesekincsnek ké
pezik részét, a magyar hatás csak a tréfás tör
ténetekben, adomákban és a szókincsben 
érezhető. A legendákban és legenda-mesék
ben szereplő keresztény mitológia alakjai: 
Krisztus, Szent Péter, Szűz Mária, angyalok, 
ördögök a falu vallásos volta miatt a bátyai 
nép számára ma is élő alakok. A  róluk 
szóló történeteket ezért nem gyönyörködte
tésül, hanem tanító szándékkal mondják el. 
Táltossal, garabonciással az öregek nemegy
szer találkoztak; á mesehős és a tudós 
pásztor egyaránt hét évig szopott, de más 
mesemotívumok is megtalálhatók mind a 
népmesékben mind a néphitben. Türelmet
lenül várjuk a szerző kötetét, mely a magyar- 
országi délszlávok népmeséiből ad ízelítőt 
a közeljövőben a Népek Meséi sorozatban.

A  népzenekutatók számára csemegéül szol
gál Barsi Hajna (Hrvatske narodne pjesme 
iz Bizonje) tanulmánya, melyben a határ kö
zelében fekvő Bezenye község Dalmáciából 
települt horvát lakosainak népdalkincsét 
tárja az olvasó elé. A  ma élő dalanyag 
kisebb része kötődik alkalmakhoz (szoká
sokhoz kapcsolódó karácsonyi énekek és 
gyermekjátékdalok), nagyobb részük al
kalomhoz nem kötődik. Barsi Hajna le
vonja a következtetést, miszerint a horvát 
népdalokban (szövegben és dallamban is!) 
van átvétel a magyar népdalokból, de túl
nyomórészt megőrizték eredetiségüket.

A  kötet többi tanulmánya is értékes, főleg 
kapcsolattörténeti vizsgálatok szempontjából 
érdemes közelebbről foglalkozni velük.

SÁR VÁR I V. Zsuzsa

Vékony Lajos porcelán plasztikája

A művészei 
varázslatában

Fodor András: Szó, zene, kép. 
Magvető Könyvkiadó, Buda
pest, 1983.

z év elején jelent meg (de a múlt év 
nyomdai jelzésével) Fodor András váloga
tott és új esszéinek, tanulmányainak e 

gyűjteménye.
Az irodalom, zene, képzőművészet és film mű

vészi világáról szóló kritikák, esszék, vallomások 
gyűjteménye tehát összefoglalja Fodor András 
kritikai munkásságának eddigi eredményeit, és 
egyben jelzi a további távlatok és lehetőségek 
körét is.

Ez a könyv tehát összegezés, szintézis és 
program is. Ebben a mivoltában nemcsak Fodor 
András egyik legszebb, legjobb műve, hanem 
az utóbbi évek egyik legkiválóbb tanulmányköte
te is, amelyet ’ftemes emberség, megértésre tö
rekvő tolerancia, szeretetből születő szépség- és 
harmóniavágy jellemez. Hogy ez így van, az 
nemcsak Fodor András sokoldalú és gazdag 
tehetségének az eredménye, hanem sokban kö
szönhető annak a ténynek is, hogy a magyar 
szellemi élet egyik legnagyobb egyéniségének, 
Fülep Lajosnak, a legszűkebb tanítványi és baráti 
köréhez tartozott. A mester éveken és tereken át 
ható kisugárzása és jótékony serkentő hatása 
itt is érződik.

Emberben ö a mérték. Úgy szeretjük, 
m int megtalált apát az árva gyermek.
Van otthonunk, mert van ki megmutassa, 
m i elveszett a dolgokban: a lelket.

Ez az eskünek, vallomásnak és portrénak írott 
vers ott van tehát ennek a tanulmánykötetnek a 
tengelyrendszerében és eszmei alapjában. Fülep 
Lajos olyan magas eszmei-erkölcsi mércét és 
példát adott a kortárs magyar írók, művészek, 
gondolkodók seregének, hogy azt termékenyen és 
termékenyitően feldolgozni nemzedékek sorára 
váró feladatot jelent.
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A Híd
ötven éve (14.)

Fodor András könyve nem véletlenül kezdődik 
azzal a ciklussal, amely a nagy elődök és klasszi
kusok életművének a példáját elemzi. Itt kaptak 
helyet a Fülepről, Németh Lászlóról, József Atti
láról szóló,írások. A kortársaknak szentelt ciklus
ban találjuk többek közt e kor legkiválóbb költőiről 
írt vallomásokat is. Elsősorban gondolok itt Pilin
szky, Nemes Nagy Ágnes és Lágy László költé
szetéről szóló írásokra.

Fodor András azonban nemcsak hazája irodal
mát kíséri értő és szerető figyelemmel. Az általa 
készített műfordításkötetek elé írt előszók és kí
sérő tanulmányok néhány kiváló darabját itt is újra 
olvashatjuk. A Zabolockij, Auden, Tvardovszkij, 
Rozewitz, Larkin művészetéről írt tanulmányok ezt 
a nemzetközi tájékozódást dokumentálják.

A tájról, a festészetről és a magyar festőkről 
szóló ciklusok után következnek a modern filmről 
és néhány magyar filmről írott tanulmányok. Jancsó, 
Fiesnais, Bergman e ciklus jelzői.

Az utolsó ciklus a zene szellemének hódol.
Hosszabb és részletesebb tanulmányt igényelne 

Fodor András tanulmányainak az elemzése, mert 
e gazdag és sokféle tematika maga is megkí
vánja a kritikai szemlélet és tájékozódás gaz
dagságát és sokoldalúságát.

Fodor András bolyongásai és kutatásai a művé
szet tájain és korszakain át egy szellemileg örökké 
friss, jóindulatú embert mutatnak meg. Ő az az 
eszményi olvasó, szemlélő és új dallamokat meg
halló művész, aki beleszületett a művészet gaz
dag kertjébe, és sehol máshol nem is érezné jól 
magát.

Ennek a szép világnak a varázsában élve és 
alkotva mi is hivei leszünk e látásnak, e befo
gadó, olvasó, és átélve meghalló művészi érzé
kenységnek.

Végül is hogy e kötetet is helyesen lássuk, 
ismernünk kell Fodor András verseit, műfordításait, 
monográfiáit (József Attiláról, Bartókról) és kü
lönösen nagyszerű Sztravinszkij-könyvét.

Minden művet csak a maga környezetében és 
társadalmi viszonyaiban értünk meg Igazán. Fodor 
András nagyszerű művészek- közt teljesedett ki 
sokoldalú és harmonikusan fejlődő alkotóvá, és 
nagy érdeme, hogy egész életében szorgalmas és 
jó tanítványa volt a nagy mesterek seregének.

Fodor András jó  mesterektől tanulta a művészet 
szeretetét. Jó tanítványi minőségben fejlődve ő 
maga Is e szeretet jó mestere és példát adó taní- 

tóia lett DÉSI Ábel

Főző József: Emberarc (fotó)

Imélkedéssorozatunk végéhez ér
tünk, s látjuk, hogy a Híd kínálta 
tapasztalatok gazdagságából alig 

sikerült valam it feimutatnunk, az érté
kekre alig sikerült rámutatnunk, a je l
lemzőket alig-alig állt módunkban meg
jelölnünk, noha mindezek szemmellátha- 
tóak és nyilvánvalóak voltak, s azok 
mostanság is. Csak csipegethettünk, bön
gészhettünk a Híd oly gazdag esemény
naptárának hol piros-, hol feketebetűs 
dátumai között. S ezt tesszük most is, 
amikor azt konstatáljuk, hogy az elmúlt 
nyolc esztendő során egy megismételhe
tetlen szerkesztői varázslatnak lehet
tünk szemtanúi -  nevezetesen annak, 
hogy a Híd egyes számai, illetve egy-egy 
évfolyama ezekben az években a jugosz
láviai magyar irodalom impozánsabb 
képét mutatta, m int amilyen az más szel
lem i-irodalm i tükörben látszik.

Természetesen a szerkesztő Bányai Já
nosnak a kritikai szempontok érvényre 
juttatása volt a célja, egy fokkal nyoma
tékosabban, m int az előző szerkesztői 
korszakokban, hiszen kritikai viszonyu
lás nélkül elképzelhetetlen a szerkesztői 
munka. Idézzük tehát az 1975. decem
berében közzétett és elfogadott munka- 
programot éppen a fent említettek meg
világítására:

„A Híd nem marad -  m int ahogy 
eddig sem volt -  tisztán szépirodalmi fo 
lyóirat. A szépirodalomnak műhelye 
lesz a Híd. Ez olyképpen valósítható 
meg, hogy a benyújtott kéziratok köz
lése mellett a megrendelt kéziratok kap
nak hangsúlyosabb helyet. Ugyanakkor 
minden kézirat szelektáláson esik át, s 
eközben nem az író i tekintély, hanem az 
irodalm i érték lehet csak a választás 
(közlés) kritériuma. A  közlések műhely
jellegét hangsúlyozza az is, hogy szép- 
irodalm i közlemények inellett a folyóirat 
rendszerint kritikai kommentárt fcö- 
zöl. E kommentárnak valóban kritikai
nak kell lennie, ami több cél megvaló
sítását teszi lehetővé: 1. Az olvasóval 
való közvetlen!ebb) kapcsolatot; 2. A 
szerkesztői álláspont hangsúlyos kieme
lését; 3. Az író i munka, az alkotás elő
segítését. Ily módon a szépirodalmi köz
lések is szorosan kapcsolódnak a folyó
irat súlypontját képező Kritikai Szemle 
rovathoz. . . ”

Joggal merül fel a kérdés é program 
mal kapcsolatban, hogy m i az újdon
sága ennek a többi Híd-programokkal és 
célkitűzésekkel szemben, s m i bizonyult 
valóban termékenynek benne, ami oda
hatott, hogy a Híd irodalmunk eszményi 
„kovászává” válhatott. Szembeötlő m in
denekelőtt, hogy nem irodalm i irányról 
beszél ez a programnyilatkozat, hanem 
az „irodalm i érték” fogalmát dobja a

köztudatba, anélkül, hogy a kettő között 
valamiféle összefüggést engedne feltéte
lezni, de azt sem jelzi, hogy itt viszony
lagos kategóriáról van szó. Mert ilyenek 
is vannak, mégha nem is gondolunk 
nyomban valamiféle egyéni ízlésmeg
nyilvánulásra, hanem az irodalm i „ irá 
nyok” érték-befolyásoló szerepét vesszük 
figyelembe.

Nem kell természetesen a sötétben ta
pogatóznunk, ha az értékkérdést akar
juk  vizsgálni a Híd 1975 utáni majd 
egy évtizedének anyagában: a szerkesz
tői állásfoglalás nyilvánossá és megfo
galmazottá válása az úgynevezett „szer
kesztői kommentárokban” megfogható- 
vá tette, am it az előreküldött program
szöveg még nem közölt. Hadd hivat
kozzunk itt a Fehér Ferenc verseihez 
fűzött megjegyzésre (1976 január), 
amelyben (közvetett módon) feltételezni 
lehet, hogy az „irány” a Híd e szaka
szában is egyúttal a „modern” . ,,Lénye
ges azonban -  olvassuk -, hogy ver
seinek értékrendszere nem merül ki a ha
gyományosságban, ezért költészetében 
mégsem ez a döntő vonás, Hiszen ahol 
hibátlan a hagyományos form a .. .a  vers 
egyszerre beszűkül, elzsugorodik, ott v i
szont, ahol megtörik a form a ...  a vers 
szárnyaló lesz, közléseiben pontos, nyel
vében sajátságos és tartalmas.” Ám ha 
ezek a mondatok sem győznének meg 
bennünket, üssük fe l a Varga Zoltán  
Hallgatás című kisregényéhez fűzött 
szerkesztői állásfoglalás szövegét, hogy 
felismerhessük, az ,,irodalm i érték” m i
lyen típusú szépirodalmi alkotásokat 
minősít, s tart befogadásra alkalmas
nak. „Annál meggyőzőbbek és irodalm i- 
lag hitelesebbek ezek az írások, minél 
rejtettebb tételes form ájuk és jellegük, 
annak ellenére, hogy kiindulási pontjuk 
a tétel és hogy végső soron, de több
szörös áttételek következtében valóban 
közlik is a tételt. Ez az alapvető para
doxon természetesen, Varga Zoltán írá 
sait minősíti is, nemcsak jellegüket hatá
rozza meg.”

Izgalmas lenne nyilvánvalóan felde
ríteni, kimutatni, hogy az ilyen veretű 
szerkesztői-kritikusi állásfoglalás, kri
tikai magatartás inkább közvetve mint 
közvetlenül hogyan s mi módon hatott 
oda, hogy irodalmunk egészéről, érték
teremtő természetéről oly kedvező benyo
másaink támadjanak. Szerkesztői va
rázsvesszőre kell gyanakodnunk talán? 
A rra  is. Bizonyos azonban, hogy termé
keny hozzáállás nyomait találjuk a 
Híd-évfolyamokban lépten-nyomon, sjó, 
hogy folyóiratunk öt évtizede éppen ebbe 
a minőségbe „torkollt” !

BORI Imre
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A TÁRGYNÉLKÜLISÉG 
ELMÉLETI HÁTTERE

Kazim ir Maljevic: Bog nije zbacen. 3+4, Belgrádi, 1984.

azimir Malevies tárgynélküliségnek 
nevezett alkotói leleményét a műtör
ténészek sokáig a szélesen értelmezett 

absztrakció egyik alfajának, orosz variánsá
nak tekintették, mely a maga belső értékeivel 
nem szélesítette ki és nem is mélyítette el lé
nyegesen azt a globális alapkoncepciót, 
amelybe beleillesztették. Az utóbbi két évti
zedben azonban, miután Malevies elméleti 
írásainak egy jelentős része hozzáférhetővé 
■vált, lehetőség nyílt egy mélyebb kritikai 
alapállás kialakítására, s egyúttal e nézet 
megkérdőjelezésére. Természetesen sem a szá
zadelejei orosz avantgárdot., sem annak leg
jelentősebb részét, a tárgynélküliséget.', nem 
tekinthetjük az európai művészeti kezdemé
nyezésektől elszigetelt, teljesen önálló jelen
ségnek. Ezzel ugyanis tagadnánk azt az evi
dens tényt, hogy például a francia kubizmus 
és az olasz futurizmus döntő hatást gyakorolt 
az orosz avantgardistákra. A tárgynélküliség 
művészete mindenképpen az európai avant
gárdnak abba az egységes vonulatába tarto
zik, mely új, autonóm és önmagáért való tisz
ta képi nyelvet valósított meg, de a rendkívül 
jelentős különbségekről sem feledkezhetünk 
meg. A három nagy úttörö, Kandinszkij, Mon
drian és Malevies elméleti szövegeinek össze
hasonlítása során kiderül, hogy a festészet 
tárgyi vonatkozásainak lefejtése egyedül a 
lengyel származású szovjet művésznél nyer 
ontológiai indoklást. Anélkül, hogy az ebből 
következő további különbségeket itt részle
teznénk,-elég ha megjegyezzük: a hatvanas- 
hetvenes évek művészei számára Malevicset 
nem is annyira a tárgynélküliség művészete, 
hanem inkább az amögött kavargó bonyolult 
ontológiai alap avatta a geometrikus tenden
ciák prófétájává.

Az isten nincs elvetve című 1922-ből szár
mazó könyvecske a hazai Malevics-irodalom 
harmadik darabja. Előtte 1980-ban jelent meg 
Belgrádban egy kiváló Malevics-szöveggyűj- 
temény, majd a zágrábi Galerija Nova egy év
vel később kiadta a Tárgynélküli világ című 
híres művét. Az újabb könyv megjelenése min
denekelőtt azért jelentős, mert fontos adalék 
a tárgynélküliség ontológiai alapjainak, némi 
megszorítással úgy is mondhatnánk, filozófi
ájának, megértéséhez. Illett már kiadni, hi
szen legélesebb kritikáját, Isakov Egyház és 
művészet című kirohanását, már évekkel ez
előtt lefordították szerbhorvátra.

Az isten nincs elvetve tipikusan polemikus 
mű. Válasz a forradalom utáni fiatal szovjet 
államapparátus mindent elárasztó paroláira, 
nevezetesen „Az isten el van vetve” felira
túra. Malevies világosan látta, hogy ez a paro
la egyszerűen hazudik, mivel a még friss, szo
cialistának nevezett társadalomban lépten- 
nyomon burkolt vallási elemekre bukkant.

Két évvel később ez a meggyőződése A tárgy
nélküliség könyvéből című írásában'nyer még 
radikálisabb formát. A korabeli valóságra 
vonatkozóan írja: „Új vallási szertartások szü
lettek; a régi vallási kultuszokat felváltotta az 
új materialista kultusz... A gyárak szent he
lyekké, templomokká változtak, a gyári sziré
na felváltotta a templomi harangot, az új. ör
dög, a burzsoázia pedig az alvilágból a föld 
felszínére került...” Sokáig sorolhatnánk Ma- 
levics szellemes párhuzamait, de ezek mind 
ugyanazt a következtetést hivatottak alátá
masztani: a fiatal szovjet állam politikája, 
gazdasága és művészete mögött ugyanaz a 
mélységes vallásosság húzódik végig. Ennek 
alapján többen,is megkockáztatták a követ
keztetést: Malevies radikálisan új művésze
te is vallási alapokon nyugszik. Művészünk 
keresztformák iránti hajlama és az isten gya
kori emlegetése a tapasztaltabb műtörténé
szek közül is többeket félrevezetett. Pernecz- 
ky Géza például abba a hibába esett, hogy 
Malevies alapformáit, a négyzetet, a kört és a 
keresztet a pravoszláv templom szerkezetéből 
vezette le, teljesen félreértve ezzel a szupre- 
matizmust. Az isten nincs elvetve és más írá
sok tüzetesebb tanulmányozása során egyér
telműen kiderül, hogy ha egyáltalán beszél
hetünk vallásosságról Malevicsnél, akkor az 
tisztán panteisztikus, az isten pedig számára 
nem más, mint a „mozdulatlan tökéletesség” 
szinonimája. Hogy Malevies a vallást sohasem 
tekintette a „materialista ideológia” lehetsé
ges alternatívájának, az szinte minden szö
vegéből kiviláglik. A vallásos művészetről már 
ritkábban nyilatkozott, de akkor mindig egy
értelműen. Azt írja például, hogy a vallásos 
festészetben könnyen felfedezhetjük a vallá
sosság szellemét, de nem a művészet szelle
mét.

Mindent összevetve, e könyvecske címe el
lenparola, sőt vád: Malevies 1922-ben azzal 
gyanúsítja a szovjet szocializmust, hogy az 
isten ott lényegében mégsincs elvetve. Miköz
ben ezt bizonygatja, kénytelen kifejteni sa
ját világképét is. E világkép szubsztanciája 
az úgynevezett kozmikus izgalom, mely tisz
tán energetikai természetű. Malevies számá
ra minden más, így a tárgyi világ is, e központi 
izgalom „emanációja” vagy kivetülése, tehát 
csalóka látszat csupán. A szuprematista mű
vészetnek viszont a látszat helyett az „igazi 
valóságot" az elképzelt energetikai folyama
tokat kell megtestesítenie. Ez a modem mik
rofizika felé mutató világkép a malevicsi 
tárgynélküliség ontológiai alapja, filozófiai 
bázisa. Ebben a világképben azonban az isten 
valóban el van vetve.

SEBŐK Zoltán

E gy ember lesöpri arcáról az ételmor
zsákat, jobbról balra és balról jobbra, 
erőteljesen és megadva a módját, tel

jes szélességében megtörli a száját, majd uj- 
jainak gyors táncoltatásával a szája szegle
tét is. A kezében papírt szorongat, afféle vé
kony fliszpapírt, amibe a kenyeret és a pék
süteményt szokták csomagolni, azzal törölkö
zik. Ezúttal azonban, kenyérvágó késsel, pa
raszttenyérnyi lapokat vágtak belőle és pa
pírszalvéta gyanánt szolgál, merthogy a bolti 
aránytalanul drága, ötvenes csomagja nyolc
száz dinárba kerül, vagy átszámítva: minden 
papírszalvéta tizenvalahányba: holott ebben 
a tejcsárdában, ahol emberünk az étkezés 
befejeztével a morzsákat sepregetí magáról, 
az egész ebéd nem kerül többe párszáz di
nárnál. A burek hat dinár, két szendvics négy
száz, két pogácsa százhatvan. Azt, hogy em
berünk mit ebédelt, már nem lehet megálla
pítani, a tányér (fehér, azaz a használattól 
megsárgult és kíméletlenül összekaristolt, 
közönséges bakelittányér), az alján szétszó
ródott néhány morzsától vagy tésztahártyától 
eltekintve, üres; bízvást megállapítható, hogy 
pljeskavicának, sült májnak, vagy duveönak, 
amelyek itt a drágább ételek közé tartoznak, 
a hírét sem látta. Emberünk egyáltalán nem 
úgy fest, mint aki étteremben a drágább éte
lekhez szokott. Idősebb, vagy éppenséggel 
idős ember talán. Alacsonyka, olyan százhat
vanöt centis ha megvan, de öregkorára, ami
kor rövidül a csontváz, feltételezhetően vala
mennyit össze is ment, úgyhogy eredetileg 
középmagas lehetett. Tömzsi, lógó vállú alak
ján, amihez nagy kéz és láb tartozik, jól meg
termett fej ül, széles arccal. Meglehetősen 
nagy, vizenyős, kék szeme, tömpe orra, az 
arca pozsgáin és az orrán lila erecskékkel tar
kított fakó bőre van, széles, egyenes metszé
sű szája és az orra között nem túl sűrű, dere
sedé vörös kefebajusz meredezik. Hajából 
csak a fül- és a nyaktájék látszik, egyébként 
kalap takarja. A kalap pedig avittas, napszít-
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Aleksandar Tisma:

A tejcsárdában
ta szürke, a teteje, ahol enyhén be van gyűr
ve, már nem rugalmas-kemény, hanem ha
nyagul csurgóra álló karimával, engedelme
sen meleg idomtalanságban ül az ember fe
jén. Ámde nem zsíros, piszkos. Ezen az em
beren semmi sem piszkos. A kabátja sem, 
noha -  elöl, a hasán megemeledve, hátul pe
dig kinyúlva és összegyűrődve -  már az is 
zsákszerűén tapad testéhez; az inge sem, a 
húsos nyaka alatt begombolt, barna négyze
tekkel mintázott zöld inge, amely jól látszott 
a kabát kivágásában; a nadrágja sem, amely 
kitérdesedve lóg rajta; s a  cipője, a nehéz, 
fekete cipője sem, melynek szélei ott, ahol a 
festék lekopott, kifehéredtek. Még csak az 
ápoltság benyomását sem kelti rajta semmi; 
azaz csak éppen annyira ápolt, amennyire 
egy rendszerető embernek dukál. Annak, aki 
valamikor kivasalva, lekefélve indult el ott
honról. Mivel most nem ilyen, minden bizony
nyal hiányzik mellőle valaki, aki a gondját vi
selje, vagyis egyszerűen szólva: hiányzik 
mellőle az asszony. A felesége vagy meghalt, 
vagy ha még él, munkaképtelen, és nem ott
hon, hanem valahol házon kívül ápolják, em
berünk különben nem a tejcsárdában ebé
delne, ahol az ételt előre fizetik a pénztárnál, 
aztán a kapott bárcával a pulthoz mennek, ott 
bemondják a rendelést, átveszik az ételt, 
majd az étkezőpultnál, állva, elfogyasztják. 
Vagy pedig, ha betérne is a tejcsárdába, hogy 
septében bekapjon valamit, evés után nem 
törülgetné az arcát, száját ilyen figyelmes 
alapossággal, ennyire ráérős mozdulatokkal, 
a sietség, a céltudatosság legkisebb jele nél
kül. A tisztálkodás eme művelete közben az 
étterem kirakatüvegén keresztül az utcára 
néz, de ebben a tekintetben semmi sem árul
kodik arról, hogy gazdája távozni készül. 
Egyedül annak érzi szükségét, hogy az utcá
ra, ne pedig befelé, az étterem belseje felé 
nézzen, ahol az étkezőpulpitus fölé hajolva 
néhány ember falatozik magába merülten, 
amarra távolabb, a kármentő mögött pedig, 
fehér köpenyes kiszolgálólányok forgolódnak. 
Emberünk számára ez tehát az ebédtől, az 
ételtől való távozás, ugyanakkor az utcához 
való nem-közeledés, vagy legalábbis kellet- 
lenkedő, ímmel-ámmal való közeledés pilla
nata, mely utca, különben, más, további ve
lejárókat és gyönyöröket helyez kilátásba. In
nen ez a lassúság, ez a köntörfalazás. Az 
ember már megtörölte a száját a nedves, zsí
ros, kezében sokszorosan összegyűrt papír
ral, amikor végül az orrához emelte, s két
szer, erőteljesen, belefújt. Aztán körültöröl-

gette vele az orrát, kettéhajtotta, mintegy be
lecsomagolta a kifújt váladékot, majd a papír 
száraz széleivel még egyszer megtörölgette 
szájszegleteit. A szalvétát, legvégül, gala- 
csinná gyúrva előbb a tányérra dobja, de mert 
eszébe jutott, hogy az orrát is belefújta -  amit 
otthon sohasem tett volna, s itt sem teszi 
meg, ha rendes otthona volna bárhol is 
gyorsan meggondolja magát, s a pulpitus 
alatt álló hulladékgyűjtő kosárba hajítja. Most 
már készen van, ezentúl semmi dolga. Még
sem indul. Kissé szétvetett lábbal úgy áll az 
étkezőasztalnál, mint valami szószék mögött, 
amely megvédi az étterem nyüzsgésétől, a 
hozzáfenődő vendégektől, akik hátul a pénz
tár és a púit, a középen álló étkezőasztalok 
és a terem elején nyíló ajtó között közleked
nek. Áll, s kifejezéstelen, vizenyős szemmel 
bámul ki a kirakatüvegen. Lassan leülepszik 
benne az imént elfogyasztott étel, az műkö
désbe hozza a gyomornedveket, hogy meg
emésszék, és az étel ekképpen zsírszövet
té, izomszövetté, vérré váljon. Minden, amit 
ez az ember öklömnyi csecsemő korától, ami
kor először jutott anyamellhez, megevett, itt 
van most ebben a testben, maradók erejében, 
jelenlegi mivoltában, akarásaiban, benne ma
gában. Nemkülönben minden tette, cseleke
dete, amire a táplálkozásból merített erejét 
használta, az is itt van testet öltve: egész 
munkája, minden mozdulata, utazása, szerel
mi ölelése, atyai símogatása, erőszakossá
gai, amiket elkövetett, a gyermek- és ifjúkor
ban kapott és adott pofonok, minden gyilkos
ság, amit talán szintén elkövethetett volna, 
esetleg csak szemtanúja volt és jóváhagyta, 
vagy legalábbis nem ellenezte őket. Mindez 
benne van, a mozdulatlanság e röpke pilla
natában mintegy lencsén át, benne törik meg 
valahogy úgy, mit az innen-onnan röppenő 
nyílvesszők, amelyek egyazon céltáblát ver
nek át, miközben a másik oldalon kibúvó he
gyük feltételezhető röppályájuk irányát jelzi. 
Ez az étterem is benne van, a betonpadló, 
amin áll, az a mészkő és agyag, amiből a 
hozzávaló cement készült, a munkások, akik 
előállították, meg azok is akik homokot, ka
vicsot és vizet adva hozzá, pépet habartak 
belőle, amely majd megköt; s ezeknek a mun
kásoknak az élete, ereje, szerelmeik és gyű
löletük, szitkozódásaik és tréfáik, melyek -  
miközben formába öntötték -  e padló fölött 
harsantak el. S a kaszírnő és a kiszolgáló
lányok -  pillanatnyilag nem látja bár, de hall
ja őket, tud róluk, hisz enni adtak a pénzéért 
- ,  nos, az ő lányos vagy anyai örömük és bá

natuk minden nyersességükkel együtt, ami
lyenné fáradtságos és lenézett munkájuk tet
te őket. S az étterem előtt és mögötte válta
kozó vendégei. A múltjuk, a származásuk, de 
önnön eredete is, amely évezredek mélysé
geiben a legtávolabbi ősig sőt annál is ré
gebbre, az első élő sejtig, mindannyiunk kö
zös őséig nyúlik vissza. Úgyszintén a jelenük: 
az, hogy mórt ebédelnek tejcsárdában, és 
a jövőjük, amely miatt egyszer majd felhagy
nak vele. A haláluk, mindazokó, akik most a 
tejcsárdában tartózkodnak. A műbolygók, 
melyek -  számukra láthatatlanul -  ebben a 
pillanatban a Föld körül keringenek, s meteo
rológiai meg stratégiaj adatokat közvetítenek 
hírmondóiként egy következő háborúnak; s 
ezek, amelyeket még csak ezután repítenek 
fel, meg a személyzetük, vagy azok, akik ép
pen ebben a pillanatban röppennek fel isme
retlen égitestek felé, amiről majd csak a hol
napi lapok adnak hírt. S az égitestek is, am e
lyek az űrben lebegnek, vagy kijelölt, kiszá
mítható pályán keringenek, sőt maga az űr is, 
amely mintegy edényként befogadja őket, 
mind, mind, őbenne van.

Az étkezőpultnál levő ember úgy tekinget ki 
az utcára, mintha szószék mögött állna. Az
tán, előbb az egyik, majd a másik lábát moz
dítva az ajtóhoz lép, és elhagyja az éttermet.

BORBÉLY János fordítása

A fenti írást abból az alkatomból közöltük, hogy Alak- 
sandar Tláma az idén hatvané vas.
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Jó fa la to k  parázsról

A szabadban sem szabad azért mindent

amelyet igénybevételének gyakoriságától füg
gően kell meghatározni.

Az erdőben legjobb, ha kikövezett tisztáson 
szilárd, közepén tűzálló anyagból épített asztal 
a rostélyos vagy szalonnasütésre szolgáló hely. 
Ilyent láthatnak a-val jelzett képünkön. Ez 
azért célszerű, mert a kirándulók hajlamosak 
megfeledkezni a tűzfészekről, amikor nekilát
nak falatozni. Emellett pedig addig nemigen le
het enni, amíg a közepén parázs izzik.

Ha nincs kiépített hely, akkor jobb, ha a tűz 
köré telepednek le a kirándulók és nem pár 
lépéssel távolabb. Ha a tűz közvetlen közelében 
vannak, akkor észlelik, hogy izzik-e még a pa
rázs, vagy nem felejtik el kioltani, miután az 
ételt elkészítették.

Hétvégi házakban kőből, fémből egyaránt ki
alakítható sütésre alkalmas hely. Ezeket ablak, 
ajtó vagy növények közvetlen közelébe nem 
tanácsos felállítani. Olyan víkendházakban, 
ahol ritkán és csak néhány személy részére

Közvetlen parazsró l tá la lható.

készítenek sültet, a sütő elhelyezhető az erké
lyen, egy tolókocsin, kellékeivel együtt.

Befejezésül, jó étvágyat kívánunk, ha elkészí
tik felsorolt ínyencségeink egyikét.

(horváth)

Csak a közepét kell kiemelni és máris süthet- 
fözhet, aki arra jár

A

z emberek nagy része, ha csak szerét te
heti, menekül a zajos, zsúfolt, rossz leve
gőjű városból a szabadba, pihenni, szó

rakozni, enni-inni. A  természetben, még ott is, 
ahol tilos, na meg a hétvégi házakban, egyre 
terjedő hobby -  szakértelemmel, vagy anélkül 
-  a grillezés. Mindenki ismer, hallott, vagy olva
sott olyan régi receptet, mellyel visszaidézhetők 
a régi ízek, zamatok és illatok, melyeket őseink 
élvezhettek ökörsütéskor. A  szabadtérihússütés 
ma azonban sokkal veszélyesebb, mint egykor.

v
Az örökös rohanás, az állandó türelmetlenség 

ugyanis gyorsan eszébe juttatja az embernek, 
hogy a nehezen izzó fá»S, szénre csak benzint 
kell löttyinteni és kész... Ez a legveszélyesebb, 
mert a benzin, a spiritusz a levegővél robbanó 
keveréket képez, s a hő hatására azonnal gáz- 
neművé válik. Az egyébként is drága benzin 
helyett inkább szakszerűen kell elhelyezni a fa
darabkákat. Az egyetlen megengedett serkentő 
eszköz a kézi fújtató. A jól előkészített grillsü- 
téshez azonban ez is felesleges. Ha az égőtérbe 
könnyen gyulladó fadarabokat, faforgácsot he
lyezünk és erre kerül a faszén, akkor rövid idő 
alatt az egész szénfelület izzani fog. A faforgá
csot lehet spirituszkockákkal is helyettesíteni. 
Leghelyesebb, ha az erdőben, nyaralóban, hét
végi házban kijelölnek egy állandó sütőhelyet,

_ _ _ _ _
A futónövényék ennek a gazdának is megköszönnék, ha távolabb állítana fel sütőjét

1984, augusztus 3.
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Kézimunka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Horgolt csipkeszéllel egyszemélyes terítő
Vastag szálú, laza szövésű vászonra 20-as horgolócémával, 6 -os fafoglalatú tűvel horgoljuk. A  te

rítő mérete 50x38 cm, a szalvéta 38x38 crn. Méret szerint kiszabjuk mindkettőt, a széleken fél cen
tit ráhagyunk, ezt a munka visszájára hajtjuk és eltisztázzuk. A  terítő csipkeszegélyét 500 lánc
szemmel kezdjük, azt 1 szoros szemmel összekapcsoljuk. A  szalvéta csipkéjét 416 láncszemmel 
kezdjük. A  rajzos minta szerint dolgozunk. Jelmagyarázat: pont -1  láncszem; függőleges kis vonal -  
1 rövidpálca; egyszer áthúzott függőleges -  1 egyráhajtásos pálca; 2 , egyszer áthúzott, 1 pontból ki
induló függőleges -  2 ugyanoda öltött egyráhajtásos pálca; 3, egyszer áthúzott, 1 pontból kiinduló 
és 1 pontban találkozó függőleges — 3, egy pontból kiinduló és egyszerre befejezett egyráhajtásos 
pálca; kis függőleges, tetején pont -  félpálca (úgy készül, mint az egyráhajtásos pálca, csak mind
három hurkot egyszerre horgoljuk le); kampó -  szoros szem; kétszer áthúzott függőleges -  1 két- 
ráhajtásos pálca.

Először a hurkolt sarkokat varrjuk a térítőre sűrű slingelő öltéssel, majd a csipkeszegélyt 
ugyanígy. A  szalvétára csak csipkeszegélyt horgolunk.

PECSENYÉK  
PARÁZSON

Nyárson sült tonhal
Hozzávalók: mélyhűtött tengeri hal, húsos 

füstölt szalonna, kemény paradicsom, 3 evőka
nál olaj, só, őrölt bors, egy kevés babérlevél, 
1 / 2  citrom leve.

Hagyjuk kiolvadni a tonhalat, és szeletekre 
bontva kétujjnyi széles darabokra vágjuk. Meg
sózzuk, bedörzsöljük citromlével és legalább 
egy óráig állni hagyjuk. Ezután egyenként ösz- 
szegöngyöljük, és vékony füstöltszalonna-sze- 
letekkel meg négyrét vágott paradicsomszele
tekkel felváltva nyársra húzzuk. Összekeverjük 
az olajat a fűszerekkel és ezzel kenegetjük sülés 
közben a rostra fektetett nyársat, amelyet időn
ként megforgatunk.

Göngyölt csirkemell
Hozzávalók: több csirkemell, gépsonka, edá- 

mi sajt, 3 evőkanál olaj, só, őrölt bors, csipetnyi 
reszelt szerecsendió.

Lebőrözzük, kicsontozzuk a csirkemelleket és 
mindegyik mellet egy nagy hússzeletté alakít
juk. Mindegyikre egy gépsonkaszeletet, erre vé
kony sajtszeletet fektetünk és a nyársat ráfek
tetve, arra tekerjük, zsineggel rákötjük, nehogy 
szétnyíljon. Az olajat simára keverjük a fűsze
rekkel, és a húst sülés közben ezzel kenegetjük.

Fűszeres oldalas
Hozzávalók: sertésoldalas; a mártáshoz dió- 

nyi vaj, 1 kiskanál reszelt vöröshagyma, 3/4 
ketchup, 1 dl bor, néhány csepp borecet, 1 kis
kanál méz, 1 kiskanál mustár, 1 gerezd fokhagy
ma, só, őrölt bors (Worchester-mártás).

Az oldalast úgy daraboljuk fel, hogy minden 
szeletben egy csont legyen. Kuktafazék aljába 
másfél deci vizet töltünk, beletesszük a beté
tet, és ráfektetve az enyhén megsózott húsdara
bokat, a kuktát lezárjuk. A jelzéstől számítva 15 
percig hagyjuk a tűzön majd a húst kiszedjük és 
papírtörülközőre fektetve szikkadni hagyjuk.

Közben a vajon megpirítjuk a reszelt vörös
hagymát, beletesszük a többi hozzávalót és né
hány percig forraljuk. Ezt a mártást tesszük egy 
kis tálkában a grill mellé, hogy a rostra fektetett 
búst kenegethessük vele. Ügyeljünk arra, ne
hogy a pecsenye túlságosan megpiruljon, mert a 
méz miatt könnyen odakap, ugyanakkor külön
leges zamatúvá válik.

Ha nincs mód rá, hogy kuktában megpuhlt- 
suk a húst, akkor először olajozott alufóliában 
fektessük rostra, hogy saját gőzében megpuhul
hasson, majd a fóliából kibontva kenjük meg a 
mártással, úgy helyezzük grillbe. így is finom, 
de hosszadalmasabb, és nem lesz annyira puha, 
mint a kuktában párolt.

1984. augusztus 3.

Egy kis 
illemtan

z  építészek igyekezetének jóvoltából mind több 
olyan épület készül, melynek tíz-egynéltány 
emeletéig felvonón közlekedhetünk. Jóllehet Vaj

daságban nem építenek már hatalmas toronyházakat, a 
mindinkább nagyvárossá fejlődő kisvárosokban is meg
lehetősen sok épületben szerelik fel ezt az új „függő
leges" közlekedési eszközt.

A rövid utazás illemszabályai nem túl összetettek.
A liftbe való beszálláskor és kiszálláskor a nőknek van 

„előnyjoguk".
Amikor többen tartózkodnak a felvonóban, annak, aki 

legközelebb áll az irányító táblához, udvariasan meg kell 
kérdeznie, ki melyik emeletre igyekszik, mert bizonyára 
az utasok között vannak olyanok is akik előbb szeretné
nek kiszállni.

A férfiak, ha nő is tartózkodik a liftben, vegyék le a kalap
jukat. A felvonó egyébként zárt helyiségnek számít s a zárt 
helyiségekre vonatkozó illemszabályok előírják: kalapot lel 
(Még akkor is, ha teljesen egyedül tartózkodunk a liftben, 
viselkedjünk illedelmesen -  akkor is, ha azt senki sem 
látja.)



36 Otthon és család

Fűszerezési tanácsok  —  

diétázóknak
Fűszereink -  különféle hatóanyag-tar

talmuknál fogva -  egészségesek a szer
vezetre, de káros mellékhatásokat Is ki
válthatnak. Ezért bizonyos esetekben 
egyáltalán nem közömbös, hogy diétás 
főzéskor milyen fűszerekkel ízesítünk.

Sokan, ha meghallják a „diéta" szót, 
mindjárt íztelen, egyhangú ételekre gon
dolnak, holott a diétás ételek ízesíthetök, 
füszerezhetök, hiszen ez nagyon Is fon
tos.

A diétán a táplálkozás szabályozását 
értjük, amelynek célja az ételek bizonyos 
átalakítása. Azt kell elérnünk, hogy az 
előírt táplálékot a beteg Jó étvággyal fo
gyassza el. A fűszertelen étel nem kelt 
étvágyat, a beteg legtöbbször meg sem 
eszi, így szervezete tovább gyengül. Az 
ízes, egészséges falatok elkészítésekor 
hasznos segítőtársaink a fűszerek, mivel 
megkönnyítik a szervezetnek fontos táp
anyagok elfogyasztását, Illetve felszívódá
sát. Ez pedig nagyon fontos, hiszen az em
ber nem abból él, amit megeszik, hanem 
abból amit megemészt, átalakít.

A következőkben segítséget kívánunk 
nyújtani ahhoz, hogy különféle beteg
ségben szenvedők diétás ételeiket mi
lyen fűszerekkel ízesítsék.

Alacsony vérnyomás esetén; Rozmaring, ürömfű, borsi- 
kafű, bazsalikom, köménymag, koriander -  kis 
mennyiségben.

Bélbetegség esetén: Cukor és méz helyett célszerűbb 
szaharint használni. A javasolt fűszerek: só, citrom, 
vanília, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, kömény, 
babérlevél, fehérbors, édes-nemes paprika, para
dicsompüré, kapor, kakukkfű, snidling, gomba, 
petrezselyem-, zellerlevél.

Cukorbetegség esetén: Cukor nélküli étrend, áfonya
levél és -bogyó, citrom, retek, gomba, kömény, mus
tár, sűrített paradicsom.

Epekő esetén: húsos zöldpaprika, snidling, újhagy
ma, (pirítás nélkül), fokhagymapép, padlizsán, pa
tisszon, cékla, rebarbara, zeller.

Fekélybetegségek esetén: Kerülendő a nagy meny- 
nyiségű só, a cukor, a cukorka, csokoládé fogyasz
tása. Ajánlott fűszerek: petrezselyem-, zellerlevél, 
paradicsompüré, citrom, vanília, fahéj, szegfűszeg, 
méz, kevés ecet, édes paprika, kömény, kakukkfű, 
szerecsendió, boróka, babérlevél, hagymapép, 
snidling.

Gyomor- és bélhurut esetén: Az első naptól használ
ható a só, vágott petrezselyem zöldje, zellerlevél, 
citrom, kömény; a második naptól a paradicsompü
ré; a harmadik naptól pedig a szegfűszeg, fahéj, 
vanília, zöldpaprika- és gombapép. Az ötödik nap
tól bármilyen csípős fűszer. Cukor helyett szaharin.

Magas vérnyomás és szívbetegség esetén: A sok sót, nát
riumot tartalmazó fűszerek, ízesítőszerek kivételé
vel szinte minden szabadon használható, pl. cukor, 
méz karamell, citrom, ecet, fahéj, szegfűszeg, 
szegfűbors, fehér bors, vanília, édes paprika, pet
rezselyemzöldje, zellerlevél, gomba, kakukkfű, vö
röshagyma, póréhagyma, fokhagyma, babérlevél, 
kömény, sáfrányos szeklice, rozmaring. Minimális

mennyiségben használható a paradicsompüré. 
Nem fogyaszthatók a sütőporral, szódabikarbóná
val készített termékek, valamint a sóval készült kon- 
zervek és ízesítőanyagok, továbbá a sóval tartósí
tott húsok, húskészítmények.

Míjbetegség esetén: Az erős, csípős paprika, fűszer- 
paprika, feketebors, mustár, torma tilos; a túlzott 
sózás sem célszerű. Ezeken kívül az összes íze
sítő, fűszer, fűszernövény használható.

Lázas betegség esetén: Konyhasó, paradicsompüré, 
petrezselyem, zeller, kömény, citrom, narancs, cu
kor, méz, vanília, szegfűszeg, fahéj használata 
megengedett.

Szívinfarktus után: A nagyon erős, csípős fűszerek 
(paprika, torma, bors, mustár stb.) nem fogyasztha
tók. A többi fűszer, fűszernövény felhasználható, 
de csak kisebb mennyiségben. A sóval és cukorral 
óvatosan kell bánni; a sózás csak igen mértéktartó 
legyen, a cukor helyett szaharint ajánlunk. A sok 
sót tartalmazó alapanyagok, halak, sajtok, pácolt 
és füstölt húsok, sóval tartósított főzelékfélék stb., 
valamint a cukorka, méz, csokoládé az étrendben 
kerülendő. A hagyma és fokhagyma, valamint az 
édes-nemes piros paprika jó hatású.

Terhesség és szoptatás idején: Pa erős bors, a csípős 
fűszerpaprika, zöldpaprika, torma, mustár fogyasz
tását nem javasolják, hasonlóképpen a túlzott só
zást, avagy az erősen sózott készítmények fo
gyasztását sem. A többi fűszer, ízesítőanyag mér
sékelt mennyiségben nem árt.

Vérszegénység esetén: A nagyon csípősek kivételével 
mindenféle ízesítő, fűszer használható, de a túlzott 
sózást kerülni kell.

Makraméiskola 8 .

Fonatok
Szívecskés fonat: 

négy szálból laposcsomói csinálunk, az el
ső csomó elkészítése után a szélső csomó
szálakat középre véve az előbbi középső 
szálakkal készítjük a laposcsomót. A be
fordított szélső szálak kis szívformát al
kotnak.

*

Egy kislány és 
egy kisfiú

A kislánynak divatos, paszpóllal díszített nad
rágszoknya, a kisfiúnak kockás betétekkel kombi
nált nadrág. Az előzőt 7-14 éveseknek, az utóbbit 
kettőtől hat éveseknek ajánljuk.
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olvasóinak

Veszélytelen fürdés
incs szebb élvezet, mint a fürdés a ten
gerben. Még akkor is élvezzük, ha nem 
tudunk túl jól úszni, mert a tengervíz

nek, akárcsak a gyógyvizeknek, gyógyító hatása 
van. A jódon kívül más ásványi elemek is meg
találhatók a tengervízben, s ezeket az anyago
kat úszás közben a szájon, az orron, a bőrön 
keresztül hasznosítja szervezetünk. Ezenkívül 
az állandó hullámzás is jót tesz a szervezetnek, 
Éppen ezért, amikor csak tehetjük, fürödjünk 
a tengerben.

Az állandó veszélyekre azonbah ugyanígy fel 
kell hívnunk a figyelmüket. Az úszók, a fürdő- 
zők nagy többsége nem gondolkodik el azon, 
miért nő évről évre a vízbefúltak száma. A szak
emberek szerint a legtöbb esetben nem baleset, 
hanem figyelmetlenség okozza.

A vízbefúltak fele negyven éven aluli, egyhar- 
maduk viszont kétévesnél idősebb gyermek. Az 
előzőeknél talán arról van szó, hogy a fürdőzők 
túlbecsülik képességeiket, a gyerekek pedig 
nyilvánvalóan kijátsszák a szülői éberséget.

Ezért soroljuk itt fel a sok szabály és tanács 
közül a tíz legfontosabbat, melyet meg kell szív
lelnie minden úszónak és.fürdőzőnek.

Külön hangsúlyozzuk, hogy ezek a tanácsok 
mindenkor érvényesek azokra, akik különféle 
allergiára, eszméletvesztésre hajlamosak.

1. Csak a kijelölt, engedélyezett partszaka
szon fürödjünk.

2. Legjobb, ha fürdéskor legalább ketten van
nak, így ha egyikük rosszul van, a másik még 
mindig segíthet.

3. A parttól 10 méternél távolabbra ne tá
volodjunk el, így ha rosszul is leszünk hirtelen 
a vízben, könnyebben kijuthatunk a partra.

4. Ne fürödjünk mély vízben (öt méternél mé
lyebben), mert ha az úszó elmerül, a túl mély 
vízből nagyon nehéz kimenteni.

5. Az idényben ne akkor fürödjünk először, 
amikor a víz hőmérséklete alacsonyabb 18 fok

nál. A gyerekeket főleg né engedjük megfüröd- 
ni, amíg a víz el nem éri legalább 2 0  foknyi me
leget. Ilyenkor a szervezet csak fokozatosan 
szokja meg az alacsonyabb hőmérsékleteket

6 . Az első fürdéskor ne maradjunk a vízben 
(ha 18 vagy 18 C fok alatti a hőmérséklete) IS 
percnél tovább.

7. Különösen akkor kell óvatosnak lenni, ha 
sokáig süttettük magunkat a parton. Fokozato
san gázoljunk bele a vízbe, és amikor meggyő
ződtünk róla, hogy a szervezetünk átveszi, tűri 
a hidegebb hőmérsékletű vizet, csak akkor buk
junk a víz alá.

8 . Víz alá merüléskor a levegő visszatartási 
idejét fokozatosan növeljük. Víz alatt ugyanis 
erőteljesebben dolgoznak az izmok és a hőguta 
minden előjel nélkül következik be.

9. A hőguta kialakulását elősegítik az aller
giák, mint pl. az asztma és minden olyan beteg
ség, melyet eszméletvesztés kísér. Ezek a beteg
ségek a hideg víz hatására komplikációkat idéz
hetnek elő.

10. Fürdés közben figyeljünk oda szerveze
tünk „riasztóberendezéseinek’' jeleire, mert 
ezek elősegítik, hogy gyorsan elhagyhassuk a 
vizet veszély esetén. A lúdbőrzés, a reszketés. 
a fogvacogás, a hirtelen jött és erős fáradtság, 
a félelem vagy erős viszketés, a bőrön levő piros 
foltok, a szédülés, a fejfájás, az izmok görcsbe 
rándulása, vagy a hirtelen úszni nem tudás, 
mind-mind a figyelmeztető jelek közé tartoz
nak.

Amint a jelek közül egyet is észlelünk, rögtön 
el kell hagynunk a vizet, a parton megpihenni 
és csak bizonyos idő elmúltával próbálkozzunk 
újra. Akik merülni szeretnek, azok hosszabb 
ideig pihenjenek a parton.

Reméljük, hogy megfogadják tanácsainkat, 
amelyek jóvoltából elkerülhetik a tragédiát 
vagy a fölösleges izgalmat, ijedtséget.

TIM. -  Amennyiben a biztosító kártérítést 
akar fizetni, akkor ezt abban az esetben se uta
sítsa vissza, ha kevésnek találja az összeget. 
Tartsa fenn azonban azt a jogát, hogy az operá
ció okozta esetleges komplikációk miatt, vagy 
mert a felkínált összeget kevésnek találja, az 
igényelt különbséget perben utólag is megvaló
síthassa. Tehát, amikor a pénzt felveszi, ne 
mondjon le a további követelésről. Amennyiben 
még műtétre is szükség van, akkor véleményünk 
szerint a felkínált 2 0  0 0 0  dinár nem elegendő, 
de előlegként és részleges kártérítésként elfo
gadható.

ÁGNES. -  Az életfogytiglani tartási szerző
dés, ha formai szempontból eleget tesz a köve
telményeknek (írásbeli forma, bírói hitelesítés), 
akkor nem támadható a köteles rész megsértése 
címén. Elvben azonban ugyanúgy, mint minden 
szerződés, megtámadható akkor, ha akarathi
báról van szó (a szerződéskötő fél nem volt tu
datában cselekedetének, mert nem volt beszá
mítható állapotban, mert a lényeges körülmé
nyeket illetően tévedett, mert kényszer, megté
vesztés, fenyegetés hatására írta alá a szerző
dést). Ezt bizonyítani kell és egyébként is ha
táridőhöz van kötve. A megtámadhatóság egy 
esetleg 3 év. A szerződés felbontását is kérhetik 
a felek a feltételek nem teljesítése miatt, illetve 
amennyiben,egy háztartásban élnek, akkor, ha 
a viszony közöttük megromlik. A szerződésbeli 
kötelezettségek elmulasztása miatt nemcsak az 
eltartott, de a halála utáni örökösei is kérhetik 
a szerződés felbontását. Amennyiben az ilyen 
kérelem nem megalapozott, az eltartó kérheti 
szolgáltatásainak ellenértékét (élelmezés, ruhá- 
zás, fűtés, gondozás, ápolás stb.). Ha az eltartó 
becsületesen eleget tesz kötelességeinek, akkor 
a szerződés minden valószínűség szerint teljes 
egészében megvalósul és a vagyon megérdemel
ten illetékes kézbe kerül.

MARGITKA, BECSE. — „Öt évvel ezelőtt kö
töttünk házasságot. Egy kisfiúnk született. A 
férjemnek volt egy félkész háza, amelyet aján
dék címén rám íratott. Házasságunkat a bíró
ság közös kérelmünkre felbontotta, a gyermeket 
nekem ítélte. Volt férjem most visszaköveteli 
a fél házat, Igaza van?"

A házassági vagyonjog szerint a nagyobb ér
tékű ajándékot a házasság felbontása után visz- 
szakérheti az ajándékozó. A házastárs megtart
hatja a szokásos kisebb ajándékokat, de a na
gyobb értékűt a másik fél követelésére köteles 
visszaszolgáltatni. Kivéve, ha kizárólag az aján
dékozó hibájából mondták ki a válást. Az ilyen 
esetekben a kisebb vagy nagyobb értékű aján
dék kérdése sok mindentől függ, többek között 
a házastársak anyagi helyzetétől is. Az adott 
esetben úgy gondoljuk, a fél ház jelentős értékű 
ajándék, így volt férje követelése jogos.

KÖLTÖZÉS. -  Kétféle megoldás lehetséges. 
A férje megtartja eddigi állampolgárságát vagy 
kérvényezi, hogy megkapja azt az állapolgársá- 
got, amellyel ön is rendelkezik. Érdeklődjenek 
azon a nagykövetségen, ahol önt is nyilvántart
ják, majd a másik állam belügyi szerveinél. 
Csak így kaphatnak pontos és részletes tájé
koztatást, mielőtt végleg határoznak.

Dr. VASS Adóm

'  3 »

Barkácssarok:
Szobába, 
erkélyre, 

kertbe
A virágpolccal kombinált asz

talkát bármely barkácsoló kedvű 
olvasónk könnyen elkészítheti. 
Mindössze 4 cm vastag fenyő
deszkákra, néhány csavarra, 
színtelen lakkra vagy Sadolinra 
van szükség. Attól függően, hogy 
a szobában, az erkélyen vagy 
a kertben szeretnénk-e elhe
lyezni a barkácsolt tárgyat, vál
toztathatjuk a megadott mérete
ket. Egy adat fontos: az asztal 
magassága 72 cm körül legyen.

(Naá dóm)
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38 Orvos a családban

IS IÁ S Z  -  
G E R IN C B E T E G S É G

Elkeseredve, Júlia -  „öt évvel ezelőtt két mé
ter magasságból mozgólifttel leestem munka
helyemen. A baleset utáni röntgenfelvétel ge
rinctörést nem mutatott ki. Azóta azonban ret
tenetes fájdalmakat érzek a derekamban, sőt ál
lapotom mindinkább rosszabbodik. Most már a 
jobb lábam is fáj deréktól végig lefelé a boká
mig, alig tudok ráállni és menni. A kapott 
gyógyszerek, a többszöri rehabilitációs kezelés 
sem használt, sőt a jelenleg alkalmazott gyógy
fürdő sem Kanizsán. A Zimonyban végzett 
myelografia szerint nem szükséges a gerinc 
megmütése, pedig állandóan gyengülök, járá
som bizonytalan, ülni sem tudok sokáig. Sza
kácsnő vagyok. Szolgálati időm 10 év. Mitévő 
legyek? Dolgozhatok-e továbbra is a munka
helyemen?”

Panaszai és a közölt szakorvosi vélemény sze
rint az ágyéki csigolyák megbetegedése (kopása 
és degenerálódása) m iatt a jobb oldali ülőideg
fonat (nervus ischiadicus) nyomódása okozza a 
jobb alsó végtag fájdalmát, s a derékfájdalma
kat úgyszintén. Ez tulajdonképpen az ún. isiász. 
Nagyon sok ember szenved élete folyamán a ge- 

'r in c  e szakaszának a megbetegedése miatt, és 
igen gyakran kiújulnak a tünetek. Az esetek kisebb 
részében válik olyan súlyossá, mint önnél is tör
tént. Az emberek kis százalékánál jelentkezik 
2 0 -3 0  éves korban (erős megfázás, nehéz fizikai 
munka kapcsán stb.), gyakrabban 3 0 -40  év kö
zött, s még nagyobb az előfordulási gyakorisága 
e betegség manifesztálódásának 40 év fölött (ez a 
gerincoszlop korral járó elváltozásával és krpásával 
magyarázható).

Nem írta meg ugyan életkorát, de félté slezem, 
az utóbbi korcsoportba tartozik, jóllehet .evés a 
szolgálati ideje. Lehet, hogy a mnnkahe /en e l
szenvedett baleset rontott a g e r ir r  alapbetegsé
gén, ám egy törés vagy repedés r üküli ütés ön
magában nem okozott volna évek hosszú során 
ilyen nagymérvű fájdalmakat. Van akinél egy rossz 
mozdulat vagy teher megemelése, megfázás ele
gendő, hogy éppen ilyen súlyos panaszai legyenek, 
mint amilyenek miatt ö n  is szenved (ha az em lí
tett porc-csontkopás, csontos csigolyaszéli felrakó- 
dás fennáll).

A harmadik diagnózisából kitűnik, hogy test
súlyfeleslege is van, ez igen sokat ront beteg
ségén. Az elhízott egyének mozgása eleve nehéz
kes, így egy önmagában forgó körbe sodródnak: 
a lábfájdalmak miatt keveset mozognak, viszont a 
kevés mozgás miatt (és a diétás étrend nem be
tartása miatt!) nem tudják testsúlyukat normalizálni

Valószínű azért nem tartották szükségesnek a 
műtéti beavatkozást a szakorvosok, mert a myelo- 
grafiás vizsgálat porckorongsérvet nem mutatott 
ki. önné l azonban a betegség súlyosabb formájá
ról van szó, s ha a hosszabb ideig tartó reha
bilitációs kezelés sem hozna javulást egészségi 
állapotában, azt ajánlanám, forduljon ismét ideg
sebészhez újabb vizsgálatok érdekében.

Ilyen állapotban természetesen nem láthatja el 
munkáját. Ha panaszai, mozgáskorlátozottsága to 
vábbra is fennáll, a rokkantsági fok megállapítá
sával foglalkozó bizottsághoz kell fordulnia. Az 
újabb törvények értelmében, azt, aki egy búzám
ban több mint egy évig van betegszabadságon, 
kezelőorvosa mindenképpen e bizottság elé utalja.

Dr. KABELIK Ibolya

VEGYES VÁLASZOK

BOLDOGTALAN SZERELEM. -  Amennyiben 
magatartásában semmiféle deviáns magatartás 
nincs, gondolok itt arra, hogy nem vonzódik a fiúk 
iránt, nyugodjon meg, nem jött még el az igazi, 
de ami késik, nem múlik. Nem a kor határozza 
meg, hogy mikor lesz igazán szerelmes. Ez na
gyon sok mindentől függ. Amikor nem is várja, 
akkor jön az igazi. Ez függ az érési folyamattól, 
milyen társaságban mozog, milyen életmódot foly
tat. Bízzon és ne veszítse el a reményt.

ACÉL. -  Higgye el, ez lenne az or>- '-".ido- 
mány legnagyobb csodája. A fiúknak nincs menstru
ációja.

NEHÉZ ÉLET. -  A probléma nagyon össze
tett. Ajánlom, forduljon ideggyógyászhoz, még in
kább talán pszichiáterhez. Nem ártana egy hossza
dalmas beszélgetés. A korpás fejre használjon 
Criniton sampont. Az egészséges táplálkozásról 
annyit mondhatunk, hogy megfelelő arányban vita
mindús táplálékot kell fogyasztania. A fehérje és 
szénhidrát aránya nagyban függ attól, milyen mun
kát végez. Erre vonatkozólag léteznek tápanyag- 
táblázatok, lapozza fel őket.

SZOMORÚ FIÚ. -  Aki ’ eres, az talál. Változ
tasson életmódján. Keresse a társaságot. A hossz 
nem határozza meg a boldogságot. Ha nem keres, 
nem fog megértő társat találni.

BOLDOGTALAN. -  Fiatal még ahhoz, hogy 
döntsön. A korkülönbség megfelelő, de a menstruá
ció megléte még nem jelenti azt, hogy érett a 
nemi életre, nem beszélve a házasságról. Ne féljen, 
az idő minden sebet meggyógyít. Tanuljon, 
szórakozzon, van még ideje.

FIÚ. -  Ami tapintható és látható, az a mellék
here. Valószínű, hogy begyulladt, de ez nincs kap
csolatban az önkielégítéssel. Forduljon urológus
hoz.

95 /45 . -  A cephalea annyit jelent, hogy fe j
fájás. Eredete többféle lehet. Túl kevés adatot 
közöl ahhoz, hogy véleményt lehessen mondani. 
Emögött több minden lehet. Forduljon általános 
orvosához és -  amennyiben szükséges -  szakor
voshoz.

Dr. VÉKONY László

V álasztási kényszer*

VÁLASZÚTON. -  Kár, hogy levélírónk első, 
sikertelen házasságáról szinte semmit sem írt. 
Az esetek jó részétől eltérően, itt nem hagynak 
maguk után kívánalmakat az értelmi tényezők. A

problémához való hozzáállása is megfelelően ko
moly, bizonyos tényezőket azonban figyelmen kí
vül hagyott. Hogyan is gondolta azt, hogy 
a most még hiányzó szerelem majd megjön ,a 
házasság során? Maga a felállított ellenpár is 
sántít egy kicsit. Józan ésszel és becsületesen, 
de szerelem nélkül épülne fel ez a kapcsolat? 
Az adott esetben végül is erősen korlátozott a 
józan ész szerepe, így a siker kilátásai is azok. 
Természetesen lehetséges az ilyen pozitív megol
dás, előfordulhat, mint ahogyan az Is előfordul
hat, hogy öt találatunk lesz a lottón, de építeni 
az ilyesmire aligha lehet, illetve csak könnyen 
szertefoszló fellegvárakat. Óva intem az ilyesmitől 
különös tekintettel egészségi állapotára és az emlí
tett kórházi gyógykezelésre.

A második kapcsolaf tekintetében egyetértek le
vélírónkkal (arról ír, hogy bizonyos, igen jelentős 
eltérések vannak kettőjük között). Megszerették 
egymást, ez rendben is volna, de magát a kapcsola
tot több szemszögből is meg kell vizsgálni. Hosz- 
szabb távon bizony már nem is a másodhegedűs 
szerepe lenne ez, ne kerteljünk, megfogalmaz
hatjuk mindezt szókimondóbban is, ez már valami
féle pótkávé lenne, fogyasztani fogyasztható, de 
nem az igazi. Nagyon célszerű lenne hideg fejjel 
végigelemezni ennek a bonyolult kapcsolatnak min
den mozzanatát, mert levélírónk szempontjából 
nem lesz egyértelműen kívánatos, hogy ez a férfi 
semmit sem ígér ugyan, de azt legalább betartja. 
Ezt a kapcsolatot nem tartom hosszabb távra ér
demesnek, de arra sincs oka, hogy hanyatt-hom
lok felszámolja.

Visszatérve a „vendégm unkás”  kapcsolatra, kü
lönösebb sietség nélkül alaposan tisztázni kellene, 
végül is mit jelent ez az egész levélírónk számára, 
mennyit ér a várható biztonság, milyen mértékben 
jelentene ez a férfi támaszt. Végeredményben en
nek a kapcsolatnak a tartósítása és törvényesítése 
ellen semmi sem szól egyértelműen.

KUN SZABÓ Pál 
pszichológus
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Jackson 
tornádó

f t \  na
/ A \ Eg¿ rn A  vit;

napokban az Amerikai 
Egyesült Államok és a 
világ egy része az olim

piával van elfoglalva, így keve
sebb tér jut az újságokban egy 
másik eseménynek, amely igen
csak felkavarta a kedélyeket 
Amerika-szerte. Michael Jack- 
son, testvérei kíséretében hang- 
versenykörútra indult.

A koncertek előtt azonban a 
KIQQ Rádió egy álló napig 
egyetlen dalt sugárzott. A mű
sorvezető időnként bemondta, 
hogy a számot Elton John ének
li, aztán azt mondta, hogy az 
előadó Diana Ross, később Rita 
Coolidge nevét említette. Az 
igazság csak másnap derült ki: a 
dal címe STATE OF SCHOCK, 
az énekesek pedig: Michael 
Jackson és Mick Jagger. Ekkor a 
rádió már csak óránként sugá
rozta a zeneszámot, de aki meg
hallotta, az felhívhatta a stúdiót 
és a tizenötödik telefonáló ezer 
dollárt kapott. Másnap az ösz- 
szeg kétezer, a harmadik napon 
pedig háromezer dollárra növe
kedett. Természetesen mindez

az új VICTORY című Jackson- 
album reklámhadjáratának ré
sze. És ez a hangversenykörút
is.

Ami a koncerteket illeti, szá
mos meglepetést okozott. A ter
vek szerint 14 városban 42 hang
versenyt tartanak, de a Bostoniak 
már kijelentették, hogy a várha
tó tolongás és felfordulás miatt 
városukban nem fogadhatják 
Jacksonékat. Mi is ez a felfor
dulás? Az együttes három szín
padot visz magával (két szabad
térit és egy fedettet). A szabad
téri színpadok akkorák, hogy egy 
egész stadion játékterét fedik, 
így a többi felszerelés (pl. a száz 
hangfal meg a reflektorok) a né
zőtérre szorul. Ez nagyban csök
kenti a stadionok befogadóké
pességét. Cansas Cityben az 
Arrowhead stadion a Simon and 
Gerfankel-koncerton hetven- 
nyolcezer embert fogadott be, 
ezúttal pedig mindössze negy
venötezret. De ezt az aránylag 
kisszámú közönséget is rekord
számú (ötszáz) kidobó „őrizte", 
mert tilos volt táncolni, alkoholt 
vagy kábítószert fogyasztani, 
fémtárgyat bevinni a nézőtér
re ...

Még néhány adat: minden 
hangversenyhez tizenkétezer 
voltos vezetéket kell biztosítani, 
a háromszázhetvenöt tonnányi 
felszerelést huszonkét teherautó 
szállítja. Aki jegyet akar venni, 
annak ki kell töltenie egy újság
ban megjelenő szelvényt, el kell 
küldenie százhúsz dollárt (kb. ti
zennyolcezer dinár) és érte -  ha 
a magasságos számítógép is 
úgy akarja -  kaphat négy jegyet. 
Se többet, se kevesebbet nem 
vehet senki. Akinek nem jut, pos
tán visszakapja a pénzét.

Michael Jackson legújabb imp
resszáriója szerint a hangver
senykörút tiszta bevétele har
mincnyolcmillió dollár lesz. Az 
énekes az egész összeget jó 
tékony célokra akarja adni. Per
sze ebbe még bizonyára bele
szólnak testvérei is ...

..13 éves fiú vagyok. Szeretem a zenét és a sportot. Kedvenceim: 
Nena és a Dolly Roll együttes. Hobbim a bélyegek és a jelvények 
gyűjtése. 13-14 éves lányokkal szeretnék levelezni. VÉN CSABA, 
24000 Subotica, Zapadni vinogradi 177.” • „13 éves lány vagyok. 
Kedvenc együttesem: a Dolly Roll és a Neoton família. Hobbim 
a páros képeslapok gyűjtése. 13-14 éves fió k o s  lányok leveleit 
várom. KASZÁS ZSUZSANNA, 24352 Tornyos,T ito  marsall u. 69.” 
• ..13 éves vagyok. Kedvenc együttesem: a Hungária és a Neoton 
família. Gyűjtöm a képeslapokat és a jelvényeket. 13-14 éves 
fiatalok leveleit várom. A fényképes leveleket előnyben részesítem, 
oe azért minden levélre válaszolok. SZECSEI HAJNALKA, 24417 
•■•rtonoé, Vinogradska 39/B.” • „12 éves lány vagyok. Kedvenc 
^yüttesem : a Hungária és a Beatles. Hobbim a szalvéták, a ké
peslapok és' a jelvények gyűjtése. Velem egyidős lányok és fiúk 
leveleit várom. NÉMETH ELVIRA, 24323 Feketló, Bolmanska 32.” 
•» 1 8  éves fiú vagyok. Gyűjtöm a képeslapokat. Szeretem a disz
kózenét. 16-18 éves fiatalokkal leveleznék. Minden levélre válaszo
tok- MAKAI MIHÁLY, 23236 Növi Itabej, K. K. Ferenc u. 54.” • „11 
öves vagyok. Szeretem a sportot és az állatokat. Gyűjtőm a bé- 
'yegeket. Hj. LENGYELFALUSY MIKLÓS, Kozmonautov 42 Őturo- 
v° ,  94301, ÖSSR”  • „12 éves lány vagyok. Kedvelem a zenét.

Kedvenc énekesem: Nena és Boy George. Gyűjtöm a jelvényeket és 
a bélyegeket. 12-13 éves lányokkal és fiúkkal szeretnék levelezni. 
KUFNER ÉVA, 25270 Bezdán, Zombori út 40.” • „15 éves lány 
vagyok. Szeretem a zenét és a horgolást. 15-16 éves fiúk leveleit 
várom. ZAJKOV VALÉRIA, 24000 Subotica, Heroj Pinki 47/6.” 
• „18 éves fiú vagyok. Szabad időmben zenét hallgatok és sporto
lok. Hozzám hasonló korú fiatalok leveleit várom. GUBIK GYÖRGY, 
24400 Santa, Lazara Slavnióa 11.” • „15 éves lány vagyok. 15-16 
éves fiúkkal szeretnék levelezni. Kedvenc együttesem: a KajaGoo- 
Goo és a Duran Duran. BUKViTY MÁRTA, 24000 Subotica, Fe- 
renczi Ibolya u. 65.” • „17 éves lány vagyok. Szabad időmben 
zenét hallgatok és diszkóba járok. Kedvenc együttesem: a Neoton 
família. 1^-20 éves fiúk leveleit várom. A fényképes leveleket előny
ben részesítem. PÁLFI MAGDOLNA, 24000 Subotica, Ivana Miluti- 
noviéa 85/51.” • „13 éves vagyok. Kedvenc időtöltésem a zene- 
hallgatás. Kedvenc együttesem: a Dolly Roll és a Neoton família. 
13-14 éves fiúk és lányok leveleit várom. HORVÁTH SZILVIA, 
24207 Orom, Zadruina BB.” • „14 éves fiú vagyok. Szabad időm
ben zenét hallgatok. Kedvenc együttesem a Neoton família. Ked
venc énekesem: Nena. 12-14 éves lányok leveleit várom. A fény
képed1 leveleket előnyben részesítem, de azért válaszolok minden 
levélre. SZULCSÁNYI ATTILA, 24413 Palló, Marko Oreákovió 
u. 42/a."

CÍMÜNK:
7 Nap
Fiatalok fiataloknak 
24000 Subotica 
Trg Stobode 1.

Flash 
royal blues 

band
gy éve alakult az együttes, pedig 
tagjai már mindannyian tapasz- 

^  talt zenészek. Egyszer összejöt
tek, talán kártyapartira, és megalakítot
ták a Flash royalt, mely az idén Flash 
royal blues banddá bővült. Egyúttal a 
kártya szerelmesei is talán, hiszen nevük 
erre utal: a tízes, az alsó, a felső, a király, 
az ász -  mindez pirosban. Ez számít a pó- 
kerban legerősebbnek, ez a flash royal. 
A blues bánd bővítéssel zenei irányvo
nalukat sejtetik.

A csoport egy ideig nem hallatott ma
gáról, aztán ismét előkerült: Róbert Tili 
(ének), Dejan Dordevic (gitár), Fekete 
Vilmos (dob), Aleksandar Sedlak (gitár) 
és Peda Bandin helyett most Nagy Tibor 
(gitár). Szóval, ha kisebb megszakítások
kal is, de létezik az együttes.

-  Nem tudunk zene nélkül élni -  mond
ják.

-  Min dolgoztatok eddig?
-  Szalagra vettük néhány saját szer

zeményünket, de ezek még átdolgozás
ra várnak. Tíz számnak, melyek szöve
gét Róbert Tili. írta, stúdiófelvételét is 
elvégeztük. Mivel Tili Németországba ké
szül, visz felvételeket -  üres kézzel nem 
vághat útnak. Saját dolgai ezek, de tá
mogatjuk mindannyian, hisz határozot
tan jó l énekel.

-  Mostanában milyen műsorral szere
peltek?

-  Sikerszámok feldolgozásával és saját 
szerzeményeinkkel. Szórakoztató jelle
gű együttes vagyunk, nem táncra való a 
zenénk, hanem inkább hallgatásra. Ben
nünket a zene szeretete tart össze.

-  Hol léptetek fel eddig?
-  Nemrég 200-300 tagú közönség előtt 

játszottunk az Agrosban. Most teljesen 
üres a Népkör, a Bunjevaéko kolo és csak 
nyáron nyílik lehetőségünk rá, hogy a vá
rosháza udvarában felléphessünk. Kü
lönben nincs hol játszani. Pedig ahogy a 
sorozatos nyári fellépések is bizonyítják, 
szép számmal lenne közönség. A  város
ban az élő zene jobbára népi zene.

-  Hogyan tovább?
-  Tervezzük, hogy ha ismét összehoz 

bennünket az idény, megpróbálunk de- 
mo-felvételeket készíteni, és ha valakit 
érdekel, akkor kislemezt is. Enélkül nem 
érdemes kínlódni. Ezt aztán koncertek
kel kísérjük, utazgatunk... Kimerítő, ta
lán még ki sem fizetődő tervek ezek. Jó 
felszereléssel, saját szállítással szabad 
munkatársakkal, esetleg még megtalál
nánk számításainkat. Elméletben a siker 
nyitja pofonegyszerű, de hogy a siker 
megmaradjon, rendszeresen kell közön
ség elé lépni, nem úgy, mint egyes sza
badkai együttesek -  vallják a Flash royal 
blues bánd tagjai.

MAGYAM Zoltán
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40 Az olvasó kérdez — a szakember válaszol

Virágsarok

KICSI, FEHÉR ÉS UGRÁL -  MI ?
Ciklámenem gondozását igyekeztem úgy vé

gezni, ahogy azt már rovatukban közölték. A  
ciklámen földjében apró, fehér, ugráló kukac
hoz hasonló férgek jelentek meg. A  levél fo
nákján viszont pici, barna foltok vannak, és a 
levelek fokozatosan sárgulni kezdtek. A  beteg 
leveleket rendszeresen eltávolítóm. Az afrikai 
ibolyámat is ugyanez a betegség támadta meg. 
Milyen vegyszerrel védekezzem a kártevők el
len, mivel lehet a virágok földjét hathatósan 
fertőtleníteni?

Egyik virágom a broméliák családjába tarto
zik. A  neve lándzsarózsa (Aechmea fascinata). 
Sajnos keveset tudok róla. A  virágja hónapokig 
díszített; hogyan gondozzam az elvirágzás után?

ÁGOSTON Erika, Palics

Bokrosra nevelt, virágzó azálea

A  növények talajában, illetve a talajfelszínen 
igen sok kártevő élhet. Ezek többnyire a növény 
gyökerét meg a talajfelszín közelében levő leve
leket támadják.

Ciklámenjét és ibolyáját ugróvillások támad
ták meg. Ezek az apró, 4 milliméternél nem 
hosszabb, fehér, ugráló állatok megrágják a 
gyökémyaki részeket és a felszínhez közeliévé 
gyökereket is. Ennek hatására a növény gyen
gén fejlődik. Az ugróvillások a nyirkos és tömött - 
talajok kártevői. Ezért, megelőzésként, a talajt 
szárazabban kell tartani. Ha a növényét nem 
tudja a kertbe kitenni, egyetlen védekezési mód 
létezik, a talaj felső rétegét, friss földre ki kell 
cserélni. Amennyiben viszont legalább két hétre 
ki tudja ültetni növényeit a kertbe, akkor vegy
szeres talajfertőtlenítést ajánlok. Ez Basudin 
5G elnevezésű szerrel történjen. Egy 10 cm át
mérőjű cserépbe fél grammnyit tegyen belőle, 
majd alaposan dolgozza be a földbe. A  szer ki
juttatása utáni két hét elmúltával újra beviheti 
növényeit a szobába.

Az ugróvillások számos dísznövényt károsí
tanak, a fikuszokon és a monsztérákon is gya
koriak.

Az esővízre szomjas 
lándzsarózsa

A lándzsarózsa talán a legmutatósabb virág
zó növényünk. ívesen széthajtó szürkés-zöldes 
levelei és hamvas, lilás-rózsaszín virágai külö
nös látványt nyújtanak. Tartós virágzata miatt 
is méltó minden szobanövény-kedvelő figyel
mére.

Nevelésének egyetlen titka abban van, hogy a 
levélrózsa közepén megtalálható tölcsérben 
mindig legyen víz, méghozzá kizárólag esővíz. 
A  növény ugyanis nem tudja elviselni a mész
tartalmú vizet. Az egyszer már elnyílt növény az 
oldalán sarjat fejleszt, amelyet gyökeresedés 
után éles késsel kell leválasztani az anyanö
vényről. A  virágzás két-három éven belül újra 
bekövetkezik. Ültetésére csak tőzeg, tómbföld 
és fenyőkéreg keveréke felel meg.

A kényes azálea

Azáleám levélhegyein néhol barna, száradó 
foltok láthatók. Úgy hallottam, hogy nagyon 
kényes virág. Szeretném megtudni, hogy mikor 
és milyen földbe szokták átültetni. Milyen vi
rágtrágyával kell földjét és levelét öntözni, per
metezni? Lehet-e szaporítani, hogyan és mikor? 
Milyen helyet kedvel -  egy-egy évszakban?

A  másik beteg virágom egy fikusz. 22 levele 
volt. Amikor az alsó levelek összehajlottak, pi
ros és barna foltok jelentkeztek rajtuk, majd 
lehullottak. A  többi levél közepén világoszöld 
foltok vannak. Földjét rendszeresen öntözöm 
esővízzel. Még nem ültettem át, nem tudom, mi
lyen földet kedvel, valamint azt, hogy szereti-e 
a műanyag cserepet? Nyáron ki kell-e ültetni a 
virágoskertbe?

P. Verona, Orompart

Az azálea valóban kényes szobanövény, nem 
is igen tudják hosszú ideig gondozgatni, pedig 
rendkívül mutatós virágai ugyancsak szép dí
szei lehetnek a lakásnak.

Virágzás alatt a növényt 12-15 °C hőmérsék
leten tartsa. Nagyon ügyeljen arra, hogy a föld
labda sohase száradjon ki, egyenletesen nyirkos

A virágzó lándzsarózsa és a már régen 
leválasztható sarj

A fikusz díszes levelű változata

A fokföldi ibolyát is támadják az ugróvillások
legyen. Ahol meszes vagy klórozott a víz, kár kí
sérletezni a növény tartásával. Egyedüli meg
oldás az esővíz begyűjtése lehet. Külön fontos, 
az is, hogy az öntözővíz hőmérséklete mindig 
megegyezzen a szoba hőmérsékletével.

Amikor a növény elvirágzik, általában május
ban, júniusban, a növényeket cserepestől fél
árnyékos, levegős teraszra, kertbe rakja ki. A 
kertben mindenképpen süllyessze a cserepet a 
talajba. Nyáron öntözni, permetszerűen párá
sítani és tápsózni kell. Helyes gondozással idő
közben új hajtások fejlődnek. Ezeket 4-5 levél 
felett vissza kell csípnie. így, a későbbiek fo
lyamán szép bokor neveledik belőle.

Augusztus végén keressen naposabb helyet a 
növényének. Amikor a hűvösebb éjszakák be- 
köszöntenek, az azáleát 6 - 8  fokos hőmérsékle
tű helyiségbe vigye. Tavaszig itt maradjon, ek
kor 18-20 °C-os helyiségben tartva 3-6 hét alatt 
virágzásnak indul. Fontos, hogy a bimbók meg
jelenéséig gyakran permetezze langyos esővíz
zel, mert a száraz szobalevegő a levelek és a 
bimbók csúcsának elszáradását okozza. Ez tör
tént egyébként az ön növényével is. A növényt 
elvirágzása után ajánlatos kissé nagyobb cse
répbe ültetni, amelyet tőzeggel, homokkal és 
jnészmentes földdel kell feltölteni.

Fikuszát íuzáriumos gombabetegség támadta 
meg. Benlate nevű szerrel kezelje. A  műanyag 
cserép nem árt a növénynek. Az egyéb tudni
valókat az elmúlt hetekben közöltük részlete
sen.

KOPASZ Aranka 
kertészmérnök

1984. augUSZtUS 3.
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A  görény és tenyésztése.

ÉSSZERŰEN ÖSSZEÁLLÍTOTT ÉTREND
A

Jugoszláviában, főleg Bács
kában, tenyésztett görények 
legtöbbje Magyarországról 

származik. Magyarországon a gö
rény prémjéért történő tenyésztése 
1981-ben kezdődött, 50 Lengyelor
szágból és 100 Norvégiából impor
tált állattal.

A lengyel típusú görények alap
színére'a sötétebb tónus jellemző. 
A koronaszőr sötétbarnától a feketé
ig változhat, a pehelyszőr színező
dése a fehéresszürke és a narancs- 
sárga szín változatok között ingado
zik.

A Norvégiából származó állatok 
prémének színe világosabb, a pe
helyszőr krémszínű sárga színtónus 
nélkül. Ez utóbbi állatoknál a prém- 
köntös kellemesebb tapintású a len
gyel típusú görények szőrzeténél.

A háziasított és a ma tenyésztés
ben lóvó görények prémjére jellem
ző a koronaszórök érdekes rajzolata. 
Az állat fején, lábain és martájókán 
a fedószórök sötét foltokat alkotnak. 
A görény úgynevezett nyitott prémet 
termel, ami a pehelyszórök lazasá
gának és a koronaszőrök hosszúsá
gának eredménye.

A görények elhelyezése 
a tenyésztelepeken

Ezt az állatfajt tenyészthetjük si
kerrel zárt -  fedett helységekben, de 
nyitott ketrecekben is. A padlózat le
het tömött cementburkolatú, de pad
lóként a dróthálót is eltűrik a göré
nyek. Mégis deszkapadlón, illetve 
ládában hevernek legszívesebbben. 
Tekintet nélkül az elmondottakra, a 
görényt legcélszerűbb nyúl- vagy 
nyércketrecekben nevelni. Tehát, 
könnyen alkalmazkodik a környezet
hez és ezért elhelyezése nem okoz 
nagyobb gondot a tenyésztőnek.

Az idén az újvidéki tavaszi nem
zetközi mezőgazdasági vásáron 
több ketrecgyártó munkaszervezet 
mutatott be nyúlketreceket is. A 
bemutatott ketrecek mindegyike al
kalmazható görénytenyósztósre.

Skandináviában ahol ennek az ál
latnak tenyésztése a legtömege
sebb, nyércketrecekben tartják. A 
ketreceket szín alc" hely««..': el. 
Egy szín alatt rendszerint két sor 
ketrec áll. A ketreceket úgy kell el-

Gyümölcsfa- és szőlőoltvá
nyokat árulok: Pintér Aurél. 
24420 KANIZSA, Petőfi Sán
dor utca 35. Telefonszám: 
(024) 872-252.

helyezni, hogy az állatokat közvetlen 
napfény ne érje.

A búvó- illetve elletóládákat, tekin
tet nélkül arra, milyen típusú ketre
ceket használunk, szénával kell ki
bélelni és rendszeresen cserélni.

A szaporításra szánt hímállatokat 
egyenként kell nevelni. Az anyával, 
elválasztás után, novemberig együtt 
maradhat egy vagy két hím fióka. 
Novembertől a pároztatásra szánt 
nőstény egyedül él az eilésig. A többi 
kölyköt prémezósig, illetve ivarzás
ig helyezhetjük egy-egy ketrecbe 
hármasával is.

A prómtermelés céljából tenyész
tésben levő vadászgörények heves
sége nem hasonlíthatók össze a 
vadon élő fajtársaikkal. Ha kiszaba
dul a ketrecből, elkóborolhat, de több 
nap elteltével is visszajön, hacsak 
nem találkozik emberrel vagy kutyá
val.

Tekintet nélkül az előbbiekre, a 
színt, illetve a fészert, ahol a ket

recek állnak, dróthálóval el kell ke
ríteni más állatfajoktól. Az esetleges 
fertőzést hordozó idegen állatok ki
zárása a tenyészetből biztonságo
sabbá teszi a tartást.

Az elhelyezéssel és az állatok tar
tásával kapcsolatban, meg kell még 
említeni, hogy a fiatal görények köny- 
nyen szelídíthetők, de a nem túl
zottan szelíd, idősebb állatok is, 
megfelelő óvatossággal farkuknál 
könnyen megfoghatók.

A  görény takarmányo
zása

A közönséges (európai), szabad
ban élő görény étrendjét a vadá
szat során elejtett patkányok, ege
rek, vadnyúlfiókák, madarak és to
jásai képezik. A laboratóriumi szük
ségletekre tenyésztett válfajt apróra 
vagdalt hússal, tejjel, tojással, tejbe 
mártott kenyérrel és időnként csir
kecsonttal (esetleg csirkefejjel) etet

jük. Ugyanígy etethető a prémter- 
meló görény is, nagyobb telepeken 
ellenben az említett etetési mód nem 
célszerű.

Az ésszerű takarmányt péppé da
rált és jól összekevert többfajta 
eledelféleségek képezik. Ezt az ele- 
séget 70 -75%  állati és 25 -30%  nö
vényi eredetű anyagokból állítjuk 
össze. Az említett takarmány a kö
vetkező mennyiségű és tartalmú 
eledelekből állítható össze:

30% nutria izomhús;
35% vágóhídi melléktermékek 

tüdő, belek, gyomor, tőgy, 
gége és ivarszervek);

4% vér;
1 % csontliszt;

20% gabonadara (főzve);
8% gyümölcs, sárgarépa és 

tök;
2% nedves pékélesztő.

DUDÁS Árpád 
bőripari mérnök

A kis halak is jó halak

Jász, paduc, garda, vörösszárnyú keszeg

A

A garda

keszegfélék tetszőleges csoportosításakor az 
alcímben említett négy fajt különválasztot
tuk a magashátúak csoportjából (dévér-, ka

rika-, bagoly- és lapos keszeg), melyekről majd a kö
vetkező számban közlünk tájékoztatót.

A  jász és a garda (galla, kardkeszeg) bizonyos mér
tékig ragadozónak is tekinthető, ezért ne lepődjünk 
meg, ha a balinnak, süllőnek szánt apró villantóra 
néha termetes jászkeszeg vagy „gülüszemű” garda 
akad, de néha még a félkilósnál súlyosabb vörösszár
nyú keszeg is ráharap az ilyen műcsalira. Mindhárom 
faj fogható a toliból készített „műlégyre” is, hiszen 
jellemző rájuk, hogy időnként a víz felszínén vadász
nak a vízbe hulló rajzó rovarokra, nem kímélve a 
szélhajtó küsz sütkérező ivadékát sem.

Máskor viszont 2-3 méteres mélységbe húzódnak a 
szennycsatomák, ártéri fokok, halastavak lecsapoló 
árkának torkolata környékén. Ilyenkor a mélyen úsz
tatott csali hoz eredményt. A  hosszú, könnyű hor
gászbothoz könnyű orsót, 0,20 mm-es zsinórt, érzé
keny úszót, osztott súlyozást és 7-8-as számú hosz- 
szú szárú horgot használunk. A  jász a bokrosán tű
zött gilisztát, a garda a halszeletkét, gilisztát kedveli 
legjobban, a vörösszámyú keszeg viszont gyurmára 
vagy nagyobb csontkukacra kap legszívesebben.

Folyóvízen a gyakran messzire úsztatott, fenéken 
bukdácsoló horog néha elakadhat, ezért az alsó súly 
legalább 30 cm-re legyen a horogtól. A  kézben tartott

botról szabadon engedjük a zsinórt, majd időnként 
megállítjuk az úszót, a víz sodra pedig belekap a zsi
nórba, megemeli a horgot, mintha a rátűzött féreg, 
rovar éppen útra kelne a víz felszíne felé. Ilyenkor 
a legtapasztaltabb hal is becsapódik, és mohón kap a 
látszólag védtelen, könnyen elérhető zsákmány után; 
a jó szemű horgász pedig máris bevág és fáraszthatja 
a halat.

Az állóvízben is gyakori vörösszámyú keszeg hor
gászata során már célravezető az időnkénti etetés is, 
a folyóvízi paducozásnál pedig ez már alapkövetel
mény.

A keszegrokonságból bizonyos mértékig „kilóg” a 
paduc, mert még ívni sem úszik ki az ártérre. Ez a 
„tintahasú hal” (hasüregét fekete hártya borítja) a 
gyorsan áramló vizet, a kavicsos, sóderes, köves med
ret szereti; itt legelészi a moszatot, mohát, a rajtuk 
élő apró állatokat sem kerülgetve. Csalogató és hely
ben tartó etetéséhez kenyérrel töltött, kővel lesúlyo
zott, hosszú zsinórral bevetett, esetleg jelzőbólyával 
ellátott hálót használunk. Horgunkra csipetnyi puha 
kenyérbelet („kenyérrózsa"), gyurmát vagy csont
kukacot tűzünk. Úsztatáskor horgunk fenékközei
ben sodródik, és nem árt tudnunk, hogy a nagy padu- 
cok az etetőzsáktól mintegy 8-10 méterrel lejjebb 
tartózkodnak a vízfolyás irányában.

GUELMINO János
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SÜSS FEL NAP, FENYES NAP...
a természetnaptárat vakáció idején is vezetni kellene, mint tanítás 
alatt, a sokat ígérő július pergő napjai mellé több felhócskét kellene ra
gasztani, mint ahány apró sárga napocskát. Hiába, szeszélyes volt ez 

a július, akár egy igazi kamaszlány. Mint aki egyik percben sir, fél óra múlva 
gondtalanul kacag, aztán napokra búskomorságba ejti aktuális szerelmi bánata.

Mi, akik itthon maradtunk, tehetetlenül néztük ezt az inkább szomorkodó 
fruskát, s ha szinte egyik napról a másikra meleg lett mosolya, szaladtunk, ro
hantunk a strandra, pattantunk kerékpárra, igyekeztünk ki a szabadba. A ritka 
meleg napokra bizony nemigen tudott felmelegedni a Duna, a Tisza vize, ezért 
inkább csak azok a gyerekek élvezhették a fergeteges pancsolást, ahol a falu
nak, kisvárosnak, városnak medencéje is van.

Palicson, a helybeli, a szabadkai és itt vendégeskedő gyerekek örömére az 
idén két ú j medencét adtak át. Egy kicsi pancsolót a kicsinyeknek, s egy na
gyobbat azoknak, akik úszni is tudnak. Akár az egyikben, akár a másikban 
úszni bizony nemigen lehetett azokon a napokon, amikor csak úgy sugározta 
a fényt július-frisuska gömbölyű homloka. A gyerekeket mindenesetre ez sem 
zavarta túlságosan...
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Keressük a legjobb diáklapot -

HAGYOMÁNYOS 
ELSŐDÍJASOK

/A\ t0P ° lyai község valamennyi nevelési-oktatási szervezete, anyagi 
j  \  lehetőségeihez mérten, rendszeresen mégjelentetik diáklapjai
ig “  kát. A  diákok örömmel veszik kezükbe a lapot, magukénak vall
ják, igénylik. Iskolai munkájuk maradandó emléke a diáklap. Az alko
tók nagy csoportját öleli fel az a néhány pedagógus, aki rendszeresen 
begyűjti az anyagot az újság részére. Az elismerés pedig gyakran csu
pán annyi, hogy tetszetős külalakban nyomdafestéket lát egy-egy cso- 
korravaló írás vagy képzőművészeti alkotás.

A moravicai Id. Kovács Gyula Általános Iskola lapja a Pajtás évente 
négyszer jelenik meg nyomdai kiadásban. A  napokban ez a közösség egy 
országos jelentőségű elismerést kapott. Mint ismeretes, a Politika napi
lap és a szerbiai szocialista nevelés és gyermekvédelmi szövetség szerve
zésében az idén tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Keressük 
a legjobb diáklapot elnevezésű országos jellegű akciót. Ezen az akción 
az első díjas diáklapok egyike a Pajtás lett. Ez annál is inkább jelen
tős, mivel a bíráló bizottság 150 lap közül négyet jutalmazott első díjjal, 
valamint 27 egyéb díjat és elismerést osztott ki. Az első díj egy nyolcna
pos jugoszláviai körút, melyen a lap szerkesztőségének hat tanulója és 
két tanára vehet részt. Állítható, hogy a moravicai Pajtás lapnak van 
már hagyománya az első díj megszerzésében, ugyanis ezen az akción 
voltak már az elsődíjasok között és görögországi utazáson vettek részt.

Szeptemberben a tanév kezdetén újult erővel, kipihenten folytatják 
a Pajtás szerkesztését. Ez a legújabb elismerés kötelezi őket a még jobb, 
tartalmasabb újság kiadásához. Az első díjhoz gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk a lapkiadáshoz.

SZÚCS Lajos

(sSTPajjfcas
A  MORAVICAI ID. KOVÁCS GYULA ISKOLÁSKOR ELŐTTI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS 

EGYSÉGE8 KÖZÉPISKOLAI NEVELÉSI-OKTATÁSI SZERVEZET DIÁKLAPJA

A d í jn y e r te s  m o r a v ic a i d iá k la p  fe j lé c e

Attila koncertje
— Gabi, itthon van Ati? -  kér

deztem számtalanszor, mikor ját
szani mentem a szomszédba. Ha 
azt mondta, itthon, kicsit félve, 
de bementem, szorosan Gabi mel
lett, nehogy valamivel megijesz- 
szen. Biztos szerette, ha félek tő
le, ezért ijesztgetett engem is.

Gracza Attila ekkor hatodikos 
kis srác lehetett, olyan, mint a mai 
hatodikosok. Nem érdekelte a sor
sa, boldog volt, örült az életnek. 
Akkor még nem tudhatta, mit rej
teget a jövő, örömet vagy csaló
dásokat.

Az általános iskolát kitűnő ered
ménnyel fejezte be, ezzel párhu
zamosan a zenedét is. Megszerette 
a zongorát. Mendelssohnt, Csaj
kovszkijt, Beethovent, és ezt a pá
lyát választotta.

Egyetemi tanulmányait Szara
jevóban végezte, ahol kitűnő ered
ménnyel diplomáit. Biztosan so
kan kérdezik tőle, hogy volt ennyi

ereje, hogyan sikerült megvalósí
tania álmait. Akarta, szerette is, 
amit csinált. így sikerült. Szülei 
büszkék lehetnek rá.

1984 márciusában koncertet 
adott az iskolában. Ezzel a hang
versennyel igyekezett megköszön
ni tanárainak a sok fáradságot és 
segítséget, szüleinek pedig azt, 
hogy lehetővé tették számára a to
vábbtanulást. A koncert végén elé
gedetten hajolt meg közönsége 
előtt. Szemében öröm csillogott.

FEKETE Lívia.
Moravica

A két d iák  írásá t a m o 
rav ica i P a jtás  jú n iu s i 
szám áb ó l v e ttü k  at a b 
ból az a lk a lo m b ó l, hogy  
az ú jság  ism ét e ln y e rte  
a b e lg rád i P o litika  g y e r
m ekrovatán ak  rangos d i

ját.
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elnevezésű akció eredménye

A z  id ő r ő l
yakran mérges vagyok ma
gamra, mert nem sikerült, 
amit elterveztem. Egysze

rűen nem ju t m indenre időm. Igaz, 
ha körülnézek, az emberek nagy 
többségének van ilyen problémája. 
Talán nem is magunkra kell hara
gudnunk, hanem az IDŐRE.

Néha m ár kiabálnék is egy nagyot:
- H é  idő, á llj meg m ár egy kicsit! 

Hová sietsz? Jó neked, mert tudod, 
hogy a végtelenből jössz és a vég
telenben tűnsz csak el.

Egy ember csak pirinyó részedet 
élvezheti, azt is 6 0 -8 0  évig csu

pán. De valóban, azért igazságos 
vagy. M indenütt a világon ugyanaz 
az idő múlik. Minden emberben, akár 
fehér bőrű, akár fekete, akár gazdag 
vagy szegény, az őskorban vagy 
a jelenkorban él, azonos idő pereg.

Ez alatt a rövid idő alatt kell fel
nőnie, önálló emberré válnia. A lkot
nia és dolgoznia. Idő, idő, tudom, 
hogy nem állsz meg senki kedvéért 
sem. Egyikőnk sem tud uralkodni 
feletted. Mindenki a tudása szerint 
gazdálkodhat veled.

M iért nem válaszolsz? Miért nem 
mondasz m ár valamit?

A szobámban csend. Csak az óra 
ketyeg: TIK-TAK, TIK-TAK. Jó l van, 
tudom, hogy edzésre kell mennem. 
Pedig milyen jó  lenne, ha még egy 
kicsit délután öt óra lenne. Legalább 
egy fél órán át. Szívesen elmélked

nék még az időről, talán rájönnék 
valamire. A nagy titokra, habár...

Talán azt szeretném legjobban 
tudni, m i lettem volna, ha a régi 
Egyiptomban szülétek. Fáraó vagy 
rabszolga? Vagy ha a második vi
lágháború idején élek? Az idő tudna 
csak válaszolni. Ám  az idő hallgat.

Emberek születnek, meghalnak, 
örülnek, bánkódnak. Várak, gyárak 
városok épülnek, dőlnek romba. 
Minden változik, de az idő változat
lan és legyőzhetetlen.

„A z  időből ered jó  s rossz 
belőle lett, m i létezik,

'• megsemmisíti és ismét 
újrateremti lényeit."

(Mahabharata)

HERCEG Violetta.
Moravica
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OSZLOPREJTVÉNY

Vízszintes sorok: 1. Falu Bács
kában, 2. Nem m in d ..., am i fénylik,
3. Az egyik Vajdaságban élő nemze
tiség, 4. Férfinév, 5. Termést beta
karító (ember), 6. Kerti vetemény, 7. 
Lángolt, 8. Oktat, okosít, 9. Ébreszt 
ellentéte.

Függőleges I.: Virág.

K övesd í Angéla, Zenta
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Hejberger Szilvia, Adorján * Kovács Róbert, Sterbik Klára, Tóth Ild i
kó, Lengyel Tímea és Mónika, Ada • Góbor Zoltán, Szén Péter, 
Apatm « Tölgyesi Verona és Bandika, O llik Mónika, M itrovió Sandra, 
B laskovity Verona, Boldizsár Ilonka, Varga Robi, Becse • Kollár 
Anna, Bajmok • Mátájsz Sarolta és Manuella, Bezdán • Földi Andrea. 
Csatai Izabella, Kancsár Elizabetta, Csantavér • Csitári Judit, Da
rázs • Vóber Magdolna, Debelyacsa • Csete Csaba és Sára, Bácsi 
Zádor és Róbert, Balog Hargita, Feketics • Varga Pólyák Szilvia, 
Kancsár Melinda, Kovács Aranka, Horváth Piroska, Gunaras • Kó- 
szó Tibor, Kiss Norbert, Simon Beatrix, Horgos • Csóré Róbert, 
Kurnyák Giziké és Géza, Kishegyes • Hegedűs Gabriella, Kúla • 
Csesznek Zoltán, Keresztúr • Szabó Judit, Rekecki Ági és Attila, 
Lőrincz Zsolt, Pesti Melinda, Pesti Csaba, Kanizsa • K iss Róbert, 
Kupuszina • Barna László, Kevi • Hallai Rebeka, Dohár Ilona, Muzs- 
•ya • Tóth Marika, Mihályfalva • Daróczi Márta, Bagi Szilveszter, Ko
vács A ttila  és Angéla, Moravica • Sisa Károly és István, Martonos

* Kalmár Mónika, Farkas Katalin, Mohol • Bugyi Angéla, Magyarcser 
nye • Mérei Etelka és Valéria, Novo Miloéevo • Losonc Anasztázia. 
Orom • Pesti Arnold és Angéla, Orahovo • S inkovics Krisztián. 
Fejős István, Asztalos Ibolya, Kanalas Márta és Mónika, Palics • 
Törköly Csilla, Jankó Attila, Retek Brig itta, Pade • Szto js ity Kar- 
men, Majláth Magdika, Szabó Ella, Pacsér • Mezei Mónika és Melita. 
Muhi Attila, Csúcs Melinda, Ónozo Gabriella, Koliger János és 
Évike, Bálind An ikó és Szilvia, Mucsi Angéla és Marika, Sövény
házi Marika és Márta, G ödöllei Katica, Rákos Melinda, Ilonka es 
Ottó, Szabó Attila, Pecze Anna, Tokodi Zoltán, Péterréve • Sebők 
Attila, fa rkas  Igor, Both írisz és Ingrid, Meznerics RoJland, Csóvity 
Kornélia, Szabadka • Takács Tímea, Szenttamás • Malkácsi Ágnes. 
Titoverbász • Kocsis Zsolt, Topolya • Nagy Zsolt, Varga Szerénke 
és Dénes, Jánosi Zsolt és Attila, Temerin * Szakái István es Mihály. 
Tóba • Kecskeméti Anikó, Utrina • Jóba Saáa, Újvidék • Bata Andrea. 
Viánjevac • Szép Janika, Szép Évike, Verb ca • Jankovits Izabella. 
Zombor. • Mucsi Krisztián, Szloboda Tibor, Zenta. Bejegyeztem neve 
tek mellé a helyes megfejtéseket:

Ibolya

Könyvjutalm at kap:
Szabó Attila, Péterréve 
Bugyi Angéla, Magyarcsernye

OSZLOPREJTVÉNY

Vízszintes sorok: 1. Vajdasági 
szerbhorvát nyelven megjelenő gyer
meklap, 2. Vissza: nemesfém, 3. Női 
név (Arany János egyik leghíresebb 
balladájának szereplője), 4.
... banda -  a fúvószenekar köznyel
vi neve, 5. A tisztviselő munkahelye,
6. Fejfedő, 7. Gyógynövény (az utol
só előtti kockában kétjegyű mással
hangzó), 8. Nem hétköznap, 9. Ilyen 
ruha is van, 10. Útra bocsát, k i kísér,
11. őröl, 12. Erdei á llat kicsinye -  
ahogy a gyerekek nevezik.

Függőleges /.: Augusztusban 
még mindig tart, a ...

Farkas Zsuzsanna, Ada

1984. augusztus 3.«

A kék kabátos nyár. SIMONYI PÁLINKÁS DEZSŐ palicsi óvódás munkája. 
Óvónő: Csizmadia Piroska.
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( I )Marko PERIÉIN—KAMENJAR viharos napjai

(Részletek a szerémségi néphősről készülő könyvből)

„Hajdúk” Marko

Marko PERlClN-KAMENJAR, a partizán

Összetűzés a svábokkal
Gyakran emlegette ezt az esetet:
„Egy este betértem nagybátyám, Branko Lalovió 

kávéházába. Ennek az épületnek az udvarán dol
goztam különben mint bognár, s éppen valami va- 
csoránakvalót vásároltam, egy kétkilós kenyér és 
némi túró volt nálam. Útközben megkívántam egy 
pohárka pálinkát. Betértem hát a kávéházba és egy 
asztalra tettem a kenyeret. Ezen az estén a kávé
ház tele volt svábokkal és szerbekkel. Én magam
ban üldögéltem az asztalnál és éppen valami italt 
rendettem, amikor belépett a kávéházba két rendőr, 
Copf és Jaáa Weiner. Odajöttek hozzám és minden 
kérdezés nélkül leültek az asztalomhoz. Mindjárt 
arról kezdtek beszélni, ami Sviloában történt. Mon
dom nekik:

-  Hagyjatok békén, mi közöm nekem ahhoz, ami 
ott történt.

-  Te is sokat képzelsz magadról, úgy akarsz járni 
mint ők.

Engem elfogott a düh. Meg sem próbáltam ural
kodni magamon, hanem áthajoltam az asztalon 
és megütöttem JaSat, aztán felugrottam és előrán
tottam a késemet. Időközben Jole öcsém is megér
kezett. Az egyik rendőrt megragadta, lefegyverezte, 
elvette tőlük a pisztolyokat. Az egyik rendőr meg
próbált menekülni, de ón az ajtónál utolértem és a 
nyakába vágtam a késemet.

így ért véget az én legális életem Grgurevciben.

A kávéházból aztán egyenesen az erdőbe mentem.
De előtte felkaptam az asztalról a kenyeremet és 

csak azután vettem az irányt az erdő felé. Az eső 
egész éjjel esett. Teljesen átáztam, s hogy a baj 
nagyobb legyen, a gyufám is csuromviz lett, úgy 
hogy nem tudtam rágyújtani.

A Telefon nevezetű helynél, a forrás közelében, 
kis kalyibát -eszkábáltam magamnak. Jól megvá
lasztottam magamnak ezt a helyet, mert innen jól 
láthattam mindenkit aki az erdőben járt. Nagyon 
jóban voltam ón akkor egy svábbal, Stier volt a ne
ve, őt tették meg hivatalosan erdőőmek s én most 
abban reménykedtem, hogy majd arra jön... Minél 
előbb jelenteni akartam Bernajznak, (Kari Bemas- 
Bemajz), hol vagyok, hogy megtudjam tőle, mi most 
a teendőm. Két teljes napig senkivel sem találkoz
tam. Már azt latolgattam, hogy átmegyek Szerbiá
ba, ami semmi problémát nem okozott volna. 
Ugyanis, amikor a faluban megtudtuk, hogy Szerbi
ában kitört a felkelés, elhatároztuk, hogy ha kell, mi 
is átmegyünk Szerbiába, és ott együtt harcolunk 
a partizánokkal. Az ón kávéházi magatartásom is 
ennek az elhatározásnak volt a következménye. 
A nép között akkor már ilyen hangulat uralkodott: 
„Szerbiában harcok folynak, ha nincs itt maradásod 
-  van hova menned.”

Zivan Periöin Jole emlékezetében ez az eset fgy 
maradt meg:

„Július hónap utolsó napján, úgy este tíz óra 
körül, felébredtem hirtelen álmomból, és láttam, 
hogy bátyám ágya még üres. Gyorsan felöltöztem 
és átmentem nagybátyámék kávéházába, mely 
ugyanabban az épületben volt. Ott ült Marko két 
rendőrrel, Jaáa Weinerrel és Copfal. Leültem egy 
másik asztalhoz. Hallottam, hogy a sviloái tragédiá
ról beszélgetnek. Marko a két fivér védelmére kelt 
és egyre azt bizonygatta, hogy azok kénytelenek 
voltak megölni a csendőröket, a két rendőr meg azt 
hajtogatta egyre, hogy a megtorlás igazságos volt. 
(Különben a Dragió fivérek, Jovan és Ranko -  az 
egyik földműves, a másik meg kovács -  átszöktek 
Szerbiába. Rankót a fasiszták még 1941-ben főbe
lőtték, Jova meg a Podrinjei osztag 3. századának 
harcosa lett, melynek parancsnoka 2ika Tadió volt. 
Amikor 1945-ben visszatért Sviloába, azoknak fele
ségei, akiket 1941-ben a németek és az usztasák 
kivégeztek, szörnyen megtámadták és megvádol
ták. Jova az igazságtalan támadást nem tudta túl
élni és öngyilkos lett.)

1941 július végén kellemetlen eset történt Sviloi- 
ban. Már ezt megelőzően Jarak falu határában egy 
hazafi megtámadta a mezőőrt és elvette tőle a 
puskáját. Most a sviloái Dragió fivérek esetében 
másodszor történt meg Szerémségben, hogy meg
támadták a megszállókat. Az egyik Dragió fiú a volt 
jugoszláv hadsereg motorizált egységeiben szol
gált, és a kapituláció után egy motorkerékpárt ho
zott haza. A motort eldugta és nem szolgáltatta be a 
fasiszták felszólítására. (A kisbíró majdnem min
den nap kidobolta az újabb rendeleteket és elő í rá' 
sokat, melyek rendszerint ezzel fejeződtek be: „Aki 
pedig nem tesz ennek eleget, az golyót kap a fejé
be!”)

A Dragió fivéreket valaki beárulta és két csendőr 
jött ki értük. A bejáratnál az egyik fiút ütlegelni kezd
ték, mire a másik nekiugrott a támadóiknak, elvette 
az egyiktől a puskáját, és mindkettőjüket lelőtte. A 
fivérek kereket oldottak, de másnap jött a büntető 
expedíció; a legtekintélyesebb polgárok közül negy
venet letartóztattak, llokra vitték és ott kivégezték 
őket a Lovkánál.

Ezt a szörnyű tragédiát a grgurevci svábok dia
dalmasan fogadták és nyíltan fenyegetőztek a falu
ban: „Vigyázzatok, nehogy veletek is megtörténjen, 
ami a sviloSiakkal!"

Az állandó rettegés, és a sértett büszkeség a ha
zafiakból dacot váltott ki, úgy felgyülemlett bennük 
a düh, hogy minden pillanatban kitöréssel fenyege
tett. 1941. július 31-ón aztán Marko (Marko Peri- 
óin-Kamenjar) nyitotta meg az első biztonsági sze
lepet.

1984. augusztus 3.
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I

Marko vitája a rendőrökkel éles és igen epés volt, 
és amikor elérte a tetőfokát, Marko állonütötte JaSa 
rendőrt, aki összerogyott, mintha letaglózták volna. 
Copf hirtelen az ajtóhoz rohant, elővette pisztolyát 
és Markóra szegezte. Odaugrottam hozzá, elvet
tem tőle a pisztolyt, őt pedig kilöktem az ajtón. 
Míg Marko a bicskájával bajlódott, JaSa felemelke
dett és menekülni próbált, de az ajtónál Marko utol
érte és belevágta kését. Marko ezután összeszedte 
a legszükségesebb holmiját és az erdőbe ment.

Időközben, alighogy kiléptem az utcára, megér
kezett Copf két csendőrrel. Bevittek mindjárt a 
csendőrállomásra, elvették tőlem Copf pisztolyát, 
és azonnal elkezdődött a kihallgatás."

Hírhedtek voltak a fasisztáknak ezek az éjszakai, 
szadista kihallgatásai. Reggel aztán megengedték, 
hogy nagyapja, Gavra Peridin, átadjon neki 3000 
dinárt. Mitrovicán ezzel a pénzzel megvesztegette 
a járási börtön írnokát, aki kiállította neki az elbo
csátó írást.

Húsz napi Robinzoni élet
Időközben -  amíg Jole még Mitrovicán volt -  

Marko egy éjjel találkozott halálra rémült anyjával, 
aki az események hírére izgatottan sietett Leíim ir- 
ből Periéin nagyapóhoz. Marko azt tanácsolta any
jának, hogy a 20.000 dinár megtakarított pénzükkel 
váltsa ki Zivant, de az asszony Marko fia m iatt is 
aggódott, akit meg halálra ítéltek. „Ne okoskodj, 
öreg, vedd a pénzt és mentsd meg ¿ívant; én sza
bad ember vagyok, én az erdőben vagyok” -  nyug
tatgatta anyját.

Ellátta magát élelemmel, cigarettával és gyufá
val és meghúzódott Vasa Ciné budárházában, aki 
szívesen befogadta és váltig bizonygatta, hogy itt 
biztonságban lesz, mert kitűnő kutyája van, aki ki
lométerekre megérzi a fasiszták szagát. Szőlője 
közvetlenül a Periöin-birtok mellett volt, ahonnan 
Marko elláthatta magát gyümölccsel és zöldségfé
lékkel.

Egy este megint elindult kertjükbe, hogy vacsorá
ra krumplit hozzon magának, amikor összetalálko
zott egy grgurovci sváb bognárral. Mindketten úgy 
tettek, mintha nem látták volna egymást, de Marko 
tudta mit kell tennie.

Behúzódott az erdőbe, egy olyan helyre, ahon
nan szemmel tarthatta a kalyibát. Alkonyaikor Stier

rohant hozzá Bernas üzenetével, hogy megkezdő
dött a nagy hajsza.

Stierrel megbeszélte, hogy mindennap találkoz
nak a Mandarió blato egy forrásánál, hogy megtud
ja  tőle a híreket, ö  lesz a kapocs közte és Bernas 
között.

A hajsza alatt Stier erdőőr, akit a felfegyverkezett 
fasiszták vezetőjévé tettek, egyre távolabb vitte 
őket attól a helytől, ahol Marko tartózkodott.

Amikor 2ivan visszatért a mitrovicai börtönből, 
megbeszélte Markóval, hogy Belgrádba megy és 
kapcsolatot teremt Marko és saját számára, hogy 
átmenjenek Szerbiába.

Vagy húsz napig élt robinzonóletet Marko. Ber
nas azt javasolta neki, hogy ne menjen át Szerbi
ába, mert itthon, a FruSka gorán is szükség lesz rá. 
Ugyanis már nagyban folytak az előkészületek a 
mitrovicai börtön politikai foglyainak kiszabadítá
sára és ennél a műveletnél Bernas Markónak szán
ta az egyik kulcsszerepet. Ugyanis az összes ifjak 
közül -  akiket a JKISZ és a párt kerületi bizottsága 
kijelölt arra, hogy megvárják a rabokat a kiásott ka
nális kijáratánál, a börtön falai alatt -  egyedül Mar
ko volt katonaviselt és csak 6 rendelkezett szolid 
katonai ismeretekkel. A csoport a következő hat 
tagból állt: Boáko Palkovljevió-Pinki, a technikai is
kola végzett tanulója, és újvidéki társai, Timotije 
Stankov és Steva Kovaljov, aztán Jovan Stokovac 
Joe, Matija Hudi fémmunkás a JKISZ tagjai, Ljuba 
Momőilovió rumai egyetemista és társa, a szintén 
rumai Bora Gavrilovió kereskedősegéd.

Marko erdei remeteéletének tizenkilencedik nap
ján, Bernas megüzente neki, hogy nyolc után, amint 
besötétedik, legyen kint a legelőn, ahol Marko 
Radivojevió Ribar vár majd rá. Megegyeztek a je l
szóban és még aznap este Marko együtt volt az if- 
jakkal Bernas budárházában.

Ismertették vele az akciót, amely rájuk vár, és 
kikérték a véleményét a legmegfelelőbb útirányt 
illetőleg.

A fekete, szakállal benőtt Marko az ifjak szemé
ben sokkal idősebbnek tűnt, mint valójában volt. 
Sokuk visszaemlékezése szerint, suttogva adták 
egymásnak a hírt, hogy nagy vállalkozásukban 
„hajdúk Marko” is csatlakozik hozzájuk. Pinki ezzel 
a kérdéssel fordult hozzá:

-  Bácsikám, akarsz egy puskát?
-  Akarok -  örült meg Marko.
Joe visszaemlékezése szerint Marko olyan bol

dog volt. hogy megható volt nézni. Olyan elógedett-

AZ ANEKDOTÁK VILÁGÁBAN

Amikor Marko Periéin öccse ¿ivan 
nyolcéves volt, egyszer sírva jött haza, 
mert egy fiú, Paja BalaS megverte. Marko 
kirohant a házból, mint a förgeteg. Szülei 
hiába kiabáltak utána, hogy jöjjön visz- 
sza. Hogy mi történt aztán közte és Paja 
között -  nem tudni. Bizonyára szemlél
tető módon mutatta meg neki, hogyan 
védi meg az ember az öccsét. Elég az 
hozzá, hogy Paja szülei nemsokára vas
villákkal felfegyverkezve állítottak be 
hozzájuk. Boka meg Draginja, Marko 
szülei, alig tudták őket megnyugtatni és 
meggyőzni arról, hogy a gyerekek vere
kedése miatt nem érdemes a szülőknek 
is hajba kapni.

Marko Mitrovicán, ToSa Rajkovié bog- 
nármestemél tanulta ki a mesterséget. 
Toáának apja is, nagyapja is bognár volt, 
de ő, hogy városiak lettek, szerette volna 
iskoláztatni gyerekeit. Marko gyakran 
hallhatta, amint fiait oktatta: „Nekem 
nincs arra pénzem, hogy taníttassalak 
benneteket, ha tehát nagyurak akartok 
lenni, szorgalmasan kell tanulnotok, 
hogy felvegyenek benneteket a tiszti is
kolába vagy a papokhoz, ahol ingyenes 
aZ iskoláztatás.”

Ez a szigorú, de igazságos mester ina
sait is keményen fogta. Egyszer Marko 
egy ínastársa segítségével, a szomszéd 
kertjében megtömbe bőröndjét szőlővel. 
Feltűnt a mesternek, hogy a bőrönd körül 
sok a muslinca, megkérdezte hát Mar
kétól, honnan a szőlő.

-  Anyám volt itt, ő hozta!

ToSa mester jól tudta, hogy ez hazug
ság volt, ezért ráparancsolt a két suhanc- 
ra, hogy kövessék. Egyenesen a rendőr
ség felé vette útját. Amikor belépett a 
rendőrség kapuján, a két fiú úgy begyül- 
ladt, hogy sarkonfordultak és visszaro
hantak a műhelybe. Mire a gazda haza
ért, ők ketten olyan szorgalmasan dol
goztak, mint még tán soha. De a leckét 
megjegyezték és attól kezdve soha eszük
be se jutott, hogy más kertjét megdézs
málják.

v  - J

nek látszott, mintha már a fél háborút megnyerte 
volna.

Markónak ugyanis addig csak pisztolya volt. Ami 
pedig azt illeti, hogy a csapat hogyan volt felvegy- 
verkezve, azok akik közülük túlélték a háborút, se
hogy sem tudnak megegyezni. Marko azt állítja, 
hogy mindannyian puskát kaptak, és még egy fe
lesleg is maradt, amit később Paáko Romacnak ad
tak. De abban mind megegyeztek, hogy pisztolya 
és kézigránátja m indannyiuknak volt.

Olga JOVANOVIÓ ÖEREVICKI

(Folytatjuk)Jelentéstétel Josip Broz Tito főparancsnoknak a vajdasági brigádok tízáves ávfordulóján, 1953
szeptember 27-én, Rumén
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Matt két lépésben

A sötét korrekció (hasogatás) 
témáját sokszor bemutatták már, 
de az alábbi két feladvány szinte 
hihetetlen teljesítményt mutat: 
kétszeresen ábrázolja a témát, 
méghozzá miniatűrben.

-m w r

m  V  w

a b c d e f g h

Figyeljük meg, hogy a kulcslé
pés után mi következne a sötét 
tisztek általános ellépésóre, 
majd pedig az általános fenyege
tést védő konkrét lépéseikre.

Mindkét állásban világos indul 
és 2 lépésben mattot ad.
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P L U S Z
E G Y
V I C C

Helyezzük el az alábbi szavakat, be
tűcsoportokat -  öt kivételével -  az 
ábrában. Egy szót (SALAK) könnyí
tésül elóre beírtunk. Az öt megma
radt szóból az alábbi vicc poénját ál
líthatjuk össze:

Álmából ébred a pityókás bácsi az

árokszélen, és látja, hogy ló nélkül 
áll a fogata.

-  No már most -  gondolkodik han
gosan - ,  vagy ón vagyok én, és ak
kor ellopták a lovamat, vagy nem én 
vagyok ó n ,... (folytatása a rejtvény
ben).

Kétbetűsek: AK, OF, OS, ÓM,
SL, SR, TC, ZA.

Hárombetűsek: ARZ, AVA, ÁRI, 
DIR. EGY, EST, HÁP, MEG, NUT, 
ÓVÁ, RÖG, SIN.

Négy betűsek: ARAL, AZÓT, FA
KÓ, LAZA, LIÁN, ODOR, OLAF, 
ÓKOR, RADÓ, RÁlR, TÓNI, TRIÓ.

ötbetűsek: AKALI, AKKOR,
ALAKI, ALIKA, AMARA, AVATÓ, 
BOLTI, BORUL, DARAB, DARAB, 
FALAT, FOKOK, KOKAS, KORAI, 
LICIT, OKÍTÓ, OKOLO, OLIKA, 
OLÍVA, RODIN, SINAI, SKART,
s zAl a , t Ag a s , t ir o s , u n it a .

Hatbetűsek: ADATOL, AGA KÁN, 
ATLASZ, ÉSZTEK, LABODA, SZA- 
TÍR.

Hótbetüsek: HÓDOLÁS, KARA
KÁN, KIKACAG, LAKOLÁS, LANO
LIN, NEKITOL, PARAKMÉ, PARÓ
KIA, RADÍROZ, TAKAROS.

Nyolcbetűsek: POROSZLÓ,
SZEKERET, SZÓTAGOL, TALÁL
TAM.

Kllencbetűsek: CSALLÓKÖZ, FI
LOLÓGUS.

■amutatya: 
B A R M I Jóxaaf

M E L Y I K  S Z IN T  
V Á L A S Z T J A ?

Egy ötvenkét lapból álló csomagot az asztalra te
szek és megkérdem az egyik nézőt, melyik színt akar
ja: a pirosat vagy a feketét? Miután a választás meg
történt, egy cédulára felírok valamit és az összehaj
tott cédulát az asztalra teszem. A  néző most felveszi 
a csomagot és megkeveri. Aztán mindig két lapot 
vesz le a csomagról és megfordítja őket. Ha kezdet
ben a néző a piros színt választotta és a két megfor
dított lap piros, akkor ezeket, színnel felfelé, maga 
elé teszi. Ha a két megfordított lap fekete, akkor azo
kat elém rakja. Ha viszont a két megfordított lap kö
zül az egyik piros, a másik pedig fekete, akkor mind
kettőt a zsebébe teszi.

Miután az egész csomagot a néző így szétválasz
totta -  ami a legcsodálatosabb, közben bármikor ke
verhet is -  végül megszámolja, hogy neki hány piros 
és nekem hány fekete lapom van. A  piros lapok szá
ma néggyel több, mint a feketéké.

A  néző elolvassa a cédulát, melyen az áll: „Önnek 
néggyel több piros lapja van, mint nekem fekete.” 
Tehát a jóslat tökéletes!

BEMUTATÁS: Csináljuk előbb végig a trükköt a 
fent leírt módon egy megkevert csomaggal. Végül 
ugyanannyi piros lap lesz, mint amennyi fekete. Ez 
törvényszerű dolog és mindig így van!

Hogy a fenti jóslat sikerüljön, ahhoz kezdetben ti
tokban el kell venni a csomagból négy fekete lapot. 
Akkor végül négy piros lappal több lesz. Ha esetleg 
két feketét veszünk el, akkor két pirossal lesz több. 
Természetesen ha piros lapokat veszünk ki a csomag
ból, akkor a fekete lapok száma lesz nagyobb. Ebből 
kifolyólag a jóslat szövege változtatható és a trükköt 
többször is meg lehet ismételni.

Figyelem! A jóslat attól függ, hogy milyen lapokat 
veszünk titokban el és még attól, hogy a trükk fo
lyamán melyik színt választja. Tegyük fel, hogy négy 
fekete lapot vettünk ki a csomagból. Ha a néző a pi
ros lapokat választja, akkor neki néggyel több piros 
lapja lesz, mint nekem fekete. Tehát ezt kell a cé
dulára felírni. Ha viszont a néző a fekete szín mellett 
dönt, akkor neki néggyel kevesebb fekete lapja lesz, 
mint nekem piros. A  jóslatot ilyen formában kell fel
írni!

i1984. augusztus 3.
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49 ♦ 50 a51 a52 a53
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61 62 ♦ 63 64 #65
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76 77 78

179 ♦ ♦ 80
-------

81 *♦ 82 83 *
Ebben a keresztrejtvényben Petőfi Sándor: Milyen lárma, milyen vigadalom! cfmű versének két 

sorát rejtettük el. Megfejtésül ezt kell beküldeni.

1 ■ Csekklappal
7. A festék kikeverésére való, kézben tartható 

lemez
14. Őseit
16. A Sarajevo labdarúgója
18. Záray Károly
20. A versidézet első sora
23. Kettős mássalhangzó
24. Ürügy, kibúvó
25. Áru burkolatának, göngyöletének súlya
26. Az, aki valamit megalkot
27. . . .  Sekulió zomborl női kézilabdacsapat
29. Csapadék
31 ■ ■.. Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt első 

titkára
32. Norvégia, Uruguay és Thaiföld nemzetközi 

autójelzése
33. Tatarozott
?6- Aki a szóban forgó házban, lakásban lakik 
37. Egykor ismert amerikai teniszező
39. Szélesre nyitás 
40- Rangjelző
42. Természeti környezetben élő, nem gondozott 

nem nemesített

43. Valami közelében lent
4 5 .. . .  catechu a betelpálma latin neve
47. Dalait
48. Késéssel érkezni
50. Mohamedán fejedelmet
52. ... Bernhardt francia színésznő
54. Dámvad (é. h.)
56. Nőnemű felnőtt
57. Kelendő
59. Szárazföldnek vízzel határos része 
61. Madár, latinul
63. Futás
65. Ló elindítására, nógatására ezt a szót 

használják az angolok
66. Zömmel Spanyolország és Franciaország 

határvidékén élő nép
68. Az egyik szülőm
69. P e e r ... Werner Egk háromfelvonásos operája
70. Alapvető természeti törvényeit
72. Nyomás, horvátul
74. Francia impresszionista zeneszerző
75. A nátrium vegyjele
78. Személyes névmás
79. Chris ... Lloyd amerikai teniszezőnő
80. Fegyveres összecsapást kezdeményez
82. Sovány, beesett horpaszú
83. Fekete posztóval letakart állvány, amelyre 

a koporsót temetés előtt ráteszik

Függőleges sorok:

2. Kötőszó tiltó mondatok kapcsolására
3. Valami elé, népiesen
4 . Mázolja
5. Cincinnati ... Edward G. Robinson 1965-ben 

forgatott film jének címe

6. Enni ad
8. Amerikai katona
9. Pártok vagy államok közti szövetség

10. Valaminek az égését megszünteti
11. Folyékony üzemanyagot vesz föl
12. Toka egynemű betűi
13. Lapszerű anyagot meghatározott méretű és 

alakú darabokra vágnak, hogy valamit 
készíthessenek belőle

15. Sivatagban teveháton utazó kereskedők 
csoportja

17. Nyíláson át rázás hatására nagyobb felületen 
eloszolva hulló

1 9 ....  Kinski német színész
20. A versidézet második sora (a huszadik 

kockában kettős mássalhangzó)
21. A  rendi Magyarországon a király után

a legmagasabb közjogi méltóság viselője
22. Harapás
23. Barom, szerbhorvátul
28. Akiben bőven van tetterő
30. Ugyanaz, mint a vízszintes 40.
34. Vissza: szellemóriás
35. Különféle színek együttese
38. Valaminek kicsi alkotórésze
41. Leérkezik
44. Gyötrő fájdalom, névelővel
45. Magyar kártyában a legkisebb értékű figurád
46. Folyadéknak csőből való kleresztését lehetővé 

tevő, illetve áramlását szabályozó szerkezet
49. Ott bent
51. William Powell egyik film jének címe
53. Táplálékkal látlak el
55. Hegy Belgrád közelében
57. Lábfej alakú keményfa forma
58. Nagyobb ecset (az utolsó kockában kettős 

mássalhangzó)
60. Sárga, pettyes héjú, apró téli alma
62. Valamely testi szervvel kapcsolatos
64. Zajeöari autójelzés
67. Mely személynek?
69. A szájüregnek a gége és a nyelőcső felé 

folytatódó része
71. Ugyanaz, mint a vízszintes 25.
73. K á d á r... magyar népballada
74. Keret
76. A vízszintes 32., 39. és 52. első betűje
77. Gyorsasági versenyeken megteendő út
79. Az einsteinium vegyjele
81. Visszanyújt!

K. Gy.

A megfejtők közül könyvjutalmat kap: 
MIKOVITY Piroska 
25211 Nemesmilitics 
Októberi forradalom út 38.

A z előző számban k ö zö lt rejtvényele m egfe j
tése:

P lusz egy v icc: -  A nyu, csak nem akarsz még
egy gyereket venni?
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Elmer Carpenter

Magam sem tudom, miért, 
de éreztem, hogy a csütör-. 
toki nap végzetes lesz va
laki számára. Morgós hangulat

ban bújtam ki az ágyból és a reg
geli sem ízlett. Megittam egy po
hárka vörös bort, de az sem vi
dított fel. Az irodában természe
tesen nagyon rossz hírekkel vár
tak.

-  Felügyelő úr -  szólított meg 
a titkárnő, amikor letettem a ka
lapomat -, olvasta a reggeli lapo
kat?

A méregtől majdnem felrobban
tam. Terjedelmes beszámolót a 
Giacobetti ékszerboltban történt 
rablásról. Egy 40000 font értékű 
gyémántgyűrűt fújtak meg. A be
törést egy héttel ezelőtt követték 
el. Csak egyféleképpen csíphet
tem el a tettest. Ha leleplezem, mi
közben a gyémántgyűrűt értékesí
teni akarja. Az alvilágban csak 
úgy nyüzsögnek a zugárusok. Most 
pedig a lapokban nagy dobra ve
rik az ügyet. A főnök nagyképűen 
kijelenti, hogy a tettes neve ismert 
és letartóztatása csak percek kér
dése.

Szikrázó szemmel rontottam be 
a főnök irodájába.

-  Tisztában van maga azzal, 
hogy mit követett el? -  kérdeztem 
ingerülten.

-  Nem történt semmi -  mondta 
a főnök mosolyogva. -  Az újság
író kérdez, a rendőrség főnöke vá
laszol. izgalmasabb lesz a nyomo
zás, barátom. Ne csüggedjen. Úgy 
tudom, hogy egy vadászkopó szí
vósságával hajszolja a bűnöző
ket.

Nem válaszoltam. Mélységesen 
gyűlöltem a főnököt, aki az újság
írók hathatós támogatásával nép
szerűsítette magát. A hírlapírók 
a rendőrfőnök politikai karrierjét 
egyengették. Ez az ember semmi
től sem riadt vissza és nem válo
gatott az eszközökben. Dagado
zott a melle a büszkeségtől, ha a 
neve az újságban szerepelt.

Jonathan Franknak volt egy 
használt holmikat árusító üzlete, 
amely jól jövedelmezett. Csak ne
kem volt tudomásom az öreg pisz
kos ügyeiről, de hallgattam. Nagy
vadra vadásztam. Frank lopott 
holmival kereskedett, tehát ösz- 
szejátszott az alvilággal, de a rend
őrséggel is. Ez volt Jonathan élet- 
stratégiája.

Örömtől sugárzó arccal nyitott 
nekem ajtót.

-  Felügyelő úr -  hadarta lelke
sen—, ismerjük az ipsét. Ma reggel 
beállított a boltba Peter Miles és 
nagy feneket kerítve a dolognak 
elmondta, hogy nála van a gyé
mántgyűrű. Nem hozta magával, 
de megkérdezte, megköthetjük-e 
az üzletet.

-  Gratulálok, Jonathan -  mond
tam és megszorítottam az öreg ke
zét. -  Mondd meg neki, hogy dél
után három órakor átveszed tőle 
az árut.

-  Nálam akarja letartóztatni?
-  Természetesen.
-  Ez nem a legszerencsésebb 

megoldás, felügyelő úr.

-Igazad van, Jonathan, mint 
mindig -  sóhajtottam fel. -  Ne ag
gódj ... elcsípem a fickót. Még 
mindig a Manchester úton lakik?

Visszasiettem az irodába és ma
gamhoz rendeltem Youngot és 
Wardot. Mindig számíthattam a 
fiatal detektívek segítségére. Le
ültettem őket és előadtam a ter
vemet.

-  Fiúk -  mondtam -, szép fel
adattal bízlak meg benneteket. 
Az adatok: Manchester út. Peter 
Miles. A  fickó pontosan három 
órakor a Giacobetti-féle gyémánt- 
gyűrűt szeretné átadni Jonathan 
Franknak. Menjetek a Manches
ter útra és várjatok. Ha Miles el
hagyja a házat, akkor tartóztassá
tok le.

Mindez délelőtt tizenegy óra
kor történt.

Young tizenkét órakor jelentke
zett először.

-  Felügyelő úr -  mondta halkan 
-, az a gyanúm, hogy a lakásban 
senki sem tartózkodik. Meglehet, 
hogy még mindig alszik?

-  Lehetséges. Üljetek be a ko
csiba és várjatok.

Egy óra elmúltával Young ismét 
felhívott.

-Felügyelő úr... az egér besé
tált az egérfogóba. Most fordult 
be a házba.

-  Magához veszi a gyémántgyű
rűt. Jól nyissátok ki a szemeteket.

Attól féltem, hogy megőrülök. 
Fél háromkor nem bírtam tovább. 
A fejembe csaptam a kalapomat. 
Már-már becsaptam magam mö
gött az iroda ajtaját, amikor meg
csörrent a telefon. Ezúttal Ward 
hívott fel.

-Felügyelő úr... a dolog nem 
ment simán. Megszólaltak a fegy
verek. Miles átkozottul jól céloz.

-  Mi történt?
-  Young...
-  Meghalt?
-  Megölte.
-  Azonnal küldök még néhány 

embert.
-  Nem szükséges. Eltaláltam a 

lábát és lefegyvereztem. A gyé
mántgyűrűt magamhoz vettem. 
Ebben a pillanatban érkezett meg 
a rendőrségi mentőautó. Őket is 
értesítettem.

-  Maradj a helyszínen. Várj meg, 
Ward.

Az utca tele volt szenzációra 
éhes újságírókkal. A  rendőrségi 
kocsiktól alig lehetett mozogni. 
Young holttestét már elhelyezték 
a mentőautóban. Nekitámaszkod
tam a kerítésnek és majdnem fel
ordítottam. Nagyon kedveltem a 
rokonszenves fiút, aki a napokban 
vezette oltárhoz azt a lányt, akit 
szeretett.

A házfelügyelő felvezetett Mi
les szobájába. Az asztalon felfe
deztem az egyik reggeli újságot. 
Az első oldalon a főnök fényképe 
és mellette a „híres” beszámoló, 
amely szerint a rendőrség nyo
mon van és a tettes hamarosan 
hurokra kerül. Ezzel a maszlag
gal etette a közvéleményt a főnök.

-  Miles elolvasta a cikket -  je
gyezte meg Ward. -  Talán meg
értette, hogy a nyomába eredtünk. 
A fegyvere csőre volt töltve. Tes
sék ... a gyémántgyűrű... a zsé- 
bében volt.

Szürke arccal hagytam el a be
törő szobáját.

Bevágódtam a liftbe. A  tizedik 
emeleten hagytam el a barátság
talan teknőt. A főnök titkárnője 
csodálkozva nézte feldúlt arco
mat, de nem szólt egy szót sem.

-  Maga? -  lepődött meg a főnök.
-  Mit akar már megint?

Az ablak mellett állt és cigaret
tázott. Szó nélkül átnyújtottam 
a gyémántgyűrűt.

-  Ez az?
-E z.
-Pokoli. Mégis megtalálta. A 

tettes neve?
-  Peter Miles.
- A  marha! Megleckéztetjük 

őkelmét. Legalább öt esztendőt 
sózunk a nyakába. Miles lesz az 
elrettentő példa, hehehe. Ez... ez 
a gyűrű egyszerű hamisítvány, 
kolléga. Giaccobetti hamisítvá
nyokat tart a bura alatt, hehehe.

-  Hamisítvány? Tudja-e, főnök, 
hogy ezért a hamisítványért Young 
a életével fizetett?

-  Meghalt?
-  Miles lelőtte.
-  Ilyen az élet. Munkahelyi bal

eset.
A következő pillanatban a főnö

köt átlöktem az ablakpárkányon, 
majd behívtam a titkárnőt.

- A  főnök lepottyant a tizedik 
emeletről -  mondtam egykedvűen.
-  Munkahelyi baleset.

Mindenkit 
érhet baleset

J984. augusztus 3.
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-  Te, ez a pénztárosnő úgy mosolyog, mint aki tudja, hogy ez a 
temérdek pénz nem lesz elég a kosérnyl áruért.

HALLOTTAM EGY VICCET
-  Anyu, minden szomszédunk megy 

nyaralni, csak mi nem.
-  Örülj neki, addig is tiszta lesz a leve

gő...
BALATON Lajos, Moravica

-  Mit keres, asszonyom? -  kérdezi a 
strandőr.

-  A fürdőruhámat.
-  Fekete, fényes, szürke pöttyökkel?
-  Igen.
-  Ne keresse, magán van.
-  Jaj de örülök, köszönöm. Már úgy fél

tem, hogy fürdőruha nélkül kell haza
mennem.

KATONA Borbála, Buránysor

Két szomszédasszony beszélget:
-Tavaly a lányomnak megjósolták, 

hogy a tengeren megismerkedik egy kül
földivel, aki feleségül veszi, ő meg hálá
ból ikreket szül majd neki.

-  És bevált a jóslat?
-  Csak részben. Az ikrek már megvan

nak!
SALAMON Katalin, Kikinda

CSAK NÉVTELENÜL
Újságíró látogat az egyik gyárunkba.
-  Nálunk azt se tudják, ki iszik, ki fizet. Mindenki azt 

csinál, amit akar. Az önigazgatásról meg jobb nem be
szólni! Vezetőink terveznek, javasolnak, határoznak.

-  Ha már így áll a helyzet, én amondó vagyok, hogy min
dent ki kell teregetni: Meg kell írni az újságba. A hibákról 
beszélni kell, mert ez is egyik módja, hogy a dolgok rendes 
kerékvágásba kerüljenek. Én mindent, ahogy mondtátok, 
megírok.

-  De bennünket nehogy említs!
-  Miért?
-  Mert félünk azoktól, akik szerint nem olyan fekete az 

ördög, mint ahogy mi lefestettük.
Másnap az újságíró ismét ellátogatott a gyárba, hogy 

megnézze az érem másik oldalát is, hogy meghallgassa 
a vezetőket is.

-  Állíthatjuk, hogy munkaszervezésünk, munkafegyel
münk, termelékenységünk, takarékosságunk irigylésre 
méltó szinten van. Közösségünkben a munkás szava a 
döntő. Ók javasolnak, ók vitatják meg, ők váltják valóra. 
Tehát minden folyamatban benne vannak. A munkafelté
telek jók, a jövedelem az előirt szinten és csakis teljesít
mény szerint alakul. Adottak a feltételek a fejlődéshez.

-  Ha már ilyen rózsás a helyzet, elvtársak, dobra kéne 
verni, mindent meg kéne Imi. A pozitív jelenségeket nyil
vánosság elé kell tárni, hogy mindenki pontosan értesül
jön, mi mindent érnek el azok, akik helyesen cseleksze
nek.

-  írd meg, elvtárs, írd meg, de bennünket, vezetőket ne 
említs!

-  Miért, talán ti is féltek?
- A  túlnyomó többségtől, akik a saját bőrükön érzik, 

hogy nem éppen így van, ahogy mi állítjuk.
Slobodan 2lvanovió

O L IM P IA

Izgul már országunk
minden ia-fia,
mert kezdődik a XXIII.
Nyári Olimpia.

Los Angelesben 
mi is ott leszünk, 
és éremosztáskor 
leroskad két kezünk.

Tudja ezt rólunk már 
a széles nagyvilág, 
hisz közismert: mi nyerjük 1 

meg az olimpiát.

Persze, csak akkor, 
lássatok csudát, 
ha azt is pontozzák -  
a sok üres dumát!

SZŰCS Imre

Biztonsági Intézkedés

1984. augusztus 3 ..

CAKK

-  Lombik-kecske.
-  Ez csak tévedésből történhetett.

-  Megfejték a bakkecskét.

CIKK

-M ilyen  a tökéletes vaníliafagy
lalt?

-  Amilyent a mi fagylaltéraink ké
szítenek.

- ? ? ? . . .
-  Ha nem hiszi, járjon utána. (Ha 

még tud gyomormosás után.)
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FŐNT: A biliárdozó idős hölgy nem más, mint 
ELISABETH brit anyakirálynő. A 83 éves 
matróna állítólag olyan eredményesen forgat
ja a dákót, hogy JOHN VIRGO biliárd-világ
bajnok kijelentette: „Az anyakirálynő született 
talentum. Ha korábban kezd foglalkozni ezzel 
a sporttal, minden bizonnyal komoly konkur- 
rensem lenne”. Egyébként egy londoni ifjú
sági klubban demonstrálta nyilvánosan eme 
ügyességét. (Time)

LENT: Természetesen nem arról van szó, 
hogy hölgyek is teljesítenek szolgálatot a NÉ
METORSZÁGBAN állomásozó AM ERIKAI 
CSAPATOKBAN, hanem egyszerűen arról, 
hogy újabb dívatsikoly jelentkezett: a M IL I- 
TARY-LOOK. A hölgyek minden olyan vise
letét kedvelnek, ami egyenruha-szerű. Á llító 
lag az a magyarázata ennek, hogy a férfiak 
szívesen vállalják a szerelmi küzdelmet az 
uniformishoz hasonló öltözetű nőkkel -  mert
hogy szigorúbbnak látszanak?! (Life)

FÖNT: NYUGATON egyre inkább terjed a gyógykezelésnek 
olyan módja, amelynek kevés köze van a mai orvostudo
mányhoz, s amelyet egyre inkább „természetesnek” nevez
nek. Ebbe minden beletartozik: a modem gyógyászat által 
elismert akupunktúrától kezdve egészen a közönséges ku- 
ruzslásig. Ilyen például az úgynevezett INGER-TERÁPIA. 
A testnek bizonyos részeit megkenik valamilyen szerrel, az
tán kis burákkal leborítják, s bennük megritkítják a leve
gőt. Leginkább az akupunkturális pontoknak megfelelő he
lyeket ingerlik ily módon. Ezt szemlélteti képünk. (Quick)

LENT: Vetkőző, sőt teljesen NEKIVETKŐZÓ NŐT látni a 
strandokon -  immár nem számít ritkaságnak. Eljutottunk 
odáig, hogy a fürdőhelyek szinte versenyeznek abban, mek
kora szabadságot, helyesebben: szabadosságot engedélyez
zenek e tekintetben. Ennek magyarázata, hogy ÉVA ŐS
ANYÁNK óta mindig a nők csábítják valamire a férfiakat, 
így hát ha ők jó l érzik magukat -  megkedveltetik a helyet 
udvarlójukkal, férjükkel is. Érthető, nemde? fStem)

,1984. augusztus 3.

FÖNT: Az idei Európa-bajnokság után a Né
met Labdarúgó Szövetség menesztette JUPP  
DERW ALL szövetségi kapitányt. Az új ka
pitány FRANZ BECKENBAUER, a münche
ni BAYERN, a német válogatott és a New 
York-i COSMOS híres középhátvédje. Érde
kes: 40 év alatt a németek mindössze három 
kapitányt váltottak -  Beckenbauer a negye
dik. Talán túlozunk, ha azt állítjuk, hogy Ju
goszláviának vagy húsz kapitánya volt. Tán 
ezzel magyarázható az az óriási különbség, 
ami a két válogatott eredményessége között 
van. (Bunte)



A világ 4 sarkából 51

LENT: A képen látható hölgy neve CHRI
STIE BRINKLEY. 29 éves és a világ legjob
ban fizetett fotomodellje. Ha hiszik, ha nem, 
egy munkanapjáért 20 000 dollárt, azaz há
rommillió dinárt kap! Ha megjelenik a film 
vásznon vagy a tévé képernyőjén, állítólag 
fölgyorsul az AM ERIKAI FÉRFIAK szívve
rése. Szép az arca, 176 centiméter magas, 56 
kilós, arányai pedig a következők: 90-60-90. 
Mégis szomorú. Mint mondja, nem azért lát
ható gyakran más-más férfival, mert válogat, 
hanem azért, mert nem tudja őket megtarta
ni. (Life)

FÖNT: HEIDI BRÜHL német színésznő igen zokon vette, 
hogy féltestvére, SABINE SAUVANT fotómodell, esetleg 
színésznő szeretne lenni, s ebbéli szándékát megvalósítan
dó, meztelenül pózolt a PLAYB O Y című férfimagazinnak. A 
nagy szigor annál furcsább, mivel Heidi sem idegenkedett az 
effajta önreklámtól, igaz, vagy másfél évtizeddel ezelőtt. A né
met lapok fölteszik a kérdést: az erkölcscsőszségre való haj
lam a korral együtt já r ...? (Playboy)

LENT: Fölösleges, de a nyári témaszegénységnek tökélete
sen megfelelő „problémát” feszegetnek az osztrák lapok. Föl
teszik a kérdést: erkölcstelen dolognak számít-e, ha férfiak 
és nők együtt szaunáznak? Tudjuk, vannak nudista strandok, 
amelyeken együtt mozognak meztelenül férfiak és nők, fiata
lok és öregek. Azt is tudjuk, hogy immár egyik nyilvános für
dőhelyen sem igen ellenzik a meztelenkedést, hiszen az ilyes- 
n‘t pénzt hoz a házhoz, pontosabban: ha e tekintetben aka
dékoskodnának -  elkergetik a vendéget. Akkor hát miért ne 
Meztelenkedhetnének együtt a szaunákban? (Bunte)

FÖNT: CORINNE PA R PA LA IX  (22) marseil- 
les-i fiatalasszony, úgy került a sajtó figyel
mének központjába, hogy gyermeket kíván -  
férjétől. Férje ugyanis ondót helyezett letét
be egy párizsi klinikán, amikor megtudta, 
hogy rákos beteg, s a kemoterápia következ
tében magtalan maradhat. Remélték fölgyó
gyulását, ám a múlt év decemberében meg
halt. Corine követeli az ondó kiadását. Az in
tézet elutasította kérelmét, s a dologból bíró
sági per lett. (Paris Match)

LENT: Pár évvel ezelőtt néhány tudós azt ál
lította, hogy a FÖLDKÖZI-TENGER, s an
nak minden beltengere szennyezett, élővilá
gát pusztulás fenyegeti, strandjai egyre mér- 
gezettebbek. Az idén kiderült, hogy ez nem 
áll, a tenger kristálytiszta, tisztább tán, mint 
bárhol a világon. Csupán a francia partokra, 
az Adria északi részére, s helyenként Egyip
tom és Spanyolország partjaira vonatkozik ez 
az állítás. (Quick)

1964. augusztus 3 .. l ' . - V



52 Szabadkai Újság

A félévi zárszámadás eredményei a Severben

E R E D M E N Y E K  
ÉS G O N D O K

tr

\ \

í_—V" o'"' uV.',S '
V  • '  V

szabadkaiak érdeklődé
sének középpontjában hó
napok óta a Sever munka- 

szervezet áll. A csaknem egymilli- 
árd dináros veszteség fedezésé
nek kérdése, a termelési gondok 
megoldása, az 5 - 1 0  százalékkal 
csökkentett keresetek a 6000 dol
gozón kívül csaknem 2 0 0 0 0  em
bert érintenek közvetlenül, köz
vetve pedig valamennyiünket. 
Ama bizonyos zárszámadás köz
zététele óta ülés ülést követett a 
munkaszervezetben, a társadal
mi-politikai szervezetekben. A 
vállalat 1 2 0 0  kommunistája ak
cióba lendült, megkezdődött a dif
ferenciálódás, az egység kiépíté
se. Igazgatói fotelek cseréltek gaz
dát, elkészült a helyzet megrefor
málásának és a válság áthidalásá
nak programja.

A program egyik célkitűzése a 
veszteségek további növekedésé
nek megállítása volt. Ezt a félévi 
zárszámadás eredményei szerint a 
második negyedévben sikerült 
megvalósítani. A hathavi mérleg 
alapján a Sevemek 194,2 millió 
dinár a vesztesége. Ennek egy 
részét, 75 millió dinárt, fedeztek 
a vásárlók társított eszközeiből. 
Lényegében tehát a fedezetlen 
veszteség 118 millióra rúg. Tehát 
szerencsére az az előrejelzés, hogy 
félévig az első négyed 300 milli
ós vesztesége megkétszereződik, 
nem következett be. Sikerült a se- 
vereseknek úgy gazdálkodniuk, 
hogy nem gyarapodott a veszte
ség.

A számadatok mögött 
rejlő dolgok

A termelési tervet nem teljesí
tették. Az elmúlt év hasonló idő
szakához viszonyítva ugyan 14,5

_ _ _ _

százalékkal nőtt a termelés, ám a 
tervezettnél 13 százalékkal keve
sebbet termeltek. A értékesítés 
szintén növekedett 60 százalék
kal, viszont a tervnél ez is keve
sebb 27 százalékkal. Pedig meg
rendelésben nem szűkölködtek, 23 
százalékkal több terméket igé
nyelt a piac, mint amennyit ter
meltek.

A kivitel 8 ,6  millió dollár, zöm
mel a konvertibilis piacon valósí
tották meg. Ez 24 százalékkal 
több a tavalyi kivitelnél. A kiszál
lításra továbbra is ráfizetnek, a 
nyersanyag az elmúlt fél eszten
dőben 74 százalékkal megdrágult.

A veszteségek növekedésének 
megállítása mellett a fölsorolt 
adatok is kedvezőek, A tavalyinál 
többet termeltek, növelték a kivi
telt, de... a számadatok mögött 
sok-sok nyitott kérdés, probléma 
húzódik.

A nyersanyagellátási gondok 
továbbra is megoldatlanok. A di
namólemez, a szigetelt huzal és 
egyéb külföldi alkatrészek hiá
nya miatt nehezen tudják növelni 
a termelést. Pedig a tetemes vesz
teség fedezésének egyetlen útja 
csakis a több, jobb munka, terme
lésnövelés lehet.

Nagy terhet ró a munkaszerve
zetre, hogy továbbra is veszít 
a kivitelen, hogy a megnövekedett 
kamatok összege csaknem 300 
millióval nagyobb a tavalyi
nál, hogy a negatív árfolyamkü-' 
lönbség szintén kb. 2 0 0  milliót 
tesz ki'.

Megalapozatlan 
elvárások...(?)

Mik a kilátások? Hogyan kilá
balni a nehéz helyzetből? Miből, 
hogyan fedezni a nagy mérleghi

ányt? Konkrét választ ezekre a 
kérdésekre az elmúlt héten a Se
verben megtartott sajtótájékozta
tón nem kaptunk a vezérigazgató
tól. Arra utalt, hogy szélesebb tár
sadalmi segítség nélkül aligha 
tudja a vállalat rendezni számlá
ját.

Elképzelésük, elvárásuk, hogy 
valaki (valakik, szélesebb társa
dalmi közösség) biztosítson szá
mukra olcsó kölcsönt, fizetőké
pes zsírószámlát, vegye át valaki 
18 millió dolláros adósságukat, 
rendezzék a Jugobanka helyzetét 
-  enyhén szólva merész „ábránd” . 
Az ugyan nem vitás, hogy részben 
az általános gazdasági helyzet, a 
megbomlott piaci viszonyok is 
hozzájárultak a kialakult szituá
cióhoz, ám a szubjektív mulasz
tások, a technobürokrata erők ba- 
sáskodása, megromlott belső vi
szonyok is nagymértékben okozói 
a mostani állapotnak.

Miként értelmezhető például a 
sajtótájékoztatón elhangzott adat: 
az elmúlt években 800 személyt 
vettek föl adminisztratív mun
kákra, vjszont a termelés nem nö
vekedett. A  termelékenység egyes 
termelési vonalakon kisebb, ala
csonyabb, mint pl. 15 évvel ez
előtt.

A bizakodás fontos, de 
a boldogsághoz kevés
Az első és legfontosabb lépés 

lenne a termelési program módo
sítása. Jó néhány hónap elmúlt 
már a nagy „megrázkódtatás” 
után, s a Severben még mindig 
nem iktatták ki a termelésből a 
veszteséget hozó termékeket. Még 
elképzeléseik sincsenek ^z új ter
melési programról. A régieket 
korszerűsítik. Pedig műszaki ká

derekben nincs hiány, gazdasági 
szakembereket pedig fölkínáltak 
a vállalatnak. Kissé mintha nehe
zen fognák föl a Severben az idők 
szavát: csak kifizetődő, keresett, 
versenyképes árucikk ad jövedel
met. A technikai-technológiai fej
lődés olyan tempóban halad, hogy 
mire ők (ha az eddigi gyakorlatot 
folytatják, hogy 3-4 év kell egy- 
egy új termék gyártásának beindí
tásához) észbe kapnak, addigra a 
világpiacon már meg is feledkez
nek a dologról.

A dolgozók helyzete ebben a 
válságos időben nem könnyű. 
Egyrészt termelékenyebb, jobb 
munkát kell végezniök, másrészt 
a keresetek csökkennek. Három
ezer dolgozó személyi jövedelme 
lett öt százalékkal kevesebb. Az 
átlagkereset 19 826 dinár.

A Severben bíznak abban, hogy 
háromnegyedévre olyan eredmé
nyeket érnek el, amelyek lehetővé 
teszik a 1 0 - 2 0  százalékos fizetés- 
emelést. Jó, hogy az új vezetőség 
ilyen bizakodó. Ám ez a bizakodás 
kevés a boldogsághoz. Sokkal töb
bet, sokkal komolyabban kell dol
gozniuk a válságprogram megva
lósításán, egy fikarcnyit sem térve 
el az ott kitűzött céloktól. Az ed
digieknél sokkal intenzívebben 
kell keresni a kiutat a vesztesé
gek fedezésére, a nyersanyag, pénz
eszközök stb. biztosítására és 
egy kicsit kevésbé számítani a szé
lesebb társadalmi közösség segít
ségére. Ami ugyan bizonyos, hogy 
nem marad el, de reálisan kell ér
tékelni a község, a tartomány gaz
daságának helyzetét. Sehol sem 
„dobálják be az ablakon a pénzt! "

(sz. k.)

A  nyári kánikula elől a szabadkaiak Palicsra menekülnek. Persze, 
hová is menekülhetnének? így aztán zsúfoltak a strandok meg az 
újonnan épült medencék is. Aztán van még egy magyarázata annak, 
hogy sokan nyaralnak az idén Palicson: a tengerre nem mindenki bir 
elmenni...

(S Z A B Ó  Attila felvétele)
■ ■■■ —■  —'
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A
veszteségesek
keresetének

alakulása

L egutóbbi ülésén a községi végrehajtó tanács 
azoknak a munkaszervezeteknek a személyi 
jövedelem kifizetésére vonatkozó kérelméről 

tárgyalt, amelyek veszteséggel zárták az első fél
évet. Az új törvény értelmében, azok a vállalatok, 
melyek objektív okok miatt -  nyersanyaghiány, 
üzemanyag-drágulás, elemi csapás és más okok -  
értek el negatív eredményt, kérelmezhetik a tör
vényben megszabottnál nagyobb személyi jövedel
mek kifizetését. Szabadka községben a vasút, a 
Zorka, a Sever, a Vízművek és a Pálma nyújtott be 
beadványt a társult munka tanácsának, hogy hagy
ja jóvá az általuk javasolt keresetek kifizetését.

Az újvidéki vasúti szállítóvállalat két szabadkai 
tmasz-a 137 millió dináros veszteséget mutatott ki 
félévkor. A veszteség okai elég közismertek. A szol
gáltatásaikat igénybe vevők a külföldi és hazai já
ratokon is késve fizetik meg tartozásukat, dinár
ban, devizában egyaránt. Jelentősen megnőtt az 
üzemanyag ára, a karbantartási költségek, a kapa
citások elavultak stb. A fizetésképtelenség miatt 
a keresetek kifizetésére kölcsönt kell kémiök, ez 
tovább nehezíti helyzetüket.

A Zorkában a 2,9 százalékos termelésnövekedés 
mellett is 660 milliós veszteséggel zárult az első hat 
hónap. A műtrágyagyártásban tovább romlottak a 
gazdálkodás föltételei, továbbra is drágább a beho
zatali anyag a készterméknél, nincs elég deviza a 
nyers-, az újratermelési anyag és pótalkatrész-be
hozatalra, a berendezések elavultak, némelyeket 
már leírták stb., stb.

A Zorkában június elsejétől új javadalmazási 
rendszer van érvényben. Eszerint a termelőmun- 
hásokat 30 százalékkal jobban fizetik a rezsiseknél. 
Az NPK tmasz-ban például ennek az ösztönző java
dalmazásnak az eredményeként rekordtermelést 
valósítottak meg a múlt hónapban. (35 000 tonnát). 
(Zárójelben megjegyezve: augusztustól 40 száza
lékkal drágábban „mérik” a műtrágyát!)

A Severben ismeretesek a veszteség okai, itt is a 
nyersanyaghiány a fő bűnös.

A Vízműveknek 8  milliós vesztesége volt az el
múlt fél esztendőben. Az okok: a tavaly november 
üta befagyasztott szolgáltatási árak, a villanyener- 
gta árának megnövekedése. Az időjárás is a vízmű
vek ellen dolgozott: kevés volt az igazán forró, víz- 
fogyasztást „megugrasztó” kánikulai nap.

A Palma kertészet 4,4 milliós veszteséggel fejezte 
e a félévet. Itt is a szolgáltatások alacsony ára 

a legfőbb oka a negatív mérlegnek.

A társult munka tanácsának benyújtott kifize
tendő személyi jövedelmekre vonatkozó kérelmek 
viszonylag szerények. Egy-két kivételtől eltekintve 
az első hat hónapban megvalósított átlagot kérik. 
Meglepő és vitát váltott ki a Zorka kérelme. Az 
NPK tmasz-ban például a hathavi átlag 19 317 
dinár volt, most azt kérelmezték, hogy októberig 
a júniusban megvalósított átlag alapján fizethessék 
ki a dolgozók keresetét, s ez 29 618 dinárt tesz ki. A 
Hemik tmasz-ban a féléves átlag 25 624 dinár volt, 
most 32 655 dináros átlagot szeretnének, a Zorka- 
transban 19 454 dinár volt az átlag, ők 27 227 di
náros átlagot kérelmeznek. (A Piama kertészet dol
gozóinak 13 989 dinár volt a hathavi átlaga, 15 000 
dináros kérésetekkel beérnék.)

Ismeretes, hogy milyen nehéz munkakörülmé
nyek között dolgoznak a zorkások, hogy a veszteség 
ellenére évről évre nő a termelés, hogy milyen pozi
tív eredményt hozott a termelőmunka jobb javadal
mazása. Szóval sok minden szól mellettük. Azért 
mégis megkérdőjelezhető javaslatuk, a tetemes 
(egyik tmasz-ban például több, mint 1 0  0 0 0  diná
ros) személyijövedelem-növelés. Nem vitás, hogy 
motiválni kell a termelőmunkásokat. De hogyan 
motiválja az ilyen nagy növekedés Szabadka többi 
dolgozóját? A községi átlag 19 155 dinár a gazda
ságban, a gazdaságon kívül 19 399 dinár. Bármeny
nyire is objektív okok miatt veszteséges a Zorka, 
mégiscsak furcsa dolog lenne, hogy ilyen sokkal 
jobban keresnek az ott dolgozók a más ágazatok
ban dolgozóknál.

A  községi végrehajtó tanács javasolta, hogy a 
második negyedév átlagát fizessék ki ezekben a 
munkaszervezetekben, s a termelés egy százalékos 
növekedésével a keresetek két százalékkal növe
kedhessenek, illetve csökkenjenek.

A társult munka tanácsának küldöttei úgy dön
töttek, hogy az említett veszteséges munkaszer
vezetekben a személyi jövedelmeket július elseje 
és október 31-e között az első félévben megvalósí
tott átlag alapján kell kifizetni, (sz. k.)

Helyi járulék

Mire várnak?

/ t \  H l
Lr~ú iát

' egyszázalékos helyi já ru 
lék eszközeinek felhaszná
lásáról elfogadott ütemterv 

szerint ebből a pénzből az idén a Su- 
boticatransnak, a művelődési ott
honnak és a kórháznak kell pénzt 
kapnia. A terv szerint a Subotica- 
trans autóbuszok vásárlására, busz
megállók és kitérők építésére, vala
mint a városi buszállomás terepén 
az előmunkálatok elvégzésére 10 
millió dinárra tarthat igényt az idén. A 
művelődési otthon a régi városháza 
az északi homlokzat adaptálására 
és a torony javítására 20 milliót, a kór
ház pedig az épület tetőszerkezeté
nek rekonstrukciós munkálatainak 
megkezdésére és a padlók kicseré
lésére 6,8 milliót. Az idei „sorosok" 
közül azonban a Suboticatrans adta 
át igénylését, a művelődési otthon 
és a kórház hallgat. így az egyszá
zalékos helyi járulék eszközeinek 
felhasználását egyeztető községi b i
zottság úgy döntött, póteszközöket 
hagy jóvá a Suboticatransnak bu
szok vásárlására, megállók és kité
rők építésére, valamint már az idén 
átutalja a kollektor V. építésére 
szánt pénzt, melyet az ütemterv sze
rint csak jövőre fizetett volna ki a 
Vasutastelepülésnek. Tette mindezt 
azért, hogy ne álljon kihasználatla
nul a pénz.

M i lesz a kórházon és a régi vá
rosházán tervezett munkálatokkal?  
Amennyiben a két intézmény utólag 
átadná igénylését, úgy ki kell várniuk 
azt az időpontot, ameddig a folyó
számlán újból összejön az egy-egy 
munkálatra tervezett összeg.

1984. augusztus 3. i
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Új helyiségekben

A
közelmúltban az Ornament üveg
forgalmazó vállalat kirendeltsége 
az Októberi forradalom térről a kert

városi Trebinji utcába költözött.
-  A régi üzlethelyiségben -  mondta TA

KÁCS István részlegvezető -  állandó ügye
letet tartunk, hogy vásárlóinkat, az érdek
lődőket tájékoztassuk, útba igazítsuk.

A valamikori helyi közösség helyiségei
ből a munkaszervezet 3 millió dinár befek
tetésével modern m iniüzemet hozott létre, 
összesen 11-en dolgoznak ebben az Orna- 
ment-részlegben és .mindenféle megren
delést vállalnak: ajtó- és ablaküvegezést, 
hőálló üvegezést, üvegcsiszolást, tükör- 
készítést síö. Ezenkívül üvegtéglákat, fe
hér, sárga, és füstszínű díszüveget árusí
tanak.

Az Ornament 4-es számú, a Trebinji utcá
ban működő részlege hétfőn, szerdán és 
pénteken 7-től 14 óráig, kedden és csü
törtökön 8-tól 16 óráig, szombaton viszont 
7-től 12 óráig tart nyitva. Telefonszámuk: 
45-816.

A suboticai Közgazdasági Kar 
Informatikai és Szervezési 
Kutatóintézet TMASZ-ának 
Tanácsa

HIRDETÉST
tesz közzé
3 (három) számítógépkezelő 
gyakornok
meghatározatlan időre szóló 
munkaviszonyba való felvételére. 
F E L T É T E L E K :
1. Közgazdasági, informatikai, 

technikai vagy matematikai 
szakirányú középiskolai 
képesítés.

2. A  je lö ltnek  képességvizsgát 
kell tennie.

3. A  munka váltásban történik. 
A  kérvényeket és a m ellékelt do
kum entum okat a hirdetés közzé
tételének napjától szám ított 8 
napon belül kell elju ttatn i a kö
vetkező címre: O O U R  Institu t za 
in form atiku i organizaciju, 
Subotica, A d o lf a Singera 12.
A  hiányos és késve érkezett kér
vényeket nem vesszük figyelem 
be.

Az augusztusi iratkozasok elé

MÉG 260 SZABAD HELY
középiskolai iratkozások júniusi első 
és második fordulója után az augusztusi 
pótiratkozásokra még összesen 260 hely 

maradt a szabadkai szakirányú iskolaközpontok
ban. Illetve azok némelyikében, hiszen -  ahogy 
az eddig minden iskolaévben már történt, az 
idén is -  a társadalmi tevékenységekhez sorolt 
szakmákban már az első fordulóban minden 
hely megtelt (pl. pedagógiai szak vagy egész
ségügyi középiskola).

Augusztusban tehát a villamosipari-fémipari 
iskolaközpont, a November 18. építőipari isko

laközpont és a Lazar Neéic iskolaközpont vár 
diákokat. A villamosipari-fémipari iskolaköz
pontban még 126 diák számára van hely: keres
nek tíz villanyszerelőt és 116 olyan diákot, aki 
az esztergályos-, marós-, csiszoló-, hegesztő-, 
lakatos-, csővezetékszerelő szakmát választja. 
A faipari és fafeldolgozó ipari iskolaközpont 
még 118 diák jelentkezését várja: 93 diák vá
laszthatja az ács-, szobafestő-, kőműves-, betono
zó-, vasbetonszerelő-, épületbádogos szakmát 
és 25 fiatal készülhet bútorasztalosnak. A Lazar 
NeSic iskolába még 26 húsipari tanuló iratkoz
hat.

R E N D E Z V É N Y E K
Ma este 20.30 órai kezdettel a régi városháza udvarában NAGY József kanizsai pantomimmű

vész, Marcel Marceau tanítványa önálló előadóestjét láthatják az érdeklődők BÖJTELŐ címmel. 
A belépőjegy 150 dinár.

**■*
Augusztus 5-én délelőtt 11 órakor a palicsi nyári színpad előtti téren a szabadkai Coun-Tex 

együttes térzenét ad.
* * *

Ugyancsak ezen a napon a palicsi nyári színpadon este fél kilenc órai kezdettel a szabadkai Bratst-
vo-Jedinstvo Művelődési Egyesület tagjai lépnek közönség elé. Műsorukon Jugoszlávia népeinek
és nemzetiségeinek dalai, táncai szerepelnek. Belépőjegy 50 dinár.

* * *
Augusztus 8-án 20.30 órai kezdettel a kisstadionban a budapesti Karthágó és az újvidéki Gr/va 

együttes közös hangversenyt ad. A belépődíj 200 dinár.
* * *

Egy nappal később, 20.30 órakor a művelődési otthon udvarában ROCK EVER GREEN estet
tartanak. Fellépnek: FEKETE Vilmos, Vladimír ERDEK-MEDA, Dejan DORDEVlC, NAGY Tibor,
ÁBRAHÁM János, HORVÁTH Ferenc stb. Belépődíj 80 dinár.

**•
Augusztus 11-én 20 órai kezdettel a Néphadsereg otthonának kerthelyiségében nagyszabású 

táncversenyt rendeznek a belgrádi Marséi D. Davidov modern táncok iskolájának és a szabadkai 
katonai helyőrségnek szervezésében. Minden érdeklődő táncospár jelentkezhet (kötelező és klasz- 
szikus táncok versenye lesz) 11-én 19 óráig. A belépődíj 100 dinár. Rossz idő esetén a táncversenyt 
vasárnap (augusztus 12-én) tartják meg.

Apróhirdetések
Nyaraljon a Dubrovnik m elletti Kupariban, 

szép és kellemes üdülőövezetben. Nyaralóm 
ban I. és II. osztályú szobákat adok ki, szep
temberben 35 százalékos kedvezménnyel. SÓ- 
T I István, Kanizsa, Boris K id rié  utca 33. tele
fon (024) 872-432.

-  o  -

Központi fűtés és vízvezeték szerelését vál
lalom. Fizetni építkezési kölcsönnel is lehet, 
bank útján. D O M O N K O S  Ernő, Kanizsa, B a- 
ranjska 1. Telefon (024) 872-710.

-  o -

Harm onikaajtókat készítek és a helyszínen 
beépítek. B U Z A D Z lÓ  asztalos, Zombor, D e
cember 22. utca 25. Telefon (025) 27-074.

-  o —

Családi ház része e ladó  S zabadkán , August 
Cesarec utca 17. M eg tek in th ető  m indennap 15 
és 17 óra között.

-  o -

Elcserélném egyszobás első emeleti lakáso
mat kétszobásért. Cím: Szabadka, Velenjska 
8/a 
(Kér).

MIT LÁTUNK A MOZIBAN?
JADRAN: Augusztus 3-ától 12-éig: 

Mini Pula. 3-án: Fojtogató a fojtogató el
len, 4-én: Veszélyes nyom. 5-én: Szere
lemláz. 6 -án: A  halottról minden szépet. 
7-én: Nagykövet. 8 -án: Cukros víz. 9-én: 
Az élet álkapcsaiban. 10-én: Kis vonat
rablás. 11-én: Mi történik, amikor szere
lem születik. 12-én: A balkáni kém. Az 
előadások 17, 19 és 21 órakor kezdődnek.

LIFKA: Július 30-ától augusztus 5-éig: 
Kígyó a sólyom árnyékában. Hongkongi 
akciófilm. Augusztus 6 -ától 12-éig: Pat
kányok. Amerikai film. Az előadások 16, 
18 és 2 0  órakor kezdődnek.

ZVEZDA: Július 23-ától augusztus 
5-éig: Ah, az a FEST’71. 2-án és 3-án: 
Cabaré. 4-én és 5-én: A  kaland az ka
land. Augusztus 6 -ától 12-éig: Nő a lán
gokban (FEST’84). Német játékfilm. Az 
előadások 15.30, 17.30 és 20 órakor kez
dődnek.

MUNKÁS: Július 30-ától augusztus 
5-éig: Az országutak harcosa. Ausztrál 
akciófilm. Augusztus 6 -ától 12-éig: Ve
szély: nők akcióban. Mexikói játékfilm. 
Az előadások 15.30, 17.30, 19.30 és 21.15 
órakor kezdődnek.

Matinék a MUNKÁS-ban: Augusztus 
3-án: Cutter módján. 4-én: A kaland 
az kaland. 5-én: Országúti harcos. Az 
előadások mindennap 1 0  órakor kezdőd
nek.

S Z A B A D K A I  U T C A

BÁMULATOM HABBAL

Visszaesés Szabadka gazdaságá
ban.

Ez igen!
Hátul voltunk, de visszaestünk!

KL
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Telefonkönyvpótló
Az elmúlt fél esztendőben SZA
BADKA KÖZSÉG területén több 
száz új telefonelőfizető készüléket 
kapcsolt be a posta. Ezért tartjuk 
célszerűnek, hogy tájékoztassuk 
olvasóinkat az új telefontulajdo
nosok számáról és változásáról.

V
VARGA András, Milán Martinovic-Me- 

talacu. 14, 752572
VARGA Árpád, Bohinji 44/a, 752632
VARGA Balázs, Dubrovniki u; 48. 752 735
VARGA Sándor, 33. új utca 59. 752869
VASLOVlC Aleksandar, Testvériség

egység u. 19. 751325
VECSERNYÉS Ferenc, Suplyák 

210/a. 751638
VERÉB Erzsébet, Hajdújárás 25. 752 683
VERÉB Rudolf, Bohinji u. 44. 752355
VERES Ana, Vranjei u. 2/a. 752377
VERMES Béla, Horgosi út 62. 752997
VÍD László, 33. új u. 41. 752415
VIDAKOVIÖ Tomislav, Horgosi 

út 25/a. 752525
VOJNIÓ Antun, Pulai u. 23. 752807
VOJNlC Pajo, Szállás 237/b. 752 711
VÖNEKI József, Marko Oreákovic 

u. 11. 752344
VUJNOVIÓ Ljubica, József Attila u. 8. 751 865
VUKELIÓ Janiatije, Virág Balázs u. 5. 752 528
VUKMIROVIC Duéan, Marko Oreáko- 

vicu.4. 751890
VUKOV Gábor, Palicsi szállások 166. 752 524
VUKSA Danilo, 35. új u. sz. n. 752255

ZECMarinko, Cresi u. 20. 752 867
ZEKÉ Ferenc, Szervó Mihály u. 36. 752 429

CSANTAVÉR

(új telefon előfizetők)

BARKÓCI István, Tito marsall u. 35.
BARTÓK Béla Művelődési Egyesület, 

Tito marsall u. 26.
BURSAÓ Slavko, Tito marsall u. 35.
CURNOVIÓ Petar, József Attila u. 1.
ÓOPIÓ Svetozar, Dositej Obradovic 
u 4.

COSIÓ Jelica, Tito marsall u. 35.
DÉR Ferenc, Tito marsall u. 35.
GAGULIÓ Ljubisa, Marko Oreákovic 

u. 27.
GREGUS József, Tito marsall u. 35/a.
INTEGRÁL Épitóvállalat építőhelye, 

Tito marsall u. 35.
JANUSKÓ Boldizsár, Tito marsall 

u. 24.
KNEÍEVlC Pavle, Maksimovió u. 2.
LENGYEL Péter, József Attila u. 14.
LOSONC Zsolt, Jugoszláv Néphadse

reg u. 20.
NAGY Gyula, Zentai u. 13.
NIKOLlC Antun, Tito marsall u. 35.
PANNÓNIA Vendéglátóipari Munka- 

szervezet, MALI BEOGRAD Büfé, 
Tito marsall u. 2.

PATRIK Sándor, Felszabadulás u. 57.
SÍMIG Kálmán, József Attila u. 1.
TIKVICKI Gabriella, Tito marsall u. 35.
VÖRÖS Gábor, VI. szólósor 73.
ZUZIÓ Milán, Marko Oreákovic u. 7.

78539

78462 
78 573 
78405

78 528 
78526 
78 571

78412
78474

78428

78461
78488
78503

78364
78487
78537

78489
78540
78407
78429
78567
78521

BÁCSSZŐ LLŐ S
NAZI Tibor, Belgrádi u. 27/a.

1984. augusztus 3. ■

757079

BAJMOK
(Új telefon előfizetők)

A, Á
ABRAMOVIÓ Savó, Luka Vukajlovic 

U. 11: 761366
ANTAL Kata, Bunyevácu. 37. 761 567
BABlC Bozidar, November 29. u. 40. 761 464
BABIÓ Duáanka, Jovan Cvijic u. 25. 761 345
BABIÓ Peter, Rádió fivérek u. 41. 761 551
BABIÓ Zdravko, Marko Miljanov u. 36. 761 458
BALAZEViC Grgo, Preradovic u. 15. 761 308
BARUKÓlC Andrija, Rádió fivérek 

u. 42. 761 558
BASiC Ouro, Sava Kovaóevió u. 2. 761 320
BASlC Iván, Trumbic u. 38 761 405
BEDlC Stipan, Trumbic u. 17. 761311
BENŐIK Petar, Maüuranió u. 30. 761 642
BENES Pajo, Vük Karadzic u. 44. 761 358
BERETIÓ Marica, Bunyevác u. 35. 761 211
BERETIŐ Marko, November 29. u. 9. 761 456
BESLlC Iván, Matíja Gubec u. 25. 761 523
BEÓLIÓ Marko, Rádió fivérek u. 46. 761 565
BESUÓ Pero, Njegosu. 15. 761219
8JELICA Drago, Bajo Pivljanin u. 18. 761 685
BJELICA Milorad, Vardári u. sz. n. 761 683
BOCA Nikolaj Frangepan u. 13. 761 412
BOGDÁN Nikola, Bajo Pivljanin u. 10. 761 687
BOKIÓ Savó, Jovan Cvijic u. 31. 761 233
BONERTVilim, Matija Gubec u. 15. 761 470
BORIÓJosip, Partizán u, 3. 761 252
BOSNYÁK Ferenc, Rádió fivérek 

u.43. 761 573
BQSNIÓ Draginja, Makszim Gorkij 

u.32. - 761323
BRAND Mariján, Zombori út 17. 761 651
BUDANOVIC Antun, Dózsa György 

U.3. 761436
BUKVIÓ Nikola, Balkáni u. 19. 761 631
BULIÓ Mile, Partizán u. 26. 761 538

CINDEL Károly, Jugoszláv Néphadse
reg u. 79. 761 664

CS (Ó)
ÓOKORILO Velimir, Vük Karadzic 

u. 22. 761 350
COVIÓ Stipan, Miloá Obilió u. 36. 761 514

DEMEKJánoá, Zombori út 26. 761 568
DEVIÓ Pero, Bunyevác u. 23. 761 569
DOKNIÓ Branko, Isztriái u. sz. n. 761 690
DUDÁS József, Újtelep sz. n. 761 225
DULIÓ Vera, Jugoszláv Néphadsereg 

u. 56. 761 668

FABIAN Josip, Jug Bogdan u. 16. 761 300
FÁBIJÁN János, Kraljevic Marko 

u. 24. 761 530
FEJSOV Nikola, Kis u. 7. 761 338
FERKOVIÓ Josip, Bolmáni u. 54/a. 761 630
FIGURA Stevan, Ivó Lola Ribar u. 4, 761 473
FRANCISKOVIÓ Marko, Matija Gubec 

u. 24. 761 521
FRANCISKOVIÓ Petar, Preradovic 

u.43. 761667
FREMOND Károly, Zrinyi u. 4. 761 533

GALAC János, Franjo Supil u. 19. 761 400
GARAJSZKI Sándor, Jugoszláv Nép

hadsereg u. 52. 761670
GOLIÓ Stevan, Zombori út 24. 761 570
GRANULIÓ Miomir, Sava Kovaóevió 

u.5. 761307
GRAOVAC Nikola, Frangepán u. 22. 761 409

GY (D)
DAJIÓ Milica, Isztriái áldozat tér 4. 761 511
Bakovic Miroslava, Vük Karadzic 

u. 24. 761247
BURlClC Dimitrije, Luka Vukajlovió 

u. 23. 761449
DURIÓ Nikola, Makszim Gorkij u. 28. 761 328

H
HAJNAL Ferenc, Gundulic u. 17. 761 627
HEGEDŰS Ferenc, Matija Gubec 

u.23. _ 761 479
HEGEDŰS János, Kosovói tér 10. 761 534
HOROLD Franjo, Petőfi Sándor 

u. 18/a. 761613

I

IVKOVIÓ Franjo, Preradovic u. 21. 761 671
IVOSEVIÓ Bozo, Partizán u. 2, 761 542
IVOSEVIÓ Cedo, Zombori út 23. 761 407
IVOSEVIÓ Duáan, Staniáici u. 1. 761 510
IVOSEVIÓ Gojko, Kosovói tér 8. 761 535
IVOSEVIÓ Duro, Új u. 4. 761 303
IVOSEVIÓ Mane, Jugoszláv Néphad

sereg u 31. 761 401
IVOSEVIÓ Rajkó, Sava Kovaóevió 

u. 18. 761309
IVOSEVIÓ 2arko, Zombori út sz. n. 761 580

JÁMBOR Tibor, Preradovic u. 7. 761657
JANDA Marija, Petőfi Sándor u. 32. 761 404
JOZIÓ Iván, Franjo Supil u. sz. n. 761 342
JOZIŐ Lajőo, MaZuranió u. 6. 761 447

K

KAPOR Aleksandar, Njegos u. 22. 761 476
KATIÓ Rade, Mijo Mandic u. 20. 761 562
KATIÓ Vaso. Gavrilo Princip u. 17. 761 500
KEÓENOVIÓ Iván, Matija Gubec 

u. 30. 761 528
KIS József, Jugoszláv Néphadsereg 

u. 59/a. 761679
KIS Péter, Franjo Supil u. 10/a. 761 383
KIS Tibor, Petőfi Sándor u. 22/a. 761 481
KOLLÁR István, Rádió fivérek u. 30. 761 364
KOLLÁR Tibor, Franjo Supil u. 10. 761 385
KOMENDA József, Stanísici u. 35. 761 537
KOMESAROVIÓ Zorka, Preradovic 

u. 40. 761 663
KOPILOVIÓ Ana, Gavrilo Princip 

u. 18. 761 341
KOPUNOVIÓ Joso, Vük KaradZió 

u. 36. 761 354
KORAÓ Petar, Sava Kovaóevió u. 23. 761 240
KOSANOVIÓ Mara, Galamb u.5. 761 372
KOSANOVIÓ Mica, Franjo Supil u. 2. 761 389
KOSANOVIÓ Nikola, M. Miljan u. 27. 761 206
KOSANOVIÓ Slobodan, Matija Gubec 

U. 41. 761517
KOSTIÓ Milán, Preradovió u. 34. 761 665
KOSTló Milutin, Zombori út 19. 761 653
KOVAÓEVIÓ Mirko, Petőfi Sándor 

u. 11. 761 624
KOVAÓEVIÓ Pavle, Zombori út sz. n. 761 566
KOVAÓEVIÓ Todor, Újtelep sz, n. 761 249
KRDIJA Duáan, Rádió fivérek u. 28. 761 347
KRDIJA Milorad, Rózsa u, 23. 761 205
KRIZÁN Stevan, Gundulic u. 9. 761 632
KUBIÓKOVIÓ Katalin, Galamb u. 8. 761 370
KUKIÓ Marina, Jovan Cvijió u. 19. 761 243

LALIÓ Jovan, Galamb u. 1. 761 376
LALIÓ Nikola, Isztriái áldozatok u. 12. 761 504
LANTOS Ladislav, Tomislav király 

u. 11. 761 640
LAZINICA Jovo, Petőfi Sándor u. 24. 761 605
LENER József, Sas u. 26. 761214
LUKIÓ Savó, Jovan Cvijió u. 34. 761 231

M

MACANOVIÓ Jaglika, Marko Miljanov 
u.6. 761 681

MAÓKOVIÓ Grgo, Rade Konóar u. 6. 761 686
MAKAJI Dorde, Gundulic u. 8. 761 637
MARAVIÓ

- Aleksa, Sava Kovaóevió u. 32. 761 239
-Aleksa, Staniáici u. 11. 761 234
- Anastazija, Újtelep sz. n. 761 360
- Borka, Sas u. sz. n. 761 216
-Cedo, Staniáici u. 27. 761 539
-Danica, Rádió fivérek u. 36. 761547
- Dmitar, Petőfi Sándor u. 50. 761 427
- Dmitar, Sava Kovaóevió u. 4. 761318
-Duéan, Bolmáni u. 22. 761 611
-Duáan, Frangepán u. 26. 761 415
-Duro, Isztriái u. 13. 761 484
- Ilija, Lazar cár u. 37. 761 635
-Jovo, Sas u. 14. 761 329
- Lazo, Lazar cáru. 10/a. 761 620
- Ljubomir, Petőfi Sándor u. sz. n. 761 482
- Mara, Pétar Drapsin u. 9. 761 426
-Mióa, Rózsa u. 11. 761 209
- Miladin, Vlado Óetkovic u. 12. 761 437
-Mile, Rádió fivérek u. 36. 761 549
- Milos, Franjo Supil u. 57. 761 351
- Nikola, Petőfi Sándor u. 36. 761 402
- Petar, Preradovic u. 11. 761 676
- Rade, Vlado Óetkovic u. 9. 761 439
- Rade, Lazar cár u. 8. 761 629
-Ranko, Petar Drapáinu. 18. 761 421
- RuZa, Jugoszláv Néphadsereg
u. 49. 761 443
-Slavica, Galamb u. 24. 761 361
-Stojan, Matija Gubec u.sz.n. 761515

MARGÉTIÓ Grgo, Jug Bogdán u. 8. 761 306
MARGIT István, Új utca 30. 761 248
MATKOVIÓ Pajo, Zombori út sz. n. 761 649
MATOS Pero, Strossmayer u. 45. 761 552
MECANOV Jovan, Trumbió u. 60. 761 317
MEDIÓ Aco, Petőfi Sándor u. sz. n. 761 625
MERKOVIÓ Ágnes, Tomislav király

u. 16. 761319
MERKOVIÓ Ante, Mijo Mandic u. 14. 761 560
MILADINOVIÓ Grgo, Bajo Pivljanin

u. 17/a. 761213
MILKOVIÓ Blaáko, Karadorde u. 9. 761 438
MILODANOVIÓ Berislav, Zombori 

út sz. n. 761 572
MILUNOVIÓ Marina, Zombori út sz. n. 761 666
MIRKOVIÓ Radivoje,

Franjo Supil u. 18. 761 378
MOLNÁR Ferenc, Sas u. 10. 761 229
MORMER Stipan,

Matija Gubec u. sz. n. 761 563

N
NAGY Nándor, Strossmayer u. 25. 761 614
NIKOLIÓ Branko, Zombori út 25. 761 564

OLÁH Antal, Belgrádi u. 11. 761 203

PALKOVITY István,
Franjo Supil u. sz. n.. 761 344

PANTOVIÓ Radivoj,
Isztriái áldozatok tér 8. 761507

PAREZANIN Milan,
Marko Miljanov u. 28. 761 520

PAREZANIN Radovan,
Jovan Cvijió u. 20. 761 245

PATARÓIÓ Stevan, '
Isztriái áldozatok tér sz. n. 761516

PEJlC Joso, Milos Obilió u. 18. 761 477
PEJOVIÓ Slobodan,

Luka Vukajlovic u. 30. 761 200
PERNANA Mirko, Franjo Supil u. 45. 761 363
PESIÓ Milic, Újtelep sz. n. 761 221
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PETKOVIÓ Marko, Zrínyi u. 15. 761 413
PETKOVIÓ Milulin,

Isztriái áldozatok tér 2. . 761513
PETROVIÓ 8ranko, Zombori út sz. n. 761 333
PLEMló IVOSEVIÓ Irena,

Sava Kovaőevic u. 10. 761 316
PÓLYÁK István, Gundulic u. 23. 761 626
PÓLYÁK Simon, Gundulic u. 22. 761 375

RADOJClÚ Mane,
Sava Kovaőevic u. 20. 761 310

RADOüClÓ Milán, Pranjo Supil u. 5. 761 387
RADOJClÓ Nikola, Sas u. 12. 761 224
RAOULOVlC

- Aleksa, Malija Gubec u. 48. 761 519
- Danica, Lazarcár 12. 761424
- Dmitar, Isztriái u. 24. 761 691
- Dmitar, Újtelep sz. n. 761 576
- Gojko. Staniáici u. 10. 761 501
- Duro, Radic fivérek u. 25. 761349
- Duro, Strossmayer u. 28. 761 622
- Ilija. Zombori út 11. 761 647
- Josip, Újtelep sz. n. 761 509
- Mane, Radic fivérek u, 25. 761 367
- Milán, Kis u. 12. 761336
- Mile, Isztriái u. 6. 761 483
- Momcilo, Vásártér 10. 761 490
- Momir, Kraljevic Marko u. 7. 761 302
- Nikola, JNHu. 67. 761 682
- Rade, Petőfi Sándor u. 5. 761 607
-Sava,Gaju.4. 761 235
- Vitomir, Tomislav király u. sz. n. 761 634
- Vlado, Isztriái u. 20. 761 684 

RAVNICA MIK, Mezőgazdasági
Tmasz, Járműjavító műhely,
Stanisiéi u 1. 761 271

REPAC Nikola, Makszim Gorkij u. 20. 761 332
ROGAN Bogdán,

Marko Miijanov u. 43. 761 204
ROMIÚ Augustin, Petőfi Sándor u. 13. 761 429

s ( á )

STETAKOViC Grg'o, Zombori út sz. n. 761 545
SUHAJDA István, Partizán u. 6. 761 228

SZ (S)

SZABÓ Antal,
Isztriái áldozatok u. sz. n. 761 548

SZABÓ Antal, Rózsa u. 18. 761 207
SZABÓ István, JNH 59. 761 471
SZAKÁCS Péter, Trumbic u. sz. n. 761 442
SAVANOVIÓ Jovan,

Luka Vukajlovic u. 13. 761 462
SIVIÓ Joso, Milos Obilic u. 4. 761 673
SKEND2IÓ Borde, Petőfi 

Sándoru. 34. 761602
STAMENKOVIÓ Miloé, Vasút u. sz. n. 761 460
STANTIÓ Katica, Új u. 33. 761 246
STIPANÓEVlC Stipan, Kaőic u. 4. 761 669
STIPANOVIÓ Pero, Lazar cár u. 36. 761 638
SUKNOVIÓ Ilona, Sas u. sz. n.. 761 226
SULAVER Ana, Vásártér u. 18. 761 487
SULAVER Drágán, Új u. 39. 761 251

TA8AK0VIÓ Bozo,
Marko Miijanov u. 15. 761 208

TAPISKA Mihály,
Makszim Gorkiiu. 54. 761321

TARJÁN Zoltán, Petar Drapsin u, 26. 761 419
TATALOVIÓ

- Dmitar, Balkánu. 6, 761 616

- Duéanj Rózsa u. 7. 761 210
- Duro, Frangepán u. 8. 761 414
- Duro, Isztriái u. 23. 761 480
- Kosa, Sava Kovaőevió u. 25. 761 334
- Milovan, Frangepán u. 4. 761 440
- Milovan, Lazar cár u. 39. 761 633
- Mirjana, Dózsa György u. 5. 761 411
r  Nikola, Bacic u. 71. 761 340

- Nikola, Sas u. 13. 761 324
- Nikola, Strossmayer u. 22. 761 623
- Nikola, Sava Kovaőevic u. 34. 761 236
- Veso, Zombori út sz. n. 761 544

TOKOVIC
- Akso, Frangepán u. 27. 761 406
- Milosav, Petőfi Sándor u. sz. n. 761 618
- Rajkó, Njegos u. 7. 761 465

TOMASKOVIC Joso, Tomislav
király u. 28. 761 636

TOMASKOVIC Marko, Gavrilo 
Principu. 1. 761217

TOMIÓ
- Dorde, PetarDrapéin u. 21. 761 418
- Milán, Petar Drapéin u. 11. 761 432
-Mico, JNHu. 65. 761 680
-Nikola, Új u. 32. 761 244
- Simo, Sas u. 18. 761220
-VajO.JNHu.65, 761677
- Vujadin, Petar Drapéin u. 3. 761 435

TOSAKI Katalin, Dózsa György u. 5. 761 433
TOSEMBERGER Reija, Újtelep sz. n. 761 688 
TÓT Josip, Petőfi Sándor u. 3, 761 488
TRBOVIC

- Duda, Sava Kovaóeviő u. 9. 761 305
- Duro, Sava Kovaőevió u. 1. 761 312
-Milán, Balkáni u. 26. 761 609
- Milinko, Partizán u. 17. 761 536
- Nikola, Franjo Supil u. sz. n. 761 390
-Nikola, Új u. 25. 761253
-Petar, JNHu. 37. 761403
- Rade, Új u. 13. 761 257 

TRIFUNÓEVIÓ Miladin, Franjo
Supil u. 37. 761374

TY(C)
ÓUPURDIJA Dmitar, Új u. 12. 761 301
ÓUPURDIJA Duro, Sava 

Kovaőevic u. 12. 761314
ÓUPURDIJA Ljubica, Sava 

Kovaőevic u. 27. 761238

u

URBANÓOK Derd, Galamb u. 26. 761 359
UROSEVIÓ Vuketa, Luka 

Vukajlovié u. 22. 761 202

VARGA Imre, Krajinai u. 25. 761 241
VERÉB István, Rádió fivérek u. 37. 761 661
VIGNJEVIÓ Andelka,

Petőfi Sándoru. 29. 761 428
VIGNJEVIÓ Obrad, Petar

Drapéin u. 4. 761430
VIGNJEVIÓ Zivko, Zrínyi u. 7. 761 529
VINKO

- István, Trumbic u. 5. 761 315
- Ottó, Baőic u. 66. 761 339
- Sándor, Galamb u. 11. 761357

VlSNJIC Nikola, Új u. 18. '761259
VOJNITY József, Kis u. 19. 761478
VOJNITY József, Zombori út sz. n. 761 645
VUCELIÓ

- Dorde, Partizán u. 24. 761 540
- Mihajlo, Lazar cár u. 27/a. 761 420
- Milorad, Franjo Supil u. 7. ■ 761392

VUJEVIÓ Tereza, Matija Gubec u. 31. 761 526
VUJIÓ Petar, Belgrádi u. 12. 761 201
VUJKOVIÓ Marko, Preradoviő u. 20. 761 678
VUJNOVIÓ Mile, Zrínyi u. 3. 761 531
VUKELA Josip, Zrínyi u. 22. 761 254
VUKELIÓ

- Drago, Újtelep sz. n.. 761 505
- Milán, Karadorde u. 7. 761 431
- Milorad, Frangepán u. 18. 761 410
- Rade, Vásártér u. 20. 761 489
- Sava, Matija Gubec u. 43. 761 561
- Nikola, Zombori út 13. 761 356 

VUKSANOVIÓ Gojko, Bajo
Pivljanin u. 22. 761215

z

ZELIÓ Pantelija,
Petar Drapéin u. 16. 761 425

ZOTOVIÓ Ljubomir, Galamb u. 6. 761 368
ZRNIÓ

- Brankó, Újtelep sz. n„ 761343
- Kosta, Petar Drapéin u. 13. 761 434
-Lazo, JNHu. 91. 761 330
- Mane, Krajinai u. sz. n. 761 353
- Marta, Sava Kovaőevió u. 38. 761 230
-Mile, JNHu. 85. 761 662
-Mico, Krajinai u. 19. 761 355
-Nevenka, Vásártér u. 22. 761 486
- Nikola, Bolmáni u. 48 761 639
- Nikola, Karadorde u. 17. 761 416
-Nikola, Zombori út sz. n. 761 644
-Petar, Balkáni u. 9. 761 604

z s  ( 2 )

ZlVADINOVIÓ Stojan, Új u. 34. 761 322

Megváltozott
telefonszámok

Szabadka
községben

(1984 . ja n u á r 1 -jó tő i 
jú n iu s  vé g é ig )

Új szám

BAJMOK
TATALOVIÓ Aleksa,

Sava Kovaőevió u. 36. 761 555

BÉKOVA
PESÓARA, Békova Tmasz. 77 720

HAJDÚJÁRÁS
SÖVÉNY Ferenc, Május 1.u. 11. 752571
TAKÁCS Károly, Május 1. u. 30/a. 751 571

PALICS
ANDRÁSI György,,

Liszt Ferenc u. 15. 752610
ÁBRAHÁM Zoltán, Hajdújárás 373. 752 975
BICSKEI KIS István, Rogaska 7. 752 641
BILBIJA Dusán, Joó Lajos u. 11. 752 357
BÍRÓ László, Bohinjiu. 24. 752620
BÓDITY Imre, Horgosi út. sz. n. 752275
BOROSAI Ilona, Kizur István u. 27/a.. 752 909
BRIDA István, Arany János u. 1. 752 522
BUUOVÓIÓ Josip,

Palicsi szállások 237/c. 751 261
BUNDRA Nenad, Hajdújárás 346. 751 975
CUGEBER Marija, Pap Pál u. 19. 752 438
CSÁNYI János, Dubrovniki u. 23. 752 706
CSEH Mihály, Óresi u. 13. 752 908
CSIZMÁR József, Vrnjaőkai u. 6/a. 752 375
ÓOVIC Franjo, Jasenovaci u. 7. 752615
DÉR Dezső, Dubrovniki u. 63/a. 751 893
DOMONKOS Ljubica,,

Aleksa Santic u. 13. 752 710
DULIÓ Lajőo,

Palicsi szállás 204. 752374
ERAKOVIÓ Ilija, Vrnjaőkai u. 7/b. 752 240
EVETOVIÓ Branka, Partizán u. 7. 752 650
FARKAS János, Bartók Béla u. 6. 752959
FARKAS László,,

Liszt Ferenc u. 9. 752608
FIRSTNER Stevan magiszter,

Virágú. 3. 752923
FLEISMAN Antal, Vadász u. 86. 751 885
FRANClSKOVIÓ Zorán,

Rózsa U-’S  752717

FRANJKOVIÓ Mate,
Kun Bélau, 13. 752789

GABRIÓ Blaéko, Rózsa u. 4/a. 752727
GÁL László, Július 4,u. 12. 752551
GABRIÓ Luka, Vrnjaőkai u. 2. 752 788
GRABAREVIÓ Iván,

Bartók Béla u. 25. 752873
DURIÓA Dorde, Rogaéka 18, 752756
HORVAT Julija, Bartók Béla u. 6. 752372
HORVAT Stevan, Kozarai u. sz. n. 752838
ISTVÁN Gyula, Pap Pál u. sz. n. 752491
JAKOPIN Josip, Szállás 3/b. 751 989
JOVIÓIÓ Tomislav, Preszpai u. 9. 752560
JUHAS Stevan, Rijekai u. 5. 752991
KANJIÉAR Mihajlo, Horgosi út 33. 752 459
KARADÉIÓ Dr. Boriéa,

Kizur István u. 3. 752759
KAPOR Milán, Vadász u. 60. 752545
KESZEG Imre, Bolmáni u. 7. 752 434
KIRALJ Ladislav,

Dubrovniki u. 11. 752720
KIS Sándor, Liszt Ferenc u. 21. 752244
KONJOK Janóé,

Dubrovniki u. 14/a. 752 726
KOVAÓEVIÓ Ambrozija,

Szilfa u. 5. 752444
KOVAÓEVIÓ Ernest,

Szabadkai u. 8. 752558
KOVAÓEVIÓ Iván,

Milán Martinovic u. sz. n. 752 766
KRAÓANOVSKIAco, Jávorfa u. 16. 752750
KUJUND2IÓ Marko,

Kizur István u. 27. 752239
KURUNDA Irena, Pap Pál u. 4. 752221
LALUJA András, 29. új u. sz. n. 752812
LÁSZLÓ Ferenc,

Bolmáni u. 17. 752379
LIÓINA Branko, Szilfa u. 16. 752446
LOVAS Imre,

November 29.-eu. 22. 752802
MAÓKOVIÓ Marko,,

Hajdú járás 373. 752881
MAJOROS István, Szilfa u. 13. 752449
MAJSTOROVIÓ Nevenka,

Vrnjaőkai u. 14. 752202
MAROVIÓ Bozidar,
Dubrovniki u. 61. 752893
MATKOVIÓ Tibor, Szilfa u. 7. 752445
MÉSZÁROS Mihály, Hajdújárás 373. 751 881
MIKOVIÓ Tibor, Július 4-eu. 18. 752548
MILANKOVIÓ Bolto, 32. új utca 39. 752625
MILODANOVIÓ Béla, Rózsa u. 3. 752707
MILODANOVIÓ Iván, Bolmai u. 13. 752426
MILOSEVIÓ Vojislav, Partizán u. 4. 752506
MÓRIC Margit, Arany János u. 5. 752518.
MUCSI Sándor, Kanizsai út21.. 751 995
MUSTAÓMijo, 33. új u. 17. 752972
NIMÓEVIÓ Marko, Kizur István u. 9/a. 752851
NIMÓEVIÓ Stipan, Aleksa Santié u. 15. 752305
NÉMETH Nándor, Liszt Ferenc u. 4. 752323
ODOR Antun, Pap Pál u. 5. 752272
PALIGOPALUS, HALÁSZCSÁRDA

étterem, Rijekai u. sz. n.. 751 991
PAP Ede, 33. új u. 35. 752622
PlS Antun, Rózsa u. 3. 752715
PLANÓIK Iván, Szabadkai u. 15. 752965
PÓSA Valéria, Ceriu. 18. 752949
PROTOPOPOV Dorde.

Bartók Béla 752452
PUHA László, Jávorfa u. 23. 752 754
ROZSNYIK Sándor,

Arany János u. 13. 752 514
SÁNTA Nándor, Bolmáni u. 2. 752437
SÁRI Valéria, Petőfi Sándor u. 31. 752 561
SIHA Mihály, Rogaéka 17, 752523
SlLJAÖKI Radovan,

Rogaéka21.. 752543
SlNKOVIÓ Mirko, Joó Lajos u. 1. 752347

&
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T elef onkönyvpótló
Az elmúlt tél esztendőben SZA
BADKA KÖZSÉG területén több 
száz új telefonelőfizető készüléket 
kapcsolt be a posta. Ezért tartjuk 
célszerűnek, hogy tájékoztassuk 
olvasóinkat az ú f telefontulajdo
nosok száméról és változásáról.

SKRABAN Olga, Pap Pál u. 15 752441
SULJOK Andor, Vrnjaókaiu. 21. • 751 894
SZABÓ József, Virág Balázs u. 5, 752 555
SZALAI József, Ando Rankovic u. 8. 752 260
SANTO Stevan, Kanizsai út 5. 752414
SKENDEROVIÓ Miáko,

Joó Lajos u. 10. 752354
SUBOTICA Közművesitési 

Munkaszervezet, Temetkezési 
Tmasz, T emefócsósz háza. 752463

TAMÁSI Edith, Petőfi Sándor u. 8. 752 211
TIKVICKI Gita, Kanizsai út 17. 752 995
TELEKI Eszter, Kizúr István u. 17. 752 640
TORMA Nestor, Dubrovniki u. 12. 752 730
TÖRÖK Pál, Joó Lajos u. 2.. 752349
TUMBAS Marija, Rogaáka 23. 752 734
ÚJHELYI Ferenc, Hajdújárás 346. 752 940
VAKER Ferenc, Dubrovniki u. 39. 752 536
VIDOVIÓ Karlo, Kizúr István u. 1. 752 753
VISNYEI József, Jávorfa u. 17. - 752 206
VOJNIÚ Mirjana, Rogaáka sz. n. 752 513
VÖRÖS József, Bartók Béla u. 5. 752 369
VUKOV Jelisaveta. Ceri u. 8 752910

SZA B A D K A
ÁDAMEK Jelena, Prágai u. 6. 38667
ÁMANOVJÓ Mlhajlo, Csáth Géza u. 7. 45 813
ANDREJEVIÓ Margita, Vis u. 15/a. 35 590
ARNOLD Béla, Harambaáic u. 1/a. 37314
AZUCKI Valéria.

Tito marsall sugárút 9. , 27965
BAJAI Jenő, Radnóti Miklós u. 32. 43 965
BAKOS Judit, Edvard Rusijan u. 7. 44 782
BALKÓ MÁCSAI Gábor,

Rádió fivérek u. 134. 32233
BELAK Lajóo, Radnóti Miklós u.13. 44 297
BÉRES István, Radnóti Miklós u. 51. 42 769
BESLIÓ Pajo, Radnóti Miklós u. 2/d. 44 193
BESNJI Attila, Jázmin u. 8, 44 986
BLANUSa DuSan,

Rádió fivérek u. 136. 34 492
BOROS Mihály, Grdelicai u 6. 45894
BOSNJAK Viktorija,

Bartók Béla u. 73. 44 268
BUDINCEVIÖ Iván, Korduni, u. 18. 38 476
BULJOVClÓ Aníca,

Iván Antunovic u. 86/a. 38225
ClNKLER Antun, Radnóti Miklós u. 39. 45 079
CSANÁDI Sándor,

16. Hadosztály u. 1. 44 996
CSÍK Ernő, 16. Hadosztály sz. n. 44 997
DÁN Ferdo, Mihajlo Pupin u. 4. 45251
darabos ivan,

Jván Miiutinovic u. 103. 31 652
DÉKÁNY Márta,

16. Hadosztály u. 165. 44 073
DULiC Irena,

Arsenije Carnojevic u. 63. 21 875
BGIC Milica, Moáa Pijade u, 17. 160
ÉADI Lukács, Ferenczi Ibolya u. 71. 44 C72
EARKAS István, Radnóti Miklós u. 7. 45 891
RöRRÓ András, Bartók Béla u. 127. 42 985
FÖLDVÁRI Katica, Senoau. 24. 36234
GABRiO Josip, Lalák István u. 4. 45 696
DAL Andrija, Ferenczi Ibolya u. 33. 44 164
DAL Lidija, Thurzó Lajos u. 25. 44 290
DALUSKA Martin, Rádió fivérek u. 136. .3 2  263
DELLÉR Andor, Bartók Béla u. 101. 42581
DÖRÖG János, Rádió fivérek u. 134. 33 268
DANTAR Dorde, Harambasic u. 12. 37 365
DöRdeviC Jovan,

Radnóti Miklós u. 49. 44 075
byOMBÉR Imre, I. felkelés u. 29/a. 43 627

DURIÓ Pajo, Ohridi u. 10. 45578
HALAS Aleksandar, Bartók Béla u. 77. 44282
HANÁK Lajos, Északi u. 26. 44 291
HARMAT István, Thurzó Lajos u. 11. 44286
HODIK Sándor, Dózsa György u. 16. 39658
HORVÁT Katalin, Thurzó Lajos u. 29. 44 291
INTEGRÁL, Épitóhely,

Lovro Braóuljevió u. 13. 35 959
IVANOVIÓ Jovanka,

Rádió fivérek u. 134. 33296
JÁRMŰVEZETŐK SZÖVETSÉGE,

Pap Pál u. 9. 44 548
JOVINOV Pavle,

Radnóti Miklós u. 36. 43964
KATONA Károly, Boka Kotor-i u. 52. 45680
KIRALJ Marija,

Mácskovics Titusz u. 19. 42590
KIS György, Samobori u. 12/a. 45676
KIS Márton, Samobori u. 14. 44 494
KIS Sándor, BartókBéla u. 83.. 42 592
KOLAR Ruzica, Duro Dakovló u. 11. 30621
KOVAÖEVIÓ Branislav,

Rádió fivérek u. 134. 32 260
KÓMÜVES József, Priboiiu.11. 44 382
KRIVOKAPIÖ Otilija.

Petrinjei u. 3. 44 695
KUDLIK Imre, Radnóti Miklós u. 45. 41 788
KÜKTIN Petar, P. Dobrojevicu. 16/a. 38 706
KURANDA Vladislav,

Radnóti Miklós u. 28. 41 897
LAKK János, Kumiőic u. 17. 30130
LÁSZLÓ Ferenc,

Ferenczi Ibolya u. 52. 41 896
LATINOVIÓ Ivanka.

Rádió fivérek u. 136 34 488
LAZINICA János, Thurzó Lajos u. 17. 44287
LAZIÓ Antun, Prilepi u. 4. 38525
LISI Pavle, V. Majakovszkij u. 35. 43776
LIVNICA Öntöde, Majsai út 22. 23139
LOVAS László. Bartók Béla u. 105. 42 785
LULIÖ Grgo, Thurzó Lajos u. 39. 44296
MAMUZlC Marija, Nikola Tesla u. 68. 45 978
MAMUZlÓ Zeljko, Rádió fivérek u. 136. 34 491
MARAVIÖ Milorad, Jázmin u. 12. 44987
MARGETIÓ Stipan, Prágai u. 48. 34 456
MARONKA Piroska, Samobori u. 40. 45492
MÁRTON Zsuzsanna. Fecske u. 6. 45890
MARUNlC Dorde,

Sonja Marinkovic u. 7. 21 125
MATKOVIÖ Dragutin,

Radnóti Miklós u. 2/b. 44192
MÉSZÁROS Anna,

Radnóti Miklós u. 17. 42982
MESAROS Jankó, Bartók Béla u. 91. 42580
MÉSZÁROS Károly,

Thurzó Lajos u. 24. 44188
MÉSZÁROS Zakariás, Ohridi u. 17. 45977
MIKOVIÖ Augustin,

Radnóti Miklós u. 2/a. 44189
MIKULA Ilona,

Partizánbázisok u. 34/c. 44 768
MILASlN Irena, Rádió fivérek u 134. 32234
MILODANOVIó Pajo,

Radnóti Miklós u. 53. 41 789
MITROVIÓ Ivko,

Tito marsall sugárút 21. 32 849
MOLNÁR MEDERI Stevan.

Thurzó Lajos 19. 42388
MRAZ Stevan,

Ferenczy Ibolya u. 73. 42389
NAGY József, Május f-jeu. 14. 20791
NEDELJKOVlC Cilika,

Svetozar Markovió u. 15. 45592
NIKOLlC Radmila,

Rádió fivérek u. 136. 37 223
NOVAK Judita,

Jovan Nenad cár tér 7. •30970
0ST0JIÓ Vitomir, Rádió fivérek u. 134. 33269
OSTROGONACErnest,

Vük Mandusic u. 53. 44 668
PAVLIÓ Ana, Sime Tikvicki u. 2. 29391
PAVLOVIÓ Svetozar,

BartókBéla u. 113. 42 794
PÉNZES János,

Partizánbázisok u. 24. 44 678
PERLE Iván, Bartók Béla u. 111. 42795
PERLE Josip, Bartók Béla u. 95. 42767

PETROVIÓ Nedeljko, Fecske u. 36. 45963
PLESÖIÓ Dusán,

Tito marsall sugárút 21. •32270
PLETL Szilveszter, Bartók Béla u. 89. 42768
POLJOZAŐTITA, Mezóőrszolgálat

közös szolgálata, Lenin park 1. 31 139
POPIN Petar, Rózsa u. 11. 45861
POPOV Aleksandar,

Radnóti Miklós u. 48. 45 078
POPOVIŐ Zorán,

Bosa Milióevic u. 7. 31 495
PRIBELA Jovan, 16. hadosztály u. 161. 44 074
RADINOVIÖ Ivó,

Iván Miiutinovic u. 73. 31 392
RAÖOJKOVIÖ Boíidar,

Bartók Béla u. 97. 42 766
RAFFAI József, Thurzó Lajos u. 5. 44 283
RAlCEVlC Vojislav tanár.

Josip KraS u. 6. 43402
RANDZeLOVIÓ Tomislav,

Dankó Pista u. 19. 45884
RECSKÓ Julianna,

Eduárd Russziján u. 3. 44 867
REMES Kata, Rádió fivérek u. 134. 33272
RISTIÚ Andreja, Rádió fivérek u. 134. 32264
ROGlC Ana, Rádió fivérek u. 134. 33289
ROZEMBERGDora,

Mirko Bogovió u. 32. 25190
RÓZSUMBERSZKI István,

Partizánbázisok u. sz. n.. 42 983
RUZlNSKI Jelisaveta,

Október 10-e 3/a. 38443
SELKEN Béla, Első ötéves terv u. 17. 39407
SEREGÉLY László, Bartók Béla u. 75. 44 269
SlMOKOVIÓ Magdolna, Rózsa u. 22. 45083
SZABÓ László, Északi u. 16 45 893
SALAMUN Ana, Bajnáti u. 34. 33111
SZÁRAZ József, Bartók Béla u. 125. 42 970
SAULlC Iván, Költő u. 4. 45 960
SEVERNA BÁÖKA Postaforgalmi

Munkaszervezet:
- Telekommunikációk Tmasz

javítóműhelye, Május 1-jeu. 5. 28382
- 5-ös posta, Visegrádi u. sz. n. 45 800

SLAVOV Simeon közi. mérnök,
Makszim Gorkij u.1. 21990

SZÓLÓSI Erzsébet,
Strosmayeru. 18. 32729

STANIMIROVIŐ Milisav,
Rádió fivérek u. 134. 38727

STIPIÖ Marga, Prilepi u. 7. 38 540
STRAZARKOVIÓ Vladimír,

Rózsa u. 18. 45986
SUT, Trgopromet, bolt,

Jugoszláv u. 45. 30517
SZŰCS Erzsébet, Harambaáic u. 3. 3771.4
TAKAÖJelisaveta, Tolmini u. 1/b. 38234
TELEKI László, Jázmin u. 5. 45082
TERZIN Amalija, Költő u. 5. 45992
TOMAS Bozo, Bartók Béla u. 109. 42784
TÓTH Árpád, Ohridi u. 18. 45 976
TÓTH József, Prágai u. 1. 33727
TRIŐIÓ Marko, ldoáiu.3. 38642
TRlSlÓ Milisav, ldoáiu.5. 38242
TUCAKOV Branislav,

BartókBéla u. 115. 42 971
TUFEGD2IC Cedomir,

Bartók Béla u 46. 45692
ÓAKIÓ Tomislav,

Radiófivérek u. 136. 39290
VAS István, Ohridi út 12. 44 974
VERT István, Gorenjskai u. 57. 38371
VIDAKOVIÓ Miladín,

Radiófivérek u. 134, 32267
VIDAKOVIÓ Stipan,

Rádió fivérek 136. 39296
VLASlÓ Jelisaveta,

Radnóti Miklós u. 21. 45 582
VOJNAK Pál, Makszim Gorkij u. 24. 32351
VUJAÖIÓ Miroslav,

Radiófivérek u. 136, 33388
VUJKOVIŐ LAMIŐ Martin,

Blasko Rajic u. 24. 35559
VUKOTIÚDragomir,

Radiófivérek u. 134. 33 270
VUKOV Ana, Rádió fivérek u, 34. 35990
ZeZELJ Miladinka,

Radiófivérek u. 134. 30859

SUBOTICA

Vagyon- és Személybiztosítási Közösség 
Szabadkai Fiókintézet 
Duro Dakovié u. 2.

Földművesek!
KÖSSENEK BIZTOSÍTÁST VETÉSÜKRE ÉS TERMÉ
NYEIKRE jégverés, villámcsapás és tűz ellen.
KÖSSENEK BIZTOSÍTÁST JÓSZÁGÁLLOMÁNYUK
RA betegség vagy szerencsétlenség folytán bekövetke
ző elhullás és kényszervágás ellen.

Biztosított vagyonúkban akkor sem kelet
kezik kár, ha károsodás éri!

1984. augusztus 3.
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BELGRÁDI RÁDIÓ f
10.02 Hétvégi magazin.
12.30ÉM

1 4 .0 2
15.35
18.30

19.15
2 0 .0 0

23.00

Hétvégi magazin. 
Szombaton fél 
egykor.
Karaván.
Szórakoztató műsor. 
Esti kívánsághang
verseny.
Nyitott stúdió. 
Szombaton este 
együtt.
Hazai szerzők 
alkotásai.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

15.00
15.30

1 6 .0 0

17.15
18.30

19.00
19.30
21.40

Szombati találka.
Ifjúsági műsor.
Molnár József magyar 
nótákat énekel. 
Hallottuk, láttuk. 
Szórakoztató 
dallamok.
Irodalm i kistükör.
A  műsorban Mándy 
Iván: Sylvia Plath 
című írása kerül 
felolvasásra.
Közjáték.
N ótaked velőknek 
-A ran y  János.
Esti híradó.
Zenés vidám  est. 
Dallamról dallamra.

URH

8.00-10.00 Zenedélelőtt.
13.00 A  zene szárnyán.
13.30 Sztereo 

népdalfelvételek.
16.30 Humoreszk.
16.40 Rádiószkóp.
17.00 Csuka István: Döglött 

aknák (I. rész) , ■
18.00 Bizet: Carmen.

Az opera IV . felvonása.

SZABADKAI RÁDIÓ
I»®»9HWW0©

7.00-12.00 Diszkoteszt.
A  Rádió szerbhorvát 
nyelvű műsora. 

12.00-15.00 Itt Rádió Palics!
Zenés műsor 
üdülőknek.

15.00 Délutáni híradó.
15.30 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.

H Á R M A S STÚDIÓ

15.30-24.00 Szórakoztató
zene.

TOPOLYAI RÁDIÓ
KK.T]M*BWEa*Wt
8.00 Hétvégi zenés műsor 

szerbhorvát nyelven.
IW.t'O íú d ió (s z h ).
11.03 sági stúdió 

m agyar nyelven.
13.30 Hétvégi zenés műsor.
14.00 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.
15.00 Hallottuk, láttuk.

SZO M BAT I
BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

1 1 .1 0

11.15
11.25
11.30 
1 2 .0 0

13.30 
13.35

15.35
15.40

18.10
18.15

19.15
19.20
19.27
19.30
19.55
20.00

21.40
21.45
2 2 .0 0

22.40
22.45
23.25
23.30
04.50
05.00

Műsorismertetés.
Hírek.
Reklám.
Olimpiai krónika I.
Olimpiai összefoglaló. I.
Reklám.
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés, felvételről.
Reklám.
Nyári olimpia.
Torna.
Közvetítés a nők versenyéről, felvétel
ről.
Reklám.
Nyári olimpia'.
Úszás.
Közvetítés, felvételről.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Szabadíts meg a gonosztól.
Amerikai játékfilm.
Rendezte: Boris Sagal.
Főszereplők: George Kennedy, Brad
ford Dillman, Jack Veston és Jim Da
vis.
A tartalomból:
Hat „becsületes” ember egy hegyi ki
rándulás alkalmával elfog és megöl 
egy géprablót, akinél hatszázezer dol
lár van. A pénzt megtartják és ez szá
mos váratlan kellemetlenséget okoz... 
Reklám.
Tévéhíradó III.
Vuéko-show.
A Szarajevói Televízió szórakoztató 
zenés műsora a téli olimpiáról. 
Közreműködik: Zdravko Colié, Neda 
Ukraden, Zeljko Bebek, Zana Nimani, 
Seid Memié Vajta, Jadranka Stojako- 
vié, Jasna Gospié, Ibrica Jusié, Dor- 
de Balaáevié és még sokan mások.
A rajzfilmen megelevenedik Vuöko is. 
Reklám.
Olimpiai krónika II.
Reklám.
Olimpiai összefoglaló II.
Reklám.
Nyári olimpia. 
Jugoszlávia-Olaszország.
Férfi kosárlabda-mérkőzés közvetí
tése a szünetben: Atlétika.

'e g s r 'N j
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Domonkos napja

MÁSODIK MŰSOR

15.00
15.15
15.20

15.50

16.20

18.00

19.00

19.30
19.55
2 0 .0 0

20.30

2 1 .0 0

21.05

21.50
21.55

22.50

Tévéhíradó albán nyelven. 
Műsorismertetés.
Hét tévénap.
A Szarajevói Televízió műsora.
Jó napot, Jugoszlávia!
Műsor külföldön élő vendégmunká
soknak.
Ottó, az orrszarvú!
Dán játékfilm fiataloknak.
A  tartalomból:
Valahol egy kis tengeri kikötőben két 
kisfiú él. Egyikük furcsa varázsceru
zát talál és ettől a naptól kezdve meg
lepő események történnek körülötte. 
Többek között a lakásukban megjele
nik Ottó, az orrszarvú...
A rajztól a filmig.
Dokumentumműsor gyerekeknek a 
öakoveci rajzfilm-iskoláról. 
Emlékkönyv.
Népzenei műsor.
A Zágrábi Televízió tévéhíradója, 
Műsorismertetés.
Utcai énekesek.
Szórakoztató zenés műsor.
Koszta Racin.
A Szkopjei Televízió irodalmi műsora. 
Huszonnégy óra.
A Tartalékos Tisztek Szövetsége.
A Zágrábi Televízió dokumentummű
sora.
Reklám.
Kennedy.
Angol tévéfilmsorozat, V. rész.
A vasárnapi műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
11.15
11.25
11.30
11.45
1 2 .0 0

13.30
13.35

15.40

18.15

19.15
12.25
19.30
19.55
2 0 .0 0

21.40

22.45

23.30
0 .1 0

04.55

Műsorismertetés szerbhorvátul. 
Tévéhíradó I. szerbhorvát nyelven. 
Olimpiai krónika I. szerbhorvátul. 
Olimpiai krónika I. magyarul. 
Olimpiai összefoglaló 1. magyar 
nyelven.
Reklám.
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés felvételről magyar 
nyelvű kommentárral.
Nyári olimpia.
Torna.
Közvetítés felvételről magyar 
nyelvű kommentárral.
Nyári olimpia.
Úszás.
Közvetítés felvéterlről, magyar 
nyelvű kommentárral.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó magyarul.
Reklám.
Játékfilm a szarajevói stúdióból. 
Zenei klub.
Zenés műsor.
Olimpiai krónika II. magyar 
nyelven. '
Olimpiai összefoglaló II. magyarul. 
A  vasárnapi műsorok ismertetése, 
magyarul.
Nyári olimpia.
J ugoszlávia-Olaszország.
Férfi kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése. A  szünetben: atlétika.

ZÁGRÁBI TELEVÍZIÓ 
KÜLÖNMŰSORA

SZOMBAT

11.15 Hírek.
11.20 Tévénaptár. 
19.30 Tévéhíradó. 
21.45 Tévéhíradó.

HÉTFŐ

11.40 Hírek.
11.45 Tévénaptár. 
19.30 Tévéhíradó. 
21.55 Tévéhíradó. 
22.15 Fenntartott idő.

MÁSODIK MŰSOR

19.00 Ismeretterjesztő film. 
21.25 Hírek.

KEDD

18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
22.30 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.40 Cseh és szlovák krónika- 
21.35 Hírek.

SZERDA

18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár. 
19.30 Tévéhíradó. 
22.10 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

19.00 Honvédelem.
22.30 Hírek.
22.35 Okok és nyomok. 

Művelődési műsor.

CSÜTÖRTÖK

12.55 Hírek.
13.00 Tévénaptár. 
19.30 Tévéhíradó.
23.00 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

21.40 Riportfilm. 
21.45 Hírek.

PÉNTEK

11.40 Hírek.
11.45 Tóvénaptár. 
19.30 Tévéhíradó. 
21.50 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

20.45 Hírek.



Előzetes
Az európai 

ember
-  Huszonkét ország megszám

lálhatatlanul sok helyszínén ké
szült Az európai ember című  
nyolcrészes filmsorozat -  mond
ta Folco Quillci, a világhírű do- 
kumentumfilm-rendező. A film 
alapötlete Fernand Braudel tör
ténészprofesszortól ered, aki 
egész életében az európai civi
lizáció hatásait kutatta. Európa 
az egyetlen földrész, amely a sá
lé t kultúráját exportálni tudta, 
tartósan és máig hatóan. Ehhez 
a tudományosan megalapozott 
tényhez keresem filmemben a 
képi megfogalmazást. Döbbe
netes belegondolni, milyen erős 
és szinte kötelező érvényű az 
aurópai kultúra hatása. Ma is, 
ha egy gyarmati sorból felsza
badult ország önálló életet kezd 
élni, azonnal az eruópaizálódás 
ütjára lép. önként pusztítják el 
kulturális hagyományaikat. A haj
dani erőszakos európai koloni- 
záció káros torzításai mellett per
sze el kell ismerni, hogy Európa 
vérosokat épített, államokat ala
pított és ipart teremtett a kőkor
szaki viszonyok helyén. Szép 
szóval, tettekkel, adminisztratív 
intézkedésekkel, s ha kellett, tűz- 
zel-vassal terjesztette a saját 
kultúrájának a mását.

Érvek és ellenérvek sorakoz
nak képben életre keltve a film
ben. Időben és térben látszólag 
távoli elemeket válogat össze a 
rendezői elképzelés. A nyolcré
szes sorozat egyes részei témák 
köré csoportosulnak. Minden- 
napjaink Európája is helyet kap, 
akárcsak a földrajzi, történeti, ré
gészeti emlékek sora. Folco Qui- 
kci filmjei csak önmagukhoz ha
sonlítanak. Szemléletmódjában 
a tudós, a költő és a politikus öt- 
vözódik. Szerinte a kamera so
hasem objektív, mert ember irá- 
nyítja. A kép önmagában semmit 
sem bizonyít: mindent megmu
tat, bármit elhitet. A képi valóság 
©az/ valósággá a film szövegé
vel egységben válik. Egy isme- 
fatterjesztó film akkor tölti be fel
adatát, ha okos, m int Salamon 
király, szép, m int egy gótikus ma
donna, izgalmas, m int egy krimi 
~ ha, m i nézők, várjuk a folyta
tást.

SZOM BAT

— —
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MAGYAR TELEVÍZIÓ

9.45
9.55

10.50

11.45
15.00

15.40
15.45

16.15

8.30 Idősebbek is elkezdhetik . . .  
Tévétoma.

8.35 Naáekran.
A  pécsi körzeti stúdió szerbhorvát 
nyelvű nemzetiségi műsora.

8.55 Utazás egy mosolyért.
Lengyel kisjáték film-sorozat.
2. rész: Szálloda a csillagos éghez.

9.25 K i játszik ilyet?
Ikerszavak.
í-vel kezdődő ikerszavakkal játsza
nak a gyerekek. Csoportokat keres
nek, rendszerezik, végül lerajzolják 
őket.
Egészségünkért.
Rubens.
Belga filmsorozat. 4. rész. 
Címszerepben: Johan Leyesen. 
S acha  D is te l a p á r iz s i 
Olympia színpadán.
Francia zenés film.
Képújság.
Hotel.
Svájci burleszkfilm.
A  főszerepben: R olf Knie és Gaston 
Honi.
Hírek.
A  fényképezés úttörői.
Angol filmsorozat.
7. rész: A  tovatűnő kép.
Milyen a háború?
Készítette: Finta György, Gabos 
István, Hegedűs Anikó, Kovács Ka
ti, Kremsier Edit, Makki Mária, Né
meth Péter, Németh Piroska, Sza
bó Éva.
Közreműködik: Csomós Mari, Cser
halmi György, Dunai Tamás, Vajda 
László.

16.45 Képújság.
16.50 F le p p , a ró k a .

Japán természetfilm egy 
rókacsaládról.
Arthur Hill regénye alapján írta, 
fényképezte és rendezte:
Kurahora Korejosi.

18.30 Telesport:
Ö ssze fo g la ló  az o l im p ia i  
já té k o k ró l.

19.40 Idősebbek is elkezdhetik ... 
Tévétorna.

19.45 Esti mese.
Vízipók-csodapók -  Bubork 
nyaklánc.
Magyar rajzfilm.

20.00 Tv-híradó.
20.30 Vers-m indenkinek.

Arany János: Domonkos napra. 
Elmondja: Bessenyei Ferenc

20.35 T o ln a y  K lá r i- s o ro z a t.
A  k ö lc s ö n k é r t  k a s té ly .
Magyar film (1937).
A  tartalomból:
A  Brazíliából hazatért Gruber 
Menyhért dúsgazdag ember, ám 
rengeteg szegény magyar rokona is 
van. Gruber nem szeretné, hogy lá
nyát, Méryt a pénzéért vegyék el, no

meg a rokonok ellen is ez a legjobb 
védekezés: azt híreszteli, hogy nincs 
egy fityingjé sem. Koltay Bálint 
viszont szegény fiú, aki gazdagnak 
hazudja magát, mert vagyonos me
nyasszonyra vadászik. Koltay Kató, 
az unokahúga pedig szegény sze
retne lenni, hogy hozzámehessen 
szerelméhez, dr. Vas Ferenc állator
voshoz. Szó, ami szó, mindenki más, 
mint aminek mutatja m agát... 
Szereplők:
Kabos Gyula -  Gruber Menyhért, 
Tolnay Klári -  Méry, a lánya,
Turay Ida -  Koltay Kató,
Rgjnay Gábor -  Koltay Gábor, 
Ráday Imre -  Bálint, a fia,
Vaszari Piri -  Stanci néni,
Juhász József -  dr. Vas Ferenc, 
továbbá: Egri István, Rátkay Már
ton, Makláry Zoltán, Kővári Gyula, 
Falussi István, Berczy Géza, Gobbi 
Hilda, Dózsa István, Pethes Ferenc, 
dr. Hosszú Zoltán, Balassa János. 
Rendező: Vajda László.

22.00 Tv-híradó.
22.20-23.35 Csingiz Ajtmanov-sorozat:

A  v e rs e n y ló  h a lá la .
Szovjet film (1969).
A  tartalomból:
Öreg a gazda és öreg a ló is. Tanabaj 
Gülszarival, hű társával, élete, ifjú
sága tanújával, az egykor csodála
tos versenylóval igyekszik hazafelé, 
a hegy túlsó oldalára. De Gülszari- 
nak nehéz a kocsit húzni, ezért Tar- 
nabaj kifogja. Kocsi nélkül talán 
még hazaérnek . . .

M ÁSODIK MŰSOR

18.15 Képújság.
18.20 MAFILM-magazim
18.30 Zenés nyári esték.

B a r tó k :  A  k é k s z a k á llú  h e rce g  v á ra .
Opera.
Szövegét írta: Balázs Béla. Vezé
nyel: Solti György.
Judit -  Sass Szilvia, A  kékszakállú 
herceg -  Kováts Kolos. A  zenefelvé
tel a DECCA londoni stúdiójában 
készült. Zenei rendező: Christopher 
Reuburn. Rendező: SzinetárMiklós. 
(A  Magyar Televízió és az U N ITE L 
koprodukciója.)

19.30 N o m u g i szoros.
Japán film.
A  japán kapitalizmus felvirágzásá
nak korában hirtelen megnőtt a 
selyem iránti kereslet. A  gyárosok 
modern rabszolgatartók módjára 
zsákmányolják ki a gyárba csábí
tott, és embertelen körülmények 
között dolgoztatott lányokat. A  szép 
és ügyes Mine sorsa ennek a kor
szaknak tipikus, megrázó története.

21.55 Zenés portré Ligeti Györgyről.
A  világhírű zeneszerző 60. születés
napjára készült az NSZK-beli port
ré film, amelyben műveiről, alkotói 
módszereiről, terveiről szól. 
Közreműködik: Galamb György, 
Bátonyi György.

22.40 Képújság.

í KOSSUTH RÁDIÓ
8.25
9.10

10.05
1 2 .0 0

12.40 
13.10
14.15
14.25

14.40

15.25 
16.00
17.30

18.15
18.30 
18.45

19.30

20.05

21.09

2 2 .2 0

23.46
0 . 1 0

9.00

Családi tükör.
Színes népi muzsika.
Csalogató
Déli Krónika.
Olimpiai híradó. 
Operaáriák.
Népzenei példatár. 
Magyarán szólva. 
Nyelvőrködés. 
Mindennapi 
irodalmunk.
Új Zenei Újság.
168 óra.
Komolyzenei
„lemezlovas” .
Hol volt, hol nem volt... 
Hírek.
Népdalelőadók
hangalbuma.
A  kék szakállú 
herceg vára.
Balázs Béla drámai 
költeménye.
Híres zongoraművé
szek felvételeiből.
A  zene nem ismer 
határokat. 
Szórakoztató zenei 
műsor.
Európa hangverseny- 
termeiből.
Verbunkos muzsika. 
Melódiakoktél.

1 0 .0 0

1 2 .0 0

12.46

14.00 

15.16

16.35
18.35 
19.50

21.40
2 2 .0 0  

23.20

PETŐFI RÁDIÓ

Beszélek a fejemmel... 
A  vendég: Sándor 
György.
Szombat délelőtt.
Jó ebédhez szól a nóta. 
Kvantum Fantum 
csapdája.
Mesejáték.
Napjaink magyar 
irodalmából.
Az új Lady.
Zenés vígjáték. 
Válogatott felvételek. 
Közkívánatra!
A  Shadows együttes 
felvételei. III. rész. 
Nóták.
Slágermúzeum.
Dzsessz.

RÚZSA ISTVÁN
kovács
Zenta
Újvidéki út 54.
A vásártérnéi.
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! BELGRÁDI RÁDIÓ ?;
10.00 Vasárnap tízkor.
12.30 Hangjátékműsor. 

gyermekeknek.
13.30 Vasárnapi karaván.
14.30 Sport és szórakozás.
18.30 Esti kívánsághang

verseny.
19.30 Zenei miniatűrök.
20.00 Vidám  est.
20.40 Népi muzsika.
21.02 Kérte -  hallgassa meg!

í  ÚJVIDÉKI RÁDIÓ 1

V A SÁ R N A P

10.03

10.38
1 1 .0 0

11.30

1 2 .1 0

14.00

18.30 
19.20
21.30

URH

A Gyermekrádió  
hangjátéka
Slobodan StaniSic: 
Barátkozás Nevettető 
Ivicával. 
Gyermekdalok.
Zenei matiné. 
Muzsikaszó -  
jókívánság.
Faluműsor.
Sport, zene, derű.
A  műsor elején: 
Muszikaszó -  jókíván
ság.
Esti híradó.
Közjáték.
Hírek, sportmagazin.

7.45-10.00 Zenedélelőtt.
13.00 A  zene szárnyán.
13.30 Kócé Gyula népi 

zenekara muzsikál.
19.00 Rádióregény.

Majtényi Mihály:
A  hétfejű sárkány 
(V. rész).

19.30 Nyár esti hangverseny.

> SZABADKAI RÁDIÓ f

7.00 Népzene.
7.30 Vetéstől aratásig.
8.00 Zenés köszöntők. 

Magyar nyelvű műsor.
13.00 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.
15.00 Szép szó.

A  Rádió irodalmi 
szemléje.

15.30 Külön kérték.
17.30 Vasárnapra 

választottuk.
18.00 Népzene.

H ÁRM AS STÚDIÓ

8.00-24.00 Szórakoztató 
zene.

TOPOLYAI RÁDIÓ
•

8.00 Müsorbejelentő.
8.05 Mezők népe.
8.35 Mezőgazdasági

műsor szerbhorvátul.
9.05 A hallgatók zenés 

üdvözletei.

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
9.10 Műsorismertetés.
9.15 Hírek.
9.25 Reklám.
9.30 Nyári olimpia.

Atlétika.
Közvetítés, felvételről.

12.45 Olimpiai krónika I.
13.00 Nyári olimpia.

Jugoszlávia—Olaszország. 
Kosárlabda-mérkőzés, felvételről 
(ism.)

15.45 Nyári olimpia.
Torna.
Közvetítés a férfiak versenyéről, fel
vételről.

15:45 Reklám.
15.50 Nyári olimpia.

Úszás.
Közvetítés, felvételről.

16.50 Reklám.
16.55 Nyári olimpia.

Evezés.
Helyszíni közvetítés a férfiak verse
nyéről.

19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Gabrijel.

A Zágrábi Televízió tévéfilmsorozata.
III. rész: Novela. 
írta: ¿eljko Seneéié.
Rendezte: Eduard Tomiéié. 
Főszereplők: Boris Buzanéié, Cintija 
Aáperger, Zvonimir Zoriéiő és Pred- 
rag Petrovié.
A tartalomból:
Gabrijel Novelával él. Habár a nő hu
szonhárom évvel fiatalabb, szereti 
Gabrijelt. A szerelem újjávarázsolja 
a férfit.

20.55 Reklám.
21.00 A  Szarajevói Televízió űtifilmje.
21.30 Minihangverseny.
21.45 Tévéhíradó.
22.05 Beszámoló a sinji játékokról 

Utána sporthírek.
22.40 Reklám.
22.45 Olimpiai krónika II.
23.30 Olimpiai összefoglaló II.
01.00 A hétfői műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

11.55 Műsorismertetés.
12.00 Faluműsor.

A Zágrábi Televízió adásában először 
egy összefoglalót láthatunk az idei 
aratási eredményekről. Majd egy ri
portfilm kerül képernyőre a zadari 
mezőgazdasági kombinátból. Harma
dikként a hvari bortermelő gondjai
ról és eredményeiről lesz szó. 
Műsorvezető: Ruíica Trauber.

13.00 Az Újvidéki Televízió gyermekmű
sora.

14.30 Négy keréken.
Műsor a közlekedésről és az idegen- 
forgalomról.

e
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14.55 Valami egészen személyes.
Jara Ribnikar.
Dokumentumműsor.

15.40 X. Jugoszláv Korúsünnepségek. 
Komolyzenei műsor.

17.00 A  majmok bolygója.
Amerikai tudományos-fantasztikus 
tévéfilmsorozat. XIII. rész.

17.50 Reklám.
17.55 Közjáték.

Amerikai játékfilm.
19.30 A Szkopjei Televízió tévéhíradója.
19.55 Műsorismertetés.
20.00 Városok.

Leningrád.
Peter Ustinov dokumentumműsora.

20.50 Huszonnégy óra.
20.55 Reklám.
21.00 Kis boldogság.

Francia játékfilm.
Rendezte: Marcel L ’Herbier. 
Főszereplő: Dániellé Darrieux.
A vidám komédia egy féltékeny fia
talasszonyról szól. Különféle trükkö
ket talál ki, hogy visszahódítsa hűt
lennek vélt férjét. így mások is bele
keverednek családi életükbe.

22.40 Hétfői műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
7.55 Műsorismertetés.
8.00 Barázda.

A  magyar nyelvű faluműsorban elő
ször az aratási eredményekről és az 
aratás utáni teendőkről lesz szó, 
majd a temerini tejtermelésről lát
hatunk riportot.

8.30 Tévémagazin román nyelven.
9.30 Nyári olimpia.

Atlétika.
Közvetítés felvételről, magyar 
nyelvű kommentárral.

12.45 Tévémagazin szlovák nyelven.
13.45 Tévémagazin ruszin nyelven.
14.30 Nyári olimpia.

Torna.
Közvetítés felvételről, magyar 
nyelvű kommentárral.

15.50 Nyári olimpia.
Úszás.
Közvetítés felvételről, magyar 
nyelvű kommentárral.

16.55 Nyári olimpia.
Evezés.
Közvetítés magyar nyelvű 
kommentárral.

19.30 Tévéhíradó magyarul.
19.55 Reklám.
20.00 Gábriel.

A  Zágrábi Televízió 
tévéfilmsorozata.

21.00 A  Szarajevói Televízió útifilmje.
21.30 Nyári olimpia. 

Jugoszlávia-Olaszország.
Férfi kosárlabda-mérkőzés közve
títése felvételről, (ism)

22.10 Fenntartott idő.
22.40 Reklám.
22.45 Olimpiai krónika II. magyarul.
23.30 Olimpiai összefoglaló II. magyarul.
0.100 A hétfői műsorok ismertetése

magyarul.

A Szabadkai Rádió 
zenés üdvözleteinek 

daljegyzéke

VASÁRNAP, augusztus 12.

1. Mulatok, mert jó kedvem
van (Kovács Apollónia) -  2. Sár
ga rigó, sárga csikó (Koncz Mi
hály) -  3. Édesanyám, elmegyek 
(Verss Zoltán)-4. Brahms: V. ma
gyar tánc (A Magyar Rádió Szim
fonikus zenekara) -  5. Weber: 
Vadászkórus (A bűvös vadász c. 
operából -  Bécsi Operaház ének 
és zenekara) -  6. Nincsen csillag, 
mind lehullott (Lovas Lajos) -  " 
Ne szidjatok soha engem (Jákó 
Vera) -  8 . Akire nézek (Koncz 
Zsuzsa) -  9. Egy férfi és egy n6 
(Toldy Mária, Szécsi Pál) -  10; 
Fogadj el egy jó tanácsot (Solti 
Károly) -11. Fodrozik a Tisza 
(Máté György) -  12. Rózsa, rózsa, 
labdarózsa (Török Erzsébet) -  13- 
Egy cica, két cica; Nincs szebb 
madár (Város Sári) -  14. Elcse
rélném én a világot (Horváth 
Attila) -  15. A nyári éjjek asszo
nya (Omega együttes) -  16. Nem 
lehet boldogságot venni (M? 
együttes) -  17. Feltűntél az éle
temben (Molnár József) -  18. Mé
zeskalácsszív (Pécsi Kiss Ágnes) 

19. Anyám, édesanyám dallá! 
köszönöm (Pere János) -  20 
Múlnak a gyermekévek (Ihász 
Gábor) -  21. Romantika (Szte- 
vanovity Zorán) -  22. A harmo- 
nikás (Express együttes) -  23- 
Valahol, egy kis faluban (Cson
gor István) -  24. Százvirágú 3 
határ (Merán Lajos) -  2a. Sze
relemből sosem elég. (Máté 
György) -  26. Várlak (Soltész 
Rezső) -  27. Nálad lenni újra j* 
lenne (Kovács Kati) -  28. Várj. 
míg felkel majd a Nap (V Mot° 
Rock) -  29. Túl a Tiszán man
dulafa virágzik (Bodza Klára) " 
30. Lakodalom van a mi utcánk
ban , (Németh Rudolf) -  3f 
A csap után véges végig (N ém eth  

Rudolf) -  32. Száz évig élj (Mikes 
Éva) -  33. Mért ne lennénk pom 
mi boldogok (Aradszky László)' 
34. Én, aki nála jártam (Koós Já
nos) -  35. Az a szokás járja (Nykj 
Erzsébet) -  36. Jó kedvem vám 
Pipa csárdás (Szalay László) -  3 J 
Kiskutya, nagykutya, Sűrű esi!" 
lag (csárdások -  Kiss Károly) ’
Régi kép (Korda György) 39-
Talán, sok év után (Szécsi Pál) '  
40. NaSa pisma (Sead MemlC 
Vaj ta).

AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ 
m u z s ik a s z ó - jó k ív á n s á g  

MŰSORA

VASÁRNAP, augusztus 12.
11.30-tól 12.00 óráig:

l.xxx: Alma, alma, téli al*1̂
(Palatínus Imre) -  2. xxx: Ne  ̂
gondolok a világra (Almási 1̂  
ván) -  3. xxx: Jó dolog a széf ̂  
lem (Bedroszián Almaszt)
4.xxx: Almás vasderes (temerl 
Kék nefelejcs citerazenekar) '  
xxx: Édesanyám, elmegyek < 
merini Tízesbanda) -  6 . xxx ‘

| egri ménes, Nem loptam
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életemben (Csongor István) -  
7.xxx lei pici kis galambom 
(Horváth Magdolna) -  8 . xxx: 
El kell menni katonának (Szmo- 
leniezky János) -  9. xxx Házunk 
előtt, ftedves édesanyám (Pintér 
Jolán).

A Sport, zene, derű műsorában 
14.00 órától:

1. Csóka: Paradicsom, paprika
(Boross István) -  2. László: Sze
retem az édes párom (Fülöp Ka
tó) -  3. Murgacs: Fehér galamb 
száll a falu felett (Rácz Szabó 
L^jos) -  4. Bozók: Elkerültem kis 
falumból (Boross Mirjana) -  5. 
Vithay: A te névnapodra (Molnár 
József)-6 . Sándor: Van egy szőke 
asszony (Sánta Puszta Lajos) -  7. 
Morvay: Volt egy csók az életem
ben (Kotróba Júlia) -  8 . Horváth: 
Szeretem a kertet (Németh Ru
dolf) _ 9 Szántó: Friss a csárdás, 
jó a nóta (Huber Magdolna) -  10. 
Bankó: Eltörött a hegedűm (Herr 
Olivér)-  ll.Zerkowitz: Most, ami
bor minden virág nyílik (Ajtay 
Andor) -  12. Sztevanovity: Mária 
volt (Zorán és a Metró együttes)-  
13. ?: Veled is megtörténhet egy
szer (Kovács Erzsi) -  14. Pesev: 
l'-üy csókod (Lévai Ferenc) 15. 
Bosas. Évforduló-keringő (Put- 
úoki Gábor) -  16. Fényes: Várj 
(Cserháti Zsuzsa) -  17. Jákob: 
Amikor úgy ébredsz mellettem 
(Bontovits Kati)- -  18. Presser: 
Romantika (Komár László) -  19. 
Ihász: Nincs rajtad kívül senki 
sem (Szűcs Judit) -  20. Bródy: 
Csók nélkül képtelenség élni 
(Koncz Zsuzsa) -  Silye: Barátok 
voltunk (Expressz együttes).

A TOPOLYAI RÁDIÓ 
ZENÉS ÜDVÖZLETEINEK 

DALJEGYZÉKE
Szombat, augusztus 11. 
15-00 órától

Vasárnap, augusztus 12. 
»  00 órától

1 Anyám, anyám, édesanyám  
(Jákó V era ) -  2. Miért jöttél az 
J*tamba (N y ír i E rzsébet) -  3. Szüle
tésed ünnepnapján (T a lab ér E r
zsébet) -  4 . M indig kell egy barát 
(Za la tnay S aro lta ) -  5. Mondjátok  

M áriának (K oós  János) -  6. 
j^rhídeák (P áger A n ta l-T o ln a i 
K lára ) -  7. Piros rózsák beszélget-  

(S za la y  L á sz ló ) -  8. Száll az 
örva m adár (G yő ri Jo lán ) -  9. Te 

nekem az az asszony (K iss  
K a ro ly ) _  io . M ária volt (S ztevá - 
Uovity Zorán ) -  11. Régi kép (K o r -  
óa G yö rgy ) -  12. Szanta Maria  
¡N eoton  fa m ília ) -  13. Utcára nyí- 
>* a kocsmaajtó (R ózsa  S te fán ia ) -  
4- Házasodom nemsokára édes

anyám (M o lnár József) -  15. G a -  
•ambszívet örököltem (K iss  K á - 

-  16. Szándokán (N eo ton  fa - 
ília ) -  17. Csiripelő m adarak (Z á -  

fay -V ám osi) -  Te és én (Ihász G á- 
or) -  19. Találkozás egy régi sze

llem m el (K ovács  K a t i)  -  20. Egy  
®csony férfi dilemmái a szerelem  

°n il (R -G O  együttes).

IZ0BL0KK
k ish eg yes

{ MAGYAR TELEVÍZIÓ
8 .0 0

8.05

8.25

9.45

10.15
1 0 .2 0

15.05
15.10

15.30

.16.50
17.20

17.50

18.30

19.30
19.40

2 0 .0 0

Idősebbek is elkezdhetik...
Tévétoma.
Óvodások filmműsora.
1. Emília.
Francia rajzfilmsorozat.
7. rész: Emília és a sárkány.
2. Kétbalkezesek.
Csehszlovák bábfilm.
3. A lámpa.
Román rajzfilmsorozat.
3. rész: Kockácska mint pilóta. 
Szonáta a vörös hajú lányhoz.
Csehszlovák ifjúsági film.
A tartalomból:
Petra, a bájos, vörös hajú kislány a 
csinos és öntelt Pavel után fut. Még az 
addig gyűlölt zongorán is bőszen gya
korol, hogy tessék a fiúnak. Hogy mi
lyen eredménnyel, kiderül a gyakran 
mulatságos kalandokból.
Utazás egy mosolyért.
Lengyel kisjátékfilm-sorozat.
3. rész: Segíts, nagymama!
Hírek.

-11.50 Cirkusz, cirkusz... 
Műsorvezető: Bruce Low. 
Közreműködők: Barbara Mascott,
Edith és Bennet, Willy Kübler, a Bur- 
ger-nővérek, Athos és Hella, Chy Bao 
Guy, Tito Reyes, a Borgis-trio, Eric 
Braun és Mónika Farell.
A Közönségszolgálat tájékoztatója. 
Nótaszó.
Balázs Árpád dalaiból. 
Közreműködik: Pintér Györgyi, Pus
kás Sándor, Ráduly Árpád, Lendvai 
Csácsi Jenő és zenekara.
Tarzán titkos dzsungelje.
Amerikai kalandfilm.
A tartalomból:
A folyó partján élő, gyanakvó törzs 
csak egy fehér orvost enged be terüle
tére. Egy alkalommal csalárd vadá
szok tévesztik meg, és elkísérik a 
dzsungel vadállatokban különösen 
népes területére. A sikertelen expedí
cióért -  csinos asszisztensnőjével 
együtt -  majdnem életével fizet. 
Műsorainkat ajánljuk.
Béketalálkozó Pusztavacson, 
az ország közepén.
Közvetítés a Hazafias Népfront, az 
Országos Béketanács és a Képes Újság 
által rendezett országos békefesztivál
ról, ahol a nemzetközi és a magyaror
szági társadalmi-politikai élet ki
emelkedő személyiségeivel, valamint 
ismert művészekkel találkozhatnak a 
résztvevők és a tévénézők.
Riporter: Molnár Margit.
Delta.
Tudományos híradó.
Műsorvezető: Kudlik Júlia.
Telesport:
Összefoglaló az olimpiai játékokról.
Hírek.
Idősebbek is elkezdhetik...
Tévétoma.
A HÉT.
Főszerkesztő: Hajdú János.

AUGUSZTUS 5
Krisztina napja

21.00 Marco Polo.
Olasz tévéfilmsorozat. 6 . rész.
Az előző rész tartalmából:
Marco tanúja lesz a Csinkin hercegre 
rátörő különös rohamnak. Csinkin el
mondja Marcónak, hogy a betegséget 
titokban kell tartania, mivel ő a trón
örökös. Azt is elárulja, hogy tart 
Phasz Pától, mivel annak gyanús min
denki, aki a Nagy kánra befolyással 
lehet. 1272 őszén a mongol seregek 
győzelmet aratnak a szungok felett. A 
mongolok trónjára Timur kerül... 
Címszerepben: Ken Marshall. 
Rendező: Guiliano Mentaldo.

22.05 A látható ember.
Száz éve született Balázs Béla.
A jubileum alkalmából készített port
réfilm föleleveníti a mozgalmas életút 
legjellegzetesebb állomásait -  elsősor
ban személyes vallomások, őszinte 
naplójegyzetek, intim dokumentumok 
tükrében. Mintha „gyónna” előttünk 
-  Kozák András eszköztelen megsze
mélyesítésében -  a politika és művé
szet elkötelezett katonája. Beszél el
veiről és eszményeiről. A itóI, honnan 
érkezett és hova tartott. Mi dobogtat
ta meg örömmel a szívét és miért nyo
masztották kétségek. Szenvedélyes és 
őszinte. Okos és érzelmes. Ilyen lehe
tett mindig, hatvanöt esztendeig tar
tó csatározásai idején is... 
Közreműködik: Bajza Viktória, Bal- 
kay Géza, Bokor Jutta, Dunai Tamás, 
Erdélyi György, Ferenczy Csongor, 
Gordon Zsuzsa, Kozák András, Sar- 
kadi Katalin...

22.55 Hírek.

MÁSODIK MŰSOR

20.00 Híres spanyol operaénekesek.
Alfredo Kraus.
Spanyol filmsorozat.
Részletek Verdi Rigoletto, Bizet A 
gyöngyhalászok, Gounod Faust és Do
nizetti Lammermoori Lucia című ope
rájából.
Narrátor: Femando Rey. 
Közreműködik: Versényi László, Fü
löp Zsigmond és Kertész Péter.
A filmet rendezte: Jósé Luis Font.

21.00 A  hallgatag hölgy.
Tévéjáték.
A tartalomból:
Egy furfangos unokaöcs küzd fukar 
nagybátyja ellen ebben a reneszánsz 
korabeli játékban. A hölgy valójában 
egyáltalán nem hallgatag, feladata 
abban áll, hogy egy életre leszoktassa 
a nagybácsit a házasságról, a család- 
alapításról, mivel csak egy agglegény
nagybácsitól biztos az öröklés. Ben 
Jonson, az író tragikomikus torzképet 
rajzol kora társadalmáról, egyaránt 
elítélve öregeket, fiatalokat. Csupán a 
mű humora árulkodik a szerző élet- és 
emberszere tétéről.
Szereplők;
Őze Lajos, Gáspár Sándor, Dömer 
György, Bán János, Vajda László, 
Bessenyei Emma, Balázs Péter, Hau- 
mann Péter, Cserhalmi György, Szék
helyi József, Katona János, Váradi 
Hédi, Tábori Nóra, Bordán Irén, 
Eperjesi Károly, Baráth Attila.

22.00 Képújság.

c
KOSSUTH RÁDIÓ

8 .2 1
3

9.00

1 1 .0 0

12.05

12.45
13.29

14.30

15.50
16.08

18.15

18.30
18.40

19.25

20.38

23.01

Énekszóval, muzsikával. 
Fiatalok népzenei 
műsora.
Randevú a 
nosztalgiával. 
Műsorvezető: Antal 
Imre.
Vasárnapi koktél. 
Harminc perc alatt a 
Föld körül.
Nemzetközi magazin. 
Olimpiai híradó.
Határ -  Idő -  
Napló.
A mikrofonnál: Ferecsik 
János.
Szonda.
Tudományos magazin.
A hegedű virtuózai.
Menyasszonyok,
vőlegények.
Szobotka Tibor
regényének
rádióváltozata.
Hol volt, hol nem 
volt...
Hírek.
Arturo Toscanini 
vezényel.
Csángók.
Domokos Pál Péter 
műsora.
Puccini: Turandot.
Háromfelvonásos
opera.
Romantikus zene.

í PETŐFI RÁDIÓ
3

9.30

10.47

11.57
13.00

14.35

15.35 

18.33

20.35

2 2 .0 0

Slágereim története.
A  mikrofonnál:
Szörényi Levente.
Csak szervezés kérdése? 
Kaposy Miklós 
rádiószatírája.
Jó ebédhez szól a nóta. 
Tanít a táj.
Emlékek, otthonok 
Kálmoky László 
életében, 
munkásságában. 
Táskarádió.
Az Ifjúsági Rádió 
műsora.
Poptarisznya. 
Lemezlovas parádé. 
Útközben hazafelé. 
Közlekedés, zene, sport. 
Társalgó.
Másfél óra
irodalomkedvelőknek. 
Örökzöld dallamok.
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§ BELGRÁDI RÁDIÓ
V M M M H M H IM M n V
4.00-8.00 Reggeli zenés 

műsor.
9.02 A  két fehér galambnál.
9.30 Otthon és család.

10.03 Rádioszkóp.
12.30 Méhecskék. 

Gyermekműsor.
12.45 Kis dalok kis 

énekeseknek.
13.02 Karaván.
15.30 Szórakoztató zene.
15.45 Magazin 2000.
16.15 Találkozások.
18.15 Esti 

kívánsághangverseny.
19.45 Zenei miniatűrök.
20.00 Est a rádió mellett.
22.20 Dzsesszpanoráma.
23.20 Hazai szerzők 

alkotásaiból.
00.05 Éjszakai műsor.

5.00-8.00 Tarka reggeli zenés 
műsor.

9.03 Kamarazene.
9.30 Magyar

népdalfeldolgozások.
10.00 Hírek.
10.05 Zenés műsor 

turistáknak, 
nyaralóknak.

11.03 Rádióterefere.
11.30 Versenyművek.
12.05 Magyar nóták, 

csárdások,
12.30 Színes dallamok.
14.03 Bodza Klára magyar 

népdalokat énekel.
15.30 Zenekari muzsika.
16.03 Könnyűzene.
18.30 Zenei albumunkból.
19.30 Daloljunk, táncoljunk!
20.00 Slágerparti.
21.00 Estéről estére.
23.45 Éjféli szerenád.

URH

8.00-9.00 Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Magyar nóták.
16.30 Zenedoboz.
17.05 Puccini: Tosca.

Az opera III. felvonása.
18.05 Ki hogyan látta?
2 2 .0 0  Évszázadok zenéje.
23.20 Nocturne ritmusban.

RÚZSA ISTVÁN
kovács
Zenta 
Újvidéki út 54. 
A vásártérnél.

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
1« IMII« — IMI—

11.50 Műsorismertetés.
11.55 Tévéhíradói.
12.00 Olimpiai krónika I.
12.35 Olimpiai összefoglaló I.
14.05 Nyári olimpia.

Torna.
Közvetítés a nők versenyéről, felvétel
ről.

16.15 Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés, felvételről.

19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.27 Műsorismertetés.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Amikor megöregszünk.

Japán tévéfilm.
A  tartalomból:
Egy idős házaspár fiával él. A  fiú má
sik városban kap munkahelyet, anyja 
azonban megbetegszik, kórházba ke
rül, így az idős apa kénytelen fiával 
menni az idegen városba...

21.05 Reklám.
21.10 Választott pillanat.

A Priátinai Televízió komolyzenei 
műsora.

21.15 Argumentok.
Külpolitika.

21.45 Egy szerző -  egy film.
Rajzfilm.

21.50 Tévéhíradó III.
22.15 Dokumentumműsor.
22.40 Reklám.
22.45 Olimpiai krónika II.
23.30 Olimpiai összefoglaló II.
01.00 A  keddi műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A  Duna menti körzet krónikája.
17.20 Közjáték.
17.30 Belgrádi műsor.
18.55 Hipo 5.

Jelentés a belgrádi lóversenytér fo
gadóirodájából.

19.00 Szórakoztató zenés műsor.
19.30 Reklám.
19.35 Nyári olimpia.

Helyszíni közvetítés a jugoszláv vízi
labda-válogatott mérkőzéséről.

20.35 Az én meggyőződésem. 
Dokumentumműsor.

21.25 Huszonnégy óra.
21.30 Reklám.
21.35 Dinasztia.

Amerikai tévéfilmsorozat. VI. rész. 
Rendezte: Ralph Senesky. 
Főszereplők: Linda Evans (Kristale 
Jennings Carrington), Pamela Bell- 
wood (Claudia Blaisdei), Bo Hopkins 
(Matthew Blaisdei) és Dalé Robert- 
son (Walter Lankershim).

22.20 Mit csinálsz?
Zdravko Colié szórakoztató zenés 
műsora (ism.)

23.05 A  keddi műsorok ismertetése.

AUGUSZTUS 6
Berta napja

MEGJEGYZÉS:
A  jugoszláv férfi kosárlabda-váloga
tott és vízilabda-válogatott mérkőzé
seinek kezdeti időpontjától függően a 
hétfői tévéműsorok megváltozhatnak.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
summbm!

11.30 Műsorismertetés magyarul.
11.35 Tévéhíradó I. magyar nyelven.
11.50 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
12.00 Olimpiai krónika I. szerbhorvát nyel

ven.
12.15 Olimpiai krónika I. magyarul.
12.35 Olimpiai összefoglaló I. magyarul.
14.10 Nyári olimpia.

Torna.
Közvetítés magyar nyelvű kommen
tárral.

16.15 Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés felvételről, magyar nyelvű 
kommentárral.

19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
20.00 Világunk.

Magyar nyelvű műsor.
Helyszíni közvetítés az adai Halász 
József Mezőgazdasági Ipari Kombi
nátból. A  téma: a vajdasági idegenfor
galom helyzete és távlatai. Az adás 
vendége: Berton Lenke Tartományi 
belkereskedelmi titkár. A műsort 
szerkesztette és vezeti: Kovács László.

22.00 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
22.20 Zenés műsor.
22.45 Olimpiai krónika II. magyarul.
23.30 Olimpiai összefoglaló II. magyar nyel

ven.
0.10 A keddi műsorok ismertetése. 

MEGJEGYZÉS: Kosárlabda-válogatottunk 
mérkőzésének időpontjától függően a hétfői 
tévéműsor megváltozhat.

Készül a Világunk című műsor. (Pósa Árpád 
felvétele)

SZABADKAI RÁDIÓ
12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Népi zenekarok 

felvételeiből 
válogattuk.

13.00 Hírek.
13.05 Hétfőn sport.
15.00 Délutáni híradó.
15.30-18.30 A Rádió

szerbhorvát nyelvű 
műsora.

18.30 Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató 
zene.

19.00-24.00 Közvetítés az 
Aquarius lemezklubból.

10.05

10.35
1 2 .0 0

12.45
13.30

14.20
14.34

15.05 

15.29

16.03
17.05
17.24

18.15 
18.30
19.15

20.29

Nyitnikék.
Kisiskolások műsora. 
Verbunkosok, nóták. 
Déli Krónika.
Olimpiai híradó.
Zenei érdekességek az 
elmúlt hét műsorából. 
Régi fúvósmuzsika. 
Örök szeptember.
Fekete Gyula novellája 
Kodály kedvelt 
dallamai.
A Bíborbanszületett. 
Passuth László 
regényének 
rádióváltozata.
I. rész.
Operettmúzeum.
Operarészletek.
Barbárok.
Móricz Zsigmond
elbeszélésének
rádióváltozata.
Hol volt, hol nem volt. • ■ 
Esti Magazin.
Carltoni komédia.
Peter KarvaS vígjátéka- 
A Magyar Rádió 
szímfónikus 
zenekarának 
hangversenye.

■ M l

PETŐFI RÁDIÓ
<■»

8.05
9.08

1 0 .0 0

1 2 .0 0

12.40
14.00

18.35 
19.30 
2 0 .0 0

20.35

21.35

23.25

Népdalok.
Slágermúzeum.
Zenedélelőtt.
Népdalok.
Tánczenei koktél. 
Kettőtől ötig...
A  Rádió kívánság-
műsora.
Zeneközeiben.
Nóták.
Sportvilág.
Színész vagyok, 
énekelek.
Zenés beszélgetés 
Psota Irénnel.
Kék hang.
A Magyar Rádió 
második 
rendőrkabaréja. 
Sheila és Perry Com° 
énekel.



BELGRÁDI RÁDIÓ |

4.00-8.00 Reggeli zenés 
műsor.

9.02 A két fehér galambnál.
9.30 Otthon és család.

10.03 Rádioszkóp.
12.30 Vidám kedd.
13.02 Karaván.
15.30 Könnyűzene.
15.45 Magazin 2000.
16.15 Találkozások.
18.02 Esti 

kívánsághangverseny.
19.45 Zenei miniatűrök.
20.00 Ma este együtt.
23.00 Hazai szerzők 

alkotásaiból.
23.45 Szó és zene.
00.05 A Rádió éjszakai

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00-8.00 Reggeli zenés 
műsor.

9.03 Komoly zene.
9.30 Bedroszián Almaszt

és Olajos Károly magyar 
nótákat énekel.

10.05 Zenés műsor 
turistáknak, 
üdülőknek.

11.03 Rádióterefere.
11.30 XVIII. századi 

jugoszláv szerzők 
művei.

12.05 Palatinus Imre magyar 
népdalokat énekel.

12.30 Színes dallamok.
14.03 Kántor Ilona magyar 

nótákat és csárdásokat 
énekel.

15.30 Szempont. /
A Rádió kulturális és 
művészeti heti szemléje.

11.20 Zenei pillanat.
18.30 Gyöngykaláris.
19.00 Esti híradó.
19.30 Az M-stúdióban 

készült felvételeinkből.
20.00 Hangjáték a stúdióból.
21.00 Estéről estére.
23.34 Éjféli szerenád.

URH

■̂00—9.00 Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Magyar nóták és 

csárdások.
16.30 Újdonságok a Duna 

utcából.
18.03 Készenlétben.
2 2 .0 0  Évszázadok zenéje.
23.00 Hornyik György: A 

tábornok kutyája. 
Rádiójáték. I. rész.

|  topolyai RÁDIÓ "

14.00 Műsorbejelentő, 
hírek.

4.10 Időszerű téma.
5.00 Hallottuk, láttuk.
5.12 Topolyai krónika.
■25 Társult munka rádiója.
■55 Randevú.

KEDD

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
11.45 
12.15
13.45

18.00
18.15

18.45
19.15 
19.30 
20.00

20.45 
20.55

22.30 
22.55
23.30 
23.45

00.40

Olimpiai krónika I.
Olimpiai összefoglaló I.
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés, felvételről.
Tévéhíradó I.
Az Újvidéki Televízió gyermekmű
sora.
Francia sanzonok.
Rajzfilm.
Tévéhíradó II.
Gyújtópontban.
Belpolitika.
Lottósorsolás.
Timon.
Jugoszláv játékfilm. Rendezte: Tomis- 
lav Radié. Főszereplők: Boris Buzan- 
éié, Vanja Drah, Helena Buljan és Sa- 
áa Violié. A  történet egy színészről 
szól, aki az athéni Timon című Sha- 
kespeare-tragédiában nyújtott alakí
tásával nagy sikert ér el.
Tévéhíradó III.
Olimpiai krónika II.
Olimpiai összefoglaló II.
Nyári olimpia.
Helyszíni közvetítés a jugoszláv . 
vízilabda-válogatott mérkőzéséről.
Az olimpiai összefoglaló II. folytatása.

M ÁSODIK MŰSOR

17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Ismeretterjesztő film.

10.01
10.05

10.35

11.50
16.40
16.45

17.15

17.40 
17.45 
18.30

19.40

MAGYAR TELEVÍZIÓ
Tévétorna.
Utazás egy nosolyért.
Lengyel kisjátékfilm-sorozat. 4. rész: 
Gombaszedés.
Csutak és a szürke ló.
Magyar film 1960.
Csutaknak, a szőke hajú, barna sze
mű kisfiúnak minden rosszul sikerül. 
Nincsenek játszópajtásai, mert sze
rintük elrontja a játékot. Ráadásul 
elveszt száz forintot, amit édesanyja 
vásárlásra adott neki.
Képújság.
Hírek.
Fanfár.
Popzene és klasszikus zene. 3. rész. 
Közreműködik: a Flintlock együttes, 
Nigel Kennedy, Riki Gerardy.
A Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat. 3. rész: 
Buga Jakab. Eberstein ezredes rekvi- 
rálási parancsot ad ki. A labancok ka
pitánya ekkor találkozik először Buga 
Jakabbal, aki jól megleckézteti, majd 
elmenekül. Könyörtelen hajsza kez
dődik a jószág, a gabona, de legfő
képp Buga Jakab után...
Képújság.
Dél-alföldi krónika.
Telesport:
Összefoglaló az olimpiai játékokról.
Tévétoma.

AUGUSZTUS  7
Ibolya napja

19.30 A Szarajevói Televízió tévéhíradója.
20.00 Népzene.
20.50 Dokumentumműsor.
21.35 Huszonnégy óra.
21.40 Dzsessz.
22.25 Irodalmi műsor.

J ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
11.35
11.45
12.00
12.15
13.50

18.00
18.15
18.45
19.15
19.30 
20.00

20.45
20.55
22.30
22.55
23.45

0.40
04.55

Tévéhíradó I. magyarul.
Olimpiai krónika I. szerbhorvátul. 
Olimpiai krónika I. magyarul. 
Olimpiai összefoglaló I. magyarul. 
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul. 
Gyermekműsor szerbhorvát nyelven. 
Francia sanzonok.
Rajzfilm.
Tévéhíradó II. magyarul.
A Zágrábi Televízió belpolitikai mű
sora.
Lottó.
Játékfilm a szarajevói stúdióból. 
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
Olimpiai krónika II. magyarul.
Nyári olimpia.
Vízilabda.
Közvetítés magyar nyelvű kommen
tárral.
Olimpiai összefoglaló II. magyarul. 
Nyári olimpia.
Jugoszlávia-Korea.
Női kézilabda-mérkőzés közvetítése 
magyar nyelvű kommentárral.

19.45 Zenélő kaktuszok. Magyar rajzfilm.
2 0 .0 0  Tv-híradó.
20.30 Az európai ember.

Olasz filmsorozat. 3. rész: A benépe
sülés.

21.20 Népzene zenekarra.
Vavrinecz Béla: I. rapszódia.

21.30 A tanú.
Magyar film (1969). Szereplők: Kállai 
Ferenc, Őze Lajos, Fábri Zoltán, Both 
Béla, Monori Lili.
A filmszatíra az ötvenes években ját
szódik. Pelikán József gátőr népes 
családjával, kis házában a Duna par
ton él. Egy nap találkozik régi barát
jával, Dániel Zoltánnal, aki miniszter, 
s akit a nyilas uralom idején mint 
ellenállót bujtatott a pincéjében...

23.10 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

19.30 Képújság.
19.35 Megvalósult álmok.

Henry Dunant. NSZK rövidfilm.
20.00 A  Waterlooi csata.

Lengyel Menyhért színművéből ké
szült vígjáték. Szereplők: Kállai
Ferenc, Sulyok Mária, Márkus Lász
ló, Hernádi Judit, Szabó Sándor, Sin- 
kovits Imre, Körmendi János és sokan 
mások.

21.30 Tv-híradó.
21.50 Muzsikusvendégek.

Az Észt Állami Férfikar és a Grűz 
Kamarazenekar vedégszereplése.

SZABADKAI RÁDIÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Magyar nóták és 

csárdások.
13.00 Hírek.
13.05 Munkaszervezeteink 

életéből.
15.00 Délutáni híradó.
15.30-18.30 A rádió

szerbhorvát nyelvű 
adása.

18.30 Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00—12.00 Szórakoztató 
zene.

19.00-24.00 Dallamról 
dallamra.

KOSSUTH RÁDIÓ |

9.00 A hét zeneműve. 
Mendelssohn: III. 
szimfónia.

10.35 Schubert-Liszt:
W anderer-f antázia.

11.00 Népdalok, néptáncok.
12.00 Déli Krónika.
12.45 Olimpiai híradó.
13.30 Sancho Panza szigete.

Zenés mesejáték, 
felnőtteknek.

15.05 Bach: C-dúr szólószvit.
15.26 A  Bíborbanszületett. 

Passuth László 
regényének
rádióváltozata. II. rész.

16.00 Nóták.
16.29 Zengjen a muzsika!

Az amatőr zenei 
mozgalom híradója.

17.35 Filmzene.
17.45 A Szabó család.
18.15 Hol volt, hol nem volt. ..
18.30 Esti magazin...
19.15 Néró, a legjobb fiú. 

Hangjáték.
19.48 Lemezmúzeum.
20.30 Töltsön egy órát 

kedvenceivel.
22.35 Régi híres énekesek 

műsorából.
23.00 A dzsessz világa.

PETŐFI RÁDIÓ
nM M M M HM M M M P

Társalgó.
Másfél óra
irodalomkedvelőknek. 
Zenedélelőtt. 
Operaslágerek. 
Tánczenei koktél. 
Örökzöld dallamok. 
Csúcsforgalom. 
Barangolás régi 
hanglemezek között. 
Csak fiataloknak! 
Magyar anekdótakincs. 
XX. rész.
Találkozás a stúdióban. ' 
Varázskeringő.
Részletek Oscar Strauss 
operettjéből.

8.35

10.00
14.00
14.35 
15.30
16.35 
18.47

19.35
20.35

21.04
23.25
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BELGRÁDI RÁDIÓ

4.00-8.00 Reggeli zenés 
műsor.

9.02 A  két fehér galambnál.
9.20 Otthon és család.

10.03 Rádioszkóp.
12.30 Gyermekek beszélnek.
13.02 Karaván.
15.30 Könnyűzene.
15.45 Találkozások.
18.02 Esti 

kívánsághangverseny.
20.00 Ma este együtt.
23.10 Hazai szerzők

alkotásaiból.
23.45 Éjfél előtti 

pillanatok.
00.05 A Rádió éjszakai 

műsora.
JPMiMHHiMMmniMMi

í; ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.008.00 Tarka reggeli zenés 
műsor.

9.03 Zongoramuzsika.
9.30 Népszokások, dalok,

táncok.
10.05 Zenés műsor 

turistáknak, 
nyaralóknak.

11.03 Rádióterefere.
11.30 Kodály: Háry János 

-  szvit.
12.05 Gersmajer Mihály és 

Fülöp Kató magyar 
nótákat énekel.

12.30 Színes dallamok.
14.30 Cigánydalok és táncok.
15.30 Donizetti és Bellini 

operáiból.
18.30 Az operettek világában.
19.00 Esti híradó.
19.30 Operaházak és 

hangversenytermek 
műsorából.

21.00 Estéről estére.
23.45 Éjféli szerenád.

8.00
13.00
13.30

16.30
17.30

18.05
22.00
23.00

23.30

URH

-9.00 Zenedélelőtt.
A zene szárnyán. 
Magyar nóták és 
csárdások.
Dzsessz, dzsessz!
Jugoszláv
előadóművészek
felvételeiből.
Horizont.
Évszázadok zenéje. 
Elmélet, vita, 
gyakorlat.
Noctume ritmusban.

■MRMÉMMNMMKMfe '

TOPOLYAI RÁDIÓ ' i
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14.00 Műsorbejelentő. 
14.10 Művelődés.
15.00 Hallottuk, láttuk. 
15.12 Topolyai krónika. 
15.25 Társult munka

rádiója.
15.55 Randevú.

SZE R D A

BELGRÁDI TELEVÍZI
Olimpiai krónika I.
Olimpiai összefoglaló I.
Nyári olimpia.
Ökölvívás.
Közvetítés felvételről.

16.45 Nyári olimpia.
Jugoszlávia—Korea.
Női kézilabda-mérkőzés közvetítése, 
felvételről, (ism.)

18.00 Tévéhíradó I.
18.15 Nyári olimpia.

Női kosárlabda-mérkőzés közvetítése, 
felvételről.

19.30 Tévéhíradó II.
20.00 Olimpiai szerda.

Női röplabda és ökölvívás.
21.30 Nyári olimpia.

Jugoszlávia-Románia.
Férfi kézilabda-mérkőzés közvetítése. 
A szünetben: Tévéhíradó III.

23.05 Olimpiai krónika II.
23.30 Olimpiai összefoglaló II.
01.00 A  csütörtöki műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

17.00 A  niái körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Időszerűségek.

A  Titogradi Televízió belpolitikai mű
sora.

19.30 A  Ljubljanai Televízió tévéhíradója.

I MAGYAR TELEVÍZIÓT
10.01 Tévétoma.
10.05 Utazás egy mosolyért.

Lengyel kisjátékfilm-sorozat. 5. rész: 
Az autóstop királynője.
A gyerekek útjába váratlanul egy „né
ni” kerül, aki legnagyobb meglepeté
sükre autóstoppal járja az országot...

10.35 Delta.
Tudományos híradó.

11.00 Alfons, a papám.
NDK film. A tartalomból: Apa és kis
fia biciklivel szeretne elkarikázni a 
nagyszülők arany lakodalmára, anya 
és lánya azonban ellenzi a tervet. 
Hosszas vita után a nők „engedélye
zik” a túrát, de kemény feltételek
kel ...
Képújság.
Hírek.

16.15 A Közönségszolgálat tájékoztatója.
16.20 A George-szigeti pingvinek.

Lengyel dokumentumfilm.
Képújság.
Fabula 
A  játék.
Milyen játékok láthatók Peter Brug- 
hel festményén? Milyen fontos dolog
ra jött rá Tóm Sawyer meszelés köz
ben? Fontos-e betartani a játékszabá
lyokat? Mennyire kell komolyan venni 
a játékot?
Közreműködik: Avar István, Balázs 
Péter, Halász Judit, Koncz Gábor.

12.15
16.10

16.45
16.50

AUGUSZTUS 8
László napja

20.00 Filmest.
Az Újvidéki Televízió szórakoztató 
műsora, amelynek keretében képer
nyőre kerül a Csillag című amerikai 
játékfilm.

22.30 Huszonnégy óra.

MEGJEGYZÉS:
A jugoszláv férfi kosárlabda-válogatott mér
kőzésétől függően a szerdai tévéműsor meg
változhat.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
13.15 Tévéhíradó I. magyarul.
13.25 Olimpiai krónika I. szerbhorvátul.
13.35 Olimpiai krónika I. magyarul.
13.50 Olimpiai összefoglaló I. magyar nyel

ven.
15.25 Nyári Olimpia.

Ökölvívás.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.

16.45 Nyári olimpia.
Jugoszlávia-Korea.
Női kézilabda-mérkőzés közvetítése 
felvételről, (ism.)

18.00 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
18.15 A  Belgrádi Televízió gyermekműsora.
18.45 Zenés műsor.
19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
20.00 Olimpiai szerda.

Magyar nyelvű műsor.
22.10 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
23.05 Olimpiai krónika II. magyarul.
23.30 Olimpiai összefoglaló II. magyarul.

17.45 Agrárvilág:
Áru-piac-érték.

18.30 Telesport:
Összefoglaló az olimpiai játékokról.

19.40 Tévétorna.
19.45 A fészek. Lengyel bábfilm.
20.00 Tv-híradó.
20.30 Jogi esetek.
21.15 Nyolcadik stáció.

Pap Károly regényéből készült tévé
film.
Szereplők: Puskás Tamás, Csomós 
Mari, Benkő Gyula, Horváth Ferenc, 
Ambrus András, Ágh Éva, Darázs Lé
na, Darvas Magda, Kádár flóra, Pá- 
duai Ildikó és mások.

22.35 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR
19.00 Képújság.
19.05 Haydn: Az évszakok.

A Magyar Állami Hangversenyzene
kar hangversenye. Vezényel: 
Ferencsik János.
Közreműködik: Pászthy Júlia, Körön
di György, Gregor József és a Buda
pesti Kórus. Műsorvezető: Antal Imre.

21.30 Tv-híradó.
21.50 A tenger titkai.

A Húsvét-szigetek.
A Csendes-óceánban a Húsvét-sziget 
a Föld egyik legelhagyatottabb lakó
helye és a legtitokzatosabb is. Cous- 
teau kapitány neves szakemberekkel 
utazott a szigetre, hogy a talányoknak 
legalább egy részét megoldja...

22.40 Képújság.

SZABADKAI RÁDIÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Népdalok.
13.00 Hírek.
13.05 Szerdán kultúra.
15.00 Délutáni híradó.
15.30-18.30 A Rádió

szerbhorvát nyelvű 
műsora.

18.30 Szívritmusban.

HÁRMAS STŰDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató 
zene.

19.00-24.00 Dallamról 
dallamra.

J tM a M M

.KOSSUTH RÁDIÓ
^ W S n W B M M IIM n  
9.06 Népdalok.
9.43 Tarka mese, kis mese.

10.05 Folytatásos mese, 
amelyben mindenki 
előbukkan.

10.47 Zenekari muzsika.
12.00 Déli Krónika.
12.45 Olimpiai híradó.
13.30 Operaslágerek, (ism.)
14.00 Dzsesszmelódiák.
14.29 Képek és jelképek. 

Művelődéstörténet 
gyerekeknek.

15.25 A Bíborbanszületett. 
Passuth László 
regényének
rádióváltozata. III. rész-

16.05 Kóruspódium.
17.30 Sándor Judit 

dalfelvételeiből.
18.16 Hol volt, hol nem volt-••
18.30 Esti Magazin.
19.15 Gondolat.

A Rádió irodalmi lapj9'
20.00 Aki civilben is cár 

volt...
Epizódok Fjodor 
Saljapin életéből.

20.51 Nótaest.
22.35 Jascha Heifetz h e g e d ű  •
23.26 Schumann:

IV. szimfónia.
gtmmmmmmmmmmmm.

I PETŐFI RÁDIÓ

8.35 Idősebbek
hullámhosszán. 
Dallamok, emlékek.

10.00 Zenedélelőtt.
11.35 A Szabó család, (ism )
12.05 Lakatos Sándor népi 

zenekara játszik.
12.35 Tánczenei koktél.
14.00 Klasszikus 

operettekből.
15.13 Slágermúzeum.
16.40 F magazin.
17.10 Cigánydalok.
18.35 Slágerdivat.
19.45 A Chicago zenekar 

felvételeiből.
21.25 Az elmúlt hetek 

legsikeresebb 
műsoraiból.

23.00 Hírek.
23.25 A tegnap s lá g e r e ib ő l -

24.00 Hírek.
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BELGRÁDI RÁDIÓ 1

4.00-8.00 Reggeli zenés 
műsor.

9 02 A két fehér galambnál.
9.30 Otthon és család.

10.03 Rádioszkóp.
12-30 Mínusz 16.

Gyermekműsor.
13.02 Karaván.
15.45 Magazin 2 0 0 0 .
16.15 Találkozások.
18.02 Esti 

kívánsághangverseny.
18.45 Zenei miniatűrök.
20.00 Operaszínpad.
20.30 Rádiójáték.
21.30 A zeneirodalom 

gyöngyszemei.
22.20 Felejthetetlen refrének.
23.20 Hazai szerzők 

alkotásaiból.
00.05 A Rádió éjszakai 

műsora.

| ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00-8.00 Tarka reggeli 
zenés műsor.

9-03 Csajkovszkij: 
Csipkerózsika.

9.30 Magyar nóták és 
csárdások.

10-05 Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak.

1-03 Rádióterefere.
12.05 A Rádió Népi Zenekara 

muzsikál.
12-30 Színes dallamok.

03 Rácz Ferenc magyar 
nótákat és csárdásokat 
énekel.

15.30 Weiner: Magyar népi 
táncok.

6.03 Könnyűzene.
■20 Zenei közjáték.

8.45 Cigánydalok.
30 Szórakoztató zene.

0-00 Lírai tízperc.
Tematikus összeállítás 
A nyár költészete 
címmel.

10 R. Korszakov:
„ , Az arany kakas.
;1 00 Estéről estére.

•45 Éjféli szerenád.

URH

8 .00-9  oo Zenedélelőtt.
00 A  zene szárnyán.

, „  30 Népies dalok.
« 3» YU-rock.
«  05 Barangolások.

2 3 ^vszázadok zenéje.
00 Elmélet, vita, gyakorlat.

' -30 Nocturne ritmusban.

Á, TOPOLYAI RÁDIÓ

14 ^Osorbejelentő.
15 ín HeszP ^ d ó .
l5 ?o holtuk, láttuk.
1 5  jc topolyai krónika.
15 S"azdasági kistükör. 

Randevú.

« * «  W
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BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
13.05 Hírek.
13.15 Olimpiai krónika I.
13.55 Olimpiai összefoglaló I.
15.30 Nyári olimpia.

Atlétika.
Közvetítés, felvételről.

19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II.
20.00 Nyári olimpia.

Ökölvívás.
Helyszíni közvetítés.

23.00 Tévéhíradó III.
23.15 Olimpiai krónika II.
23.30 Olimpiai összefoglaló II.
01.00 A pénteki műsorok ismertetése.

MEGJEGYZÉS:
A további műsor a jugoszláv vízilab
da-válogatott és a férfi kosárlabda
válogatott mérkőzéseinek kezdetétől 
függ.

MÁSODIK MÚSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A kraljevói körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Sikerlista helyett.

Ifjúsági műsor.
19.30 A Titogradi Televízió tévéhíradója.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 3
10.01
10.05

10.35

11.50
16.35 
16.40

17.10

17.35
17.45

18.30

19.40
19.50

20.00
20.30

Tévétorna.
Utazás egy mosolyért.
Lengyel kisjátékfiim-sorozat. 6 . rész: 
kalapvadászat.
Az „autóstop királynője” elhatározza, 
hogy nem hagyja magára a két fiút... 
Csók a stadionban.
Csehszlovák film.
Képújság.
Hírek.
Fanfár.
Popzene és klasszikus zene. 4. rész: 
Közreműködik: a Flintlock együttes, 
John Lili, Richard Harvey.
A Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat. 4. rész: 
A tőzsér.
A parasztoktól rekvirált marhákat 
az ezredes a siklósi vár udvarába te- 
relteti. A jószág nélkül maradt pa
rasztok Eke Mátéhoz fordulnak segít
ségért ...
Képújság.
Egy samoai halászfiú.
Új-zélandi rövidfilm.
Telesport:
Összefoglaló az olimpiai játékokról.
Tévétoma.
Vadnyugati kaland. Csehszlovák rajz
film.
Tv-híradó.
Nyári történetek.
NSZK tévéfilm. Négy vidám epizód 
mindennapi problémákról, amelyek 
azonban szokatlan módon oldódnak

AUGUSZTUS 9
Ernőd napja

19.55 Műsorismertetés.
20.00 Az első esztendő.

Magyar játékfilm (1966).
Rendezte: Mészáros Gyula. Fősze
replők: Németh Lajos és Voith Ági. A 
történet egy fiatal házaspár problé
máit mutatja be.

21.30 Huszonnégy óra.
21.35 A pénteki műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
12.35 Tévéhíradó I, magyarul.
12.50 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
13.15 Olimpiai krónika. I. szerbhorvátul. 
13.25 Olimpiai krónika I. magyarul.
13.55 Olimpiai összefoglaló I. magyarul. 
14.45 Nyári olimpia.

Kosárlabda.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.

15.30 Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.

19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
20.00 Nyári olimpia.

Ökölvívás.
Közvetítés magyar nyelvű kommen
tárral.

23.00 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
23.15 Olimpiai krónika II. magyarul.
23.30 Olimpiai összefoglaló II. magyarul.
04.55 Nyári olimpia.

Vízilabda.
Helyszíni közvetítés magyar nyelvű 
kommentárral.

meg. 1. Vasárnap reggel. 2. Hogyan 
kell festeni Afrikát? 3. A nagy hal. 4. 
Találka akadályokkal.

21.30 A hét műtárgya.
Ligeti Antal: Mártonhegyi út.

21.40 Panoráma.
A külpolitikai szerkesztőség világpo
litikai magazinja.

22.40 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.45
18.50
19.10

19.30

20.00
21.55

21.30
21.50

23.00

Képújság.
Román nyelvű nemzetiségi műsor. 
Kövérek nélküli társadalom.
Vita a derékbőség csökkentéséről. 
Amerikai rövidfilm.
Normakódex.
Gazdasági erkölcsök.
Ciffra György zongoraestje.
Az érem.
Francia rövidfilm.
Az éremkészítés megújítása Pisanello 
nevéhez fűződik: realista élethű port
ré díszíti az előlapot és kiegészítő jel
képes ábra a hátlapot...
Tv-híradó.
Az ócskás.
NDK tévéfilm. Tartalmából: A leg
különfélébb emberek fordulnak meg 
a hulladékgyűjtő telepen, amelynek 
Müller úr a vezetője. Szigorú, de igaz
ságos. Könyörtelenül fellép a korrup
ció, a kisemberek és az állam megká
rosítói ellen. De miután alapvetően 
vidám történetet látunk, semmi sem 
fordul tragikusra, minden „óriási” 
probléma megoldódik..,
Képújság.

SZABADKAI RÁDIÓ
MMtiMXJss ímímsmm

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Népdalok, nóták, 

csárdások.
13.00 Hírek.
13.05 Hétköznapok.
15.00 Délutáni híradó. 
15.30-18.30 A Rádió

szerbhorvát nyelvű 
műsora.

HÁRMAS STÚDIÓ
8.00-12.00 Szórakoztató 

zene.
19.00-24.00 Dallamról 

dallamra.

KOSSUTH RÁDIÓJ
9.02 Mendelssohn:

III. szimfónia.
9.41 Nefelejcs.

Népzenei
hagyományőrző műsor.

10.05 Folytatásos mese, 
amelyben megszólal a 
beszélő hely...

11.00 Nóták.
12.00 Déli Krónika.
12.45 Olimpiai híradó.
13.30 Zenei események a régi

Nemzeti Színházban.
III. rész.

14.29 Most jelent meg... 
Világirodalmi 
könyvszemle.

15.05 Daloló, muzsikáló tájak. 
15.28 A Bíborbanszületett.

Passuth László 
regényének
rádióváltozata. IV rész.

16.00 A Weiner vonósnégyes 
felvételeiből.

17.30 Zenekari muzsika.
18.15 Hol volt, hol nem volt...
18.30 Esti Magazin.
19.15 Gyászdal a gyermekért. 

Hangjáték Gustav 
Mahler életéről.

22.35 Verdi operafinálék.
23.05 Évszázadok 

mesterművei.

C mfflmmmmmMmmtim

PETŐFI RÁDIÓ
MMMMiasiCMMMi 

8.35 Napközben.
10.00 Zenedélelőtt.
11.35 Csak fiataloknak.
13.20 Éneklő Ifjúság.
14.00 Lelátó.
15.10 Az én rádióm.
16.00 Látogatóban.

Játék és ajándékműsor 
beteg gyerekeknek.

16.35 Idősebbek 
hullámhosszán. 
Dallamok, emlékek, 
(ism.)

18.35 Hétvégi Panoráma. 
Ajánlóműsor sok 
muzsikával.

19.55 Slágerlista.
21.05 Cirkuszkabaré.

Az Újvidéki Rádió 
Vidám Színpadának 
műsora.

22.05 Nádas Gábor szerzői 
estje.
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4.00-

9.02
9.30

10.05
12.30
12.45
13.02
15.45 
16.15
18.02

19.45 
20.00
23.45

8.00 Reggeli zenés 
műsor.
A  két fehér galambnál. 
Otthon és család. 
Rádioszkóp.
Déli olvasókör. 
Körbe-körbe.
Karaván.
Magazin 2000. 
Találkozások.
Esti
kívánsághangverseny. 
Zenei miniatűrök.
Ma este együtt.
Éjfél előtti pillanatok.

!  ÚJVIDÉKI RÁDIÓ
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5.00-8.00 Tarka reggeli 
zenés műsor.

9.03 Barangolás
Zeneországban.

9.30 Magyar népdalok 
Horváth László 
feldolgozásában.

10.05 Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak.

11.03 Rádióterefere.
11.30 Komoly zene.
12.05 Magyar nóták 

tamburazenekari 
előadásban.

12.30 Színes dallamok.
14.03 Monori Ferenc 

magyar nótákat énekel.
15.30 Szivárvány.

A Rádió heti magazinja.
18.30 Durindó.
19.30 Péntek van!
20.30 Estéről estére.
23.05 Zenei közjáték.
23.45 Éjféli szerenád.

URH

8.00-9.00 A Zehedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 A  szentmihályi 

lakodalom.
16.30 Zenei kaland.
17.05 Délutáni hangverseny.
18.05 Rivalda.
2 2 .0 0  Évszázadok zenéje.
23.00 Könyvek, írók, 

emberek.
23.20 Németh Rudolf

Schubert-dalokat
énekel.

23.30 Nocturne ritmusban.

RÁDIÓ

14.00 Műsorbejelentő.
14.10 Időszerű téma: helyi

közösség, sport, hétvégi 
műsor.

15.00 Hallottuk, láttuk.
15.12 Topolyai krónika.
15.25 Társult munka rádiója.
15.55 Randevú.

©

mám.

PÉNTEK

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
13.35

16.30

19.30
20.00

21.00

21.45
22.00
22.55
23.00
23.30

Nyári olimpia.
Ökölvívás.
Közvetítés, felvételről.
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés, felvételről.
Tévéhíradó II.
Derrick.
NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat.
V. rész.
A  PriStinai Televízió szórakoztató ze
nés műsora.
Tévéhíradó III.
Szívkultúra.
Reklám.
Olimpiai krónika.
Olimpiai összefoglaló II.

MEGJEGYZÉS:
A további műsor a jugoszláv férfi kosárlab
da-válogatott és vízilabda-válogatott mér
kőzésének kezdeti időpontjától függ.

MÁSODIK MŰSOR
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Tudományos beszélgetés.
19.30 A Priátinai Televízió tévéhíradója.
20.00 Nyári fesztiválok.
20.45 Huszonnégy óra.
20.50 Krleía a képernyőn.
21.45 Szovjet tudományos filmek ciklusa. 

A  halott hegymászóhoz címzett hotel.

M M

MAGYAR TELEVÍZIÓ
10.01
10.05

10.40

11.30

12.25
16.20
16.30

17.10
17.30
18.30

19.40
19.45
20.00
20.30

Tévétoma.
Utazás egy mosolyért.
Lengyel kisjáték-filmsorozat. 7. (be
fejező) rész: Búcsú Dudustól. A  kis
fiúk élményteli hányattatásai szeren
csésen véget érnek.
Pirx kalandjai.
Stanislaw Lem művei alapján készült 
tévéfilm-sorozat.
1. rész: Diplomavizsga. Főszerepben: 
Papp János, Sunyovszky Szilvia és 
Somogyvári Rudolf.
Csillagok a porondon.
A párizsi Dymeks Cirkusz műsora. 
Közreműködnek: a Huesca testvérek, 
Emilie Bouglione, Annadale, Chip- 
perfield és a Gaby-csoport.
Képújság.
Hírek.
Csak gyerekeknek!
1. Az állatok nyomában. Francia film
sorozat. 2. Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer... az ember. Francia 
rajzfilm.
Képújság.
Ablak.
Telesport:
Összefoglaló az olimpiai játékokról.
Tévétoma.
A  kakas és a harang. Francia rajzfilm. 
Tv-híradó.
Az európai ember.
Olasz filmsorozat. 4. rész: A terület 
meghódítása.

AUGUSZTUS 10
Lőrinc napja

A történet valahol a hegyekben ját
szódik, ahol egy kis hotel lakói nem is 
sejtik, hogy világűri lényekkel talál
koznak. Felkészületlenül éri őkét egy 
ilyen találkozás.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
11.35 Tévéhíradó I. magyarul.
11.50 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
12.00 Olimpiai összefoglaló I. magyarul.
13.35 Nyári olimpia.

Ökölvívás.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.

16.30 Nyári olimpia.
Vízilabda.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.

17.00 Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés felvételről magyar nyelvű 
kommentárral.

19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
20.00 Derrick.

NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat.
21.00 Szórakoztató zenés műsor.
21.45 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
22.05 Csajkovszkij: VI. szimfónia.
23.00 Olimpiai krónika II. magyarul.
23.30 Olimpiai összefoglaló II. magyarul. 
MEGJEGYZÉS: a további tévéműsor az

olimpiai közvetítésektől függően ala
kul majd.

21.30 A fele sem igaz!
Vetélkedőműsor.

22-00 A róka szemében.
OlasZ-spanyol-francia film.
A film az első világháború idején ját
szódik Barcelonában, a Savolta gyár
ban, ahol a vezetőség egymás ellen 
játsza ki a munkásokat.

23.35 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

19.25 Képújság.
19.30 Ablak.
20.00 Josef Suk: Esz-dúr szerenád.

Előadja a Cseh Kamarazenekar.
20.30 Csendes élet.

Angol tévéfilm: Gyakran nehéz elvi
selni az öregedést, különösen ha egy 
valaha szép és vonzó nőnek kell szem
benéznie ezzel a folyamattal, aki rá
adásul a színésznői pályától vett bú
csút, amikor férjhezment.

21.25 Tv-híradó.
21.45 Sakk-matt;

E. Seribe' komédiája nyomán készült 
zenés játék. Zenéjét szerezte: Fényes 
Szabolcs. Szereplők: Halász Judit, 
Ruttkai Éva, Mensáros László, Sze
rencsi Éva, Kalocsai Miklós, Némethy 
Ferenc, Izsói Vilmos, Harkányi Ödön. 
Közreműködik az MRT szinfónikus 
zenekara, vezényel: Gyulai Gaál Fe
renc.

23.30 Képújság.

SZABADKAI RÁDIÓ "I
12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Csárdás ritmusban.
13.00 Hírek.
13.05 Zenés hétvége.
15.00 Délutáni híradó.
15.30-18.30 A Rádió

szerbhorvát nyelvű 
adása.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató 
zene.

19.00-24.00 Csupa zene.

KOSSUTH RÁDIÓ

8.25

10.40
1 1 .0 0

12.00
12.45
13.15

15.05
15.27

16.00
17.05

18.15
18.30
19.15 
20.35
21.30

22.35

0.10

Galuppi: A vidéki 
filozófus.
Egyfelvonásos vígopera- 
Népdalkórusok.
A kétarcú díva.
Monica Vitti.
Déli krónika.
Olimpiai híradó. 
Hétvégi Panoráma. 
Ajánlóműsor sok 
muzsikával, (ism.) 
Nóták.
A Bíborbanszületett.
Passuth László 
regényének
rádióváltozata. V. rész- 
Riport.
Leopold Stokowski 
vezényel.
Hol volt, hol nem volt- - 
Esti Magazin. 
Népdalok.
O p ere ttk ed v e lő k n ek .

Ami a számok mögött 
van.
Riport.
A Cseh Fiiharmónikus 
zenekar felvételeiből-
V. rész.
Melódiákoktól.

PETŐFI RÁDIÓ

8.44
10.00
11.35
12.40
14.00
15.45

16.35

18.35 
19.40
20.35

21.35
22.00

Slágermúzeum. 
Zenedélelőtt. 
Tánczenei koktél.
Népi muzsika. 
Dallamról, dallamra- 
A KajaGooGoo együtt 
felvételeiből.
J ó  utat!
A Csúcsforgalom 
magazinja.
Slágerek m in d e n k in 6 

Régi nóta, híres nóta- 
Sokféle.
Szórakoztató műsor- 
Táncházi muzsika. 
Ritmus! , >
Az Alán Parson E>r0je 
együttes felvételeibe ■

23.25 A mai dzsessz.

§



| G  OLCSÓBB! ELŐSZÖR JUGOSZLÁVIÁBAN: CSI-
Ponto GAD! Ha elküldi az ajtó, illetve az ablak rajzát a 
Va uts íre te k k e l,  megfelelő szerelési utasítással ellát- 

l rninJ anvétellel küldöm a redőnyt. Négyzetmétere így 
° ssze 3600 dinár.

m ű a n y a g  f a l b o r ít á s  (l a m p é r ia ) t e t ő s z e -
JjfSHez IS, EDDIG MÉG NEM LÁTOTT SZÍNEKBEN! 
Jj!?9yzetmétere 1100 din.)
műanyag  KARÓK BAB, PARADICSOM KARÓZÁ-
6 f ó u a s ÁTRAK VÁZÁHOZ (egy folyóméter

n t ^ KACS°LÓKNAK: RAGASZTÓPISZTOLY MIN 
-  S?íí.ANYAG RAGASZTÁSÁHOZ.

¿INES RUDAK MATEMATIKAOKTATÁSHOZ.

ŐSÖK FIG YELM ÉBE! Egy
eter redőny 1600 din. Nálam 

hető a redőnyhöz való min 
ék. Ha öt kilogramm redőny 

hulladékot hoz (PVC), akkor a redőny 
négyzetmétere mindössze 900 dinárba 
k e rü ld ,* :

ORDULJON BIZALOMMAL RAJ 
OND MÁTYÁS REDŐNYÖSHÖZ 

tavér, Kis Ferenc utca 41. Tele 
1(024) 78-070. Munkaidő: minden 

ap  6-12. 16-18 óráig, pénteken 6 -1  í  
óráig. (S zom bat és vasárnap szünnap)



Napközben is 
a nyári éjszaka 
hűvösét nyújtja 
otthonában
tavasztól őszig 
a jól szigetelő
IZOBLOKK
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Kérem, küldjék el címemre a tájékoztató ingyenes példányát
1. Üreges falazóblokk
2. Födémszerkezeti blokk
3. Hőszigetelő gitter IZOBLOKK

Név és vezetéknév

Helység 

Cím _____

Keretezze be annak az építőanyagnak a sorszámát, amely után érdek
lődik és küldje el a szelvényt a következő címre:
IGM „BAÓKA”, 24321 MALI IDO$

MQLI IDŐS * KISHEGYES 
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