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Mit teszünk az asztalra?BQÖP
VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPE 

SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK HETILAPJA 
*

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

JOSIP BROZ TITO KÖ ZTÁRSASÁG I 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 Gyula, BORSOS Katalin, BRENNER Já
nos, CSIKÓS Péter, CSORDÁS Mihály, FEJES Szil
veszter, GORDOS Sándor, Nikola LUKAŐ, MAKÓ 
Ferenc, MÉSZÁROS Zakariás, MISKOLCZI József, 
OBER Verica, OLAJOS Tibor, OROSZ Ibolya, PIU- 
KOVITY Teréz, SEBŐK 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
Fő- és felelős szerkesztő:

BIACSI Antal
Grafikai szerkesztő:

S ZALM A László
A  szerkesztőség tagjai:

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

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

József, M O LNÁR CS. Attila, NÉMETH János, 
OROSZ Ibolya, SÁR K Á N Y  Szilveszter, SZABÓ 
Attila, SZÓKE Katalin, TO M Aé Teréz, VARGA 

H. Ildikó.

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:

M ERKVA László

Műszaki szerkesztő:
BUZOGÁNY Lajos

Készült 52 980 példányban 
A  címoldali kollázst Szalma László készítette

avaly és az idén is a paradicsom ko
ra i érését egy Etrel elnevezésű méreg
gel segítették elő, habár ezt a vegyi 

készítményt hazánkban sehol sem tartják  
nyilván. Illegálisan hozatják be külföldről és 
helytelenül alkalmazzák. A  szakavatottak ál
lítása szerint a termelők leszedik a zöld pa
radicsomot, zsákokba teszik, majd úgy m árt
ják  a méregbe, m int savanyításkor az ecetbe. 
Miután megpirosodott, a termést rögtön piac
ra viszik, holott azokban az országokban, 
ahol ezt a vegyszert következetesen használ
já k  a termelők, az Etrellel való permetezés 
után legalább két-három hetet várnak, s csak 
azután szüretelik le a termést.” (a N IN  1984. 
július 29-i számának Hogyan mérgezzük 
magunkat című cikke) Az idézett írás igen 
nagy izgalomba hozta a jugoszláv közvéle
ményt meg a vásárlókat, s nem kisebb, m int 
„szövetségi szintű v itá t” idézett elő. Dr. Ra- 
dojica K ljajic ismert professzor (a pesztici
dek ésszerű alkalmazását kutató, szorgal
mazó tudós) nyilvánosságra hozott kutatási 
eredményeit cáfolta meg ugyanis a szövet
ségi munka-, egészségügyi- és szociális-védel
m i bizottság, mondván, hogy noha az említett 
vegyszert a szövetségi mezőgazdasági bizott
ság növényvédő osztálya csak a dohányter
mesztésben hagyta jóvá, az élőlényekre, tehát 
az emberre mégsem ártalmas. A  növényvédő 
szerek alkalmazása a mezőgazdaságban tör
vényileg megengedett, tehát semmiféle tör
vényellenesség nem történt.

Nem ez az első, s nem is az utolsó újságcikk, 
amely az utóbbi időben felborzolta a kedé
lyeket, s amely után jogosan tehetjük fe l a 
kérdést: tudjuk-e egyáltalán, m it teszünk na
ponta az asztalunkra, m ivel táplálkozunk?

A mai mezőgazdaságot a gyors ütemű gé
pesítés és a korszerű technológiai eljárások 
alkalmazása jellem zi -  hangzott el a jugo
szláviai munkaegészségügyi dolgozók kong
resszusán tavaly nyáron, Újvidéken, ahol 
többek között a mezőgazdasági munkások 
egészségügyi állapotáról is szó esett. Ezen 
a kongresszuson ismertették azokat az elemzé
seket is, amelyek kimutatták, hogy a mező
gazdaságfejlődésével párhuzamosan új, eled
dig ismeretlen problémák vetődtek fel. Egyik 
ilyen megoldatlan kérdéskör például a nö
vényvédő vegyszerek m ind nagyobb méretű 
alkalmazása a mezőgazdasági termelésben, 
amely kettős veszélyt is rejteget magában: 
közvetlenül mérgezi a földműveseket, közve
tetten pedig a lakosságot, amely ezeket a mér
gezett termékeket naponta fogyasztja. Hogy 
növekedjen a terméshozam, hogy javu ljon  a 
minőség, ma m ár szinte elkerülhetetlen a kü
lönféle növényvédő szerek (peszticidek), a 
rágcsálók elleni vagy rovarirtó  mérgek hasz
nálata. Hazánkban körülbelül hétszáz kü
lönböző elnevezésű, mezőgazdaságban hasz
nálatos vegyszer van „ legálisan” forga lom 
ban, ezekben mintegy kétszázhatvan ismert 
aktív vegyi anyag (például ciánsav-só, a r
zén), amelyek közül sok igen veszélyes az 
emberi szervezetre. Jugoszláviában évente 
ötvenezer tonna különféle növényvédő szert 
szórnak a földekre. A  mezőgazdasági dolgo
zók állandóan ki vannak téve tehát káros 
hatásuknak (hol a velük való munka során, 
hol a szállításkor), hiszen nemcsak a bőrfelü
lettel érintkeznek az említett mérgek, hanem 
be is szívják őket, sőt emésztőrendszerükbe is 
bekerül. Alattomos „ellenségekről” van tehát 
szó, hiszen mindezek, a vegyszerek gyakran 
,,színtelenek, szagtalanok, íztelenek" -  azaz 
láthatatlanul szívódik fe l és rakódik le az 
emberi szervezetben, némelyek igen lassan 
bomlanak fel, és sokáig veszélyeztetik az 
egészséget. A  szövetségi statisztikai adatok

szerint 1970-ben a társadalmi szektorban 
156347 mezőgazdasági munkás dolgozott -  
ennyien voltak kitéve tehát akkor a minden
napos mérgezésnek (Vajdaságban ma, évente 
körülbelül húsz növényvédő szerrel való mér
gezés fordu l elő). Ez a szám azonban közel 
sem teljes, és nem is lehet az, mert az egyéni 
mezőgazdasági termelők számát semmilyen 
kimutatások sem jegyzik. Nem beszélve arról, 
hogy közvetetten az összlakosság veszélyezte
tett, hiszen a ,,muszájból érett” paradicsomot 
mindenki eszi, úgyszintén a műtrágyával 
serkentett búzából készült kenyeret stb. 
(A  megvásárolható élelmiszerek 20-25 szá
zaléka a megengedettnél több vegyi anyagot 
tartalmaz.)

M i a teendő? Védekezhetünk-e korunk eme 
modern ártalma ellen? Elsősorban a tudomá
nyos kutatómunkáknak van nagy jelentő
ségük e téren, azok fedhetik fe l a veszélyt, s 
javasolhatnak megelőzési módot. A  megelő
zés a legolcsóbb! Az embereket tájékoztatni 
kell m induntalan a növényvédő szerek ártal- 
masságáról, mert elsősorban a tudatlanság 
szüli az áldozatokat. Létjogosultsága van te
hát a földművesek továbbképzésének, isko
láztatásának. Drága árat fizethetünk felelőt
lenségünkért is: m indig és m indenkor szigo
rúan be kell tartani a vegyszerekre vonatkozó 
rendszabályokat. . .  Mert rendszabályaink, 
egészségügyi törvényeink (köztük az ember 
környezetének megóvásáról szóló is) hibát
lanok: nyíltan kimondják például azt is, 
hogy minden forgalom ba hozott vegyszert 
előzetesen ki kell vizsgálni, elemezni. Hogy itt 
is megkerüljük a törvényességet, hogy itt is 
megtaláljuk a „kiskaput", bizonyítja az ille
tékes laboratóriumok évi teljesítménye: csak 
a legszükségesebb élelmiszeranalízist végzik 
el, mert többre nincs pénz, meg egyáltalán ma 
már sokan nem hisznek abban, hogy egy 
községi egészségügyi felügyelőség képes leál
lítan i egy termelési folyamatot, ha azt éppen 
úgy látja helyesnek. Jugoszláviának körül
belül hatvan-nyolcvanezer szakemberre lenne 
szüksége ahhoz, hogy rendszeres felügyeletet 
végezzenek a peszticidek előállítása, forga l
mazása, alkalmazása során, hogy ellenőriz
zék utóhatását. Ennyi szakember kiképzésére 
nemcsak pénzünk nincs, de idevágó társa
dalmi megegyezéseink, megfelelő iskolaháló
zatunk, programunk sem -  nem beszélve arról 
az általános társadalmi hozzáállásról, amely
nek hiányával el sem kezdhetjük a vegyszerek 
elleni harcot.

Krekity Olga

1984. augusztus 10.



B e l g r á d i  l e v é l :

TITÓNÁL 
JÁRTAM ISMÉT

*

zívem minden rezzenésével 
Titóra gondolok, és uno
káimra, Maríjannára és Slo- 

bodanra. ó k  nekem a boldogság, az 
öröm, a vigasz, s annál is több, mert 
mi négyen egy testként-lélekként 
szeretjük Jugoszláviát. Persze van 
e9y kis különbség is azért: unokáim 
többször voltak, s előbb jártak Bel
ládban , mint én. Nem irántuk való 
irigységből, hanem egy háborús em
lék sugallatára kerestem fel én Is is- 
thót Titót a Virágházban. Ugyanis 
ápp ma, augusztus 10-én van negy
venkét éve annak, hogy a JKSZ Vaj
dasági Tartományi Bizottságának 
Postaküldeményét kézhez kaptam. 
Újvidékről hozta Zomborba a Prole
tár és az Istina tíz-tíz példányát egy 
fiatal lány, Kristina Ővind. A csoma
got barátomnak, Kamenko Gagröin- 
nek adtam át, aki Nyugat-Bácska és 

aranya KSZ-nek körzeti titkára volt. 
arsze, mint párttag, én is kaptam 

agy-egy példányt az említett újsá
gokból. A kezemben a Proleter-t tar
tom,s bevezető cikkét olvasom: „Kik 
népünk valódi jótevői és ellenségei", 
fitö aláírásával.

Magyek Belgrádba, megyek Titó- 
boz, határoztam el.

Levélben kértem fel a Josip Broz 
t °  ^notékmúzeumot, hogy fogadja

nak, mint a 7 Nap szabad riporte- 
rat. Három hét múlva, Boíidar Terzió 
ezredes már fogadott is. Útra ké
szen, taxival érkeztem az Uzicei utca 
J ' es számú épületébe. Drágán Sto- 
lé altiszt ügyeleteskedett. Ki va- 

9yok, honnan jöttem? Zomborból, 
rnondom én, s ennyi elég is volt ah
oz, hogy beszélőtársamban újabb 
arátra leljek. Hét évig Zomborban 
zolgált, meséli Stoáió altiszt, s rá

kérdez erre-arra.
Boíidar Terzió ezredes dolgozó- 

zobájában ülök. Ó az, aki az egész 
'rágházért felelős. így tőle tudom 
eg, hogy ez év tavaszáig a Virág- 

at hétmillió-nyolcszázezer hazai 
® külföldi vendég látogatta meg 
^Portosan, vagy magánosán. Volt 

t ‘ ^ alo9 fett meg hétszáz kilomé- 
: volt aki kerékpáron jött -  ki így, 

rét ^  ^Éjszfo k i Tito iránt érzett sze- 
J f t .  EVente 400-500 küldöttség 
ra/ ez virágcsokrot Tito sírjára. So
ha °znal< államfők, diplomaták, 
¡,ar̂ ° sszervezetek, fiatalok a mun- 

kciókról, és még sokan mások.

A gyönyörű fenyőkkel övezett sé- 
tQnyok e9yikéh csatlakoztam a lá- 

gatók csoportjához, amelyet Jas- 
'!? Alié gárdista vezetett. Azt hittem 
dvészettörténész, mert olyan szé- 

Psn mesélt, míg áthaladtunk Tito 
da yén, a Biliárdszobán, a Va- 
tö n T íZOn' Mosolyog, nem, nem 
d ész, hanem vegyésztechnikus 

sanski Brodból. De milyen jó l tud 
2 '"dent!A Tito-rezidencia tágas ter- 

s,'lbútorok ékesítik, és szám-

1984’ augusztus m

talan művészkép. Krsto Hegeduéió 
alkotása alatt, lám itt ült Tito egy 
hosszúkás asztal mellett. A könyv
társzobában 9000 szerbhorvát, an
gol, orosz, német könyv található, 
ezeket a nyelveket beszélte Tito.

Kinn napsütés, de nincs nagy me
leg. Az erdőben a magas és karcsú 
törzsek szépségét egészítik ki a 
fém- és márványszobrok. A páva- 
tyúkok csibéiket vezetik, míg a ka
kasok fel-telröppennek, s gyönyörű 
színes tollaikat mutogatják. Be/é

pünk a Biliárdszobába, látjuk az asz
talt, ahol Tito a doktori disszertáció
já t írta, ahol a kávéját főzte. Valami
vel lejjebb a szlovénok által épített 
fenyő- illetve Vadászház, amelyet Ti
to hatvanadik születésnapjára aján
dékoztak. Trófeák sokasága, ame
lyek Elnökünk vadásznapjairól ta
núskodnak, diplomák, plakettek, 
amelyek e téren felmutatott sport
tehetségét bizonyítják. Ismét a gár
dista hangját hallom: „Itt töltötte Tito 
szabad óráit, itt dolgozott, mint laka
tos. Nagyon szerette a szakmáját. ”

Kerülő úton (Drágán Stoéiónak kö
szönhetem ezt a megkülönböztetést 
a többi látogatótól), száz lépés után 
ott állok a napsütötte virágház előtt. 
Épp akkor váltják egymást az őrök. 
Nyolc gárdista üdvözli egymást ka
tonásan. Állok és figyelem őket. Ma
gasak mindannyian, és fehér az in
gük, olyan fehér, mint amilyen fe
hérre csak az anyák tudják mosni 
szeretett gyermeküknek.

Lassan, sietség nélkül, lépésről lé
pésre haladunk. Csendes és tiszta 
minden. Rengeteg a virág. Egyedül 
vagyok a Virágházban. Köszönet a 
nagy műért Tito elvtárs, köszönet az 
Új Jugoszláviáért, köszönet a béké
ért, amelyben unokáim játszhatnak 
gondtalanul! -  mondogatom hálásan 
az imámat. Köszönöm Tito az 1941- 
es Partizán-érdemrendet is! Uno
kámnak, Slobodánnak őrzöm, hi
szen úgy viselkedik, mint egy igazi 
partizán.

Ismét csak Tito ju t eszembe. Zom
borban 1942. januárjában tettük köz
zé azt a rövid dokumentumot, amelyr 
ben a következő sorok álltak: „ Tito 
a JKSZ főtitkára, és a partizánok fő- 
parancsnoka. " Trióval a háború ide
jén még kétszer találkoztam. Először 
a szegedi Csillag börtönben, ahol a 
pesti Magyar Nemzet megjelente
tett Tanjug híradását olvashattam az 
AVNOJ második üléséről, és arról, 
hogy Tito marsalli rangot kapott. Mi, 
jugoszlávok, százvalahányan, az 
örömmámortól voltunk ittasak: ilyen 
marsallja a világon nincs senkinek 
sem, és tovább reménykedtünk a 
szabadulásban, kitartottunk az éhe
zésben, a betegségben, a kényszer- 
munkában. Ott tanultam ki a kender- 
fonó-gerebenezó szakmámat is.

Az annyira kívánt szabdság he
lyett azonban jö tt a komáromi fog
ság, majd onnan 1944. november
14-én átdobtak bennünket a dachaui 
fogolytáborba, München mellé. Kö
zülünk, vagy száz párttag és ifjú
kommunista közül, akik a Csillagban 
raboskodtunk, nyolcvanhatan el
estek. A felszabadulást Dachauban 
már csaknem a második világhábo
rú végén. 1945. április 29-én értük 
meg. Az ottlevő háromezer jugo
szláv mindvégig egységes volt, vagy 
ahogy dr. Blaha, cseh orvos mond
ta, „a  jugoszlávok mindannyian Ti- 
tóért vannak oda”. A kettes számú 
barakk előtt gyülekeztünk, s örömteli 
hangulatban vártuk a hazánkba 
való visszatérést. Itt, a barakk előtt, 
a táblán láttam meg Tito fényképét. 
Hogy a harcosok közül kinek és ho
gyan sikerült megőriznie a táborban 
a fényképét, nem tudom. Tito mar
salli egyenruhában, s m i felsorakoz
va az 6 tiszteletére!

Milenko BELJANSKI
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Befejeződött Josip Broz Tito kumroveci szülőházának átalakítása. A 
szakemberek által kifogástalanul elvégzett munka néhány héten át 
tartott, és a látogatók természetesen addig nem tekinthették meg Tito 
házát. Évente egyébként félmillió ember keresi fel Kumrovec legneveze

tesebb épületét

á m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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BRAZÍLIÁBAN EGYRE TÖBB 
ELHAGYOTT gyerek csa
tangol a nagyvárosok utcáin. 
Számukat ma már kétmillióra 
becsülik. Közülük 15 ezer az 
utcán alszik. Ebben a dél
amerikai országban egyéb
ként nyolcmillió iskolakö
teles gyerek nem jár iskolá
ba. Az adatok alaposan el
gondolkoztatták a brazíliai 
hatóságokat.

ÚJABBAN MEGNŐTT A 
REPÜLŐGÉPEKET ELRAB
LÓ terroristák „munkaked- 
ve". Az Air France gépének 
elrablói szabadon enged
ték túszaikat, és menedék
jogot kértek Teheránban, 
míg egy venezuelai repülő
ben két géprablót lőttek le a 
biztonsági erők Curacao re
pülőterén, ahol az eltérített 
gép vesztegelt. A 80 utasnak 
nem esett bántódása.

NEMCSAK Ml, HANEM A 
FRANCIÁK IS ARRA KÉ
SZÜLNEK, hogy szervezői 
lehetnek 1992-ben a Nyári 
Olimpiának. A francia kor
mány ugyanis abban az eset
ben, ha Párizs kapja a ren
dezés jogát, vállalja a kö
telességek felének fedezését. 
Az állami hozzájárulás azon
ban nem haladhatja meg a 2 
milliárd frankot.

A TAJVANI HATÓSÁGOK 
NEM MINDENNAPI ajánla
tot tettek közzé: 250 kiló 
aranyat ígérnek annak a 
pilótának, aki a kínai nép- 
hadserg legkorszerűbb va
dászgépével, a F-8-assal 
átszökik hozzájuk. Eddig 
még nem akadt jelentkező. ■ •

AZ ANGILAI SHEFFIELD 
VÁROSÁBAN állatkínzás 
miatt száz font pénzbírság 
fizetésére kötelezte a bíró
ság Cristopher Cartert, mert 
saját macskájával egy N*er 
vermutot itatott meg. Az an
gol törvények ilyen szigorú
ak azokkal szemben, akik kí
nozzák az állatokat. Az nem 
derült ki a tárgyaláson, hogy  
mit akart a Sheffield! polgár a 
leitatott macskával kezde
ni...

EGY FRANCIAORSZÁGI 
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
BÓL kiderült, hogy a francia 
posta egyre lassabban eS 
egyre pontatlanabbul juttatja 
el az előfizetőkhöz az újsá
gokat. Különösen a péntek' 
és a szombati lapokat kézbe
sítik késedelmesen a postá
sok. Mi lenne, ha nálunk 
házhoz hordanák a lapokat a 
mi postásaink?
LORD ASTOR DE HERVEfl’
a The Times korábbi tulajd0' 
nosa, 66 éves korában el' 
hunyt. Apja a húszas évek 
elején vásárolta meg a lap0’ ’ 
lord Astor 1959-ben örökölte’ 
aztán hét évvel később- 
1966-ban túl is adott rajta- 
Halálhírére a The 
nekrológgal búcsúzott tőle-
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MILIŐ REMlC ŐABAC VÁ
ROSÁBAN, az ottani Zorka 
Vegyiművekben dolgozik -  
technikusként. Munkahelyé
re kerékpárral jár, és ed
dig a gyári parkolóból ki
lenc „vasparipáját" lopták el. 
A nyomozások mind a mai 
napig eredménytelenek ma
radtak: sem a kerékpárok
nak, sem a tolvajnak, vagy 
tolvakojnak nem jutottak a 
nyomára.

A GRMEÖ HEGYSÉGBEN 
HAGYOMÁNYOS bikaviadal 
miatt maradt kenyér nélkül 
vasárnap Sanski most lakos
sága. A városka egyetlen 
pékségében már hajnalban 
felvásárolták az összes ke
nyeret a vendéglősök és 
lacikonyhások, akik a bika
viadalok nézőinek ellátásá
ról gondoskodtak. Aki ezen 
a napon későn kelt ebben a 
városban, kenyér nélkül ma
radt...

PRESEVO KÖZSÉG TE
RÜLETÉN augusztus 2-án 
jégeső okozott károkat. A 
kárfelbecslő bizottságok sze
rint mintegy 2,5 milliárd di
náros kár érte a községet. A 
jégesőt kísérő felhőszakadás 
ugyanis 150 házat rongált 
meg, közülük öt teljes lak
hatatlanná vált. Egy aszfalt- 
utat is elmosott az áradat, és 
a jégverés nagy károkat oko
zott a mezőgazdaságban.

A KÁVÉ -  JELEK SZERINT 
-  MÉG MINDIG jó üzletnek 
számít, ha külföldről hozzák 
be. Két osztrák állampolgár 
is így gondolhatta, mert ko
csijukban a vámosok 180 
kilót találtak ebből a keresett 
cikkből. Most alaposan rá
fáztak az üzletre, mert nem
csak a kávét vették el tő
lük, hanem BMW márkájú 
személygépkocsijukat is. Bün
tetésül egy millió dinárt is 
kellett fizetniük.

1 .

OLASZORSZÁGBAN IS 
GYILKOL A KÁBÍTÓSZER.
Évről évre növekvőben van a 
fiatalok körében a kábító
szerélvezők száma, és ezt 
legjobban a halálesetek nö
vekedése bizonyítja. Tavaly 
140 halott esetében kellett az 
orvosoknak megállapítani
uk, hogy a nagy adag kábító
szer okozta a fiatal emberek 
halálát. Az idén július végé
ig ez a szám már 219-re 
nőtt.

NÉHÁNY ÁRUFÉLE JÚ
LIUSBAN 400 százalékkal 
is megdrágult az önkiszol
gálókban -  írja a belgrádi 
Veöernje novosti. Az átalos 
drágulás a lap szerint 20 és 
200 százalék között mozog, 
de felfigyeltek arra, hogy a 
termelővállalatok később 
csak a legdrágább terméket 
árusítják -  ami a kereske
dők szerint is abszurdum
nak számít.

ZVONIMIR GILIÓ KRUŐE- 
VAC-KÖRNYÉKI társult föld
műves érdekes javaslattal 
állt elő. Szerinte a falvakban 
Iskolákat kellene nyitni, ame
lyek szakképzett földműve
seket képeznek. Az a véle
ménye, hogy egy földműve
léssel foglalkozó embernek 
ma nagyobb tudással kell 
rendelkeznie, mint egy fém
munkásnak. Alighanem el
gondolkozhatnának a javas
laton azok, akik ezért kapják 
személyi jövedelmüket...

HAZÁNK MEGPÁLYÁZZA 
1992-BEN az olimpiai já
tékok megrendezését. Az öt
let nem új, de a stabilizációs 
időkben egy kicsit megfeled
keztek róla, és már kezdtünk 
örülni annak, hogy a nagy 
tervből nem lesz semmi. 
Most azonban ismét fel
melegítették ezt az elkép
zelést, és Belgrád már jelez
te is, hogy hajlandó pályáz
ni. Lehet, hogy éppen egy 
újabb olimpia hiányzik ne
künk?

PÉNZINTÉZETEINK PO
LITIKÁJA IGEN GYAKRAN
változik. A Ljubljanai Bank 
most azzal az ötlettel állt elő, 
hogy a legnagyobb betéttel 
rendelkező polgárokat vá
lasszák be a hazai pénzinté
zetek önigazgatási szervei
be. Az alapföltétel: legalább 
egy milliárd régi dináros be
téttel kell a jövendő önigaz
gatónak rendelkeznie. A do
logban az az elgondolkodta
tó, hogy a Ljubljanai Bank 
illetékesei mindezt komo
lyan gondolják.

„NEM MARADHAT EL A 
FELELŐSSÉGRE VONÁS”
-  jelentették ki Titova Mitrovi- 
ca társadalmi-politikai szer
vezeteinek vezetői, miután a 
rendőrség felgöngyölítette a 
Trepőa Kombinátban az ed
dig példátlan méretű rab
lást. Közel száz személy ke
veredett bele a nemesfémek 
rablásába a híres bányá
ban, és nem kétséges, hogy 
a közvetlen feletteseken kí
vül mások is hibát követtek 
el, nem voltak eléggé ébe
rek.



A világ tükre
m

Propaganda itt 
és ott

1
iami város polgármestere 
a keleti tömb országai kö- 

-  zé sorolta Jugoszláviát, és 
akí egy kicsit is ismeri az ameri- 

aiakat, tudja, hogy ilyenkor nem 
mindig rossz szándék áll a téve
dés mögött. Gyakran csupán tá
jékozatlanságról van szó, arról, 
d°gy a polgármester diákkorá
ban hiányzott egy-két óráról az 

ólában. Netán arról, hogy 
„minden vörös egyforma” , ahogy 
bzt az amerikaiak szeretik han
goztatni. A  propaganda hatása 
az ilyen eseteknél, az ilyen elszó
lásoknál is lemérhető.

Nem kell bizonygatni a pro- 
,  J an“ a szerepét a jelenlegi nem- 
ta v  1 kaPcsolatokban. A  két 

mb egyformán nagy súlyt fektet 
mi e,i3 kérdésre, és igyekszik is 
káK nt megtenni annak érdé
iül h°Sy ttyen vagy olyan elő- 
í  “ ..Propagandával befolyásolja 
p yfP^éleményt. Erről nem egy 

. P.en tanácskoznak is a kato- 
n «1 tömbök illetékes szakemberei. 
m ,nff seket hoznak, miután fö l- 
I *.L,az addigi eredményeket, 
ecr éppen Prágában volt
„ f i t t y e n  értekezlet, ahol a Var- 

zerződés tagállamainak szak
emberei elemezték az általuk ki- 
rtJ, • Propaganda hatását, és 
gy döntöttek, hogy fokozni kell 

ezt a tevékenységet

vr,i+rása bizonyára nem véletlenül 
S7Í e§y ilyen tanácskozás hely- 

niszen a csehszlovákiai saj- 
old f f  legélesebben a „másik 
Délai T °bb esetben is tárgyalta 
ea'? x 3 ®udé Pravo a világ dol- 
°  ’ és a bajokért minden esetben

.fapitaüstókaí tette felelőssé. A  
azt °. az nevü szatirikus prágai lap 
J i L  nácsolta Elizabeth Taylor
rázzon2” ^ 611’ hogy ne f°g y ókú- 
Dén ? híres klinikákon drága
töhh rt: hanem kérdezze meg a 
küIit mhüó amerikai munkanél- 
Ipf., ’ hogyan sikerült nekik 
lefogymuk.
Dr ®aítö -  köztudott -  hatalmas 
töhKfjlaílda~eszköz Befolyását 
nálm ? éppen is ki lehet hasz-

tömb' é b f f f 3 ÍS’ hogy 3 két
ként ,élesedö vitájában egyéb
re ‘ artatlan színésznőt is ta- 

P ^ kkal lássák el-
ganda tW z? fokozód°tt  a propa- 
lesben' kenysé§ a Los Ange- 
Pia ir)píble®Tendezett nyári olim-■ , uyan uum-
iet-ei,ei én'. Ismeretes, hogy a ké
véié i x ? , '1' országok (Románia ki- 
verSpr,Ve / nem vesznek részt a 
Pediu t 6,ken’ legtöbbjük sajtója 
ben eik i,es egészében,vagy rész- 
dVekot ? ®atía az ottani esemé- 
mokrat i n ám’ de a Német De- 
nézhot i Us köztársaság lakói 
tá rsa i a Német Szövetségi Köz- 
rait r  ^^állom ásainak  műso- 
fosh’atx hszlovákia egy részén 
Uiet ti?  az osztrák és a nyugat-né- 
gon =„ V1Z10 adása> Magyarorszá
gé i} 1 osztrák TV műsora látható 
- - d mienket is nézhetikaztán így
kei"mx Z.ok’ akiket a sport érdé 

érd i?’S tájékozódhatnak... 
ni, hnm S, egyébként megemlíte

ni' Kelet-Európa lakossága
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szinte semmit sem tud arról, hogy 
az utóbbi hónapokban a két 
Németország között egyezmény 
alapján több ezer keletnémet pol
gár költözött át az NSZK-ba. 
Erről hallgat a sajtó Prágában is, 
Berlinben is, másutt is. A zt sem 
közölte a Rudé Pravo, hogy a 
Német Szövetségi Köztársaság 
prágai nagykövetségén az N D K  
több polgára is menedékjogot 
kért.

Persze, a másik fél sem tétlen
kedik. A  már ismert rádióállomá
sok továbbra is sugározzák mű
soraikat (Szabad Európa, Szabad
ság, Amerika hangja, BBC), és 
ugyancsak élesedik az adások 
hangneme. A  propagandaháború 
tovább tart, illetve folytatódik. 
Egyre kíméletlenebből, egyre he
vesebben. A  világ megoszlásá
nak sorsában osztozik a sajtó is.

És egyre nagyobb szerephez 
ju t...

Bejrúti mérleg

L ibanonból minden héten 
és mindennap újabb har
cokról érkeznek jelentések. 
A  cédrusok országában nem nyug

szanak a fegyverek. A  különböző 
pártok vezetőinek siekrült ugyan 
kormányt alakítaniuk, hosszú hu
zavona után ez a kabineti hivatal
ba is lépett, de ez még nem hozta 
meg az annyira várt megnyug
vást. A  zöld vonal is megszűnik 
létezni, hírek szerint a reguláris 
hadsereg egységei már a fővárost 
ketté választó barikádokat is el
tüntették. Csupán a puskákat, ak
navetőket, géppisztolyokat nem 
lehet elhallgattatni. M indig van, 
aki meghúzza a ravaszt, és aztán a 
másik házból, a másik városrész
ből visszalőnek...

Aknák a tengerben

á z utóbbi hetekben több hajó is megrongálódott a Vörös 
tengerben. Ezek a hajók a nagyon fontos víziúton közle
kedve úszó aknákra futottak. Nem tudni, hogy honnan a rob
banószerkeztek a vízben, de nehezen vitatható, hogy közük van 

az iraki-iráni háborúhoz. Egyes föltevések szerint valamilyen 
illegális, Teherán által támogatott muzulmán szervezet aknásí- 
totta el a Vörös-tengert.

A  hajózásban érdekelt országok, közöttük az Amerikai Eqye- 
sult Államok és Franciaország is, felkínálta, hogy aknaszedő 
hajóival, helikoptereivel, más katonai járm űveivel hajlandó 
reszt venni az aknák felkutatásában, illetve megsemmisítésében. 
Az aknák azonban immár nemzetközi vizeken úszkálnak, és bár
milyen kicsinek is számít a Vörös-tenger az óceánokhoz képest, 
azért az aknakutatás nem látszik könnyű feladatnak.

Tény, hogy főleg kereskedelmi, elsősorban kőolajat szállító 
hajók az aknák áldozatai. A  térségben egyébként is veszélyessé 
vált az utóbbi időben a hajózás, mert az iraki haderő több hajót 
is megtámadott. Most az aknák je lentik  az újabb veszélyt. N y il
vánvaló, hogy a Vörös-tenger partján nemcsak az arra járó hajók 
anyaországainak érdeke a hajózás biztonsága, hanem a partmen
ti országoké is. Annál is inkább, m ert a velük való kereskedelem 
sínyli meg, ha a teherhajók aknára fu tnak ...

Készült egy -  ki tudja, mennyi
re szavahihető? -  statisztika. En
nek adatai szerint csupán az el
múlt hónapban 181 ember halt 
meg L ibanonban, és 36 robbanás 
volt július folyamán ebben az 
országban. Az évek Óta dúló har
cok áldozatainak pontos számát 
lehetetlen megállapítani, de az 
egy hónapi statisztika is sokat
mondó. A  halál szinte minden órá
ban jelen van a cédrusok országá
ban. Soha sem tudni, mikor, hol 
robban időzített pokolgép, mikor, 
melyik utcán lőnék egymásra a 
szemben álló milíciák, az ilyen, 
vagy olyan zászló alatt harcoló 
fanatikusok. És ahogy az ilyenkor 
már lenni szokott, a puskagolyók

Izraelben tart még a politikai pártok alkudozása. Az új kormány még 
nem alakult meg, ezzel a „munkával” az államfő az ellenzék vezetőjét, 
Simon Perest bízta meg. Kétségtelen azonban, hogy bárki alakít is kor
mányt Jeruzsálemben, a zsidó állam politikája nem sokat fog változni, 
így minden bizonnyal folytatódik majd a Jordán folyó nyugati partjá
nak zsidó lakossággal való betelepítése is. A  Sipa Press fotója egy ilyen 
kibuc megnyitásán készült: húsz család számára építettek falut az 
izraeliek olyan területen, amelyet az arabok a magukénak tartanak. Az 
új település létrehozását az izraeli katonai megszállás tette lehetővé...

nem válogatnak: sok a polgári ál
dozat is a bejrúti és tripoli ut
cákon, a kisebb-nagyobb libano
ni településeken.

Ennek a júliusi mérlegnek sem 
szabad hinni. Ez sem lehet egé
szen pontos.

Csupán egyértelműen szomorú.

Üzbegisztáni
pártbüntetések

¥ állalatvezetőket és párt
funkcionáriusokat bünte
tett meg a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának Ellenőr

ző Bizottsága. H ivatali helyzetük
kel való visszaéléssel, az állam 
megkárosításával vádolják őket 
A  Pravda szerint 24,5 m illió 
rubeles kárt okoztak a szovjet 
államnak.

A  tisztségviselők olyan mun
kákat is befejezetté és elvégzetté 
nyilvánítottak egy vállalatban, 
amelyet el sem kezdtek csinálni. 
Ezen az alapon 17 m illió rubellel 
csapták be az államot. A z utóbbi 
három esztendőben 3,8 m illió ru
bellel nagyobb összeget osztottak 
ki fizetések címén; de az el nem 
végzett munkát is beszámítot
ták ...

A  szóban forgó vállalat igazga
tóját és párttitkárát kizárták a 
Pártból, több magasabb tisztség- 
viselőt pedig megróvásban ré
szesítettek. A  szovjet pártalap 
hangsúlyozza, hogy a dossziét 
ezzel még nem zárták le, mert fo 
lyamatban van a bűnügyi felelős
ség megállapítása. A  tárgy ez
úttal már a bírósági szakértők 
kezében van.

Ezzel kapcsolatban emlékeztet
ni kell arra, hogy a gazdasági bűn
tettekért a Szovjetunióban rend
kívül szigorú büntetések szabha
tók ki. Nem egy példa volt már 
arra, hogy a sikkasztókat halál
ra ítélték és k ivégezték...

(németh)
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A külföldiek beruházásait szabályozó törvény módosítása

Kedvcsináló javaslatok
Ikotmányunk 27. szakasza 
konkrétan meghatározza, 
hogy társultmunka-szerve- 

zeteink a külföldi tőke hazai beruhá
zását szabályozó törvénnyel össz
hangban hasznosíthatják termelé
sükben, befektetéseikben a külföl
diek eszközeit.

Eme beruházást szabályozó tör
vény most hamarosan megváltozik. 
Sor kerül módosítására, kiegészíté
sére. Attól való félelmünkben ugyan
is, hogy társadalmi berendezésünkre 
komoly veszélyt jelenthet a külföldi 
tőke beáramlása (a kapitalista állam
forma restaurációja), olyan korláto
zó rendelkezéseket iktattunk az em
lített törvénybe, hogy a külföldiek -  
természetesen saját jól felfogott ér
deküket szem előtt tartva -  a vártnál 
lényegesen kisebb érdeklődést tanú
sítottak az iránt, hogy országunk 
munkaszervezeteivel beruházásos 
alapon kapcsolatot létesítsenek.

így az utóbbi, csaknem két évtized 
alatt (a törvényt 1967-ben hoztuk 
meg) összes beruházásunkban a 
külföldi tőke csak 0,6 százalékkal 
szerepelt, illetve társadalmi termé
künknek csak nyolc százalékát tette 
ki. A' fejlődő országok közül a lista 
végén már csak Uruguay van utá
nunk, ott ruháznak be kevesebbet a 
külföldiek. Algériával, Indiával egy 
szinten mozgunk. Az észak-európai 
országok is háromszor több külföldi 
tőkét vontak be gazdasági életükbe, 
Kjna pedig mindössze két év alatt 
egymilliárd-hétszázmillió dollárt!

Mindössze 14 
jelentős beruházás
Az említett törvény meghozatala 

és 1981 között hazánkban csak 199 
(egyes adatok szerint 217, illetve 
253) szerződést kötöttünk külföldi 
cégekkel tőkeberuházás ügyében, 
Tartományunkban ebből összesen 
tizenhetet.

A korlátozó megkötések miatt a 
külföldi partnerek ugyancsak óvato
sak voltak, a gyakorlatban igen sze
rény eszközökkel járultak hozzá be
ruházásainkhoz. Jelentősebb tőke
társításra csak a zágrábi Ina és az 
Egyesült Államokbeli The Dew Che- 
nical esetében került sor (sajnos, 
azóta a „babaruhát szétszedték” , a 
Chemical kilépett az üzletből, s a ha
talmas, befejezetlen beruházás sor
sa kétségessé vált. Pedig nem ke
vesebb, mint kétmilliárd dollár érté
kű szintetikus anyag behozatalától 
mentesíthette volna az új gyár az 
országot. Nagy a valószínűsége, 
hogy a DINA ellen csődeljárást indí
tanak). A kragujevaci Crvena zasta- 
va és az olasz Fiat, a szarajevói TAS 
és az NSZK-beli Volkswagen, a ki- 
kindai öntöde és General Motors az

iM k __________________

Egyesült Államokból, a becsei FADIP 
és az angol DUNLOP Ltd. esetében 
valósult meg nagyobb összegű kö
zös beruházás.

Lényegében tehát a fém-, a vegyi 
és az elektroiparban történtek a kö
zös befektetések. A lehetőség meg
teremtése, tehát 1968 óta mind
össze 14 nagyobb jelentőségű kül
földi tőkeberuházás történt hazánk
ban.

Miért?
Hogy megőrizzük előnyünket, 

meghatároztuk a beruházás aránya
it. A hazai vállalat 51, a külföldi cég 
49 százalékos részarányban vehe
tett részt a befektetésekben. Ez a 
kikötés helytelen, sőt alkotmányelle
nes volt, hiszen itt lényegében nem 
részvényesi viszonyokról volt szó. 
A nálunk befektetett külföldi tőke au
tomatikusan társadalmi tulajdonná 
vált, letét jellegű volt. Afféle,, vendég
tőke” . A külföldi beruházó nálunk 
nem hozhatott létre saját vagy eset
leg vegyes vállalatot, hanem beil
leszkedett a közös vállalkozásba, 
amely megfelelt érdekeltségének. Az 
említett arányt az új tervezetből tö
rölték.

A valóság azt bizonyította, hogy a 
külföldiek rendkívül óvatosak voltak 
a nálunk eszközölt beruházások ese
tében. Az elmúlt időszákban átlag
ban csak 25, sőt ennél is kisebb szá
zalékban vettek részt a közös „üzlet
ben” .

Az adminisztráció 
„segítsége”

Vajdaságban (1981. évi adatok 
alapján -  ez is arra utal, hogy milyen 
naprakész információkkal rendelke
zünk) 21,4 millió dollárt ruháztak be 
a külföldiek. Legtöbbet pénzben (kb. 
60 százalék), fölszerelésbe már 
jóval kevesebbet, szabadalmakba, 
patentokba, különleges gyártási fo
gásokba (know-how) már szinte ele
nyésző összeget. Több esetben a 
pénzen azt a fölszerelést kellett meg
vásárolnunk, amelyet'a külföldi part
ner kiválasztott. Emellett, például a 
verseci Inex Hemofarm köteles a 
nyers- és újratermelési anyagot meg
határozott partnertől behozni, termé
keit viszont csak azon a piacon érté
kesítheti, amelyet a partner „enge
délyez” . Szóval vannak hátulütői 
is a külföldi pénz hazai beruházásá
nak.

Csalatkoztunk abban a remé
nyünkben, hogy „megrohamoznak” 
bennünket a külföldi tőkével. A ná
lunk történő beruházásokat szabá
lyozó törvény érdektelenné tette a 
külföldieket. Emellett az adminisztrá
ció is kitett magáért, önmagához hű
en. Hónapokig, sőt egy évig is trónolt, 
ücsörgött egy-egy engedélyen -  s 
Ilyen közös beruházáskor kisezerre 
volt szükség, a megkötött szerződé
seket például Ismeretlen okokból né
ha fél évig sem ratifikálták (lásd: 
DINA).

Nos, miközben fáztunk a külföldi 
tőke előtti kapunyitástól, a klasszi
kus hitelfolyósításban maximális, 
„eredményeket”  sikerült elérnünk.
El is adósodtunk szépen, nyakig.

A magas kamatok, melyeket fizetni 
vagyunk kénytelenek, valójában dol
gozóink kizsákmányolását jelentik, 
mégpedig annak is a legrosszabb 
formáját, mivel a kölcsönt folyósító 
semmilyen kockázatot nem visel.

Mit hoz az új 
törvény?

A külföldi tőke hazai beruházásá
ról szóló törvény módosítása folya
matban van, s alkalmazására való
színűleg a jövő év elejétől sor kerül. 
Módosításának legfőbb célja az, 
hogy az eddigieknél kedvezőbb föl
tételeket teremtsen a külföldi tőke 
minél nagyobb mérvű befektetésére. 
Ezzel az intézkedéssel hozzájárul
hatunk gazdasági struktúránk javí
tásához, a nemzetközi munkavi
szonyba való eredményesebb be
kapcsolódáshoz. A külföldi partner 
a jövőben a törvénytervezet szerint 
egyenrangú üzletfél lesz, részt vesz 
az ügyvitelben, döntéshozatalban. 
Lényeges, hogy a szervezetlenség
ért, gyönge munkáért a hazai mun
kaszervezet viseli majd a felelőssé
get, kockázatot. így vállalataink 
kénytelenek lesznek a nemzetközi 
piac törvényszerűségei szerint dol
gozni, illetve megfelelő szintű ter-_ 
melékenységet elérni. A beruházó 
(külföldi) iránti kötelezettségeit a 
munkaszervezetnek a kivitelből szár
mazó devizából kell kiegyenlítenie -  j 
tehát kénytelen lesz külföldre szállí
tani.

A nyereségből, tisztajövedelemből 
természetesen a külföldi beruházó 
is részesedik. Ahhoz, hogy ez a 
haszon minél nagyobb legyen (s ter
mészetesen a külföldi profitja), kor
szerű technológia alkalmazására, | 
gazdaságilag indokolt beruházások
ra lesz szükség. A tervezet célja ép
pen ez: olyan befektetésekre ösztö
nözni a külföldi (és hazai) munka-; 
szervezeteket, amelyek minőség1 
változást hoznak gazdálkodásunk
ban, s sikerrel, az eddigieknél ered
ményesebben kapcsolódhatunk be 
a nemzetközi munkamegosztásba- 

A tervezet még számos újdon
ságot, módosítást tartalmaz. Készí
tői németországi, franciaországi- 
egyesült államokbeli beruházókká 
is tanácskoztak, együtt mérték fö' 
a gátló tényezőket.

Természetesen egy törvénytői 
nem várhatunk csodát. A tervezet
ben előirányzott könnyítések azon
ban növelhetik a külföldiek érdeklő
dését, s föltételeket teremtenek ah
hoz, hogy mielőbb sor kerüljön a be
ruházásokra is. Erre munkaszerve
zeteinknek a mostani pénztelensé
gük idején, s továbbfejlődésük®1 
biztosítandó, nagyon is nagy szük
ségük van.

SZŐKE Katalih
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és távlatok
A z előttünk álló két hónapban -  augusz

tus derekától október derekáig -  ko
m oly feladatokat végzünk el. Igaz 

ugyan, hogy egyelőre  az előkészü letekkel fo g 
lalatoskodunk, am inek egyetlen  oka, hogy 
most van az év i szabadságok „dandárja” és 
ilyenkor hiába az erőlködés, nem nagy siker
rel jár a lényegesebb kérdések m egtárgyalá
sára tett erőfeszítés, azaz a tervezett munka 
véglegesítése. A z  e lkövetkező két hónapban 
olyan két dokum entum  kerül közvitára, am e
lyek valóban m egkövete lik  az alapos e lőké
szítést, íg y  hát ezek a forró nyári napok sem 
múlnak tétlenkedéssel azok számára, akik 
m ég nem voltak  vagy  már nincsenek év i sza
badságon. A z  egy ik  dokum entum  tartalma 
arra vonatkozik, hogy  a Kom m unista Szövet
ség hogyan tudja m ég eredm ényesebben be
tölteni vezető i szerepét, hogyan tudja tovább 
erősíteni eszm ei és akcióegységét. Erről a 
kérdésről e lég  sokat hallunk és olvasunk nap
jainkban. A  másik közvitán szereplő doku
mentum nincs ugyan ennyire előtérben, va
lahogy kevesebb szó esik róla, je len tősége 
azonban szintén nagy. Tartom ányunk 1986 -  
2000. évi hosszú távú társadalmi tervének 
tervezetéről van szó, am elyet a vajdasági kép
viselőház fogadott el és bocsátott közvitára 
október 15-ei határidővel.

Állandóan erősödik az állami 
beavatkozás

Egység és távlatok, ebbe a két szóba sűrít
hetnénk az előttünk álló nagy munka lénye
gét. M indkét kérdésben központi helyen áll 
a szocialista önigazgatás, további sorsa, tar
talma és fe jlődésének lehetősége. Ezzel kap
csolatosan olyan fordulóponthoz érkeztünk, 
am ikor olyan társadalmi e lő fe ltéte leket ala
kítunk ki, olyan m inőséget teremtünk, úgy 
jutunk tovább, hogy valóban, ténylegesen 
a dolgozók igazgassanak, hogy  közvetlenü l 
i z g a t á s u k  alá von ják saját munkájuk több
letét és a társadalmi újratermelés eszközeit.

M iért hangsúlyozzuk ezt a kérdést ilyen 
nyomatúkkal akkor is, am ikor az eszmei és 
akcióegység erősítéséről nyitunk országos 
méretű vitát? Term észetesen azért, m ert en
nek az általánosan elfogadott e lvnek  m eg
valósulása kü lön féle akadályokba ütközik. 
Ennek a kérdéskom plexum nak a keretében 
itt van példának a gazdaságszilárdítási p rog
ram. A  program nak az a része, am elynek m eg
valósítása az önigazgatásra épül, csak lassan 
valósul meg. L egtöbbet azokkal az in tézke
désekkel érünk el, am elyeket adm inisztratív 
utón hozunk meg, ami végső soron azt ered
ményezi, hogy állandóan erősödik az állami 
beavatkozás. A z  ilyen beavatkozások ter
mészetesen elkerülhetetlenek, de folyam a
tos, m ég inkább állandó m egoldásként nem 
fogadhatók el, hiszen az állam i beavatkozás 
3 gazdaságszilárdítási program  m egvalósí
tásában sem helyettesítheti az önigazgatási 
alapon társult munkát és magát az ön igazga
tást. Ez az álláspont helyet kapott valam ennyi 
közelmúltban íródott és mostani dokum en
tumban, m egvalósítása körül azonban sajnos 

1 továbbra sincs egység. E ltérőek a nézetek az 
állami beavatkozás leépítésének m ódjáról, 
akárcsak a gazdasági rögtönzés felszám olá
sáról, a gazdasági törvényszerűségek méltá- 
uyolásáról, a társultmunka-szervezetek dől 
gozói szerepének érvényesítéséről, a jö v ed e 
lemről és a többletm unkáról való döntésho
zatalról, az e lvégzett munka és annak eredmé- 
nye szerinti javadalm azásról és m egannyi

„Az önerőre támaszkodás politiká
jának alapját a következők képezik: 
az egységes jugoszláv piac megszi
lárdítása, saját technológiánk kifej
lesztése és térhódítása, különösen az 
agráripari komplexumban, olyan új 
termékek gyártása, amelyek keve
sebb energiát, alapanyagot és se
gédanyagot igényelnek és azoknak 
a tevékenységeknek a fejlesztése, 
amelyek lehetővé teszik a teljes fog
lalkoztatást. ”

más fontos kérdésről. A z  egység kérdése te
hát nem elv i síkon vetőd ik  fel, nem arról van 
szó, hogy nem értjük az eszm ei és akcióegy
ség fogalmát, hanem arról, hogy nem követ
jük elég állhatatosan és kitartóan a már kiala
kított álláspontokat, arról, hogy e lég  gyakran 
ismételten vitát nyitunk olyan kérdésekről, 
am elyeket a legfe lsőbb  fórum okon, határoza
tokkal, alkotm ánnyal és törvényekkel v ilá 
gosan és érthetően m egfogalm aztunk, arról, 
hogy nem egyszer felelőtlenül viselkedünk az 
elfogadott határozataink, a kialakított állás
pontjaink megvalósításához.

A gazdaságszilárdítás 
életmódunk módosításának 

programja is
Napjainkban gyakran halljuk azt a m egálla

pítást, hogy a gazdaságszilárdítási program 
távlatot nyitott. Nem csak felvázolta, hanem 
konkrétan részletezte azt az utat, am elyen 
haladva kilábalhatunk a je len leg i súlyos gaz
dasági helyzetből. A  gazdaságszilárdítási 
program  azonban nem csak a gazdasági áta
lakulás tervezete, hanem egyben  a term elési 
v iszonyok, valam ennyi gazdasági-társadalmi 
tényező és az em berek tudatának, magatar
tásának, életm ódja módosításának a p rog
ramja. Ha elfogadjuk, m árpedig valam ennyi
en elfogadtuk, akkor gyökeresen, m élyre
hatóan és erélyesen szakítanunk kell, illetve 
kellene az összgazdálkodásban és a fejlesztési 
politikában észlelt összes mulasztással és 
hiányossággal.

M indez természetesen nemcsak a gazda
ságszilárdítási program m al kapcsolatosan

érvényes, hanem az előttünk álló másik fela
datra, a hosszú távú, a 2000-ig terjedő időszak
ra vonatkozó fejlesztési tervre, azaz a távlatok 
kidolgozására is.

A z  ezred fordu lóig  előttünk álló idő, azaz 
az 1986-2000. évi időszak gyakorlatilag a gaz
daságszilárdítási politika érvényesítésének 
m ásodik és harmadik szakasza, am elyben az 
egy ik  alapvető teendő, hogy  feltétlenül és 
hatékonyan kiküszöböljük az anyagi és tár
sadalmi fejlődés ellentmondásait. Ehhez a 
gazdaságszilárdítási program  és fő leg  az 
önerőre va ló  támaszkodás elvének  a követke
zetes m egvalósítása adja az alapot. A z  1990-ig 
terjedő m ásodik szakaszban gyökeres vá lto
zások várhatók a gazdaságban, ésszerű ke
retekbe kerülnek a mostani szerkezeti 
aránytalanságok és m egterem tjük a gazda
sági és egyéb  fe ltéte leket a dinamikusabb, 
szilárdabb és hatékonyabb társadalm i-gaz
dasági fejlődéshez. A  harmadik szakaszban, 
vagyis 1990 után várható az intenzívebb, a 
belterjesebb gazdasági előrehaladás, ami a 
nagyobb fokú önigazgatási szervezettségen, 
műszaki és technológia i fejlődésen, a gazda
sági törvényszerűségek fokozódásán, a piaci 
kritérium ok érvényesülésén, a nem zetközi 
m unkacserébe és munkam egosztásba való 
nagyobb m érvű bekapcsolódáson alapszik.

Távlatok kidolgozása az 
ezredfordulóig

A  hosszú távú fejlesztési időszakban tar
tományunk a tovább i társadalm i és anyagi 
fejlesztés döntő szakasza előtt áll. M indebben 
az önigazgatás fejlesztése az elsőd leges cél. 
A  je len leg i gazdasági nehézségeink, a gaz
dasági és társadalm i életben je len tkező el
lentmondásaink, leküzdésük és felszám olá
suk, akárcsak a távlatok kidolgozása, m eg
követeli valam ennyi szervezett önigazgatási 
tényezőtől, valam ennyi do lgozótó l és polgár
tól, m indannyiunktól a gazdálkodás és fe j
lesztés m inőségi tényezőinek  erősítését, 
a term elékenyebb munkát, a társadalm i esz
közök és a term észeti adottságok jobb  k i
használását.

A  hosszú távú fejlesztési terv  k idolgozásá
nak szerves részeként folytatjuk m ajd a m eg
állapodások és m egegyezések  m egkötését 
az egyén i és közös érdekek egybehangolását, 
az egységet m egbontó egyoldalúság és be- 
zárkózottság, a csoporttu lajdoni magatartás 
felszámolását. A z egység és a távlatok, azaz 
egészen pontosan fogalm azva: az eszm ei és 
akcióegység tovább i erősítése és a hosszú 
távú társadalmi terv  kidolgozása különálló 
féladat, de feltételezi és k iegészíti egym ást -  
a holnap tervezésének, a közel- és a távolabbi 
jö v ő  szerves része, valam ennyiünk számára 
kom oly  munka.

M É S Z Á R O S  Zakariás

HATÉKONYAN az orvhalászok ellen!
Még helyibb jelszó: „Teszünk az orvunkra!”

o
Érdemes-e naplót vezetni a méhcsaládról?
Kicsit terhes, no de ha az ember nem akar méhen kívüli mézet!

o
Az uborka ápolása.
Még ez is. Úgy szédülök az uborkafán.

o
Gyökeres változások kellenek a jövedelemelosztásban.
És némi pénz.

o
Megették a kiállítás anyagát az aratóünnepen.
Régi dolog ez már: velünk mindent meg lehet etetni.

'984. augusztus lO.i Ü S S ?
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Adriakutatás -  a kezdettől a máig (2.)

Víz alatti „minigarzon”,
avagy: 

a fantasztikum határán

tenger még rengeteg titkot rejteget. 
Itt van például az a jelenség, amelyet a 
szakemberek egyszerűen DSL-nek je lö l

nek. Még a második világháború alatt három 
amerikai kutató fölfigyelt arra, hogy az echo- 
szonder olykor olyan mélységben is tenger
fenékről ad jelzést, amelyben az lehetetlen. 
Hogy cifrább legyen, ez a „fenék” le-föl mozog. 
A  jelenség nagyon gondolkodóba ejtette a védel
mi szolgálatot, hiszen az „áltengerfenék” mögé 
nyugodtan elrejtőzhet az ellenséges tengeralatt
járó... A  jelenségnek nem szenteltek különö
sebb figyelmet az Adrián, pedig itt is észlelték. 
A z  első kutatásokra csak 1977-ben került sor: 
az Andrija Mohoroviőié kutatóhajó 1977 feb
ruárjától 1978 nyaráig három utat szentelt a je
lenség kutatásának. A  projektumvezető a spliti 
Ivó Noíina volt (később ebből ír doktori disszer
tációt) és a piráni tengerkutató központ bioló
gusa, dr. Joía átrin. Arra összpontosítottak, 
hogy ez a réteg esetleg gazdaságilag fontos ten
geri élő szervezetet rejt maga mögött, mely 
élelemforrásként is felhasználható. Persze a 
katonai-védelmi szempontokat sem hagyták f i 
gyelmen k ívü l...

Nem Verne Gyula fantáziájának 
szülötte

A  középgenerációból még biztosan sokan em
lékeznek arra az 1960 februárjában szárnyra 
kelt fantasztikus hírre, hogy a fiatal Jasques 
Piccard és az U SA tengerésztisztje, Donald 
Worch úgynevezett batischaf segítségével meg
járta a világ legmélyebb tengeri mélységét -  11 
kilométeres mélységbe ereszkedett le a Fülöp- 
szigetek közelében. A  tenger alatti utazásra al
kalmas üveggömb jóvoltából ülve szemlélhették 
a tengermély szépségeit oly módon, hogy az uj
juk hegye se lett vizes. No, minket nem annyira 
az érdekel, hogy különféle alkalmatosságok 
révén hogyan búvárkodhat az ember, hanem az, 
hogy úszva milyen mélységekre ereszkedhet.

Akár hiszik, akár nem, a búvár 501 méter 
mélyre szállhat alá. Ez a rekord, mégpedig nyílt 
tengeren. Fémketrecben az ember legmélyeb
ben 650 méterig jutott, de a 200 méteres mély
ség számít átlagos búvárteljesítménynek. Nem
zedékek sora járta meg ezt a mélységet -  kezdve 
azoktól, akik nádszálon lélegezve ereszkedtek 
a mélybe, egészen azokig, akik ma korszerű fe l
szereléssel járják a tengeri világot. Érdekesség
ként említeném, hogy a búvárkodás területén is 
történtek égészen fantasztikus kísérletek. Ilyen 
volt az ismert holland fiziológus kísérlete, aki 
alanyaival -  előbb kutyákkal, majd önkéntesek
kel is dolgozott -  levegő helyett vizet lélegezte^ 
tett be. Bebizonyosodott, hogy az ember, elmé
letileg visszatérhetne ősközegébe, a tengervi
zekbe, ahonnan az evolúció folyamán emelke
dett ki. Ez nem Verne Gyula képzeletében szüle
tett meg, van tudományos alapja, csak éppen 
valóra váltásáig -  a v íz szabad belélegzéséig -  
még elég sok gyakorlati akadály vár megol
dásra.

De térjünk vissza a tengerhez és a mához. 
Ezúttal a Jugoszláv Haditengerészet Spasilac 
PS 12-es hajó fedélzetén vagyunk, amelyet egy- 
szerűen'Spahónak becéznek. 1972-ben Belgrád- 
ban épült s körülményes utakon jutott a tenger

re. Házigazdánk, dr. Stracimir GoSovic kalauzol 
bennünket a különleges v ízi jármű fedélzetén. 
Az ezredest, ha személyesen nem is, de névről 
ismer minden búvár, hiszen ő írta a mi „búvár
ábécénket” . A  Split és Trogir közötti Divuljéből 
hajóztunk ki. Hogy elhagytuk a partot, meg
kezdhettük az ismerkedést.

Ismerkedés a „minigarzonnal”
A  vontatóhajó széles fedélzetén szembeötlően 

sárgállik egy cilinder, különös fémkeretekkel, 
az alján kerek ajtóval. Ez a búvárharang, az 
úgynevezett „ l i f t ” , mely a búvárokat szállítja le 
a hajóról a sima tengerfenékre és vissza -  110 
méter mélységbe. A  fémből készült „m inigar
zon” , összesen 14 m:i az űrtartalma, s ebben 
négy búvár néhány napig lenn tartózkodhat. 
Most töltik éppen mesterséges oxigén- és hélium
gáz-keverékkel. A z egész szerkezet hermetiku
san zárt, a négy önkéntes belül fokozatosan, m i
nél mélyebbre és mélyebbre merül, bár az alkal
matosság még mindig a hajó fedélzetén van. 
Időről időre dr. Stracimir Goáovíé leállíttatja 
a töltést, hogy a jelöltek fokozatosan alkalmaz
kodhassanak az új környezethez, ne érhesse ká
rosodás szervezetüket.

Amire a négy búvár készül, az az úgynevezett 
búvárkodás szaturációban (szaturált=telített, 
koncentrált), amelyről Verne Gyula még csak 
nem is álmodott. A  technika igen összetett, sok 
és komoly előkészületet igényel, külön fölszere
lést, jó, egymáshoz szokott csapatot és elég időt. 
Viszonzásul viszonylag biztonságos mélybúvári 
föltételeket teremt és hihetetlen lehetőségeket 
a tenger értékeinek kiaknázására. A  technológia 
orvostudományi-fiziológiai vonatkozásaiba 
nem bonyolódnánk, az elég bonyolult még a 
gyakorló búvároknak is. Ezt alátámasztja az is, 
hogy csak 15-20 haditengerészet és nagyobb 
ipari vállalkozás alkalmazza a tenger alatti kő
olajkutatásban. M i e bonyolult technikával 7-8 
évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni. Óvatosan, 
lépésről lépésre haladunk. Dr. GoSovié csapata 
mellett hazánkban ilyen kísérletekkel csak a 
ljubljanai dr.. Jakpin és még néhányan foglal
koznak.

A legénység alászáll
A  hajó parancsnoki hídján a kapitány le nem 

veszi szemét az echográf jelzéseiről, mely már 
hosszabb ideje 110 méter mélységben egyenes 
tengerfenék vonalait rajzolja. Majdnem ideális 
föltételek a munkához. Odébb azonban szaka

dék, erősen lejtő oldalfallal. „Ha ide elsodorja 
az áramlat búvárainkat, bizony baj lesz, vigyáz- 

' ni kell” -  morogja a hajóskapitány.

Lenn a fedélzeten az utolsó előkészületeket 
végzik. A  csörlő beindul, emelni kezdi a gar
zont, egy pillanatra a négy legény torz arcát is 
látjuk -  a vastag üvegfal miatt igen mókásan 
festenek. „Három méterre engedjétek! ” vezé
nyel dr. Goáovic. „Ellenőrizd a harangot! ” M i
kor mindent rendben találunk, elhangzik az any- 
nyira várt vezényszó: 110 méter!

Hogy eltűnik a járgány, az aquanauták közül 
az 1-es számú kiszállásra készülődik. Az ajtó ki
nyílik, s mi fönn, a kamera és a képernyő jóvol
tából szinte ott vagyunk, látjuk, milyen talajra 
kell kilépnie. Hatalmas szemcséjű homok, kagy
lóhéj várja az érkezőt, odébb egy rozsdás kon
zervdoboz. „Erre már jártak víkendezők” vic
celődik a víz alól az első számú búvár.

Sorban egymás után kiszállnak a járműből, 
körüluszkálják a terepet. A  „minigarzon” „köl
dökzsinórja” , melyen keresztül lélegezenek és 
a telefonösszeköttetést teszik lehetővé, 30 mé
tert engedélyez nekik. A  legénység negyedik 
tagja benn marad, ha netán valami baj történ
ne, segíteni tudjon. A  búvárok feladata megfi
gyelni, milyen mozgási élet- és munkaföltételek 
vannak ebben a mélységben, a 110 méter magas 
vízoszlop alatt. Ezen felül mintákat vesznek, 
talaj- és élőlény- mintát, aztán vissza a vastag 
üvegfalak biztonságába, ahol a dekompresszió 
hosszadalmas folyamata vár rájuk -  a nyomást 
fokozatosan, előre meghatározott skála szerint 
csökkentik az alkalmatosságban, hogy útját 
állják a veszélyes ún. dekompressziós beteg
ségnek.

Egyelőre azonban maradjunk aquanautáink- 
nál, hiszen még mindig a mélyben vannak. Az 
egyes számú búvár, Petar ért valamicskét a bio
lógiához, s a mikrofon segítségével azonnal je
lentést ad arról, hogy a biocönózisnak melyik 
formájával találkozott ezen a mélységen, sorolja 
a fajtákat, melyeket sikerült felismernie. A  má
sik két búvár csak gyönyörködik, „ártatlanul” , 
anélkül, hogy mindannak, amit lát, a latin nevét 
is tudná.

Aquanautáínk nagy kalandja
Drágán gyönyörű, serleg alakú tengeri sziva

csot figyel. A  reflektor fényében csillognak a 
korallok, odébb egy türkizkék csőszerű élő-
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lény hol bezárul, hol kitárul. A  reflektor fény
körének határán a sok-sok élőlény, mint fan
tasztikus élősövény káprázatos látvány, szinte 
világűri. Drágán 6-7 méterrel odébb hatalmas 
„bokor” vörös korallt talált, de föntről a főnök 
azonnal visszaparancsolja a kamera látkörébe. 
„Egyszerre mindannyiatokat látni akarlak” -  
mondja szigorúan, hiszen odébb a sötétből bár
melyik pillanatban kinyújthatja karjait egy ha
talmas polip.

A  műanyag zsákok ütemesen telnek minták
kal, lenn a legények élményekkel, amikor a fe- 
délezeten valahol elhangzik a parancs: „Mer- 
meid 6 -  alámerülés!” Ez azt jelenti, alámerü-. 
lésre készül az a speciális mini tengeralattjáró, 
mely szintén a' Spaho felszereléséhez tartozik. 
Mindebből lenn az aquanatuák csak vízcsöp- 
Pekből, sugarakból álló csillagos égboltot lát
nak, meg azt érzékelik, valaki közeledik hozzá
juk. A  tengeralattjáró elzúg mellettük, aztán 
elegáns mozdulatokkal lecsusszan a szakadék 
oldalán, oda a valódi tengerfenékre, 300 méter
re a hajó alatt. Mi, akik nem vagyunk a kísérlet 
aktív részesei, csak a közvetítést élvezhetjük a 
hajó szalonjában. A  tengeralattjáró végtelen 
sárgásbarna agyagon siklik, a tengerfenék ko
pár, barátságtalan. A  biológusok mindenesetre 
nem így látták, hiszen ezt a mélységet igen gaz
dag halállomány lakja, fenékhálós halászatra 
valóságos eldorádója lehet a halászoknak ez a 
terület.

A  kopár tengerfenékből itt-ott 60-70 méter 
magas sziklák emelkednek. Az egyik ilyen „tor
nyon’’ a tengeralattjáró legénysége fehér korall- 
telepre lett figyelmes, a biológusok azt mond
ják, ez a fajta még a jégkorszakból maradt visz- 
sza. Dragiáa, a pilóta, ügyes manőverezéssel 
közelíti meg a sziklát, a masina gépkezével min
tát vesz a korallokból. Dragiáa nem biológus, 
tengerész, de nagy pontossága, ahogy a mecha
nikus karral bánik, segítség azoknak, akik az 
Adria titkait kutatják, akik újabb és újabb min
ták segítségével egyre több adatot gyűjtenek

tengerünk gyermekkoráról, keletkezéséről. ■ A  
kis tengeralattjáró lassan emelkedik. Hirtelen 
azonban sűrű planktonfelhőbe keveredik, eltű
nik, a hajó örökéber echográfja is elveszti. Dra- 
gi§a, mint később kiderült, nem érezte magát el
veszettnek. Hosszabbított külső gépi karjával 
belemerített a sűrű leveskébe. „Majd megörülnek 
neki a pirani kutatótársak! ” meggondolással.

S míg mi a tengeralattjáró útját figyeltük, 
észre sem vettük, a „minigarzon” legénysége 
már ismét a helyén, az ajtó becsukódott, a csör
lő lassan forogni kezd, a jármű megérkezik. A  
legénység tagjai különleges eljárással jutnak la
kásukba, nem érintkezve a kinti levegővel. La
kásukban ugyanolyan nyomás, mint amilyen
ben már néhány napja élnek. Ha ezt másként 
csinálnák, végzetes lehetne.

A feladat kellemetlenebbik 
része

Lakásukban már bőséges ebéd várja őket. 
Külön rendelésre készült az ebéd. Nem, nem 
pincér hozta be nekik az ételt, arról szó sem le
het. A  falban egy kétajtós, ún. manipulációs 
kamra van. Ahhoz, hogy külső ajtaja kinyílhas
son, a belső nyomást először a légköri nyomás 
szintjére kell csökkenteni. M íg a külső ajtón 
berakják tálcán az ételt, a belső természetesen 
csukva van. Amikor a kis kamrában ismét meg
felelő szintre emelkedett a nyomás, csak akkor 
emelhető be a rakott tálca.

Ebéd után alvás következik, utána pedig jön 
a kísérlet kellemetlenebbik, de elkerülhetetlen 
része: a vérvétel. Az aquanautáktól kötelezően 
naponta kétszer vesznek vért, mert az így kapott 
adatok felmérhetetlenül értékesek az orvostu
dománynak. Mellékesen: míg a legénység ezek
ben a speciális kamrákban tartózkodik, minden 
órájuk pontosan kitervezett napirend szerint 
zajlik. Reggel 6-tól, este 22 óráig, nyugovóig. 
Persze, azért egy jó könyv olvasására is marad 
idő.

* * *

Minden alámerülés hoz valami újat, elárul va
lamit a tenger titkaiból. A  mélybúvárkodással 
kapcsolatos kutatásokkal azok mellé az orszá
gok mellé sorakoztunk fel, amelyek ezen a téren 
is a korszerűsítést választották, a fejlődést. Mit 
kapunk ezzel? Sokat( rengeteget, tekintettel ar
ra, hogy az Adria középmélysége 251 méter, a 
mélybúvárkodás korszerű technikájával egyre 
mélyebbről hozhatjuk fel mindazt, ami hasz
nosítható. Csak okosan, nagyon okosan kell 
bánnunk ezzel a kinccsel, óvatosan, hogy föl ne 
bomoljon a természetes egyensúly. Nem szabad 
megengednünk, hogy tengerünk egyre piszko
sabb legyen, s egyre szegényebb.

Miroljub SOMBORAC

garantáltan becsületes arany felvásárlás

1984, augusztus 10.
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Áll a baba, áll
, an egy  rettentően vidám  
edzésm ód az asztalite
niszben -  a neve ameriká- 

zás. Ezt úgy ke ll csinálni, hogy 
a játékos, m iután átütötte a lab
dát a hálón, rohan az asztal túlsó 
felére, és ott ugyenezt.cselekszi. 
K ettőnél több já tékos kell hozzá, 
akik gyakori csatakiáltások kö
zepette, heves futkározást ren
deznek az asztal körül.

És vannak az idén is más v i
dékről érkezett viszonteladók a 
vajdasági „szabad p iacokon” . 
Azokon  a piacokon, m elyeken 
szabad aludni, enni, inni, m ind
ettő l később m egkönnyebbüln i, 
csalni, üvöltözni, verekedni, óvo
dát n y itn i. . .  Ez az ára például az 
olcsó és m inőségi paradicsom 
nak, de talán a vásárló által ér
zett apró káröröm nek is, am ikor 
napról-napra tapasztalja: m eny
nyire csúfosan m egleckézteti e 
m aroknyi jö v evén y  a hozzá ké
pest hatalmas gépezetet k épv i
selő kereskedelm i munkaszer
vezeteket.

A z  alábbiakban az amerikázás 
és a v iszon teladók kapcsolatáról 
lesz szó.

o O o

A  helyszín a szabadkai zö ld 
ségpiac, ahol a T rgoprom et el
árusítóhelyeit félszáz m éter sem 
választja el a p iaci pultoktól. A  
pultokon 50 dinár a paradicsom, 
a két üzletecskében 98 dinárba 
kerül. Igaz, ez utóbbi rosszabb 
m inőségű. Radujkovics Katalin  
elárusítónő nem repes a bo ldog
ságtól.

-  N em  tudom, talán az lenne 
a legjobb, ha bezárnánk az üz
letet. Én se lennék bolond ebből 
a paradicsom ból venni, inkább 
elm egyek, és veszek a kofáktól. 
A ze lő tt azt m ondta a főnököm , 
Kati, reggel szaladj a piacra, írd 
fe l az árakat. D e m ost k inevet
nek bennünket, ha kitesszük az 
árut. A zt m ondják, hogy m iért 
nem  kínáljuk? Hát nézze, én 
nem tám adhatom  le  a járókelőt, 
hogy  vegyé l barackot, m ert ha 
nem veszel, engem  letolnak. Hol 
tudtak csak a felvásárló ink 152 
dináros barackot találni, am ikor 
a piacon 80 dinár? Tudja mit 
gondolnak azok ott bent a válla
latban? Azt, hogy ha m egvan az 
iskola, m eg a jó  beosztás, akkor 
a tehetség is m egvan. Már be 
sem m erek menni, m ert k igú

nyolnak. A zt kérdezik tőlem , ki 
kényszerít, hogy  olyan sok árut 
rendeljek, ped ig  m indenből csak 
egy  k icsit szoktam  rendelni. Ha 
nem rendelek árut, akkor m iből 
csinálom  m eg a forgalmat? Ma 
ezer dináros forgalm am  sem 
lesz, ez szerintem  szégyen.

Nagy Anasztázia K ati m unka
társa és sorstársa. E lmondja, 
hogy  a kofák  e leve előnyben 
vannak velük  szemben, mert 
m inden pillanatban em elhetik, 
csökkenthetik az árakat; szelek
tálhatják az árut:

-  Én nem adhatom el, a ládá
ból a legszebb gyüm ölcsöket, 
m ert a m aradékot, ugyanazon az 
áron nem  veszi m eg tő lem  sen
ki. Ilyen  helyzetben viszont, 
m int m ost a paradicsomm al van, 
az e llenőreink véletlenü l sem 
jönnek ki, hogy  leárazzák. Itt 
rothad meg, az lesz a vége. Eset
leg  két-három paradicsomot 
vesznek nálunk, akiknek a cigá
nyok nem adnak olyan keveset; 
de hogy  olyan előfordulna: vala
ki egy  k iló t kérjen, arról szó 
sem lehet.

Kati k ijelenti, hogy ő jó l halad 
a barackkal, lassan m egeszegeti:

-  A  karfio lom  olyan szép vo lt 
m ég nem rég. D e hát, m inden 
reggel k ihozom  a bódé elé, este 
m eg beviszem , így  lassan elfony- 
nyadt. A  vevő k  elsietnek előt

tünk. Nekünk továbbra is jönn i 
kell munkára, az árut kirakjuk 
és . . .  áll a baba, áll, ezt csináljuk.

Néhány lépéssel odébb, a Peá- 
éara bódéjában dolgozó Júrity 
M ária is hijján van a sikerél
ménynek.

-  Ilyen  nehéz m ég sohasem 
vo lt dolgozni. Vagy  azon ideges
kedem , hogy nincs áru, vagy  az 
bánt, hogy m ilyent kaptam. L á t
ja, ezen a paradicsomon már 
az sem segítene, ha leengedhet
ném az árát 50 dinárra. A m it 
m egkeresek az italon, az m ind el
m egy a visszatérő árura. E rőlte
tik, de kár ve le  próbálkozni. 
H iggye  el, nem  a lustaság m iatt 
marad rajtam a paradicsom.

Ahol jó a nép, 
ott megmarad a 
-  viszonteladó

Januskó Ernesztina a p iacté
ren lakik, és nem leli m ind ig örö
m ét a viszonteladókkal való ta
lálkozásaiban:

-  Sohasem vásárolok tőlük 
semmit. M it ér nekem, hogy 
olcsó az árujuk, am ikor egy  k iló  
helyett legfe ljebb  80 dekát ka
pok. M eg aztán borzasztóan ren
detlenek. K épzelje , az egy ik  fér
fi a szemem  láttára odaállt a pult
hoz, és e lk ezd e tt. . .  Egyszóval, 
undorító.

-  N agyon  prasnyák és szem te
lenek. Oda rándítanak, ahova a 
boltba érkező árut lerakják -  
vázolja fe l meglátását Kincses 
M argit piaci árus. Szerinte v é g 
ső ideje, hogy valaki rendbe 
szedje egy  kicsit őket.

A  belváros fe lő li legelső pulton 
áruló Balog Sándort gyakran éri 
az a m egtiszteltetés, hogy  a v i
szonteladók m érését leellenőriz
heti. M egkérik  erre a kevésbé 
gyanútlan vásárlók.

-  Csalás helyett m iért nem ül
tetnek ők is valam ilyen ter
ményt, aztán m űveljék, m eg 
szedjék le, m int a másik ember. 
Ehelyett addig ordítoznak a ren
des emberre, am íg az el nem pa
kol a pultról. Én is fe lneveltem  
nyolc gyereket, de a munkát so
hasem kerültem. N o nem m on
dom, van köztük becsületes is, 
m int p é ldá u l. . .

M int például a leskovaci A j- 
dar Demirovic, saját bevallása 
szerint, a népszerű A co  bácsi.

-  Igen, pontossan tájékoztat
ták, ilyen becsületes, jó  em ber 
m int éh, nincs m ég egy  a piacon. 
A zért a fö ld ije im  sem olyan 
rosszak, m int am ennyire a lát
szat ellenük szól. A  beszédstí
lusuk és a v iselkedésük csak itt 
furcsa, nálunk lent természetes. 
Fő leg  egym ás között szoktak ve 
szekedni, éspedig a pultok miatt.

A  vranjei Branislav Arifovic
is az elárusítóhelyet őrzi, ezért 
alszik az odébb veszteglő kom bi
ban, és nem a 2000 dinárért bé
relt szobában. A  pult nem  az övé, 
de nyom ós oka van feltételezni, 
hogy a bérlő nem  jön  ki a piacra. 
M agával hozta fe leségét és két 
kislányát. A. kisebbiknek, egy 
hathónapos csöppségnek, csak 
a maszatos arcocskája látszik ki 
a sokféle takaró alól, am int a 
kom bi padlóján, a paradicsom
mal teli ládák között, alszik még 
egy  huját.

A  leskovavi Vlado Memetovic
viszont, fe leségével együtt a 
fém ketrecben tartott dinnyék 
tetején alszik.

-  Egész Szabadkán nem talál
tunk lakást, m ert látszik, hogy a 
feleségem  szülés előtt áll. K ü
lönben nem igaz, hogy itt végez
zük a dolgunkat a piacon, eljá
runk az illem helyre. Én már lát
tam olyan helybelit, aki a bódé 
m ö g é . . .
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Közben szép számban ösz- 
szeverődünk a piactér közepén.. 
Jó nép a szabadkai -  vé lik , mert 
m indig védelm ébe veszi őket, 
am ikor a fe lügyelőség problé- 
mázik. M inden évben m egkísér
lik  elűzni őket, m égis m ind ig itt
maradnak. A  többség nem is 
leskovaci, hanem a város m el
letti Turekovac faluból való.

A  turekovaciak m ind jó, nyu
godt emberek, fő leg  a leskova- 
ciak a garázdák. Közü lük  is az 
asszonyok a veszedelm esebbek, 
m inden veszekedést az asszo
nyok kezdem ényeznek. Végü l, a 
férfiak is kénytelenek beleszóln i 
a vitába, am inek legtöbbször 
csak szóváltás a vége. Nagyon  
elcsodálkoznak a kérdésen, hogy 
m iként szerzik be a term elői m i
voltukat igazoló papírt. M ind- 
annyiuknak van fö ld je  -  m ond
ják m eggyőző tekintet kíséreté
ben.

A  közelben p iacozó VelikS 
GradiSte-i term elő ped ig  nem  
mond semmit, csupán nyugta
lanul tek inget jobbra-ballra. A zt 
suttogja: nem látott, nem  hallott 
és nem tud sem m it sem. Itt al
szik az autójában, és szeretne ép
ségben hazakerülni.

A törvényesített 
érdektelenség

Milovan Ljubinkovic, a Peá- 
cara Veleprom et tmaszának 
kommercialistája m indenekelőtt 
leszögezi:

-  Szervezett term elés és tár
sastermelés nélkül nincs szer
vezett felvásárlás. Ha ezt k ikö
töttük, akkor beszélhetünk arról, 
hogy m i nem vásárolhatjuk fel 
azt, am it a term elő nem  hajlandó 
nekünk átadni. A  piacon vára
kozó viszonteladó azonnal fizet, 
egy-két dinárt rá is tehet k iló 
jára. M i ezzel szem ben csak 15 
nap múlva fizethetünk, m égpe
dig jelentős adminisztrálás köze
pette. A m it a „hétvég i term elők” 
átadhatnak, az kevés és egyen 
lőtlen m inőségű, kü lönböző faj
tájú áru, em ellett helytelenül 
van tárolva, szállítva. Külön 
téma a társadalmi szektor. E lő
fordul, hogy  egyáltalán nem 
szállítják le a m egrendelt árut, 
vagy, hogy az utolsó pillanatban 
m egnövelik  az árakat. E lég  csak 
megtudniuk, hogy a szabadkai 
Piacon e lfogyott a paradicsom. 
Az önigazgatási m egegyezésein
ket inkább blamáljuk, m intsem  
hetartanánk.

L jub inkovic nem győzi hajto
gatni: szakosított zöldség- és 
gyümölcsárusító üzleteket, aho-
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vá csak lehet! A  mostani árusí
tás elenyésző, m egtették a ma
gukét a két éve befagyasztott 
haszonkulcsok. A  zöldségféle 
árusítása befektetéseket igényel, 
csupán a m élyhűtő tíz-húsz régi 
m illióba kerül. A  piacokat is 
fejleszten i kellene, m ert azokon 
sincsenek m eg az árusítás fe l
tételei.

A  S U T  Trgoprom et tmaszá- 
ban sem tapasztalható lelkesedés 
a zöldségáru iránt. Antun Lebo- 
vic igazgatóhelyettes nem kertel:

A  zöldség- és gyüm ölcsárusí
táson veszteségeink vannak. 
H iába ismerjük tevékenységünk 
társadalmi vetületeit, azt senki 
sem róhatja fel, hogy számot v e 
zetünk a jövedelm ünkről. A z 
azért szomorú, hogy néhány v i
szonteladó leckéztet bennünket.

Tréfásan paradicsomkirálynak 
is nevezhetnénk Cedo Medant, 
a S U T  Veleprom et tmaszának 
zöldségfelelősét, aki viszont 
nincs tréfá lkozó kedvében.

-  N agyon  is tisztában vagyok 
én a napi piaci árakkal, m in
den reggel m egtudom  azokat, de 
nem láthatom előre azt, hogy 
napközben mi fo g  történni. P én 
teken m egrendelek 5000 k iló  pa
radicsomot, és fogalm am  sincs, 
hogy kevés lesz-e ennyi hétfőn, 
vagy  m egm arad négyötöde. Raj
tam vajon ki segít ilyenkor? 
Tudni kell, hogy egyetlen  mun
kavezetőnek sincs joga  leárazni 
az árut, és a leírás is a jö v e 
delem  terhére történik. K i áraz
hatja le? Kár róla beszélni, száz
ötven bizottság m eg m iegym ás 
kell ahhoz.

Cedo M edan zö ldségfelelős 
példával illusztrálja a helyzetet.

10 000 k iló  paradicsomból ke l
jen  csak 300 k ilót eldobni, máris 
veszítenek a bolton. Egy k iló  
eladott paradicsom  után az árrés 
szerint 2 dinár 37 párát kapnak, 
háromszáz k iló paradicsom  ára 
(e pillanatban) ennél jó va l na
gyobb  összeg. De nemcsak az ár
rés növelésével lehetne javítan i 
a helyzeten. Bár csak a súlyvesz- 
teséget elismernék, máris alka
lom  adódna az esetleges árleszál
lításokra.

Amerikázás, 
némi újítással

A  kereskedők „panaszának” 
mozzanatait ismerős témaként 
hallgatja vég ig  Milán SuSic a 
községi ipari, közlekedési áru
forgalm i, árügyi, idegenforgalm i 
és kisipari titkárság titkárhe
lyettese. Vélem énye a követ
kező:

-  Nem  kell m induntalan csak 
jajveszékeln i, ahelyett, idejében 
rajtolnánk, szerveznénk a fe lvá 
sárlást, önigazgatási m egegyezé
seket kötnénk a term előkkel. 
Vannak azért nehézségeink, de a 
kereskedelm i m unkaszerveze
teknek nagyobb igyekezette l 
kell hozzálátniuk azok áthidalá
sához. K icsi talán, vagy  túl nagy 
a haszonkulcs, az árrés, az nagy 
kérdés. A  tartományi és a köz
ségi végrehajtó tanács ekkorára 
határozta m eg, tehát fö ltéte lez
hetjük, hogy a törvényhozó m in
den körü lm ényt figye lem be vett 
a döntésnél.

Namármost. Érdekes körül
mény, hogy  m inél kisebb az ár
rés, annál töm egesebben férkőz

nek be rajta Berki István „pá 
ciensei” , a v idék i viszonteladók. 
A  K özség i Felü gyelőség vezető
jét, ilyenkor szezonban, már 
kora reggel várják a fe ljelen té
sek a m unkahelyén: egy ik  v i
szonteladó zöld d innyét árult, 
nem  vo lt kése, hogy  felvágja, 
aztán m eg nem  vette vissza, a 
másik számára nyolcvan deka az 
egy  kiló, a harm adik úgy fénye
síti a paradicsomot, hogy rá
köp . . .

-  A  társadalm i szektor, orszá
gos viszonylatban, nem  tudta 
m egoldani a gyüm ölcs- és zö ld 
ségárusítást. Á  magántermelő 
viszont nem  akar egész nap a 
piacon ácsorogni, és ha nem  vá
sárolja fe l az áruját a Peáéara, 
vagy a SU T, akkor az a viszont
eladókhoz kerül. N em  kell ag
gódni, m ind papírral bizonyítja, 
hogy termelő, el sem lehet zavar
ni őket. N agyon  elszaporodtak 
az idén, m ondják a rendőrségen, 
hogy egy  cím re negyvenen  je 
lentkeztek be.

-  Most már olyan leskovaciak 
is jelentkeztek, akik a bizonylat 
szerint M acedóniában bérelnek 
fö ldet -  újságolja a községi ke
reskedelm i fe lügyelőség élén 
álló Petar Malagurski. Elképzel
hetőnek tartja, hogy  az illető köz
ség ilyen és hasonló papírok kia
dásával old m eg szociális prob
lémákat. Nem , nem lesz „tiszto
gatás”  a szabadkai piacokon az 
idén. A  fe lügyelőség  jö vő re  kap
csolatba lép  a leskovaci szaktár
sakkal, és közösen keresnek 
megoldásokat.

o O o

Ú gy  legyen. Habár, nem  árt 
egy pillantást vetn i a hasonló 
helyzetben lévő. más községek 
tapasztalatára. A  zom bori fe l
ügyelőség vezető je  kerek perec 
kijelenti: sem m it sem tehetnek 
ellenük. A z ellenőrzésre haza
küldött bizonylatokra az a vá
lasz érkezett, hogy  egytő l-egy ig  
valód i m agánterm előkről van 
szó. A  kikindaiak ennél tovább 
mentek, egészen a jö vevén yek  
községébe, ahol sikerült is több
ségük m űködési engedélyét 
semmissé nyilvánítatniuk. Haza 
se értek jóform án, am ikor látták, 
hogy egy  új kü lön ítm ény ér
kezett a rég i helyébe.

És am íg a piaclakó jövevén yek  
a maguk m ódján kereskednek, 
addig m ások az amerikázásnak 
egy ik  m ódosított, forradalmasí
tott változatát játsszák. A z  ere
deti ugyanis kiesésre m egy: aki 
hibát vét, el kell hagynia az asz
talt. Ott ugyanis jó l látni, hallani, 
hogy ki m ikor üt labdába.

K O M ÁR O M I Ákos
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ár napok óta latolgatom , hogy fe l
h ív jam -e  M ilk a  P la n in co t vagy Sta- 

.ne D olancot, esetleg m ind kettő jü 
ket. A  legtá jékozottabbaktól és a leg ille - 
stékesebbektől szeretnék ugyanis választ 
kapni az idei nyár közpon ti kérdésére, 
hogy tu d n iillik  jó -e  nekünk ez a Los A n - 
geles-i olim pia . Nem, a v ilágért sem arra 
gondolok, hogy m iért vesznek részt spor
to ló ink  a já tékokon ; ők csak sportoljanak, 
és csak vegyenek részt m indenhol m inden
ben, hadd lássa a világ, hogy m i nem ren
deljük a p illana tny i p o lit ik a i érdekek alá 
a sportot. Ez így van rendjén, így szép, így
jó -

Csakhogy a X X III .  nyári o lim p ia i já té 
kok m egnyitója, pontosabban az első é j
szakai (hajnali) tévéközvetítés óta egy
folytában az m otoszkál a fejemben, hogy 
nem kerítünk -e  m i mégis tú l nagy feneket 
ennek a végsősorban egyáltalán nem any- 
nyira lényeges, m ert hisz véletlenül sem 
létfontosságú eseménynek. Pon tos ítva : 
nem is ez az a lapvető dilem m ám , hanem  
az, hogy jó -e  az nekünk, s ha igen, m iért 
jó , ha ezekben a napokban m indenekelőtt 
az o lim p ikonokra  figye l és nekik szurkol 
az ország m inden önigazgató dolgozója  
koradélutántól hajnalig. Es nemcsak a 
m unkahelyi teljesítm ények szintje m ia tt 
aggódom, hanem m indenekelőtt azon töp 
rengek (o lykor bizony vívódok  is), hogy 
nem  szurkol-e  téves fron ton  az ország. 
M e rt hát igaz, am i igaz, it t  és m öst első
sorban az eredményes idegenforgalm i 
nyárért kellene izgu ln i. Igen, az az én ba
jom , hogy nem tudom  eldönteni: p o lit ik a i
lag és az össztársadalmi stabilizáció szem
p on tjábó l használ-e vagy árt a szocialista  
el nem köte lezett önigazgatású Jugoszlá
viának, ha polgára i tú lnyom ó többsége, 
ideértve az élcsapathoz tartozó munkás
kom m unistákat is, nem a haza legfon to
sabb nyári devizaversenyére, hanem a kör- 
be-körbe futkosókra, a csendes vizeken  
nagy hullám okat verve úszkálókra, a 
maszkok m ögé bújó verekedőkre, áz egy
mást elővigyázatosan, m ert szigorú szabá
lyok szerint fö ld höz  csapkodókra, q m in 
den szabályt kijátszani igyekvő labdapat- 
togtatókra, m iegyebekre figyel. M e rt hát 
m it fogok  én válaszolni annak a k ü lfö ld i
nek, aki alkalom adtán esetleg azt vágja 
m ajd a fejem hez, hogy: No, jó , jó , de t i ta
lán nem po litizá ltá tok  el az olim piát, am i
k o r (hála a tévének)  a lakosság figyelm ét 
e lvontá tok  a legfontosabb nyári gazdasági 
és p o lit ik a i eseményektől? M egvallom , 
hogy én bizony zavarba jönnék  egy ilyen  
érvelés hallatán. A m i természetesen ko
rántsem je le n ti azt, hogy nem lehetne ala
posan visszavágni az ilyen okvetetlenke- 
dő külföld inek, csupán a rró l van szó, hogy 
-  nyilván a hiányos és felü letes p o litik a i 
képzettségem következtében (lásd: a p o li
tika i képzés és a m arxista nevelés ob jektív  
és szubjektív nehézségei 1946-tól napja
ink ig ) -  én nem  tudnám helyesen m egvá
laszolni a kérdést.

H át ezért kellene te lefonálni va lak i
nek ...

A z t v iszont á beavatottak eligazító nyi
latkozata nélkül is jó l  tudom, hogy ezek
ben a napokban, hetekben érkeztünk el a 
nyári nagy devizaverseny fin iséig: tetőzik  
az idegenforgalom.

Igaz ugyan, hogy bennünket, fö lös lege
sen aggódókat épp a napokban (augusztus 
1-én) nyugta tott meg a H orvá t Turisztika i 
Szövetség elnöke, határozottan kijelentve, 
hogy nem szabad h inn i a látszatnak, m i
szerint a k ü lfö ld i turisták nagyobb létszá
ma ellenére is csökken a devizabevéte
lünk, m ert ez csak a dollárelszámolás csa
lafintasága, és ha például ném et (persze 
nyugatném et) márkában számolnánk, ak
k o r több m in t k ilen c százalékos növeke
dést m utathatnánk ki. Ennek ellenére már 
az az egyszerű tény sem elég világos e lő t
tem, hogy a tizenöt-húsz százalékos növe
kedést m utató idegenforgalom nak m iért 
épp a devizabevétel 9,2 százalékos növe
kedése fe le l meg (nyugatném et) márkában.

Gondolom , hogy ezért sem állhatunk  
annyira jó l  ebben a játszmában.

A z  utóbbi időben a sajtóban lábra kapott 
nyugtalanítónak is m ondható híreszte
léseket (?) határozottan cáfoló idegenfor
ga lm i szakember nyilván azt szeretné, ha 
továbbra is lehetőleg a tengerpartnak hát
ta l ü lve tévékészülékünk képernyőjére 
szögeznénk rebbenéstelen tekin tetünket 
m inden szabad pillanatunkban, és a tu 
risztika i fele lőseink irá n t legalább akkora 
(vak) bizalom m al viseltetnénk, .m in t M i
ijanié szövetségi kapitány iránt v ise lte t
tünk az emlékezetes spanyolországi m un- 
diál előtt. Csakhogy, kedves felelős e lv 

társam, az a m undiál és az idei francia - 
országi E B  jobban és tartósabban józan í- 
to tt k i bennünket, m in t egy tucat obreno- 
váci beruházás, FE N l-kudarc, D IN A -p iru - 
la vagy té le le ji tartós sötétség (áram kor
látozás). A z  vesse az első követ erre a nép
re, aki maga is nem  a saját céltalanul és 
eredménytelenül, de állhatatosan kísérle
tező Veselinovicát látja, sejti m inden op
tim ista  kilátásokat makacsul ígérgető  
(szak)vezetőben.

A  magam részéről természetesen kész
ségesen elfogadom, hogy elsősorban a dol
lár, az átkozott do llá r heccel bennünket 
ezen a nyáron (is?!). Ugyanakkor azonban 
a végeredm ényt ille tően  szorongva veszem  
tudomásul, hogy az országba látogató 
15-20 százalékkal több turista szemmel- 
láthatólag és kézzelfoghatólag keveseb
bet költ, m in t tavaly. A  statisztikai k im u 
tatások azt bizonygatják, hogy egy-egy 
nyugatném et turista Ausztriában 2066, 
Olaszországban 1825, Franciaországban 
1335, Spanyolországban 1215, Jugoszlá
viában viszont mindössze 565 m árkát k ö l- 
tö tt t  el (m ár) tavaly. A z idén valószínűleg 
még jobban rom lanak ezek az arányok. 
Egyszerűen azért, m ert enyhén szólva is 
hiányos a kínálat, m ert m ind  a minőséget, 
m ind a mennyiséget, m ind a választékot i l 
letően kevés az áru a tengerparton.

Régi jó  hazai szokás szerint a hiányt 
persze a magasan ta rto tt és a még maga
sabbra em elt árakkal igyekszünk póto ln i. 
Csakhogy -  k i h itte  volna?! -  i t t  is bele
esünk az egyébként oly gyakran és oly szí
vesen átkozott, kárhozta tott dollárcsap
dába. M ert hiába em eljük fe l m i itthon  az 
árakat akár 40—70 százalékkal is, ha ez a 
hazai árdrágulás (a d inár és a deviza ár
folyamalakulásának köszönhetőleg) még 
így is olcsóvá és olcsóbbá, sőt egyre o l
csóbbá teszi a jugoszláv tengerpartot a 
kü lfö ld i turista számára. A rró l nem be
szélve, hogy egyes árucikkek krónikus  
hiánya arra ösztönzi a kü lfö ld i üdülőket, 
hogy o tth on ró l hozza magával ezeket a 
cikkeket, s így még kevesebbet költsön á 
helyszínen. A  kü lfö ld i turistának egysze
rűen a lig van hol és m ire  költenie, ha
csak a napsütésért és a tenger kék színé
ért nem kényszerítjük őket valam ilyen  
(csak ránk je llem ző ) „hozzájárulásra” .

Ezzel szemben egyre többet kö lthet és 
kényszerül kö lten i a létszámban egyre 
fogyatkozó hazai vendég. Egy négytagú 
családnak igen ^zerény, ha nem épp a 
legszerényebb körülm ények közö tt is 40— 
50 000 dinárba kerü l 10-15 napi tenger
parti üdülés, am i a 15 000 átlagos kereset
hez viszonyítva két nadrágszíj szorosabbra 
és még szorosabbra húzásával is csak ne
hezen bekkelhető ki. A  szakszervezeti és 
vá lla la ti üdü lőket szinte teljesen felszá
m olták, ille tve  hagyták kiveszni, a nagy
üzem i turizm us m integy 80 százaléka v i
szont napi teljes ellátásra rendezkedett be,
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Akkor,
ott,

Salzburgnál

ahol 1000-1400 dinárnál kezdődnek és 
3500-4000 d inárig terjednek az árak; te r
mészetesen naponta. Ehhez hozzá kell ad
ni az ú ti- és napi költségeket. A  többi szá
madás kérdése. És akkor még csodálko
zunk, hogy egyre kevesebb és kevesebb ha
zai vendég ju t  el a (saját?) tengerpartunk
ra!

Persze én a tengerparti vendéglátóipari 
dolgozóknak is igazat adok, am ikor azt 
hangoztatják, hogy kérem, nem a m i dol
gunk őrködn i az egyszerű jugoszláv dol
gozó életszínvonala fö lö tt. M e rt hát akkor 
m it csinál majd a szakszervezet, általában 
m it csinálnak m ajd a társadalm i-politika i 
szervezetek, no és m it csinál a kormány? 
Csakugyan, m it is?

Vagyis hát mégiscsak fe l kellene h ívnom  
M ilka  P la n in co t vagy Stane D olancot, 
esetleg m indkettő jüket, hogy megkérdez? 
zem tő lük : a legm egfelelőbb pályán és a 
legjobb versenyzőinknek szurkolunk-e m i 
ezekben a napokban, és az igazi Veselino- 
vicokra  haragszunk-e, am ikor például ké
zilabdázóink csak 22:22-őt játszanak Iz - 
landdal és női kosárlabdázók is kikapnak  
D él-K oreá tó l?

M ert hát az a gyanúm, itthon  is vernek  
már bennünket...

PODOLSZKI József

L inzben útitársa leszállt. Ő meg ott maradt 
a vonatfülkében, egyedül. A titkával. 
Hogy fél. Most már csillapíthatatlanul.

Otthon, míg készülődött, csomagolt, eszébe 
se jutott ez a körülmény. Akkor is tudta, persze 
hogy tudta. De aggodalmai tárgyakra tagolódtak: 
hová kerüljön az ajándékcsomagocska, hová, 
hogy össze ne törjön az aprósütemény, ml legyen 
a villanyóra-kapcsolóval, ha időközben meghi
básodna?... Az a másfajta nyugtalanság, még 
néven nem nevezett feszültség, utólag vissza
gondolva, valahol Pesten kezdődhetett. Amikor 
szinte kézen fogva vezetgette újdonsült ismerő
sét, taxit intézett, szendvicset vett neki, biztos 
helyen hagyta, míg futkosott megkérdezni, a Ke
leti helyett most hirtelen mért a Nyugati, mit jelent 
majd a több órás késés... Talán mert a férfi „gya
korlott" utazó volt -  már több mint tíz éve kint dol
gozott -  ezért hatott tőle furcsán a tétovaság, te
hetetlenség.

Linzben leszállt. Magával vitte élénk mesélő
kedvét. Csönd maradt mögötte. Beült helyébe a 
félelem. Erőszakosan, tüntetőén, mint akit eddig 
csak a sok figyelemterelő mese tartott kinn a 
vonatfolyosón. A kerekek ütemes kattogásával 
egyre valósabb lett, egyre hevült, dobhártyáján 
dobolt. Salzburgnál hirtelen helyet változtatott, 
a szembogarára ült. Olyan volt, mint egy vetkőz- 
tető szemüveg. Levehetetlen. S a röntgenfilm 
kegyetlenségével láttatta vele a fülkét, benne 
a poggyászt és önmagát. Az elegáns bőrönd hir
telen átlátszó lett: a sütni való tök szeletel sár
gán vicsorogtak, a szármának utazó savanyú 
káposzta levelei vénen ráncosodtak, ott gúnyo
lódtak az édeshagyma méreglila gumói. Ami ott
hon a legtermészetesebb volt, míg a bőröndbe 
kerültek -  hisz annak, akit szeret, ezzel tud ott 
idegenben örömet szerezni - ,  most hirtelen gro- 
teszkül hatott. Megértette vele, hogy a bőrönd tar
talma, ami neki egyetlen, pontosan körülhatárol
ható érzelmet jelent, az másnak, a vámosnak 
csak bűzlő hasáb, poggyászba nem való kony
hai hulladék lesz. És kigúnyolhatja, kinevetheti, 
sértegetheti, megalázhatja, letegezheti. Mond
hat bármit. Védtelen. Kiszolgáltatott. Hiszen egy 
árva szót sem tud németül.

A röntgenfilm a csontvázig hatolt: hiába tud töb
bet Thomas Mannról, hiába tud nyilván többet 
Schillerről, Wagnerről vagy akár a tündérvárakat 
építő bajor Ludwigról annál, aki majd ide pilla
natokon belül belép. Itt és most mindez semmit 
sem ér. Ha annyit sem ért majd: kihez, hová, mi
ért? Úgy érezte, a porszemnél is kisebb, és szür
kébb a legszürkébb verébnél. Senki. Csak egy 
útlevél.

Gépiesen nyújtotta a bordó fedelű okmányt. 
Az egyenruhás valamit kérdezett, ó  csak né
zett rá. Némán, elveszetten. S közben arra gon
dolt, ilyen volna a megsemmisülés?

A bajor faluban ünnepre készültek. A hó csil
logott, akár a kristálycukor. A házak előtt a fe
nyőfákon színes lámpák égtek. A kirakatokból 
fenyődíszek remegtek millió színben. Az abla
kokban mikulásvirág, összebújva járták az utcá
kat. A nyomasztó vonat fülke-élményt feloldotta 
a sok-sok mosoly. Olyannyira, hogy egy pillanat
ban kibontakozott az ölelésből, s szökdelve, 
egyedül indult a dohánybolt felé, ajándékot venni, 
amit még tegnap kiszemelt. Hogy kéri majd, amit 
venni akar, még nem tudta. De nem is volt fontos. 
Ma is úgy látja magát, a parányi bolt ajtajában, 
a bejárati csöngő alatt, ahogy szeleburdian visz- 
szafordul: Megvársz?

A bajorországi hét azóta az emlékek közé so
rakozott. A falu is, a sok mosolygó arc, s az a va
laki is, aki mellett hitte, még németül is ért. A 
hétköznapokra a vonatfülke-érzés maradt. Tom
pán és tartósan kicsit minden olyan, mint akkor, 
ott Salzburg felé. Olykor úgy érzi, újból meg kelle
ne tanulnia járni. Gyakran azon kapja magát, 
csak kínlódva jár, mint egy kóbor kutya, amely
nek a lábát elütötték. A fal mellett oldalog, bizal
matlanul, mint aki maga körül a forgatagból keve
set ért. Pedig itthon van. Nem is cseng idegenül a 
szó. Ismeri mindegyiknek az értelmét.

Gyakran eszébe jut az apró dohánybolt. Kí
sérti, mint különös színdarab kulcsjelenete. Fi
nom dohányillat, színes forgatag, valaki a téren 
át a hóban tevét vezet, a sátrak alatt mandula
olajat, dióscukrot kínálnak. S a képben játékosan 
visszaforduló önmaga: -  Megvársz?

OROSZ Ibolya

1984. augusztus 10.
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ÜJÜ
Támadás a vonat 

ellen
gyre szaporodnak azok a 
példák, amikor az éleződő 
konkurrencia miatt egyesek 

különféle módszerekkel próbálkoz
nak megőrizni saját monopolhelyze
tüket. Nemrégiben például Vrnjaőka 
Bánján vették „ostromzár alá" az 
állomásról a fürdőig utasokat szállí
tó minivonatot az ottani taxisofőrök. 
A minivonatot nemrégiben állították 
be a forgalomba, s mindössze 20 di
nárért viszi az utasokat az állomás
tól a fürdőig. Természetes, hogy ez 
nemigen nyerte meg a taxisok tet
szését, mivel az ő tarifájuk 300-tól 
700 dinárig terjedt. A veszélyes kon
kurrencia letörésének egyetlen mód
ját a minivonat erőszakos megállí
tásában látták. Egyszerűen elbariká- 
dozták az útját.

A helyzet rendezésébe bekapcso
lódtak a társadalmi-politikai szerve
zetek, az utasok és a rendőrség.

A saját monopolhelyzet védelme 
semmi esetre sem olyan „megoldás” , 
melynek védelmére akár egyetlen 
szót is találhatnánk. Mégis különbö
zően reagálunk áz ilyesmire.

A „társadalmi” monopóliumok 
gyakran támogatást kapnak „sa
ját” (köztársasági, tartományi, köz
ségi) hatalmi szerveiktől, illetve 
számíthatnak arra, hogy sokkal kis- 
seb ellenszegülés nyilvánul meg 
irányukba, mint amilyennel a 
Vrnjaőka Banja-i taxisofőrök találták 
magukat szembe.

Az idény dala
kéthetenként Zágrábban 
megjelenő Svijet (nők lap
ja) legutóbbi számában 

Drago Kastratovic kommentárjá
ban a nyaralási pótlékot és egy ja
vaslatot tűz tolhegyre.

 Az újságokban is vissza
visszatérő téma a nyaralási pót
lék. Ez a pénz nem osztható ki ta
vasszal, mert az emberek még az 
évi szabadság előtt a nyakára lép
nek. Hogy a nyaralási pótlékot 
minél igazságosabban költsük el, 
úgy kell elosztani, hogy a dolgo
zók a 87 százalékát használják fel, 
a többit pedig az úgynevezett 
egészségügyi szabadságok pénze
lésére kell fordítani. Az sem ész
szerű, hogy mindenki egyforma 
összegű nyaralási pénzt vegyen 
fel, amikor tudjuk, hogy az embe
rek a munkájuk végzését tekintve 
is nagyon különböznek egymás
tó l...

... Minek is kezdünk egyáltalán 
vitát a nyaralási pótlékról, amikor 
tudjuk, hogy ez az összeg semmit

sem old meg? A  kétmilliárd diná
ron -  ennyit fizettek ki az egész 
országban nyaralási pénz címén, 
ami nem is kis összeg -  miért nem 
biztosítják legalább egy személy
nek a tengerparti nyaralást? Már 
a télen tudtuk, hogy a hazai turis
ták milyen (anyagi) helyzetben 
lesznek, akkor miért engedtük 
meg, hogy a tengerparti üdülők, 
júliust és augusztust kivéve, 
egész évben üresen kongjanak?...

. ..A  borús gondolatok, viták 
közben érkezett az Adria mellől 
egy vidám javaslat. A  supetari Ja- 
dran szálloda ügyviteli bizottsága 
javasolja az üdültetési szerveze
teknek és az oktatási-nevelési kö
zösségnek, hogy az idei iskolaév 
kezdetét halasszák el. A  megoko- 
lás mindenki figyelmét felkeltette. 
Egész nyáron rossz volt az idő, a 
meteorológusok viszont hosszú, 
kánikulával kísért vénasszonyok 
nyarát jósolnak, így a tengerparti 
üzletemberek azt javasolják, hogy 
az iskolaév szeptember 1-e helyett 
15-én kezdődjön. így a gyermekes 
szülők mégis el tudnának jutni a 
tengerre. Még azt is hozzáttették: 
szeptemberben alacsonyabbak az 
árak...

. ..A  javaslat szenzációként 
„robbant” az újságokban. Igazi 
idény slágere. A  kommentátorok 
azonban a következők: Június vé
gén úgynevezett alacsonyabb árak 
lesznek a tengerparton, az iskola
év is befejződött, a gyerekek és 
szüleik mégsem jutottak el a nagy 
víz mellé. Kész könnyelműség ab
ban hinni, hogy a többszöri áre
melések után ugyanezek a szülők 
és gyerekek csak a jó idő kedvéért 
elindulnak üdülni az Adriára. Az 
idény dalát, most már világos, a 
szerzők kénytelenek lesznek egye
dül elénekelni.”

(Polet)
Ankétban az igazság

em sokat köntörfalaz a zág
rábi Polet ifjúsági lap cikke, 
mely az ifjúsági szervezet 

helytállását boncolgatja:
„Szervezetünkben mindeddig 

még nem gyűltek össze olyan embe
rek, akik a fiatalok konkrét és hiteles 
érdekeit képviselték volna. A szerve
zetet inkább csak az ifjúsági fórumok 
jelentették, az ifjúsági politikusok 
gyülekezőhelyei. Az ilyen ifjúsági 
szervezet jobban hasonlított a fiata
lok egy kiválasztott részének klasz- 
szikus politikai pártjára, mint ameny- 
nyire a fiatalok legszélesebb demok
ratikus frontja volt.

Ha összehasonlítjuk a több mint 
50000 fiatal között lebonyolított kör
kérdés eredményeit a Horvát SZISZ 
fórumainak mapirendjével, akkor ki
derül, hogy a vezetőségek érdeklő
dési köre távol áll a fiatalok igényé
től és érdekeitől. Az ankét tanúsága 
szerint, a fiatal munkások gondjai
nak ranglistája a következő:

1. túlórázás,
2. művelődési igények kielégítése 

(12108 kérdezett állítja, hogy tmasz- 
ában erről nem vezetnek számot),

3. önigazgatási viszonyok (11 900 
munkás közepeseknek tartja),

4. személyijövedelem-elosztás,
5. lakáskérdés (11004 kérdezett 

szerint rosszul oldották meg),
6. teljesítmény szerinti javadalma

zás (10935 munkás úgy érzi, hogy 
munkája nincs kellőképpen megfi
zetve),

7. összjövedelem-elosztás (10179 
kérdezett nincs tisztában az elosztá
si elvekkel),

8. ötletek, újítások (általános véle
mény, hogy nincsenek kellően ösz
tönözve).

N É P Ú J S Á G

A  beruházásokat 
tiltó törvény ellen  

szavaztak
egtartotta utolsó ülését a 
nyári szünet előtt a szlovén 
képviselőház mindhárom ta

nácsa. A képviselőház társadalmi
politikai tanácsának javaslata, vala
mint a végrehajtó tanács józan meg- 
indoklása ellenére a tásult munka ta
nácsában és a községek tanácsá
ban a küldöttek az igen élénk vita 
után nem fogadták el azt a törvényt, 
amely ideiglenesen megtiltja a nem 
gazdasági objektumokba történő be
ruházásokat 1984-re és 1985-re vo
natkozóan. A képviselőhöz társult 
munka tanácsában a törvényjavas
lat elfogadása mellett 60, ellene 26 
küldött szavazott, míg 7 tartózkodott 
a szavazástól. Ahhoz, hogy a tör
vényt elfogadják 76 küldött igenlő 
szavaztára lett volna szükség. A 
községek tanácsában a törvény- 
javaslat mellett 30, ellene 11 szava
zott, 2 küldött pedig tartózkodott a 
szavazástól. E tanácsban elfogadá
sához 35 pozitív szavazatra lett vol
na szükség. A sikeretlen szavazást 
követően összeült a társadalmi-poli
tikai tanács, ahol követelték a fele
lősség kivizsgálását, mivel a tör

vényt nem fogadták el. Az egyeztető 
eljárást a képviselőház következő 
ülésén folytatják.

BOPBA
A szociális politika 

nem könyöradomány

-  A jövedelemben a személyi jö
vedelem nagyméretű csökkenésével 
nem valósítható meg a gazdaság- 
szilárdítási program -  hangsúlyozta 
a Tanjugnak adott interjújában Du- 
áan BOGDANOV, az országos szak- 
szervezeti tanács elnöke. -  A sze
mélyi jövedelem terhére történő 
nagyméretű „takarékosságnak” ko
moly gazdasági következményei 
vannak, természetesen negatív ér
telemben. A szakszervezet nem 
szorgalmazza az egyenlősdiséget, 
sem a keresetek lineáris emelését, 
amellett van, hogy a személyi jőve' 
delem emelkedésére az alkotómun
ka valős értékelésével, és a sze
mélyi hozzájárulás mennyisége és 
minősége alapján kerüljön sor. A 
személyi jövedelem nem lehet a jö
vedelem mellékes tétele, amiből elő
zőleg mindenki fedezi szükséglete
it. így a személyi jövedelem szociá
lis kategóriává alakul át, a nyugdíj és 
a szociális biztosítás biztosítéka lesz 
s a megélhetési eszközöket a dol
gozók másutt -  pótjövedelmekből 
valósítják meg. Sok munkaszervezet 
elhanyagolja a munka eredménye 
szerinti javadalmazás kérdését. Az 
ilyen munkaszervezetekben a veze
tők azon sopánkodnak, hogy nincs 
munkafegyelem, és sok a munkából 
való kimaradás. Azt mondják, hogy 
azért alacsony a személyi jövede
lem, mert kicsi a jövedelem. Állítom: 
a jövedelem azért kicsi, mert ala
csony a személyi jövedelem. Azon 
kell munkálkodnunk, hogy a sze
mélyi jövedelem a minél jobb mun- 
kaeredmények elérésére serkent
sen, és olyan ösztönző erő legyen, 
amellyel a dolgozó munkával védel
mezi saját életszínvonalát.
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makarskai riviérán fekvő BaSka Vodán hi
vatalosan tízszer annyi vendég nyaralt jú 
liusban, mint amennyi -  ezernégyszáz -  

a lakosok száma. E vendégsereget ki kell szolgálni, 
el kell látni, hogy kellemesen érezzék magukat. S 
afníg azok tűrödnek, napoznak, s egyéb szórako
zással töltik idejüket, szép számban vannak olya
nok, akik a rekkenő melegben dolgoznak.

Mi fiatalokkal beszélgettünk, olyanokkal, akik 
nemrég léptek munkába, vagy az állandó munka 
róményben vállalták a nyári dologidőt. Közülük az 
e9yik katonának készül, a másik pedig azért fürdött 
is, napozott is eleget, de sok felelőséggel a vállán, 
rnert huszonhat gyerek volt rá bízva, tíz napon át. 
Szólaltassuk meg talán először őt, a kis tanító né
nit.

HORVÁTH Anna\tavatyjúniusban diplomáit tízes- 
Sel a szabadkai Pedagógiai Akadémián, és már 
ásztól szülőfalujában, a gombosi József Attila Ál
talános Iskolában dolgozik.

~ Szülőhelyen nehéz elkezdeni tanítani, állítják 
az idősebbek. Velem nem így történt -  közli Annus
ba. Másodikosokat kezdtem tanítani, nagy lelke
sedéssel és kedvvel fogtam hozzá a munkához. 
Szinte mindent újra kellett kezdenünk, mert a gye
rekek a legtöbbet az első osztály után felejtenek, 
pyekeztem baráti légkört kialakítani az osztályban, 
látszva sajátítottuk el a tananyagot, mert a sok új 
rhódszert eredményesen használtam fel. Az osz
tályzatokat közösen beszéltük meg, megindokol
om minden ízben, hogy ki miért kapott magasabb, 
Metve alacsonyabb osztályzatot. S az első szülői 
értekezletre minden szülő eljött. Ezt jelentős ered
ménynek tartottam, s ez a nagyobb lendületű mun- 
ára ösztönzött: láttam, bizalommal vannak irán- 
am. A társadalmi-politikai munkából is kiveszem a 

szem: az iskolában az alsósok önképzőkörét 
Vezetem, az Arany János Művelődési Egyesület 
s*mjátszó csoportjának vagyok a tagja, ezenkívül 

$Z-tag vagyok és a Szocialista Szövetségben is 
tevékenykedem.

~ Hö, akkor igen foglalt vagy. De hogyan kerül
et le a tengerre ?

~ Á tantestüet úgy döntött, hogy én vezessek a 
engerre egy csoportot. A választás talán azért 
sett rám, mert fiatal vagyok. Igyekszem tehát ele- 

tenni az elvárásoknak, és bizonyítani szeret

nék, hogy a rám rótt feladatokat el tudom végezni. 
Különben a hódságiak üdülőjében szállásoltak el 
bennünket, itt is étkezünk. A laliói iskolából is 
nyaral itt egy csoport, a gyerekek jó l összemele
gedtek.

-  Hogyan telik egy nap?
-  Gyorsan! Reggel hétkor a reggeli. A gyerekek 

is segítenek a konyhán. Majd fürödni megyünk, az 
úszni nem tudókat úszótanár tanítja. Közösen csó
nakázni járunk, és is most tanultam meg evezni. 
Ebéd után rövid pihenő következik, ' majd ismét 
irány a tenger. Gyorsan elmúlik a tíz nap, s tanítvá
nyok később beszámolnak majd élményeikről, kö
zösen megbeszéljük azokat.

A csókaiak nyaralójában, ahol zentaiak és újvidé
kiek üdülnek, találkoztunk GÁL Gabriellával, a ti
zennyolc éves lánnyak, aki többedmagával a kony
hán dolgozik. Egy évvel ezelőtt kapott munkát taka
rítónőként a szalámigyárban, majd segédmunkás
ként a gyári étkezde konyhájára került, s ott maradt 
négy hónapig.

-  Hogyan került arra sor, hogy a tengerparton 
dolgozzál?

-  Nem jelentkeztek elegen szakácsnőnek, én 
meg arra gondoltam, ha elvállalom ezt a munkát, 
akkor majd otthon talán állandósítják munkaviszo
nyomat.

-  Egy munkanap hogyan telik el?
-  Reggel öt órakor kelünk és délután kettőig dol

gozunk az első váltásban; a második váltás két 
órától este kilencig tart.

-  Hogyan használod ki a szabad idődet?
-  Fürödni nemigen járok, inkább pihenek. Egy

szer Makarskára kirándultam. Este a szakácsnők
kel elmegyek zenét hallgatni. Megjegyzem, érzé
sem szerint az itt eltöltött hat hét alatt sokat fogok 
megtanulni, amit majd a gyár étkezdéjében hasz
nosíthatok. Mondhatom, elnézőek velem, mert még 
nincs sok tapasztalatom, de igyekszem, hogy min
denki elégedett legyen velem.

A strandon a széllovasokat, kajakozókat és az 
asztalitenészezóket szolgálja ki Jure TOMAS, akit 
Jimmy becenéven ismer az üdülőhely.

-  Hogyan ragadt rád a Jimmy becenév?
-  Abbáziában, főiskolás koromban ragadt rám, 

Jimmy Hendrix énekesre hasonlítok. A gödnör ha
jam miatt, mondták.

-  Opatiját említetted, milyen iskolát fejeztél be?
-  A turisztikai főiskolán diplomáltam, majd az itteni 

turista-irodában helyezkedtem el sportfelszerelés- 
kölcsönzőnek. Április 4-étől október 20-ig dolgo
zom. De nem csak a kölcsönzés a feladatom, ha
nem a felszerelések karbantartása is.

-  És télen mit csinálsz?
-  Én már a középiskola befejezése után munká

ba álltam, pincérkedtem. Télen, amikor itt nincs 
munka, akkor kiutazom Németországba, és ott pin- 
cérkedem.

-  Van-e valami hobbid?
-  A szenvedélyem a labdarúgás, szabad időm

ben rúgom a bőrt.
A terebélyes nyárfákkal szegélyzett Tito marsall 

sétányon reggeltől estig hullámzik a fürdőzők soka
sága. A sétányon egymás mellett a cukrászdák, 
aranyművesek boltaji, szónyegárusok és festőmű
vészfélék tarkítják az amúgy is tarka sétányt. 
A cukrászdák előtti kerthelyiségekben mindig foglal
tak a székek. Sok a dolga a jövendő katonának, a 
biológusnak készülő Xhevat HAKIKUNAK. Tetovón 
született, ott fejezte be a középiskolát, biológia
vegytan szakon. A nyári szünidőt a tengerparton 
tölti el, kemény munkában. Az egyik délelőttön, 
amikor alábbhagyott a vendégsereg rohama, be
szélgettünk vele:

-  Tizenhét év óta van cukrászdánk Baéka Vodán. 
Hárman vagyunk testvérek, minden évben eljövünk 
apámnak segíteni. Otthon van földünk, azt is mi 
műveljük. Egy hónapom maradt hátra, haza kell 
utaznom, mert készülök a fölvételire. Biztos vagyok 
benne, hogy bekerülök az egyetemre.

-  Sokat dolgozol. Élvezheted-e. azért a tengert?
-  Reggel nyolc órától a késő esti tizenegy óráig 

dolgozunk. Közben három órányi szabad időm van, 
olyankor megmártózom a tengerben.

Xhevat megy katonának, Gabriella talán állandó 
munkahelyet kap, Annuska bizonyára újra nagy 
lelkesedéssel fog dolgozni, Jure meg, ha úgy adó
dik, ismét pincérkedni fog télvíz idején, ő k  a nyarat 
munkában töltötték el, mint annyian mások is, akik 
a mezőkön dolgoznak, a gyárakban, a pékségek
ben. S akik a tengeren pihentek tíz-tízenkét napon 
át, felüdülve állnak ismét munkába, a gyerekek 
meg megerősödve, napbarnítottan mennek majd 
őszre az iskolába.

KÁNTOR Csilla

1984. augusztus 10..

Gál Gabriella Xhevat Hakiku Jure Tomaé Horváth Anna

Munkában a tengerparton
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SIKEREK -  KEKBEN
/f\ kosarazók győztek az ola- 

/¿A y  szók ellen, majd szinte le- 
U  U  lépték Uruguay váloga
tottját. A  lányok már sokkal sze
rényebben szerepeltek, nem is ke
rültek éremközeibe. Alighanem 
baj volt a női csapat felkészíté
sével. Milán Vasojevié szövetségi 
kapitány körül csupán egy éve 
nagy viharok dúltak, volt válo
gatott kosarazólányok bírálták 
egy újságban modora miatt. Talán

Jól halad az éremszerzés útján 
Milán Janié, valamint a L jubek- 
Niáovié páros a kenusok mező
nyében. Előfutamaikat nagyon 
biztosan nyerték. A  döntőt lap
zárta után bonyolítják le, és Lju- 
bekék nagy ellenfelei, a romániai 
Patzaichin és Simionov is ott lesz
nek. Most őket tartják esélyeseb
beknek. Persze, mire e sorok meg
jelennek, már okosabbak leszünk. 
Ljubek és Niáovié azonban -

Hárman a vízipóíósok közül: Andrló, Paákvalin és Roje, a csapat kapi
tánya

ez, talán más miatt nem sikerült 
jobban szerepelni Los Angeles
ben. A  jobban itt viszonylagos 
ugyan, hiszen csak Moszkvához 
képest érvényes. Ott ugyanis 
bronzérmet nyertek a kék mezes 
lányok...

Stanulov és Panéié
A  zrenjanini M ilorad Stanulov 

és az újvidéki Zorán. Panéié jól 
ismeri egymást. Órákat, napokat, 
heteket és hónapokat töltöttek 
együtt a csónakban, kilométerek 
ezreit evezték le együtt, egy ütem
ben, azonos ritmusban. Moszkvá
ban közös munkájuk ezüstérmet 
hozott, Los ■ Angelesben most 
bronzot szereztek. Tulajdonkép
pen azt valósították meg, amit ki
tűztek maguk elé. Érmet akartak 
hozni a X X III. Játékokról is, és ez 
maradéktalanul sikerült nekik.

ugyanúgy, mint Stanulov és Pan
éié -  bizalmat keltenek. Tavaly 
októberben alkalmam volt beszél
getni Ljubekkel. Zágrábban egy 
sporttal kapcsolatos összejövetel 
szünetében ültünk le egy üdítőre, 
és akkor már a Los Angeles-i pá
lya ismeretében nyilatkozhatott. 
Tetszett neki a pálya, jó ered
ményt várt önmagától is, társától 
is. Jó szakember felügyelete mel
lett készültek,' becsületesen ed
zettek.

A z öklözök -  az egy Simié és 
Pavlovié kivételével -  tulajdon
képpen annyi érmet szerezhetnek, 
mint a birkózók. Redzsepovszki, 
Puzovié, Skaro, Josipovié és Sali- 
hu még versenyben vannak, és 
kedden reggel már csak egy-egy 
győzelem választotta el őket az 
éremtől. Hogy hányán jutnak a 
legjobb négy közé, azt az olvasó 
már tudja. Ahogy péntekig az is

UJ CSILLAGOK
Lewis

indenki négy aranyat várt tőle. Az elsőt, a százméteres síkfutásban 
akkora előnnyel nyerte, hogy arra nem nagyon volt még példa a 
vágtaszámok olimpiai döntőiben. A távolugrók mezőnyében egyetlen 

ugrás is elég volt számára a győzelemhez. Dühös volt, amiért nem sikerült meg- 
döntenie Bob Beámon 1968-ban, Mexikóban felállított 8,90 méteres világcsú
csát, de tervszerűen halad a négy aranyérem felé. Célja „utolérni" Jesse 
Owenst, az 1936-os berlini olimpia hősét. Nem kétséges, hogy ez sikerül Is ne
ki. Ahogy elkezdte...

M

A
Moses

biztosan győztes versenyzők száma ma már egyre kevesebb. Az esé
lyeseknek sem sikerült mindig győzniük. A szabály alól egy kivétel 
van: Edwin Moses. Immár 106. győzelmét aratta a 400 méteres gát

futás olimpiai döntőjében. Fölényesen, nagy előnnyel ért a célba, és az volt az 
érzésünk, hogy csak a győzelemmel törődött, pedig talán még világcsúcsot is 
futhatott volna, ha nincs akkora előnye, és ha nem lassul le az utolsó akadály 
után...

Montreal után Ismét aranyérmet nyert versenyszámában, és ez másoknak 
nem nagyon sikerült. Vagy csak keveseknek. De ez volt a célja a kedvesen 
mosolygó fiúnak...

Aschford

T avaly Helsinkiben, az atléták első világbajnokságán nagy párharcot 
várt mindenki a női vágtaszámokban. Az amerikai Evelyn Aschford és 
az NDK csodafutói között kellett volna eldőlnie a nagy kérdésnek: ki a 
legjobb a világon? Akkor Aschford izomhúzódást szenvedett, nem tudta be

fejezni a versenyt. Most simán győzött. És úgy érezzük, akkor is győzött volna, 
ha történetesen nem maradnak távol az NDK futónői...

kiderül, döntős lesz-e valamelyik 
öklözőnk.

A  kézilabdázók kedden hajnal
ban könnyű győzelmet arattak a 
jugoszláv szövetségi kapitánnyal 
felvonuló svájciak ellen. Hasan- 
efendié nem érezhette túl jól ma
gát a nagyarányú vereséget köve
tően. A  románok elleni csoport
döntőn dől el tulajdonképpen, 
hogy Vukovié és társai az arany
ért vagy a bronzért mérköznek-e. 
Nagyon hiányzik most a rajton az 
izlandiakkal szemben elveszített 
egy pont. A  románok terv szerint 
haladtak eddig, nagyon kemény 
meccset kell vívni velük, hogy az 
aranyéremért játszhasson a kék 
mezes gárda...

A lányok
Szóltunk már a kosarazó lá

nyokról, akik nem a várakozások
nak megfelelően szerepeltek. Ve
lük szemben biztosan haladnak a 
cél felé Svetlana Kitiéék, a kézi7 
labdások. A  papírforma szerint is 
ők az olimpiai női kézilabdatoma 
legnagyobb esélyesei. Ha úgy 
játszanak, mint eddig, meg sem 
állnak majd az aranyéremig. A 
moszkvai ezüst után szép lenne 
egyet előre lépni.

A  céllövők szolid helyezéseket 
értek el, a meglepetések, a kelle
mesek, elmaradtak. Érmet nem si

került nyerniük sem a nőknek, 
sem a férfiaknak. A  kerékpárosok 
is kilencedikek lettek a csapatver
senyben, ami Ropret egyéni hete
dik helye után viszonylag jó he
lyezésnek számít.

A  vízilabdázók sorra győzik le 
minden ellenfelüket, és az igazi 
nagy vetélytársuk (á Szovjetunió 
és Magyarország válogatottjainak 
távolmaradása után) a legesélye
sebbeknek éppen ők számítanak. 
Igaz, semmiképpen sem szabad 
megfeledkezni a házigazdákról, 
akik néhány évvel ezelőtt még 
csak jó l úsztak, de most már pó
lózni is tudnak...

Atlétáinktól nem várhattunk és 
nem is vártunk sokat. Mégis csa
lódást okozott Stekié nyolc méter 
alatti ugrása. Korábbi- Európa- 
csúcstartónk ezzel a szerény ered
ménnyel és helyezéssel búcsúzott 
nemcsak az olimpiai versenyektől, 
hanem bizonyára a versenyzéstől 
is. Esetleges utódja, a fiatal Ma- 
rinkovié nem indult Los Angeles
ben a távolugrók mezőnyében.

Eddig tehát négy érmet nyer
tünk, de még négy-öt érem biztos
nak látszik. Ha igazán kijön a lé
pés, még ugyanennyit nyerhetnek 
sportolóink. Tizenöt érem körül 
lehet tehát a mérlegünk, amire ed
dig még nem volt példa.

És ez még csak óvatos becslés
nek látszik...

<-th)

.1984, augusztus 10.
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A csendes érmesek

M agyon sokszor szóba ke
rü l (főleg a foc i pénzelése 
körüli vitákban), hogy 

hány néző is van jelen a birkó
zók meccsein. Ez a ?;égsc> érvük 
mindig a fü tba lltól elvakultak
nak. am ikor azt a kis pénzt is 
elvitatják az ún. kis sportoktól. 
Mert a kis sportok közé tartozik 
a birkózás, mégpedig a szó leg
szorosabb értelmében. Tud-e va
laki birkózóstadiont vagy -  csar
nokot mutatni például Vajda
ságban? Focistadiont viszont 
annál inkább. Szépet és csoda
szépet. nagyot és nagyobbat is. 
Segédpályákkal, öltözőkkelklub- 
helyiségekkel . . .

Csupán egy éve, hogy a zentai 
birkózók edzőtermét látva azt 
kérdeztük Horváth László ed
zőtől:

-  Hogyan lehet ilyen körülmé
nyek között országos bajnoki c í
met szereznie egy csapatnak?

Horváth és versenyzői (M ajo- 
r°s Csaba, Törtei József) úgy 
néztek ránk. mintha meghibban
tunk volna. Számukra ugyanis 
ha nem természetes, hát megszo
kott volt az, hogy ablaktalan he
lyiségben készülnek. Ugyancsak 
jó  egy ¿ve annak, hogy a szabad
kai Spartacus birkózóinak évek 
áta tartó kínos kálváriá járól ír 
tunk. A krónikus edzőterem-hi
ányt az illetékesek sehogyan sem 
tudják megoldani. Pedig olim 
piai bajnokot is neveltek már 
áyen körülmények között. . .

Az arany

Haligatag , csendes f iú  Vlado 
Cisjak. Sérüléssel bajlódott, az
tán a hazai válogatón a zentai 
‘Szabó Nándor is legyőzte. A  visz- 
szavágás azonban sikerült, és 
Henadic edző bizalmát végül 
mégis a petrinjei fiatalember 
nVerte el. És meghálálta.

Tussal győzni az olim pia i dön
tő első percében nem túlságosan 
gyakran történik meg. Á lta lá
ban fogcsikorgató küzdelmeket 
dívnak az aranyéremért az el- 
enfelek. Los Angelesben az is

meretlen, a nemzetközi mezőny
ben még alig jegyzett Lisjak el- 
enfeie a finnek világbajnoka, 
apio S ip ila  volt az olim pia i 

bontőben. Nagyon sok birkózó 
esfkető  inakkal lép ilyenkor a 

szf> nyegre, eleve elfogult, és a vi- 
aSbajnoknak könnyebb a dol- 

?a- Lisjak nem illetődött meg, 
otran kezdett, és tussolta d 

naQy esélyes fin n  birkózót.
Odahaza nagy adag palacsin

tával várják szülei, testvérei és 
egy Jadranka. Mert Vlado az 
eáességeket szereti.

Akinek ezúttal is pechje volt: Ka- 
szap Károly

Az ezüst

Tulajdonképpen csak bronzér
met nyert, de aztán a második 
helyezett svéd birkózót ajzósze
rek használata m iatt kizárták, 
és utólag ezüstérmet kapott Re- 
fik  Memisevic, a szabadkaiak 
erős embere. Az izomkolosszusok, 
a nála 20-30 kilóval is nehezebb

hús- és hájhegyek ellen kellett 
megküzdenie.

Elfogultan kezdett, kikapott a 
későbbi aranyérmes amerikai 
Blatnicktól. Leléptetéssel, mert 
ebben a súlycsoportban nagyon 
kevés akciót láthatnák a nézők. 
Itt jobbára csak tolakodnak a 
versenyzők. Netán egy-egy mögé- 
kerülés hozza a pontokat. So
kan még ma is kétségbe vonják, 
ho'gy Memisevic tud birkózni. 
Úgy tartják, könnyebb testsúlya 
lehetővé teszi számára, hogy ak
tívabb benyomást keltsen, m int 
nehezebb ellenfele, és így ..eteti 
meg” a bírókat. Nem kell hozzá 
nagy bölcsesség, hogy rájöjjünk: 
olim pia i tornán ezt nem lehet 
megcsinálni.

Az ezüstérem fénye elvitatha
tatlan. Refik Memisevic eddigi 
eredményei (világbajnokságo
kon, Európa-bajnokságokon) egy 
kicsit be is ígérték ezt az 
ézüstöt. . .

A bronz

Törtei József is sokáig sérült 
volt, akár Lisjak. Pedig nagyon 
készült Los Angelesre a zentai 
fiú . M ár tavaly is titokzatos mo
soly kíséretében válaszolt a kér
désre, hogy lesz-e érem az olim 
pián. Bízott benne, óvatosan jó 
solt, de nem lehetett kételkedni 
abban, hogy a lelkiismeretes 
munka meghozza gyümölcsét.

Nem volt szerencséje Törtei 
Józsefnek. A Gibson elleni rnér-

Akik „hozták” az érmet: Zorán Panéic és Milorad Stanulov

kőzésen a bírók nem adtak meg 
neki négy pontot egy tiszta, négy 
pontot érő akcióért. Az amerikai 
utána a meccs utolsó másod
perceiben tudott ford ítan i. Józsi 
ott feküdt a szőnyegen, úgy, m int 
a kétségbeesés bronzba öntött 
szobra. Talán levegőt sem vett. 
Fájt, nagyon fá jt  neki ez a vere
ség. A  semleges szurkolók, birkó
zó szakemberek szerint is igaz
ságtalanul érte.

Persze, az olim pia i bronzérem 
is nagy sikernek számít. Törtei 
József egyébként is csak 24 éves. 
Szöulban, négy év múlva, ara
nyat is nyerhet.

A helyezettek
Lisjaktól, Memisevictől és Tör

teitől is biztosabb éremesélyes
nek számított M om ir Petkovic és 
Kaszap Károly. Montreal olim 
p ia i bajnoka, a szabadkaiak 
Öcsije szépen akart búcsúzni. 
Éremmel. Nem számított, hogy 
arany lesz, vagy bronz; érem le
gyen. így nyilatkozott legutóbb 
is, am ikor Szegeden véletlenül 
összefutottunk. Mert M om ir Pet
kovic tudta, hogy ez az utolsó 
olim piája. Túl van a harmin- 

. con. Ilyenkor m ár vissza kell 
vonulni. A család m iatt is, amely 
sokáig hiányolta a mokány, baj
szos szabadkai f i ú t . . .

Vajon sikertelenségnek szá
mít-e a negyedik hely? Semmi
képpen sem! Azok után, ami 
Moszkva előtt történt körülötte, 
sokan abbahagyták volna. Ben
ne volt erő a visszatérésre. Csak 
egy hajszál válaszotta el az érem
től. Egyértelmű siker tehát Mo
m ir Petkovic negyedik helye.

Ahogy Kaszap Károly 'is  be
csületesen helytállt, neki sem 
sok hiányzott az érmes helyezé
sig. Az adai fiúnak azonban va
lahogy nincs szerencséje a nagy 
világversenyeken. A  bronzére
mig még eljut, de a pontot arra  
az i betűre sehogyan sem tudja 
feltenni. Most pedig nagyon 
szurkoltunk, szorítottunk neki. 
Hogy sikerüljön végre a legfé
nyesebb érmet is megszereznie. 
Nos, a peches Kaszap Karcsi 
esetében most is közbejött né
hány apróság.

Kaszap Károly egy kicsit csa
lódást okozott Los Angelesben. 
Nem számított ugyan biztos 
éremesélyesnek, de azt sem hit
tük, hogy gyorsan kiesik, hogy 
ilyen gyorsan búcsúzik. Bizto
sak vagyunk abban, hogy K o
pasz Károlyban több van. hogy 
többre is képes. Nem jö tt azon
ban ki a, lépés . ..

(németh)

1984. augusztus 1 O.j



Apatin

Emlékül a mankót hagyják

patin tavaly ősszel, a fe l- 
szabadulás napjára új lé
tesítménnyel gazdagodott: 

a Junakovic elnevezésű felüdülő
rehabilitációs központtal, amely 
nyilvánosan az idén februártól 
kezdte fogadni vendégeit.

A  fürdő az Apatintól négy és fél 
kilométerre elterülő Junakovié er
dőről kapta a nevét, hiszen itt, az 
őslakos tölgyek szomszédságában 
épült, az A pa tin -P rig rev ica -S z i- 
lágyi felé haladó utak keresztező
désénél. Káprázatos létesítmény

(tervezője D O R D E GRBIÓ  újvidé
ki építészmérnök 1983-ban ezzela  
munkájával érdemelte ki a Borba 
nagydíját). Csendesen, lustán 
szikrázó, méltóságteljes, nagy fe
hérsége már messziről odahív, 
akár egy sivatagi oázis. Barátsá
gos, meleg, vendégmarasztaló a 
kényelmes és tetszetős belső el
rendezése is — a magas, levegős 
tetőívek, a napsütötte folyosók 
(amelyeket este a csillagágas csil
lárok fényesítenek be különös ra
gyogással), a művészi alkotások
kal, virágokkal díszített váróter
mek, a tiszta szobák . . . Ú j  és friss 
még minden, szinte érezni még a 
bútorzat, a festék „boltszagát’’.

Az itteni termálvíz létezéséről 
már korábban is tudtak a szakem
berek, hiszen a közeli Prigrevica  
már 1913-ban dicsekedhetett kút- 
tal és fürdővel, de részletes elem
zésekre csak 1927 után került sor, 
valamint 1966-ban, amikor is k i
derült, hogy az ezen a vidéken fe l
tárt termálvíz-ér kémiai összeté
tele megegyezik a híres csehszlo- 
vákai Karlovy Vary és a magyar- 
országi Harkányfürdő vizével. A  
szervezett gyógyfürdői kezelésnek 
immár hagyománya van Apafin  
környékén, nem csoda tehát, ha az 
illetékesek a szűkös, kis kapacitá
sú prigrevicai fürdő kibővítésén 
kezdtek el gondolkodni. M ivel 
azonban már lakott, urbanizált te
rü letről volt szó, utólag ésszerűbb
nek minősült az a gondolat, hogy 
teljesen új, nagyobb fürdőközpon
tot építsenek ki szabad területen, 
ahol idővel, megfelelő kísérő léte
sítményekkel egy szabadidő-tu
risztikai központnak is helyet ad
hatnak. így került be tehát az új 
fürdő kiépítésének.ötlete a tarto
mányi 1976-1980-ra szóló közép- 
lejáratú tervbe. Építkezésbe kez
deni a nyolcvanas években, a leg
nagyobb inflációié közepette nagy 
merészség volt. Érezték ezt az 
apatiniak is, hiszen a kezdetben 
189 m illióra  tervezett beruházási 
költségek négy év alatt (a fürdő
központ első fázisának befejezésé
ig) 430 m illióra  szökkent fel. A  
fürdő kiépítésére viszont nagy 
szükség volt Vajdaságban, hiszen 
a nagyszámú hazai érdekelt (har
cosok, hadirokkantak, nyugdíja
sok) mintegy tíz százalékát tud
ták csak befogadni a már meglévő 
gyógyfürdők. Menteni a menthe
tőt -  volt tehát az apatini polgá
rok jelszava, és összefogtak: négy- 
százalékos helyi járu lékot szavaz
tak meg, ötszázalékos szolidáris 
hozzájárulást, emellett pedig 117 
tartományi társultmunka-szerve- 
zet és vállalat írta alá azt az ön- 
igazgatási megegyezést, amely 
szerint öt évig jövedelmük húsz 
százalékát társítják a közfogyasz

tási alapba. így, ilyen széles körű 
összefogással biztosítottak 63 m il
liót, a többit a tartományi nyug
díj- és rokkantbiztosítási önigaz
gatási érdekközösség, a tartomá
nyi egészségügyi önigazgatási ér
dekközösség, valamint az apatini 
egészségügyi öék és egészségügyi 
központ fedezte. 1983. október 24- 
ére készült el a korszerű termál
vizes rehabilitációs központ, he
lyet adva a vajdasági és külföldi 
érdeklődőknek egyaránt (eddig 
csaknem hatszáz állandó vendége 
látták el), de emellett naponta 
száz-százötven beutazót is gyógy
kezelnek. Az apatini fürdő meg
nyitásával a vajdasági rehabilitá
ciós központok a volt harcosok, 
hadirokkantak, nyugdíjasok több 
m int ötven százalékának immár 
szabad hellyel és gyógyterápiával 
tud szolgálni.

A z  apatini fürdőt három termál
vizes kút látja el vízzel (a legna- 
gyobbik 700 méter mély, hőmér
séklete 60 fokos, s percenként 
3000 liter vizet ad, amelyet külön
leges szűrőkkel percenként 1300 
literre csökkentének). Ezzel a víz- 
mennyiséggel fűtik  egyébként a 
központ termeit is, ami vajdasági 
szinten újdonság, s egyúttal igen 
ésszerű megoldás is, hiszen télen 
energiatakarékosságra nyújt lehe
tőséget -  tudjuk meg a központ 
igazgatójától, R A D E  M EDIÓTŐ L, 
aki utólag a távláttervékről is szót 
ejt.

- A z  igények és a térbeli lehető
ségek is olyanok, hogy a jövőben 
kiszélesítjük a fürdőt, azaz az 
építkezés második fázisát is meg
valósítjuk az 1985-1990-es, újabb 
középlejáratú tervben, vagyis, 
rekreációs-turisztikai központtá 
fejlesztjük. Különböző nagyságú 
nyitott és fedett fürdőmedencét 
szeretnénk kiépíteni, köztük egy 
olim piai nagyságút is, valamint 
gyermekpancsolókat, hogy mosta
ni kapacitásainkat megnöveljük, 
napi háromszáz helyett hétezer 
fürdőzőt is fogadni tudjunk. Emel
le tt sportpályákat, tekepályát, 
műjégpályát,- sátortáborhelyet és 
bungalókat, valamint szórakozta
tó je llegű objektumokat láttunk 
elő. M ivel jóval nagyobb beruhá
zásokról lesz szó, m int amit szé
lesebb társadalmi közösségünk 
bármiképp is fedezni tudna, így a 
legújabb társadalmi törekvésekkel 
összhangban olygn tervek is latba 
jönnek, hogy külföldi tőke segít
ségével oldjuk meg majd mindezt, 
mivel ajánlatokat már kaptunk is. 
Persze mindent idővel, amint ezt 
törvényeink megengedik majd. Ha 
sikerül, nemcsak egy modem fü r
dőközponttal lesz gazdagabb Vaj-
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Tóból
medencébe

daság, hanem egy szép, perspek
tivikus turisztikai hellyel is.

GOBOR K A T A L IN  főnővér is
mertette velünk az it t  folyó gyógy
kezelési módokat, amelyek az 
apatini egészségügyi központ 
szakorvosainak és dolgozóinak 
felügyelete alatt történnek, vala
mint az ő  kíséretében láttuk a kü
lönböző terápiaszobákat is. M ivel 
a tavaszi akadozó beindulás után 
a fürdő most teljes kapacitással 
dolgozik, s állandó vendégei mel
lett beutazókat is fogad, kissé 
meglepődtünk azon, hogy sehol 
tömeg, sehol várakozás.

- A  pontos számítás és szerve
zés titka az egész. Csak annyi pá
cienst fogadunk, amennyit létező 
szakkáderünk el tud látni zökke
nőmentesen. Percnyi precizitással 
kell dolgoznunk, kiszámítani, 
hogy hol, melyik terápián hányán 
mehetnek végig, k i m ikor kerülhet 
sorra stb., hogy folyamatosan 
menjen a gyógykezelés -  meséli 
Gobor Katalin.

S hogy van papírmunka és „fej
fájás” is azért elég, bizonyították 
ezt a vaskos nyilvántartási és 
egyéb könyvek, űrlapok, kimuta
tások. De ezért gyógyírként já r 
e9y~egy otthagyott mankó (a bal
esetet átszenvedett betegek „szo
kása” ez, akik utánkezelésre jön 
nek ide néha csaknem mozdulat
lanul, aztán felépülve, „saját” lá
bukon hagyják el a fürdőt, s a 
mankókat „em lékül” hagyják a jó  
szolgálatot tett nővéreknek), vagy 
o-zok a meghitt kirándulások a kö
zeli múzeumokba, víkendhelyekre, 
ahová együttesen mennek el a 
gyógyítók és gyógykezeltek.

Az apatini junakovic fürdő 
(amely a különböző ízületi, asz- 
matikus és női megbetegedések 
gyógyítására jó, de utánkezelésre 
Is alkalmas) készségesen várja 
vendégeit, és megtesz minden tőle 
telhetőt, hogy őket elégedetten 
bocsássa el -  hangzott el a páci
ensektől, a ratkovói O L G A  B O G - 
D ANO VIÓ TÓ L, az od íaci PE R O  
S IPK Á TÓ L , a bajmoki IL IJA  M A - 
REVIÓ TŐL. A  személyzet szívé
lyes és barátságos, az ellátás és a 
gyógykezelés színvonalas, a lég
kör kellemes, a hely szép... így azt 
is elnézik a vendégek a tervezők- 
nek és kivitelezőknek, hogy nin
csenek még sétányok, nincsenek 
Padok és parkok, nincsenek fagy
ialtos- és italosbódék, nincs mozi, 
hogy nincsenek szórakozási lehe
tőségek. I t t  csak meghittség és 
csend van, nyugalom egyelőre, ez 
is lehet azonban von zó -p é ld a  rá a 
Torontóba elszármazott nyolcvan- 
éves TÓ N K  A  STOJKOVIÓ, és lá
nya, M IR A  ZLO B O T IC A  esete, 
nkik o tt kinn hallottak a „hazai 
csodáról”, s ezúttal már nem Har
kányba, és nem Gyulára mentek, 
hanem Apatinban kerestek felfris
sülést. Reméljük, az elkövetkező 
evekben is, és nemcsak ők ...

KREKITY Olga 
EKOVICS Ferenc fényképei

Az igazgyöngy csak akkor kincs, ha vigyázunk rá 
és megőrizzük, m int a mindennél drágábbat, a m in
dennél kedvesebbet. Ilyen igazgyöngyünk volt né
hány évtizeddel ezelőtt a kristálytiszta Palicsi-tó. 
Azután elveszítettük, elgurult kezünkből a drága 
kincs. Későn kaptunk utána... Hosszú idő után még
is újra megkerült. Nem véletlenül, hiszen tudatosan, 
állhatatosan kutattuk, kerestük. Újra a miénk lett a 
gyöngy, a kincs, az érték, a drágaság, de... A  fénye 
már megkopott, a színe, lenyűgöző szépsége már nem 
a ré g i...

Néhány évvel ezelőtt termálvízre bukkantak a szak
emberek Palicson az Ivó Lola Ribar ifjúsági település 
közelében. Három esztendővel ezelőtt pedig a fé rfi
strand és a kemping között megkezdődött két fürdő- 
medence építése. A  hazai szakemberek alapos, hossza
dalmas munkát végeztek. Végül is elkészült a pum
pa-, szűrő-, tisztítórendszer -  teljes egészében hazai 
technológiával, hazai felszereléssel. A z 1981. évi ára
kat figyelembe véve 75 m illió dinárba került (ma 
ugyanezért kétszerennyit fizetnénk) a 25x12,5 méte
res 1,35 méter mély felnőtteknek való és a 100 négy
zetméteres, szabálytalan alakú 40-70 cm mély gyer
meklubickoló. A  vizük pedig 28-30 C fokos.

-  M ivel a pumpa- és a szűrőberendezés kapacitása 
akkora -  mondta Bogdán ARAMBAÖIÚ, a Duna-Ti- 
sza-Duna Vízgazdálkodási Vállalat technikusa - , 
hogy munkájuknak csak a 70 százalékát használjuk 
ki, tervbe vettük egy olimpiai méretű úszómedence 
megépítését is.

Az igazgyöngyre, még ha mesterséges is, vigyázni 
kell. Csak így őrzi meg értékét, csillogását. A  meden
cékre is ez a szabály vonatkozik. M ár a forrásnál 
megtisztítják a gyógyvizet az iszaptól, a gáztól, m in
denféle anyagtól. M ire a medencéig ér, a kívánt hő
fokra hűl, és ivóvíz tisztaságú. A  mesterséges meder
ben is állandó körforgásban van a termálvíz. Három

féle filteren át tisztul, s m indig csak annyi friss vizet 
vesz fel, amennyire a beállított hőmérséklet ú jbóli el
éréséhez szükség mutatkozik. Egy-egy idényben két
szer elegendő volna a medencék ürítése és tisztítása, 
de...

-Egyszerűen nem tudunk viselkedni -  mondta 
Ignacije TONKOVIÓ, a Palicsi Állatkert, a Palics- 
Ludas regionális park igazgatója. Nem zuhanyozunk 
le a medencébe lépés előtt, a vizet nem a lábmosó sá
von át közelítjük meg. A  homokot, a szemetet a für- 
dőzők behordják a medencébe, s néhányan -  ez a szű
rőkön meglátszik -  nem fürdésre, hanem egészen más 
célokra használják a termálvizet... A  folytonos tisz
títás túlságosan megdrágítja -  fölöslegesen -  a me
dencék üzemeltetését. Emiatt sűrűn cserélnünk kell a 
vizet, s ilyenkor egy-két napig zárva tartunk.

Naponta 2-300 a felüdülést nyújtó lubickolót fo 
gadhatnak, de sokszor 6-7000 ember gyömöszölődik a 
vízbe. A  jó l működő zuhanyozók, csapok m ellett ren
dezett betonos napozó, néhány pad, szépen beültetett 
zöld felületek, tiszta kabinok, illemhelyek, szabá
lyosan k ia lakított sétányok, harapnivalót és üdítő
italokat kínáló büfék, cukrászda várja a Palicsi-ta- 
vat, a medencéket látogató szabadkaiakat és kör
nyékbelieket. A  fegyelmezetlen fürdőzőket az ő r ille 
delmesen figyelmezteti, rendre utasítja, de éppen 
ezért sokszor kellemetlen, sőt „forró” helyzetbe ke
rül. Az éjszakai ő r szerepe sem sokkal élvezetesebb. 
A  magas kerítést átugorva hívatlan illum inált álla
potú látogatók csobbannak a vízbe (s „természete
sen” nagy élvezettel törik az üres pálinkás- meg sö
rösfiaskókat a medencében és környékén), székeket, 
szemetet dobálnak a vízbe.

Azért vizsgáljuk meg a mesterséges úton létreho
zott gyöngyöt is, egy kicsit közelebbről. Egyenlőre 
gazdátlan. S emiatt nem is ellenőrzik rendszeresen a 
v íz minőségét. A  napokban megtartott rutinellenőr
zés nyomán derült ki, hogy sem vegyi, de biológiai 
összetétele sem felel meg a követelményeknek, vagy
is nem alkalmas fürdésre. A  fenn említett okok miatt 
az emberi testről és testből származó anyagokkal te
lített s éppen ezért sürgős intézkedésekre van szük
ség. Nemcsak a vizet, de a medence falát is fertőt
leníteni kell (m ivel termálvíz -  különleges eljárással) 
és a filterek működését is felül kell vizsgálni. A  
„gyöngyszemek" műszaki ellenőrzése még csak folya
matban van, a v íz gyógyhatásúra egyetlen tábla sem 
hívja fel a figyelmet (állítólag reumatikus betegeknek 
felel meg), s minden fürdőzőre legalább 2 négyzetmé
ternyi terület szükséges.

-  Szépek a terveink -  tette még hozzá az igazgató -, 
még ebben az évben megkezdjük a mólók építését a 
férfistrandon, a víkendtelep utáni partszakaszon nu
dista strandot létesítünk. A  női fürdő felújítása is 
megkezdődött, a Jezero Szálloda őszre ha megnyílik, 
a környék egyik legjobban felszerelt, legmodernebb 
szállója lesz. A  vendéglőkben, a kerthelyiségekben is 
sok újítást, minőségi javulást hozó módosítást terve
zünk. Reméljük, mindez külön fogadtatásban része
sül, mint eddigi tevékenységünk eredményei.

SZABÓ-H ANGYA Teréz
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A MUNKA 
ÖRÖME

-  Csávolyi naplójegyzetek -

mióta a múló évek során ízü
leteim észrevehetően elég
gé megkoptak, s a végtag

jaim nehezebben mozdulnak, mi 
tagadás: nem jelent már különös 
élvezetet a fizikai munka. Bár
mennyire hiányzik is, bármennyire 
noszogatom is feleségemet, hogy 
menjünk ki már egyszer a csávo
lyi farmunkra (amely most úgy fest, 
akár egy őserdő, egy modern festő 
vásznára még tájképnek is rossz) 
Anna nehezen indít. Amikor már 
nem is tudom, hányadszor ismét
lem meg ezt a kívánságomat, rám 
néz s a meggyőző szándék szelíd 
hangján mondja:

-E lfelejtetted már?... Amikor a 
gyógyintézetből hazajöttél, azzal az 
intelemmel keltél útra, hogy nehéz 
fizikai munkát nem szabad végez
ned. ..

-  De hát a mi farmunk az ho
mok. .. És számomra igazán örömet 
jelent, ha a derékig érő „csikó- 
fárkok" (paréjfajták) között egy kicsit 
nyesózhetek, s pár szál ocsmány 
paréjtól megszabadítom a talajt.

-  Úgy gondolod, ez számodra örö
met jelentene?... Lehet, hogy egy
két barázda erejéig, azután mene
külnél az árnyékba, de nem egy bol
dogító „pipahujára", m e i' már négy 
esztendeje, hogy elhagytad a do
hányzást... Nem?

-  Erre a megjegyzésre, és a kér- 
dószóra, hogy megerósítem-e, Svéd 
Sándor kedvenc dalának másfél 
sora jutott eszembe:

semmije sem maradt,

csak a pipa meg egy pohár 
[b o r...”

Erre kényszeredetten elnevettem 
magam, s mindjárt helyreigazítot
tam az idézetet: a „pipa" már ki
maradt, most még a borról kell 
majd lemondanom, hogy szépen 
megelégedjek a langyos hársfateá
val. ..

-  Kamillateával -  helyesbít mind
járt a feleségem -, mert a megkopott 
hangszáladon ez segíthet, de a han
god még így sem hallatszik át a 
szomszédasszony portájáig, ahon
nan, ha bő termés van, egy kis ko- 
sárnyi őszibarack is átkerül hozzánk 
unokáidnak...

¡M £ ...............................

-  No lám, a hosszas tekergés után 
rátaláltunk a csávolyi parcellán a 
dolog nyitjára.

Nagyot nézett erre Anna, mert jó l 
tudja, hogy nem egy traktoros vissza
utasította már kérésemet, jóllehet 
előre megmondtam, a szántásért já
ró rendes munkabért a helyszínen 
tüstént kifizetem. De eddig még az 
én egyetlen Joca barátomon kívül 
senki sem jelentkezett. Ő meg csak 
akkor láthat munkához, ha ideje meg
engedi, hogy frézerrel végigsza
ladjon a mi parcellánkon... De ez is 
eddig elmaradt, várat magára, illet
ve rám, mert nekem kellene az 
időpontot kipuhatolnom, hogy mikor 
kerülhet ilyen baráti szántásra sor...

-  Nem jön ide senki -  mondja a fe
leségem -, mert jó l láthatja, hogy ez
zel a csikófarkos talajjal ugyan sem
mire se mehetünk, hiszen ha nem 
szedjük ki a homokból a frézer ál
tal kifordított paréjt, az előbb-utóbb 
kihajt, és még a vadalanynak, mint 
amilyen a kapor, sem hagy annyi le
vegőt, hogy valahol megkapaszkod
jon a homokszemcsék között.

Amíg ő ezt még hosszadalmasab- 
ban magyarázgatta, egy rejtett mo
soly jelent meg az arcomon. Eleinte 
annyira rejtett volt, hogy észre se 
lehetett venni, később úgy kikereke
dett az arcomon, akár a holdvilág 
fénye nyári telihold idején. Ezt már 
Anna is észrevette, s kissé gyana
kodva megkérdezte:

-  Ugyan mit mosolyogsz ezen, 
amikor magad is jó l tudod, hogy ez a 
sorsa a mi farmunknak, meg a végé
ben ácsorgó rozoga kalibánknak is.

És hogy még nagyobb hangsúlyt 
adjon mondanivalójának, határozott 
hangon hozzáfűzte:

-N incsen olyan ember, aki ezt 
vagy az ilyesféle munkát elvállal
ná.

A mosoly nem hagyta el az arco
mat egy pillanatra se, mert én csak 
most jöttem ki az igazi adummal.

-  De van olyan ember! -  mondtam 
ki karakánul.

-  Úgy a ki lenne az a boldog
talan? -  kérdezte Anna.

Nem tudta kivárni hosszas hallga
tásomat, előbb nógatott, majd meg
ismételte a kérdést.

-N o ? l. . .  Ugyan ki?...

-H á t  az unokám!... Árpád... Ő 
már tizenkét éves is talán, és el
sőrendű munkaerő. Nem hiszed?!... 
Pedig ez így vanI... Ha jó l megfizet
jük a fáradtságát, akkor még jo bb ... 
És ha még rágógumit is kap, akkor 
még jobb... Én pedig külön boldog 
leszek, mert tudom, hogy kinek fize
tek az elvégzett munkáért...

Erre aztán a nagyanyja nagyot 
nézett.

Én meg jó t nevettem.

-  Mit nevetsz ezen? -  kérdezte 
kissé érthetetlenül.

- A  leleményességemen nevet
tem jót. Mert. az a munka Igazi 
öröme, hogy az unokám dolgozik, 
én meg dünnyögve nézem, és 
lassan-lassan majdcsak rendbe jön 
ez az elvadult -  de egyébként 
szelíd -  homok.

LÉVAY Endre

Fabu-
z uralkodónak rossz kedve 
volt. A z ellenzék lassan, de 
kitartóan szervezkedett, s a 

lány, akit az este felhozatott, hi
degen feküdt mellette, ökölbe szo
rított kézzel, s nem tudta elfogni 
a tekintetét.

-  Gyöngyvirágom -  mondta ne
ki - , te vagy a legszebb a vilá
gon. Legszívesebben elkergetném 
a feleségemet, egész családomat, 
hogy aztán te örökké mellettem 
maradhassál.

A  lányra azonban ez a vallomás 
se hatott, pedig ő ilyesmit nem 
minden nőnek súgott a fülébe. 
Elfintorította kis fitos orrocská- 
ját, s mintha a szája sarkában 
gúnyos mosoly jelent volna meg. 
Ellenkezni persze nem mert, apja 
magas tisztségviselő volt és nem 
tudta becsukni száját a boldog
ságtól, hogy az uralkodó szeme 
éppen az ő lányán akadt meg. 
Helyzete megerősödését várta et
től a kis randevútól, mert az 
uralkodó szeszélyes volt, a leg
csekélyebb ellentmondást se tűr
te el, viszont gazdagon megjutal
mazta mindazokat, akik a kedvé
ben igyekeztek járni.

Fityók Jóska

^ régi kocsma világából jön  elém az emlékek hídján át 
egyik rokonszenves, bűnös és szeretettel korholt barátunk, 
akit a kortársak és barátok Fityók Jóskának hívtak. 
Nevét arról a kis pálinkásüvegről kapta, amelynek állandó 

barátja volt. A  pálinkával m egtöltött kis üveget naponta legalább 
tízszer kiürítette :

Fityók Jóska korán reggel kezdte pálinkaivási körútját. M in 
den kocsma előtt elhaladva eszébe ju to tt a pálinka és m in d e n ü t t  
megitta a maga fityók pálinkáját.

19 8 4 , augusztus 10.
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láció
-Megöregedtem? -  tűnődött el 

most, míg kinézett a palota ab
lakán, s ezt a nyugtalanító kér
dést pontosan úgy tette fel ma
gában, mint bármely férfi bizo
nyos idő után, amikor a nők ke
gyetlenül éreztetik vele, hogy már 
nem az, aki volt. Pedig ő mindent 
elkövetett, hogy eltüntesse az 
öregség árulkodó jeleit. Fűzőben 
járt, hogy karcsúnak látsszék, a 
haját meg a bajuszát festette, s 
szájában oly fehéren fénylett, 
mint a gyöngy alsó és felső mű
fogsora. Trópusi füvekből főzött 
neki teát szobainasa, hogy fér
fiasságában megerősödjék, s két
száz métert úszott reggelenként 
Penészzöld malachitlapokkal ki
rakott medencéjében, amelynek 
Partján vastag és pehelykönnyű 
lepedővel várta messze földről ho
zatott fürdőasszonya, hogy testét 
szárazra törölje, s érzékeny ujjai
val majd végigszánkázzék nagyúri 
testének minden porcikáján.

-  Nem vesz észre rajtam semmi 
változást, madame? -  fordult hoz
zá fél fejjel ma reggel, mivel hason 
feküdt, amíg az asszony gyengé

den dögönyözte. Mert ez volt az 
egyetlen lény a világon, akinek 
a véleményére adott. Persze, ez 
is képmutatón hazudott neki, 
mint alattvalóinak óriási több
sége.

-J a j, dehogy! Sőt, ha szabad 
őszintének lennem, épp most gon
doltam, valóságos Adonisz, ha 
mindjárt kicsit korosabb kiadás
ban is.

-  Menjen a fenébe! -  kiáltott fel 
ezúttal erre az egetverő hízel
gésre haragosan, s amennyire a 
lepedő megengedte, bele is rú
gott az asszonyba. -  Már magának 
se hihetek? Maga is hülyének néz, 
mint az egész ország, csak nem 
meri senki a szemembe mondani?

-  Ó, hát felséged tudja? -  sza
ladt ki a megalázott asszony szá
jából, mert azért mindig hazudni 
se lehet. -  Gondoltam, nekem is 
hízelegnem kell, ezért fizetnek. De 
ha éppen tudni akarja...

És szép lassan elmondott min
dent. Hogy a felesége, akit egé
szen mélyről emelt maga mellé, 
szeretőket tart, amin ugyebár 
nem szabad csodálkozni, a lá
nya is üton-útfélen pillanatok 
alatt beleszeret valakibe, a hiva
talnokok lopnak, csalnak sikkasz
tanak, s a miniszterek svájci 
bankokban tartják pénzüket, 
hogyha majd egyszer az ellenzék

hatalomra kerül, az emigráció
ban is legyen mit aprítani a tejbe.

- A  gazemberek! -  kiáltott fel 
az uralkodó, mert a vallomás 
utóbbi része szíven találta. -  Pe
dig egyre mondogatják, hogy éle
tüket és vérüket adják a hazáért, 
s ezt elvárják minden öntudatos 
honpolgártól.

Na, ja! Ezt mondták Mária Te
réziának is, s aztán a fiát szé
pen benne hagyták a pácban! -  
felelte az asszony, miután az al
sótest lágyabb részeit is felszá
rította, s még bizalmasabb hangon 
hozzátette: -  Nekem kell minden
nek bedőlni! Én csak egy buta 
asszony vagyok, de ha nekem kel
lene uralkodnom, már megbo
csásson, tudom, mit tennék...

-  Mit? Talán igyekezne megnyer
ni az ellenzéket? -  kérdezte az 
uralkodó, miközben nadrágba 
bújt. -  Erre már én is gondoltam!

-  Nem, nem! Ez különben is 
képtelenség lenne. De keresnék 
magam mellé egy erős kezű fiatal
embert, aki még drákóibb szigor
ral tudná intézni áz ország ügye
it. Ő lenne a helyettesem. Könyör
telenül elvégezné a piszkosabb 
munkát.

A  tanács nem volt új és eredeti. 
A  világirodalom számtalan mesé
jében rendre előfordul egy-egy 
ilyen bátor legény, aki a tetejé
be még oly szép is, hogy a király
lány nyomban beleszerethet. Csak
hogy az uralkodó nem olvasott 
meséket, így aztán az ötlet nagyon 
megtetszett neki.

Titkos kémei fej vesztés terhe 
alatt bejárták az egész országot, a 
legapróbb részletekig megtudtak 
mindent azokról, akik csak vala
melyest számba jöhettek, míg 
végre a sok-sok ezer fiatalember 
között találtak egyet, aki minden 
tekintetben megfelelőnek látszott. 
Azonnal fel is vitték az uralkodó
hoz.

Csizmásán jött ez is, mint a leg
több mese hőse, a nyakában ta
risznya volt, benne nyilván hamu
ban sült pogácsa, gondolhatta az 
ember, s a lábán fényes csizma. 
Szép bamapiros arcú mokány le
gény volt, levett kalappal, de 
bátran állt az uralkodó előtt, aki 
nem győzte nézni, mert rég látott 
ilyen jóképű parasztlegényt.

-  Tudod, miért hozattalak fel? -  
szólította meg s felállt hatalmas 
íróasztala mögött. -  A zt akarom, 
hogy a helyettesem legyél.

-  Én? -  nézett nagyot a legény, 
s rántva egyet a tarisznyás vál
lán, egy lépéssel előbbre jött. -  
Talán tréfál a felséges úr!

-  Nem tréfálok. Sőt, parancso
lom, hogy helyettem intézd az or
szág ügyeit. És nálamnál is ke
ményebb parancsokat osztogass. 
Mert gyönge vagyok, öreg vagyok, 
ez az igazság, sajnos. De ne 
mondd meg senkinek.

A  legény várt egy darabig, aztán 
megcsóválta a fejét:

-Köszönöm  a tisztességet, de 
nem vállalom!

És sorjában elmondta, miért 
utasítja el a csodával határos 
ajánlatot. Most hozta ugyanis 
rendbe a kis házát a falu szélén, 
ahol lakik, mivel őszre házasod
ni akar, s van egy özvegy öreg
asszony a szomszédban, annak a 
fél hold földjét szeretné még meg
szerezni, úgyhogy tisztára lehe
tetlenség elmozdulnia otthonról. 
Aztán, ha minden jól megy, még 
egy traktort is venne magának.

Eddig nagyjából minden megfe
lelt a mese közismert elemei
nek, csak az elutasítás volt szo
katlan meg a traktor. De hát vál
toznak az idők, változnak a me
sék, csak talán áz uralkodók nem 
változnak.

Mert ez is rettenetes haragra 
gyűlt:

-  Ellenkezni mersz velem? -  
csapott ököllel az asztalára. -  
Hát nem tudod, hogy egyetlen 
szavamra lerepülhet a fejed?

-  Sajnálom, de akkor se válla
lom! -  mondta keményen a le
gény, bár elsötétült egy pillanat
ra előtte a világ. -  Engem odahaza 
várnak.

-  Vigyétek! -  adta ki erre hide
gen a parancsot az uralkodó.

Valahol messze ezalatt a nyá
ri nap fényözönében lengette mé
regzöld leveleit a kukoricatábla, 
s egy lány nézett tenyerét a sze
me fölé emelve a falusi vasútállo
más felé, hogy jön-e már haza az 
a" legény. Itt meg magába roskad- 
va ült a hatalmas uralkodó, ret
tenetesen öregnek és elhagyatott
nak érezte magát.

HERCEG János

Ez így ment minden nehézség nélkül mindaddig, amíg meg 
nem nősült. Nyelves felesége és harcias anyósa azonban elhatá- 
rozta, hogy Jóskát leszoktatja erről a szenvedélyről.

Am ikor egy este részegen jö tt  haza, a két asszony kidobta őt
udvarra. O tt aludt az ajtó e lőtti pádon. Másnap meg kellett 

esküdnie, hogy többet nem megy kocsmába.
Eityók Jóska szentül megfogadta, hogy ő bizony kocsmába 

többet nem megy. Bal kezét a szívére tette és azt mondta: „Öreg- 
anyám lelkére esküszöm, hogy többet a kocsmába nem teszem 
be a lábom. ”

Ezt be is tartotta néhány napig. De egyszer a kocsma előtt 
elhaladva eszébe ju to tt a fogadalom, és amikor látta, hogy ott 
mindenki boldogan iszik, hirtelen beszólt a kocsmárosnak, hogy 
hozzon k i neki egy fityók pálinkát az utcára, mert megesküdött 

hogy kocsmába többet be nem megy.
A  kocsmáros derült rajta és kihozta a pálinkát. Jóska fizetett és 

boldogan felhörpintette a pálinkát. Az esküt nem szegte meg és a 
Pálinkát is megitta. De idővel, amikor a felesége rá jött a turpis- 
shgra, szigorúbb kézbe vette férjét.

Jóska új fogadalmat tett, hogy amíg a lábán áll, pálinkát nem 
Iszik.

Ezt is betartotta. A  kocsma előtt helyet fog la lt a földön és úgy 
ü>oít ülve. Most is tehát betartotta az esküjét. Se kocsmába nem 
ment be, se a lábán nem állt. De ezért megitta a fityók pálinkát.

Ez az új módszer is bevált hosszabb ideig.
De Jóska megfeledkezett a mértéktartásról, és amikor újra 

Tészegen jö tt  haza, kénytelen volt új fogadalmat tenni.
Most végre megfogadta, hogy pálinkásüveget, poharat vagy f i-  

tyókot nem fog a kezébe.
Ezt is betartotta egy ideig, de furfangossága ezúttal sem hagy- 

ÍQ cserben.
A kocsma elé érve leült a földre, kihívta a kocsmárost. Megkér

te, hogy a pálinkát öntse a szájába. Hátratette a kezét, kitátotta a 
sz<pát, a kocsmáros úgy öntötte le a torkán az italt.

így hát nem szegte meg egyik fogadalmát sem. Nem ment többé 
a kocsmába, nem állt a saját lábán, amikor ivott és nem nyúlt 
a fityókhoz sem. De azért rendszeresen italozott.
~,.^9y éjszaka azonban nagyon berúgott és mély álomba zuhant. 
Többet nem ébredt fel.

Am ikor barátai kikísérték a temetőbe, a sírnál elővettek a zse
bükből egy fityók pálinkát és tiszteletére megitták.

DÉSI Ábel
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ELŐKÉSZÜLETEK
A  második front (2.)

NAGYMÉRETŰ
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Szövetséges repülőgépek a partra szálló hajók fölött. Nem volt sok dolguk, hiszen a térségben 
tartózkodó 500 német gép nem jelentett lényeges veszélyt a többszörös túlerőben levő szövetsége

seknek
isenhower, a szövetséges főparancsnok vlsz- 
szaemlékezéseiben elmondja, milyen vitája 
volt De Gaulle-lal, aki „egyik utolsó látogató

ja” volt a partraszállás előtt: „Az időpont megállapí
tásával és közvetlenül a partraszállás után a francia 
lakossághoz intézendő kiáltványokkal kapcsolatban 
nézeteltérésünk támadt. De Gaulle azt akarta, hogy 
mindkét szövetséges kormány világosan és határo
zottan ismerje el őt Franciaország vezetőjének. Ra
gaszkodott ahhoz, hogy kizárólag neki van joga pa
rancsokat adni a francia lakosságnak a szövetséges 
erőkkel való együttműködésre.”

Eisenhower idézi Roosevelt amerikai elnököt, aki 
határozottan ellenezte, hogy De Gaulle-nak megadják 
ezt a sajátos felhatalmazást. Fontosnak tartotta, hogy 
kitartson véleménye mellett, amely szerint: Franciaor
szágban a szuverenitás a népé. A szövetségesek nem 
azért vonulnak be Franciaországba, hogy egy bizo
nyos kormányt, vagy egy bizonyos vezetőt rákénysze- 
rítsenek a népre.

A partraszállás előtti napokban Churchill is beszélt 
De Gaulle-lal. Visszaemlékezéseiből kitűnik, hogy a 
tábornok kötekedő hangulatban volt s a katonai jelle
gű megbeszélés hamar átalakult annak megvitatásá
ra, hogy ki fogja kormányozni a felszabadított Francia- 
országot.

Egyébként 1944 tavaszára Franciaországban a „Ré
sistance”, az „Ellenállás” a küzdelem fontos tényezője 
lett. A „Sínek csatája” megannyi sikert hozott az ellen
állóknak. így például 1944 januárja és májusa között, 
azaz a partraszállási előkészületek időszakában 1100 
mozdonyt tettek üzemképtelenné. A hitleri Wehrmacht 
főparancsnoksága Is nyugtalanul „nyugtázta”, hogy a 
vasúti közlekedésben bekövetkezett fennakadások 
miatt az Atlanti Fal munkálataitól el kellett vezényelni a 
Todt-szervezet mintegy 18000 emberét a vágányok 
helyreállítása és a mozdonyok, a vagonok kijavítására.

„ D -D a y ” =  „ N -N a p ”
A partraszállást nem lehet végrehajtani hajók nélkül. 

A partraszállási hadművelethez szükséges emberek 
és fegyverek eddig soha nem látott arányú csoporto

sítását nem lehetett megvalósítani kellő hajótér nélkül, 
hiszen hogyan kelhetnének át az Atlanti-óceánon az 
amerikai Gl-k, a klskatonák, és hogyan szállíthatnák 
angol kikötőkbe -  repülőgépektől a harckocsikig -  a 
szükséges hadianyagot? Ne feledjük: az Atlanti-óceá
non kellett átkelni, azon a tengeren, amelyben hosszú 
Ideje folyt a tengeralattjáró hajók csatája. Két évvel 
a normandiai partraszállás előtt, az 1942. esztendő volt 
a szövetségesek számára a legkeményebb és a leg
veszteségesebb. 1943 nyarán és kora őszén a szövet
ségesek már súlyos csapást mértek a hitleri haditen
gerészetre és a tengeralattjáró-flottára Is.

1943 végére a német tengeralattjárók már nem vol
tak olyan veszélyesek, mint az előző időszakban. A 
szövetségesek hajókaraván-rendszert hoztak létre. 
A hajók kísérettel haladtak s a védett horgonyzóhelyek 
között, nappal 150-180 kilométeres ugrásokat tettek 
meg, éjszaka viszont szünetelt a hajózás. A német 
tengeralattjárók nappal a tenger fenekén pihentek, 
éjjel pedig kihasználva nagyobb sebességüket, való
sággal válogattak a hajók között, melyik a nagyobb, 
melyik az értékesebb.

A tengeren megváltozott hadihelyzet lehetővé tette 
az amerikai csapatok átszállítását Angliába. Először 
a repülőgépeket és a hadianyagkészleteket hozták át 
az óceánon, aztán havonta mintegy 150000 embert 
szállítottak az angliai táborokba. A brit csapatok Dél- 
kelet-AnglIában gyülekeztek, míg az amerikaiak Anglia 
délnyugati részén készültek fel a „D-Day”-ra. (Ez a rö
vidítés úgy is érthető, hogy Disembarkatlon Day, azaz 
a partraszállás napja, de úgy is, hogy magyarul „N- 
Nap” legyen, mint ahogy franciául „Jour-J” ... A ”H- 
Hour" volt az „Ó-Óra”: amikor a vezetőhajó eléri a par
tot.)

Apály -dagály problém a
A partraszállással kapcsolatos gondok és dilemmák 

nem voltak jelentéktelenek. Az „N-Nap” és az „Ó-óra” 
megválasztását a háborús visszaemlékezések mindig 
Igen bonyolult elhatározásnak mondják. Holdfénynél 
kellett megközelíteni a partot, mert ez mind a hajók, 
mind az ejtőernyősök számára segítséget jelentett. 
A vezetőhajó partot érése előtt egy rövid Ideig napvi

lágra Is szükség volt, hogy a kis hajók felvonulása 
rendben megtörténhessen és a műveletet fedező légi
bombázást is pontosan hajthassák végre. Ez az idő
köz azonban nem lehetett túl hosszú sem, mert akkor 
a németeknek Idejük lett volna a fölocsudásra megle
petésükből és már a partraszállás közben tüzet nyit
hattak volna az angolszász csapatokra.

A memoárírók külön említik az apály és dagály kér
dését. Ha dagály idején történik a partraszállás, akkor 
a víz alatti akadályok, amelyek láthatatlanná váltak, 
akadályozzák a part megközelítését. Ha viszont apály
kor kötnek ki, akkor a katonáknak hosszú utat kell 
megtenniök a part fövenyén. Tudnivaló, hogy a nor
mandiai tengerszakaszon Igen nagy az árapály játéka. 
(A hadvezetés a végén úgy döntött, hogy három órá
val a dagály előtt kezdik a partraszállást. De még az is 
gondot okozott, hogy 40 percnyi eltérés volt a terve
zett partraszállási szakaszok keleti és nyugati vég
pontja között, így mindegyik szektor számára más 
Ó-Órát kellett megállapítani.)

A kívánt feltételek minden hotdhónapban csak há
rom napig voltak együtt. 1944. május 31 -e után, va
gyis az Eisenhower tábornok, a szövetséges főpa
rancsnok számára meghatározott határidő után június 
5-e, 6-a és 7-e volt az első Ilyen háromnapos időszak. 
Ezért választották végül is „D-Day”-nek, „N-Napnak” 
1944. június 5-ét.

Mesterséges kikötők

Akadt még egy óriási feladat. Erről Eisenhower 
egyebek között így beszélt: „A háború előtt az volt az 
általános vélemény, hogy minden nagy partraszállási 
hadműveletben néhány napon belül állandó kikötőket 
kell elfoglalni, különben fel kell adni. A szövetségesek 
által most kifejlesztett partraszálló felszerelés, köztük 
a harckocsikat partra szállító klsebb-nagyobb hajók, 
a »kacsák« és egyéb járművek sokban enyhítették az 
állandó kikötőktől való közvetlen függést... A partra 
szálló járművek új típusainak megjelenése azonban 
semmi esetre sem jelentette azt, hogy ezután már 
nincs szükségünk kikötőkre... Mivel a velünk szem
ben álló ellenséges védelem kizárta annak lehetősé
gét, hogy azonnal megfelelő kikötőket foglaljunk el, 
olyan eszközökről kellett gondoskodni, amelyek az 
utánpótlást megvédik a viharok hatásától... Ennek a 
problémának a megoldására olyan tervet fogadtunk el, 
amelyet sok gúnyolódó egyenesen fantasztikusnak 
minősített. Ez a terv -  mesterséges kikötők létesítése 
volt Normandia partjain.”

1944. január 24-én döntöttek végleg a mesterséges 
kikötők és a hullámtöró gátak dolgában. „Mulberry” 
(Szeder) nevet adtak a mesterséges kikötőnek, „Goos- 
bery” (Egres) lett a hullámtöró neve. A brit és az 
amerikai partraszállási szakasznak egy-egy Szeder ju
tott, azonkívül öt Egrest kellett berendezni. A mester
séges kikötőket jórészt az angolok építették, úgyhogy 
azok központi konstrukciós egysége egy óriási beton
hajó volt, a „Phoenix”. A doboz alakú nehéz keszono- 
kat úgy vontatták át az angol kikötőkből a norman
diai partok elé, majd elsüllyesztették, s így a hullám
verés ellen biztos védelmet nyújtottak. A hullámtöró 
gátakat tanyahajókból állították össze. A terv az volt, 
hogy saját energiaforrásukkal gyorsan elérik a had
színteret, a megfelelő helyen elsüllyesztik őket és 
ezután négy-öt nap alatt kialakíthatók a gátak. Chur
chill írja, hogy Tannant admirálisnak 8000 yard tanya
hajóra volt szüksége.” Majdnem mindet megszereztük 
70 régi kereskedelmi hajó és 4 kiszolgált hadihajó fel- 
használásával. Elvárjuk, hogy az amerikaiak is segít
senek. Körülbelül a hajók felét ők bocsátották ren
delkezésre..”

KÖVETKEZIK: Bevetésre készen -  A  
megtévesztett hírszerzők -  Mikor és 
hol? -  Még egy hónap -
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ÉRDEKESSÉGEK 
A SZABADKAI 

SZÍNHÁZ 
MÚLTJÁBÓL

-—  __________________________________________ ii.

T\ /TI ikor 1896-ban bevezették a színházba 
KVfl a villanyáramot tűzmentes, vasbeton 

J U L I  mennyezetet is készítettek, új vészki
járatokat csináltattak, a petróleumlámpákat 
eltávoították, meg számtalan mennyiségű vas
létrát szereltek az utca felőli falakra.

Drága záporkészülékkel látták el, amely
szükség esetén vízzel árasztja el az egész szín
padot. Ezenkívül mind a városi, mind az ön
kéntes tűzoltótestület egy-egy osztaga teljesí
tett előadás idején szolgálatot. Mégis mi tör
tént?

A  rendőrhatóság elrendelte a színház kö
zönsége testi épségének érdekében, hogy az 
ö s s z e s  a j t ó k ,  még előadás alatt is, n y i t -  
v a  l e g y e n e k ,  hogy „esetleges baj esetén a 
közönség gyorsan távozhassák” ...

Csakhogy a derék tűzoltóság a szót, hogy 
. . n y i t v a ” , úgy értelmezte, hogy mind a tíz
húsz ajtó szárnya tárva-nyitva álljon és csak 
vékony pokróc legyen rajta.

Beköszöntött a tél minden szépségével, ám 
kellemetlenséget okozott a színházba járó kö
zönségnek. Kemény tél volt, Palics vize befa
gyott, a hőmérő mínusz 15 fokot mutatott, az 
emberek még télikabátban is fáztak.

A  derék színigazgató a közönség kedvéért 
derekasan fűtette a színházat, melynek néző
terén két nagy kokszkályha ontotta a hőt és 
barátságos meleget is árasztott volna, ha ne
vetségesen hangzó rendeletet nem értelemzik 
rosszul. Rendelet pedig volt, amelynek utasítá
sára csak vékony pokrócok fogták fel a néző
térre betóduló hideget. Didergett a közönség -  
a meleg pedig kiáramlott az utcára.

A  Bácskai Hírlap munkatársa dideregve 
hért este felvilágosítást az ügyeletes tűzoltó- 
őrmestertől, aki ezt válaszolta:

-  Ez miniszteri rendelet!
~ No, a főispánunk bizonyára hűséges kor

mánypárti férfiú, de ha neki ezt felelte volna 
az őrmester úr, esküszöm, nemcsak a rendele
tet, de a minisztert is elküldte volna v l a h o -  
vú- .. Grönlandba! -  elmélkedett az újságíró.

1903 tavaszán a szabadkai színházban ven
dégszerepeit Küry Klára, a magyar operett
színjátszás üdvöskéje. A  Casanovában lépett 
fel és a diákság olyan lelkesedéssel ünnepelte, 
amilyenre aiig volt példa színházunk törté

netében. Előadás után megvárták a művésznőt 
a kiskapuban: Sziebenburger Károlynak, a 
színügyi bizottság elnökének karján lépett ki 
és foglalt helyet a reá várakozó bérkocsiban. 
A  lelkes diákokat az sem zavarta, hogy taná
ruk ült a kocsiban, hiszen a népszerű Táti, az 
elnök, tanára volt a gimnáziumnak, megro
hanták a fiákért, kifogták a lovakat és nagy 
diadallal húzták a Nemzeti Szállodáig (volt 
Zágreb), ahol Küry Klára lakott... Híres nagy 
generáció volt ez, mert a kocsit húzó diákok 
között ott volt Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, 
Fenyves Ferenc és Műnk Artúr is... Nagy di
vatja volt ez a kornak és a szabadkai diákok 
sem maradhattak le más városok diákjai mö
gött.

ikor 1896 tavaszán Halmay Imre gyen
ge társulata elhagyta a várost, a szín
ház igazgatójává a tanács Pesti Ihász 

Lajost választotta. A  színház nagyon látoga
tott volt, mert a kiváló szakember a vidék leg
jobb erőiből válogatta össze tagjait, akik k i
fogástalan játékukkal, gyönyörködtették a 
nézőket. Nagy derültséget keltett a város kö
zönsége körében a Szabadkai Hírlap színházi 
tudósítójának egyik cikke, amelyben ezekkel 
a szavakkal fordult az igazgatóhoz:

„Lám milyen szerencsés Ön, elődjének n a g y  
volt a nézőtér, Önnek túl k i c s i n y .  Elődje 
a közönség hiánya miatt állott közel a csőd
höz, ön helyhiány miatt lesz nemsokára virilis
tává (nagyadózóvá); Elődje a nyereség kraj
cárjaival sem tudta megtölteni zsebeit, ön ké
jes gyönyörrel a r a n y a k a t  csörget azok
ban“ !

GARAY Béla

KOPECZKY NY0M D0-KÁIN

Duguljunk be!
Avagy minden rést időben betömni

— U go rj a klozetba és húzd 
m agaddal a főnöködet is! 
(Átm ásított mondás Kopczky  
László  Finiséből. Csak azért, 
hátha valaki ezt nem olvasta.)

-  Még egy szó és elverlek, mint szódás a lovát.
-  Rendben, t e  apám is azt mondta.
-  Mit?!
-  Jobb adni, mint kapni.
-  Okos ember volt. Mit tevékenykedett?
-  Bokszolt.
-  Engem ugratsz valahova?!...
-  Nincs főnököm.
-  Hagyjuk békében. Ma szombat van.
-  Igen, a tévé is színesben benyekeregte.
-  Nagy stósz!
-  Ma nem drágult meg semmi.
-  ?!
-  Szombaton az árhivatal nem dolgozik.
-  Csússz el, mint a türdőzók.
-  Erről ju t eszembe, hogy ott van tekepálya is.
-  Némelyik pincér úgy megvágja a vendéget, 

mint egyesek a tekegolyót.
Most olvastam, lerakták az új szeméttelep alapkö
vét.

-  Kinek az agyrémszolgálata adta ki ezt?!
-  Ez a legjobb whisky, amit a szemetesek visz

nek majd ki -  új árban.
-  Milyen ágyban?!
-  Fog
-  Mit fog?!
-  Aludnia . ..A  szemetes ebben a nyári szeszélyes 

melegben nem bolond melózni.
-  Hagyj békében a P. Howardi egyetemeddel, 

nem vagy te olyan nagy Kópé!
-  Ismered azt a festékes viccet?
-  Nem. Talán hiánycikk?
-  Dehogy, de most már kopj le!

LŰCS Szajos
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Kutyaszív
„K ö lyökku tyának még tisztára  o lyan vo lt 

az én B ogaram , a ká r a  többi hasonszőrű 
társa. Játékos, m indenbe belekapó, hem per
gő, vakkan tga tó  kis gom olyog. Enn iva ló , 
nekünk gyerekeknek a szemünk fénye. A  baj 
ta lán  ott kezdődött, hogy túl korán válasz
tottuk  el az any já tó l. Szopn ia  kellett vo ln a  
még, íz le lgetn ie  az anyatejet, kergetőzni a 
testvéreivel. Ta n yára  került, bárányok kö
zé. B irka te je t szopott, bárányokkal hem- 
pergett, kergetőzött. Más kutya nem is vo lt 
a tanyán, csak b irkák  és bárányok m inden 
felé. Kész csoda, hogy u ga tn i nem fe le jte tt 
el. N em  fe le jte tt el, de fu rá n  u ga tott: véko
nyan, e lnyú jto ttan . N em  vo lt ez ugyan bé- 
getés, de nem  vo lt kutyaugatás sem. O lyan  
volt, hogy m egria d ta k  tőle a b irkák, a bá
rányok szertefutottak, ha a B ogá r felem ás  
hangján  u g a tn i kezdett. K i  is m a rtá k  m a 
guk közül ham arosan. A z  ig a z i kutyát kény
telen-kelletlen befogadták volna , a lá b ik rá 
ju k b a  harapót, az o lda lukba  m a ró t; befo
gadták volna , a saját képükre fo rm á ltá k  
vo ln a  az idegen bárányt is. A z elbárányo- 
sodó p u lit  nem tűrték meg m aguk között: 
nem lett hát belőle n yá jőrző  kutya.

K óborlá sra  adta  a fe jé t, bolyongott össze
vissza, s egyszer csak fölszedték, m agukhoz 
édesgették a cirkuszosok. Nem  cirkuszi ku
tyának szánták, úgy gondolkodhattak, hogy 
a p u lit  rem énytelen id om íta n i, ponyvás
szekerük u tán  kötötték, hadd tra p p o ljo n  a 
poroszkáló lovak  nyom ában, ha pedig le
táboroznak, őrizze kis szegénységüket. H a 
m a r rá jö ttek  azonban, hogy bégetésszerű 
fu ra  ugatásáva l képtelen távo l ta rta n i a 
to lva jokat. H ogy mégsem verték el m aguk
tól, k izá rólag  a  m agányos öreg bohócnak 
köszönhette. A k in em  megesett a szíve ra jta , 
ponyvá ja  a lá  foga d ta , s lopva  elkezdte ta- 
n ítga tn i. R en d k ívü li eredményeket ért el ve
le: B ogá r h ihetetlenül id om ítha tónak  b i
zonyult. M egtanu lt m indent, a m it a törté
nelem során eddig a  cirkuszi kutyákkal 
m egtaníto ttak . A  legkülönfélébb zenére tán 
colt, k izá rólag  két lábon já r t ,  bukfencezett, 
szaltózott, kerékpározott, hölgyeknek kezet 
és lábat csókolt és más efféle bolondságokat 
csinált. Úgy m ondják, a legvégén még az 
em beri beszédet is e lsa já títo tta , s m egtanu lt 
énekelni. Képzelheti: az öreg bohóc országra  
szóló sikereket ért el vele. Hozzám  pedig  
v a la m i ördöngős m ódon m in d ig  e lju to ttak  
a hírek sorsának a lakulásáról.

Aztán  ahogy öregedn i kezdett, m in t jó l 
lakott bolhák, k iszóródtak belőle a csodák, 
a m utatványok, néhány év a la tt m a jd  m in 

a s a s  —

dent elfelejtett. Csupán a két lábon já rá s  és 
a kézcsókolás-lábcsókolás ra ga d t meg ben
ne élete végéig. M ive l a cirkusznál többé hasz
nát nem  vehették, pá rtfogó ja , az öreg bo
hóc ped ig m á r réges-rég ha lott volt, ismét 
kiebrudalás lett a sorsa. F u ra  m ódon azon
ban most nem kellett kóboro ln ia , egykettő
re gazdára  lelt, sőt gazdákra : az emberek 
kezdték kézről-kézre adn i, szinte versengtek 
a kegyeiért. Gyorsan cserélődő gazd á i a 
tenyerükön hordták, s fűnek -fánák  eldicse
kedtek csodálatos képességeivel: kézcsókolá- 
si és lábcsókolási művészetével. M ert ekkor
ra  m á r művészi sz ínvona lra  emelte a kéz- 
és lábcsókolást: n a gy v ilá g i módon, ha lla t
lan e leganciáva l és könnyedséggel tudott 
kezet csókolni. H ölgyeknek és uraknak, e lv 
társaknak és elvtársnőknek válogatás nél
kül. A  jó lé ttő l m in d in ká bb  elhízott, m ond
h atn i: m eg ja vu lt eleven cá fola taként a 
közmondásnak, m iszerin t kutyából nem  
lesz szalonna. Érdekes m ódon azonban, 
gazdái hiúságának bárm ennyire  is hízeleg
hetett csodaebük messze fö ld ö n  híres tu
dom ánya, egy-két hónapná l tovább egyikük  
sem ta rto tta  m agánál. H a m a r terhessé v á l
tak szám ukra nyáladzó kutyacsókja i és 
természetellenes testtartása. B ogá r szeren
cséjére kéz- és lábcsókra áhítozó ú j gazda  
m in d ig  akadt.

N agyon  öreg v o lt m ár, a m ik o r visszake
rü lt hozzám. Szertelen gyerkőcből im m á r  
én is m egfon tolt fé rfiem b er lettem. A m ik o r  
a legelső a lka lom m al alázatosan m egha jo l
va  a cipőm et a ka rta  megcsókolni, nem tud
tam  türtőzte tn i m agam , undorod va  oldalba  
rúgtam . F ö ld ön tú li fá jd a lo m m a l üvöltötte  
el m agát, aztán mély hangú, dadogó ugatás
ba kezdett. M egdöbbenve h a llga ttam : m in t
ha rég elfeledett nyelven s ira tó t énekelt vo l
na  va lak i. V á ra tla n u l nekem ugrott, a láb
ik rá m ba  m art. E kkor m a rh a to tt életében 
először em beri láb ikrába. A  legcsekélyebb 
fá jd a lm a t sem éreztem: egyetlen fog a  sem 
v o lt m á r az öreg jószágnak. Ú jbó l és ú jbó l 
nekem ugrott, de még csak a nadrágom  szá
rában  sem tudott kárt tenni. Legfeljebb k i
csit benyálazta. M érhetetlen csodálkozást 
véltem  felfedezni homályos tekintetében, és 
nagy-nagy szom orúságot; aztán h irtelen  
m egrázta  m agát, m in tha  va la m i pa rtta la n - 
feneketlen v ízből m erü lt vo ln a  fö l, s ott a 
lábam  előtt k im ú lt szegény. E lv ittem  egy 
ismerős á llatorvoshoz, fö lbonco lta ttam . Ter- 
mészettellenesen nagy szíve volt, á llt  fe j
csóválva szánalmas teteme fö lö tt  az á lla tor
vos, soha még nem lá tta m  ekkora kutyaszí
vet. S ezt a hatalm as szívet va la m i rend k í
v ü l erős sokk érhette: egy szem pillantás a la tt 
kettéhasadt.”

D U D Á S  K á ro ly

A

Miért 
jó a 

kutyának?
fe leségem  rettegett. Ha kutyát ho
zunk a házba, akkor a gyerek  gilisz- 
tás lehet. N em  sikerült m eggyőz

nöm  az ellenkezőjéről. A  fiam nak azt ta
nácsoltam, hogy ebben az ügyben szólal
jon  fe l erélyesen. B izonyos idő elmúltá
va l sikerült a cseles megoldás. A  mama 
kedvence csatát nyert. Nekünk kettőnk
nek m egengedték, hogy  kutyát hozzunk 
a házba.

A  fiam  azonnal elh íresztelte az utcában, 
hogy  van nekünk egy  kiskutyánk, m ert 
a mama végre beadta a derekát. A  gyerek 
sereg a m i utcánkból és a szom szédság
ból m inden áldott nap felkeresett bennün
ket. P ed ig  m i nem  osztogattunk sem lisz
tet, sem mosóport, sem kávét. A  kiskutyát 
akarták látni.

A  fe leségem  végü l va lahogy megtudta, 
hogy  az állatot tu la jdonképpen én csem 
pésztem  be a házba. Büntetést kaptam. 
M ost én őrzöm  a gyerekeket, a lakást és a 
kutyát. Ez van . . .  kérem  szépen. Ebből 
a tésztából én nem  kértem, de . . .  m it lehet 
tenni?

A  gyerekek  időnként ráunnak a kutyára 
és nagy csatazajjal az utcára roháímak. Én 
ilyenkor lassan becsukom  az ajtót és 
„négyszem közt”  maradok vele. Nézzük 
egymást. Kétszer-három szor m egcsóválja 
a farkát. M inden je l  arra utal, tudja, m it 
érzek iránta, de azzal is tisztában van, hogy 
nem  le lkesedik  érte épfcien m indenki a 
házban. M egsim ogatom . Ekkor m egnyalja 
az ujjaimat, m osolyog rám, em berek, a fe 
jé t le fek teti a m ellső lábaira, lehunyja a 
szemét. M intha azt mondaná: N em  avatko
zom  én bele az em berek közti v iszonyok
ba. H át nem okos kutyuska?

A  feleségem  a szomszédban: én pedig 
őrzöm  a házat és a kutyust. A z  eb alszik. 
Nézem -nézem  a kedvencem et és gondo l
kozom . M ilyen  jó  is neki, hiszen m indenki 
szereti, becézi, neki m indent szabad és a 
bűneit is m egbocsájtják.

A  kutya nem  m osogathatja el az edénye
ket, nem  parancsolnak rá, hogy  bájosan 
v igyorog jon  a szomszédasszonyra, aki a 
fe leségem  je len létében  minduntalan ró
lam  pletykál, nem  ve ti le a c ipőjét sem, 
am ikor belép  az előszobába. Én viszont 
erről a csekélységről m indig m egfe ledke
zem. A  feleségem  korholása term észete
sen nem  marad el. M ondja: „M ikor tanu
lod m eg végre, hogy  a c ipőket az előszobá
ban kell hagyni? N ézd  m eg a fiadat! M in 
dent tő led  tan u l. . .

Ilyenkor valam i m arokra fog ja  a szíve
met. Van bennem  valam i a gyerm ek i dac
ból, de ugyanakkor a bűntudat is gyötör, 
m ert a feleségem nek hellyel-közzel igaza 
van. A z  álm odozás kerít hatalmába. Én 
belebú jok a kutya bőrébe: a kutya pedig  az 
enyém be.

Ha kutya vagyok, akkor nem  muszáj 
hajnali ötkor elhagyni az ágyat, nehogy 
elkéssek a munkáról. Hajnalban alszik az 
em ber legédesebben. A k k or szundítok el, 
am ikor kedvem  tartja és akkor hagyom  el 
az irodát, am ikor akarom, vagy  nagyon 
unom magam. Ha kutya lennék, akkor 
büntetlenül megugathatnám a főnökö
met.

M ilyen  kár. B elő lem  sohasem lesz ku
tya.

P A N C lÓ  Iván

.1 9 8 4 , augusztus 10 .
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VÁRJUK, 
VÁRJUK

Arra lettem figyelmes, hogy valamit 
beszél a rádiói

De úgy Is kell nekem, miért kapcsolom 
bel

Szóval, azt mondja a drága: nyári
járatok, háromszor hetente, a tenger
partra ..

És ez már blőd: ki megy oda -  három
szor hetente?

De tovább is van: Indul az autó
busz Újvidékről 6 óra 8 perckor, Kar- 
deljevón van (az autóbusz!) 12 óra 17 
perckor, Bárba érkezik (az autóbusz!!!) 
21 óra 11 perckor...”

Kapkodok az órám után: Ha nincs rajta 
másodpercmutató, neki sem vágok az 
útnak!

De utazom frissen -  Magyarcsernyére, 
mert ha legújabban ilyen pontosak a 
buszok... Aztán pedig mert ott van dol
gom, azért is.

Mit mondjak: oda is másodpercnyi 
pontossággal indul a busz. Valamelyik 
másodperc 6 és 9 óra között...

Majd vázolom, jó?
Tömeg. Egyre növekvő, kétféle arca 

van: az egyik úgy tartja, hogy nem lehet 
igy bánni az emberekkel, akik fizetnek, 
mérgelődik, szitkozódik a késés miatt, 
a jogait emlegeti.

Meg az kedves mamájukat...
A másik -  okos. Sűrűbben próbál meg 

utazni, és tudja már...
Délután fél háromra vesz jegyet az 

ember. Adnak, pontosan. Pontosan há
rom dinár apró visszajáró nincs...

Rengetegen vannak, de a fél hármas 
ne izguljon: ezek az egy és két órakor 
indulót várják.

Negyed háromkor...
Végre bedöcög valami. És ez most me

lyik? Az egy órai? Vagy a két órai? A 
fél hármas kizárva. Még csak tíz perc 
múlva három...

A buszvezető szépen mondja az ide
ges kérdésre: „More, egy, kettő, kolko 
otyes, aki fetfér tülekedjen, aki nem akar 
utazni, maradjon...”

Persze hogy nem akar! Épp AZÉRT 
várakozik itt órák hosszat!...

„A fél hármas jegyekkel is tüleked
jünk?”

Azt már nem! Az majd jön -  mondja. S 
még szép tőle, mert egyesek csak hegye
set köpnek, ha kérdezősködünk.

Na persze, a fél hármas majd jön. Fél 
négykor...

De ez most mi? Hozzá vagyunk ugyan 
szokva, de ennyire azért még nem!? 
Várják a drágulást -  mondják a szakava
tottak.

És azt nem lehet bevárni a kormány- 
keréknél ülve?

De semmi baj: Nem tart az egész so
káig. Június 23-án reggel kellemes meg
lepetésre ébredtünk, azaz dehogyis vol
tunk meglepve: Megjött a várva várt 
ÁRKIIGAZÍTÁS!

Semmiség az egész: alig 50 százalék...
Megjött időre, sőt: Idő előtt.

No, most még csak az a koszos 
AUTÓBUSZ JÖJJÖN MEG!

ENGLER Katalin

1984. au gu sztu s 10 .

eleg van, emberek, pokoli meleg. A  szép 
város polgárainak többsége már-már 
attól tart, hogy a távfűtő művek be

nyújtja a számlát, hiszen nem izzadhatunk mi 
csak úgy potyára, nem igaz? Hagyjuk a hősé
get és nézzünk körül a városban, mondom a 
látogatómnak, aki az idén is megjelenik Sza
badkán. Boldogan sétáltatom barátomat az új 
parkban a vasútállomás környékén, de öröm- 
möm nem tartós, mert elhangzik az első kér
dés:

-  Autóbuszállomás még mindig nincs?
-  Még mindig néma, de a Suboticatrans tár

saskirándulásokat szervez Topolyára, Kikin- 
dára, Zrenjaninba, Újvidékre, Zomborba, Szent
tamásra.

-  Mi célból?
-  Autóbuszállomásokat nézünk, hehehe.

Beülünk a hangulatos kerthelyiségbe. Az égjük 
szaktárs kérdi a szaktárstól:

-  Nálatok sokat üléseznek?
-  A  legutóbbi ülés egybehangolt volt.
-  Hogyhogy?
-  Mindenki a saját érdekében szólalt fel. 
Ezután rendelünk egy üveg Corrida rumot

meg egy liter Sangriát. Nálunk ugyanis újab
ban spanyol itóka is kapható. Ha nem mehetsz 
Españába, akkor España jön hozzád. Ez a mi 
„spanyolpótlónk... ”

Élénk érdeklődéssel fellapozzuk a szabadkai 
sajtót. írja az újságban, hogy Belgiumban egy 
merész biciklista 15 gépkocsin repült át. V i
lágrekord. Ez is valami? Ismerek egy szabadkai 
biciklistát -  Horváth Gyurka a tanúm -, aki 
községi rekorddal dicsekedhet.

-  M it csinált?
-Pontosan 17 szemétdombon hajtott át és 

sértetlen maradt. Egy kicsit megpörkölődött a 
bajusza, mert a szemét nálunk füstöl.

-  Érdekes -  jegyzi meg a vendégem -, én azt 
hittem, hogy a községben indiánok leveleznek 
egymással.

Ezután bekapcsolják a rádiót.
-  Eladó egy kilencsszobás lakás -  mondja a 

bemondó. -  A z ár: Egymillió-háromszázezer- 
dinár.

Nem meri bemondani, hogy ez mennyi régi 
dinárban. Egymillió h á ... Mennyi? Nem tudom, 
nem vagyok én csillagász.

Az áruházban serényen működik a mozgó
lépcső és megtudjuk, hogy az idén a fehér a 
divatszín. A  hófehér arc az önkiszolgálóban 
fizetéskor, ahol leadták a vészjeleket.

Ennek kapcsán kérdi a barátom:
-  Nálatok lopnak?
-H á t . . .
-  Szégyen.
-  Miért? Ott lopnak, ahol van ... és nálunk 

van!

A  Népszínház semmit sem tesz a kirakatba. 
Nyáron senkit sem maceráinak, mert nyáron 
nem lehet összehozni a kvórumot. Jövőre meg
szervezik a telefon-üléseket. Árok Ferenc 
egyébként egy ventillátor mellett ülve elmond
ja, hogy mi az értelme a nagy hajtásnak.

A  tanulságos mese:
-  Bátor angol turisták beülnek valahol a brit 

partokon egy csónakba és áteveznek a La 
Manche-csatomán Franciaországba, ahol meg
nézik a városok nevezetességeit. É jfél után 
visszaülnek a csónakba és elkezdenek evezni! 
Végül hajnalban észreveszik, hogy a csónakot 
nem kötötték e l.. .

Nagy büszkén mondom, hogy hamarosan át
rendezik a városközpontot. A  színház pedig -  
tessék megnézni -  díszéül szolgál a belváros
nak.

-  Nem sokáig -  teszem hozzá.
-  Hogyhogy?
-  A napokban nálunk jártak az újvidékiek. 

A  színészeket békén hagyják, de az a gya
núm, hogy elviszik a tartományi székvárosba 
a színház oszlopait és a mindig sokat tapsoló 
szabadkai közönséget.

A  szívünk megreped a boldogságtól, de a 
dinnye is reped. Nem férhet bele a héjába. 
A  nap lebukik, de nálunk nemcsak a napot 
buktatják le. Este a szentjánosbogarak világí
tanak. A  távfűtő művek után meglehet, hogy az 
Elektrovojvodina is meglep bennünket egy 
csinos számlával...

BARÁCIUS Zoltán

' a m ?



26

Jég járta a határt

-  Nem jégjárt vidék ez. Messze 
innen a Tisza, meg a Maros. Tíz 
éve nem volt ilyen „égi áldás”  erre
felé -  bök a botjával a faluszél irá
nyába Igaz Béla majdánl termelő. -  
Hogy most miért jött, nem tudhatjuk 
-  mondja aztán, és maga elé néz, a 
szürke aszfaltra.

Nincs még nyolc óra, és a nyolc 
órakor érkező autóbusszal jönnek á 
törökkanizsai kataszterből, hogy a 
kárral kapcsolatos teendőket intéz
zék. Addig Gyémánt Ferenc, a helyi 
iroda vezetője mesél arról a bizo
nyos július 2-áról.

Szárazság és jég

Majdánban és Rábén, amelyek 
nemcsak közel vannak egymáshoz 
a jugoszláv-magyar-román hármas
határ által meghatározható terüle
ten, hanem egyetlen helyi közössé
get Is képeznek, 628 ember él. Fal
vaihk elöregedését bizonyítja az a 
statisztika, amelyet ifj. Gyémánt Fe
renc, a helyi iroda vezetője tesz 
elém. A július 20-ával lezárt adatok 
szerint a 628 lakosból 380 ember 
idősebb 56 évesnél. A felénél tehát 
több. A gyerekek száma mindössze 
46. Hozzájuk számíthatjuk még azt 
az 59 fiatalt, aki még nem ünnepelte 
meg a 20. születésnapját.

-  Tudják, az idén olyan örömmel 
mentünk a határba kapálni, ekézni, 
tenni-venni -  mondják a helyi iroda 
előtt várakozó, jobbára idős embe
rek. -  Szépen volt eső, jó  termés 
ígérkezett. Mert előtte szárazság 
volt, még korábban pedig a talajvi
zek pusztítottak. Úgy látszott, most 
minden rendben lesz. És aztán jött 
az a július másodika. Beborult az ég, 
hirtelen elsötétedett, és már hullott Is 
a jég. Pedig nem látszott olyan ve
szedelmesnek. Amikor kimentünk a 
földekre, volt mit látnunk.

A búza aratását csak azokban a 
napokban kezdték volna. így a jég  
aratott le. Volt, aki egy holdról csak 
három zsák búzát hozott haza a 
kombájnozás után. Kicsépelte a jég  
a kalászokból á magot. Látni is most, 
majd egyy hónappal később, hogy a 
tarlókon szépen sarjad az új vetés, 
amely tulajdonképpen nem az. Az el
szórt, a kalászokból kivert mag nyo
mán zöldéi a tarló...

„Danoltunk is..

A dimbes-dombos tájon barangol
va figyeljük, milyen nyoma van az 
ítéletidőnek. A kukoricatáblákon látni 
a kárt, de a növény nem hagyja ma
gát. Fönt új leveleket növeszt, a 
megtópett alsó levelek pedig sár

gulnak. De lesz-e ereje a kukori
cának, hogy kinevelje a csövet, hogy 
teremjen? És milyen lesz a cső, 
milyen a mag? Üszögös? Ezekre a 
kérdésekre ma még nem tudják a 
választ a majdániak.

-  Azon az estén összejöttek itt a 
kocsmában az emberek. Talán bá
natukban kezdtek inni, néhányan be 
is rúgtak. Kínjukban, a fájdalomtól -  
magyarázza Ifj. Gyémánt Ferenc.

-  Berúgtunk bizony többen is -  
mondják az emberek - , még danol
tunk is a végén. így volt, akár szé
gyen, akár nem. De hát mit lehet 
olyankor csinálni?

Biztosítva csak kevés földterület 
volt, így aztán nem sokat segít az 
embereken, hogy a község elengedi 
az adó egy részét. Mert termés 
nincs, a magot a földbe vetették, a 
munkát belefektették, a műtrágyát 
elszórták, a szolgáltatásokat ki kell 
fizetni. Pár évre mindenkit vissza
dobott ez a jégverés. Olyan ez, mint 
amikor a gyári munkásnak tönkre
megy a vállalata...

Csönd volt a faluban. Napokig 
hallgatagon, némán jártak-keltek az 
emberek az utcákon. Senkinek sem 
volt kedve szólni, viccelődni, még 
beszélgetni sem nagyon. Úgy tart
ják, hogy a parasztember ilyen. Csak 
belül fáj neki, ha fáj valami, nem mu
tatja kifelé, hogy m l bántja. Nem pa
naszkodik. Megpróbál mást vetni a

földbe, mert „egy évben kétszer tán 
nem csap le az istennyila’’ . ..

Láttuk a jégverte földeket. Láttuk 
a földből alig kibújt kukoricát a majd 
két méter magas tábla mellett. Két 
nemzedék egy évben. És nem siló- 
kukorica került a paprika helyére,

amelyet a jég idő előtt leszüretelt. 
Szép, szabályos sorokba vetette jú 
liusban a kukoricát Molnár Mihály 
rábéi termelő. „Száznapos kukori
ca”, há az októberi fagyok megkí
mélik, még lesz valamilyen termés, 
így tartják errefelé az emberek.

A kataszterből érkezett bizottság: Szabó Margit és Radovan Belanóiő 
Kocsis Imre adatait egyezteti.
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A Tanyaszínház sem 
jön...

Amikor Észak-Bánátot jártuk, ép
pen Pádén vendégszerepeit a Ta
nyaszínház. Ott a helybeli vadászok 
újságolták, hogy „lőttek valamit a 
színészeknek", mert az előadás 
után illik megvendégelni a modern 
vándorkomédiásokat. Majdánra és 
Rábéra az idén a Tanyaszínház sem 
látogat el. Messze van kerékpáron 
ez a két falu, nem vállalják a hosszú 
utat a trupp tagjai. így tudják a hely
beliek. De lehet, hogy más oka van a 
komédiások elmaradásának. Pedig 
azelőtt rendszeresen, minden év
ben jártak erre...

Domonkos Ottó hagymaföldjére 
vezet ki bennünket a helyi iroda 
főnöke. Mutatja a félholdnyi mag
hagymát, amelyet a szó legszoro
sabb értelmében letarolt a jég. Az 
apró, fekete magokkal teli hagyma
fejek a földön, a vastag szár itt-ott 
már rothadásnak indult. A tulajdo
nos, aki egyébként a helyi szövet
kezetben mezőgazdasági techni
kusként dolgozik, szép jövedelmet 
várt ettől a mintaparcellának tartott 
hagymaültetvénytől. A jégverést ó 
sem kalkulálhatta be...

A helyi iroda előtt öt-hat ember 
ácsorog. Ifj. Domonkos Lajos, Igaz 
Béla, Mészáros Lajos, Török Lajos, 
Kocsis Imre, Szabó Borbála, Lévai 
Mária, Hideg Dóra diáklány. Mind
annyian a kataszterieket várják, ók  
az utolsók, akik ebben a két kicsi fa
luban jegyzőkönyveztetni akarják, 
hogy melyik földdarabban mi volt, és 
mekkora benne a kár. Törökkanizsá- 
ról -  éppúgy, mint az előző napokon 
-  Szabó Margit és Radovan Belanőió 
érkezik. Nyilvántartásba veszik a be
jelentést, egyeztetik a telekkönyvek 
adataival azt, amit az emberek 
mondanak.

„Cifra dolog ez...”

Kocsis Imre ül a kéttagú községi 
bizottsággal szemben, és mondja, 
hogy hol, melyik határrészben, me
lyik darabban mit vetett.

-  Rábéi határ? -  kérdez vissza. 
~ A z is az enyém, de azt mi szóregi 
határnak hívjuk. Meg a Nyilason, 
meg az óbébai határban is van föl
bem. Nézzék csak meg, keressék 
meg a füzeteikben.

Megkeresik, megtalálják. Csak 
agy hold marad vitás. Meg a kártétel 
nagysága körül akad egy kis csön- 
bes vita.

-  Levél nélkül maradt a répa. Az 
mér nem 30 százalékos kár ám... 
Be a kertben, a háznál nincs nagy

kár -  magyarázza Kocsis Imre. -  
Csak a veteményt tarolta le a jé g ...

Aztán olyan határrészeket nevez
nek meg a majdáni és rábéi terme
lők, amelyeket ismernek a kataszte
riek, de amelyek nem szerepelnek 
a hivatalos iratokban. Nyomás, Nyi
las. Eszembe jut, hogy egyszer utá

lna  kellene járni, honnan erednek 
ezek a nevek, miért éppen így hív
ják az emberek egy-egy település 
körül a határ egy-egy részét.

Tavalyelőtt osztályozták egyéb
ként újra a földeket ezen a vidéken.

-  Nagyon cifra ez nálunk -  magya
rázza ifj. Gyémánt Ferenc. -  A föl
deket cserélték, de nem írták még 
át. így aztán előfordul, hogy hosz- 
szabb ideig kell egyeztetni a katasz
teri adatokat az emberek szerződé
seivel, papírjaival. A végén azonban 
mindig megkerül az „elveszett" egy
két ho ld ...

Bizottságok, becslések

Szabó Margit és Radovan Belan- 
éic napok óta Majdánra és Rábéra 
járnak. Kollégáik a többi Törökkani- 
zsához tartozó települést, Orosz- 
lámost (Banatsko Arandelovo), Ke
reszttúrt (Krstur), Gyálát vették sorra.' 
Meg Podlokányt. Vlado Perovió, a 
községi kataszteri hivatal elnöke tá
jékoztat bennünket arról, hogy mek
kora a jégkár a község területén.

-  Törökkanizsán összesítve 30 
százalék körül mozog a kár. A leg
jobb földeket érte az elemi csapás. 
Gyálán 90 százalékos kárt okozott a 
jég a vetésekben, Keresztúron 8 0 -  
90 százalékát tette tönkre vetések
nek, Majdán és Rábé körül 80 szá
zalékot állapított meg a bizottság. 
Oroszlámoson 40 százalékra be
csüljük a kárt. Az adatok nem vég
legesek, hiszen nem tudni még, 
hogy mit tehetünk a kukoricával, 
hogy kiheveri-e ez a növény a jég
verést. A korai árpa száz százalék
ban megsemmisült. A búzáról hallott 
az emberektől, a paprikáról, a do
hányról, a cukorrépáról, a naprafor
góról is. Tudja, itt sokan kölcsönöket 
vettek fel, a betakarítás után kellett 
volna visszafizetniük. Most miből fi
zetnek az emberek? A tartományi 
kárfelbecslő bizottság községünk te
rületén 170 milliárd régi dinárra be
csülte a jégverés okozta károkat. A 
mi helyi bizottságunk is ekörül álla
podott meg. Igazuk van az embe
reknek, amikor azt mondják, hogy 
évekre visszavetette őket ennek a 
július másodikának délutánja. Mi 
megtesszük azt, amit megtehetünk, 
bár ezzel nem sokat segíthetünk, 
csak enyhítünk némileg a bajokon...

A kataszteri hivatal ajtaján ki-be 
járnak az emberek. Egymásnak ad
ják a kilincset. Jönnek bejelenteni a 
kárt. Szomorúak, lehangoltak, ide
gesek. A társadalmi szektorban ha
sonló a helyzet. Ahol végigment a 
jég, ott pusztított. És a jég nem vá
logatott. A szövetkezetek, birtokok 
földjeit is sújtotta.

Ha rakéták lennének...

Az utóbbi években és az utóbbi 
hónapokban itt, Vajdaságban na
gyon sok kárt okozott a jégverés. 
Nem nagyon értik Rábén, de más
hol sem, hogy miért nincs a tarto
mánynak, az ország legnagyobb ga
bonatermő vidékének jégelhárító 
rendszere. Mert nincs. Akiknél a 
mezőgazdaság nem ennyire szá
mottevő jövedelemforrás, azoknál 
vannak rakéták, elhárítórendszerek. 
A július 2-i jégesővel kapcsolatban 
elterjedt az a mendemonda is, hogy 
akiknek vannak rakétáik, azok „ide- 
hajtották” Vajdaság fölé a jég felhő
ket. Persze, mondanunk sem kell, 
hogy ez lehetetlen, hiszen a jégfel
hőket rakétákkal nem „terelni", ha
nem megsemmisíteni szokták. így 
aztán úgy kell értelmeznünk ezt a 
„szakszerű magyarázatot", hogy az 
emberek tehetetlenségükben hisz

nek az ilyen mesében. Mert „ha ne
künk is lenne rakétánk... ”

Vajdaságban több alkalommal is 
kiszámították eddig, hogy mennyi
be kerülne egy ilyen védelmi rend
szer kiépítése. Nemcsak rakétaki
lövő állomásokat, hanem megfigye
lőszolgálatot, radarberendezéseket 
is kellene létesíteni. A számítgatá- 
sok időközben mindig elavultak, 
mert mire hozzáláttunk volna a meg
valósításhoz, addigra az árak elsza
ladtak”. A legújabb becslések szerint 
ez a rendszer jelenleg egymilliárd 
dinárba kerülne, a karbantartás és 
üzemeltetés költségei pedig évi 500 
millió dinárt igényelnének. Ugyan
csak a legfrissebb adatok közül való 
az, amely szerint csupán az idén 
tízmillióról dináros kárt okozott a jég
verés a vajdasági földeken. Kétség 
tehát nem fér hozzá: A megoldást a 
jégelhárító rendszer kiépítése jelenti 
tartományunk számára.

Aki kételkedne ebben, járja össze 
Törökkanizsa és Zombor község fal- 
vait...

NÉMETH János

(SZABÓ Attila felvételei)

1984. augusztus 10 .
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SZÁDEG CSÚBAK
(Irán)

2 . (befe jező ) rész

férfira gondolt, aki az első volt az életé
ben ... Édes és nyugtalanító emlék volt ez. 
Arra a kéjre és arra a megbánásra mindig 

Is emlékezett. Sohasem felejtette el azt a nyári 
délutánt a gazdája fiával a búzamezőn. Élete nap
jainak eseményeit azóta is mindig annak a napnak 
a perceihez mérte, és a lelke legmélyén sokat áb
rándozott róla. Néha azt hitte, hogy azzal a nappal 
kezdődött a szerencsétlensége. De most már fel
fogta, hogy ez volt a sorsa, a kiszmet, hogy aznap 
kénytelen volt megtenni, amit tett, és ma is kényte
len. Mégis, a gazdája fia illatszerének aznapi jó 
szagára midig élénken visszaemlékezett. Sok
szor érezte azóta ugyanazt a szagot más férfiakon, 
ebben a városban, ebben a házban is ..; De most 
egyszerre csak eszébe jutott az az idő, amikor már 
nagy lett a hasa, és megkövezték, és kizavarták a 
faluból. Bármennyi orvosságot vett is be, akár
mennyit verte is a hasát ököllel, lovagolt öszvér
háton, hordott vizet a kútról vederszámra, a gyerek 
nem ment el, és nem ment el. De amikor kilenc hó
nap után megszületett, azonnal meg Is halt, mintha 
csak azért fogantatott volna, hogy őt az egész világ 
előtt szégyenbe hozza, és azután meghaljon... 
Viszketni kezdett a hónalja. Ahogy megvakarta, 
már meg is szakadt képzelődésének fonala.

-  Dzsejrán, kedvesem, légy szíves, ha nem nagy 
fáradság, hozzál be egy parázsforgatót. Derék lány 
vagy, köszönöm. Nem is tudom, hogy történt, egy
szerre csak jéggé hűlt ez a korszi.

Dzsejrán letette a kezéből a mosdóvizes tisztál
kodóedényt a szoba sarkába; kezét, melyről csur- 
gott a víz, a szoknyájába törölte, és így szólt:

-  Itt dögöjjek meg, ha meg nem bolondult ez a 
krapek. Ahogy keres pár garast, idegyün, és annak 
a vén szipirtyónak a markába szórja. Asziszi, hogy 
abbul még nekünk is leesik valami.

Áfáq megkérdezte:
-  Kirül beszélsz?
Dzsejrán haja az arcába hullott, ahogy a parázs- 

zsal telt réz-félgömböcskét hosszú láncánál fogva 
forgatta, hogy jobban felélessze a parázs tüzét, 
hogy be ne kerüljön a korszi alá, amíg még lángol
hatna. Közben azt felelte:

-H á t ez az utcaseprő. Ahányszor csak gyün, 
két-három tumánt ád ennek a vén kutyának a ciga
rettájáért. Egyre csak mondom neki: „Ne aggy mán 

■ annyit, sok lesz, mások a felit se aggyák, nem éri 
meg” , aszongya: „Ha nem adok neki annyit, nem 
ad nekem téged.” És nézd, Áfáq, hogy bánik ez 
velünk! Rosszabbú, mint a kutyával. Hús helyett an

nyi parázson süt karalábét ettünk mán, hogy máj 
szétpukkan a hasunk. Ha a kuncsaftok nem hoz
nának be néha ekkis kenyeret, süt húst, sajtot, főtt 
céklát, máj meglátnád, két nap alatt egy csepp 
erőnk se maradna. Tennapelőtt este ez a Ghorbun 
egy halformájú vizeskancsót hozott nekem. Tudod, 
Áfáq, ezüstből van. Egy tiszt házának a szemét
ládájában találta, mikor a szemetet szedte. De úgy 
nézem, észrevette a vén kutya. Nem tóm, a szoba- 
ajtóná hallgatózott-e, vagy meglátta Ghorbun kézi
be, mikó hozta. Mer amikor a Ghorbun elmenf, azt 
kérdezte: „Mit adott teneked ez a Ghorbun?” 
Aszontam: „Semmit. Mit adhatott vóna, amikor sem
mije sincs?” Afáq, kedvesem, mér aggyam neki? 
Nyavaját se adok neki. Ha tunnád, milyen szép 
kancsó! Eccer sutyiba megmutatom neked.

Áfáq nem is nagyon hallgatott Dzsejránra. In
kább a fényes kört figyelte, amelyet a parázsfor
gató írt le a levegőben. Ahány szikra csak kipattant 
belőle, mindnek az útját követte a tekintetével amíg 
csak ki nem aludt. A fejét a parázsforgató mozgásá
nak ütemére billegette a matracon. Néhány pillanat
tal azután, hogy Dzsejrán befejezte a szavait, a 
parázsforgató mozgása is megszűnt. Dzsejrán kö
zel vitte a szájához, és ráfújt. Sárga, rövidke láng 
lobbant fel belőle egy pillanatra. Erre megint lóbál- 
ni kezdte, hogy teljesen kimenjen a mérges gáz, és 
tovább beszélt:

-  Nem Is tudod még, mi vót itt tennap este. Éj
fél fele katonák meg rendőrök lepték el az udvart, 
merhogy ez a srác, aki itt a sarkon ócsón árujja 
a nyárson sűtt marhamájat meg a birkavesét, tudod 
az, aki eccer a ghombeli Álemével szűrte össze a 
levet, mondom, az a srác feljelentett minket, hogy itt 
ellopták a bugyellárisát a pénzivei, meg mindenit. 
Nálam akkor egy tökrészeg pacák vót, olyan fok
hagymabűzös, hogy az ember hányingert kapott 
tűle. Nahát, attul ippeg akkor szabadútam meg. 
Nem vót égisz éccakára ittalvó vendégem, hát 
mondok, mennyek mán, dögöljek le nyugodtan 
egyedül. Eccer csak látom, hogy a vén szlpirtyó 
rohan, mint a halál angyala, gyün, megfogja a ke
zem, hogy aszongya: „Menny a szobádba, écca
kára ittalvó vendéged gyütt.” Menek, benézek, lá
tom, nincs senki a szobába, de egy toprongyos em
ber, olyan csupa lyuk ruhába, hogy még égett rongy 
szaga se vóna, ha meggyújtanák, ott áll a veranda 
előtt az udvar túlsó végibe, és pisái, hogy a naccsá- 
gának legyen mondva. Hát ismersz engemet, máj 
megpukkantam! Aszondom: „Mér nem viszik ennek 
Zivert?” Aszongya: „Azt ippen most nyársalták fel.” 
Nahát, én erre megmontam neki mindent, ami csak 
kigyütt a számon: „Hát minden követ a sánta láb eli- 
be dobnak, hogy megbotojjon benne? Ahogy jó 
ruhás kuncsaft gyün, viszed, beülteted a magad 
szobájába, elmész három mérföldnyire, és minden 
további nélkül idehozod neki a saját nővéred já- 
nyát, egyenesen annak a strici férjinek a karjábul. 
Nekünk meg ki marad? A vak, a rühös, az uccai 
árus, az a mi kuncsaftunk. Leszakanna az ég, ha 
eccer nekünk is jutna egy rendes ember." Nem sok 
híja vót, hogy a fogajimmal apróra marcangojjam. 
Hát eccer csak látom, hogy gyün ám az a csupa 
rongy ember arrafelé, mintha csak magára vette vó
na, amit mondtam. Na, gondútam, lesz itt most 
haddelhadd! De ahogy közelebb gyütt, a viharlám
pa fényiben meglátom a képit, és máj hogy össze 
nem rogytam. Látom, Juneszali az, az első férjem. 
Ha tunnád, mit éreztem! A pusztai farkasnak legyen 
mondva! De mit untassalak a többivel? Elég az hoz
zá, bementünk a szobába, leültünk a korszi alá. Ju- 
neszalinak elállt a szava a csudálkozástú. Szeginy 
egyre csak sóhajtozott. A képe olyan lett, mint a pi
ros bársony. Egy félliter pájinkát húzótt ki a zsebibűl 
meg egy marék mandulát, és a korszi kisasztalára 
tette. Oszt mikor mán megittunk egy-két kupicával, 
aszonta: „Hát te idekerűté? Mennyit montam én te
neked, hadd ott azt a susztert, nem marad az meg 
veled. Osztán a végin engem megkéselt, téged 
meg idejuttatott. Én bizon májig se tudok rendesen 
dógozni evvel a kezemmel.” Micsinájjak, én meg 
aszontam azért, hogy ne búsujjon: „Most mán lett, 
ami lett. Énnekem nincs is itt olyan rossz dógom.” 
De ű csak rágta a szája szélit, és imádkozott arabul, 
a Korámbul. A vógin nem is maratt itt az egész éc
cakára. Nem tudott itt maranni sokkal tovább, mint 
egy órát. Aszonta, kora hajnalba megy a szomszéd 
faluba, hogy kipucojja a gödröket. Mert most klo-

zetpucoló lett. Egyáltaljába nem is akart hozzám 
nyúlni. De biz én sokat könyörögtem ám neki. 
Aszonta: „Nekem mán bűn veled lenni. Nagyon meg
bántam, hogy harmadszorra is megerősítettem a 
molla előtt, hogy végleg elválok tűled. De akkor 
mán mit tehettem? Akkor mán csak egy másik férj, 
egy mohallel után vehettelek vóna téged még eccer 
feleségül. És én még egy ilyen ideiglenes férjre 
is féltékeny tettem vóna.” Áfáq, kedvesem, el sem 
tudom mondani neked, milyen élvezet vót vele len
ni. Olyan vót, mint legelőször. Akárcsak a lakodal
munk estéjin...

Áfáq a szavába vágott, és megkérdezte:
-  Az vót ez, akirül azt mesélted, hogy azután egy 

másik asszonytul hatujjú gyereke született?

Dzsejrán lelkesedése alábbhagyott, és azt felelte:
-  Nem. Az az ezutáni férjem vót . .. De Áfáq, drá

gám, ha jól meggondojjuk, meg kell hagyni, hogy bi
zony nekünk is megvótak a magunk örömejl ebbe 
az életbe... De várj csak, ezt még nem is mondtam: 
mikor menni akart, Juneszali a zsebibe nyútt, adott 
öt tumánt, és aszonta: „Fele a tijed, felit meg add a 
háznak.” De csinálhatott akármit, én nem fogadtam 
el. Vele mentem még a kapuba is, nem hattam, 
hogy az a vén szipirtyó pénzt vegyen el tüle... 
Mikor mán elment, gyütt is az a senkiházi nősze
mély, hogy aszongya: „Én az ilyen beszédeket nem 
értem. Hónap reggel kiváltod a zsetont. Ha nem 
adott semmit, a magad pénzibül veszed meg a ma- 
dámtul. Ha nem, felírom adósságodnak. Hisz ha 
eccer kicsit kevesebbet kaptok enni, mingyán azt 
gondoljátok, hogy összedül a világ.” A végin, Áfáq 
drágám, nem hagyott békibe, míg el nem vett tülem 
egy tumánt.

Dzsejrán felemelte a paplant, és a parázsforga
tót izzó parazsával a korszi asztalkája alatti, meleg 
hamuval és kihalófélben levő parázzsal telt edény
be helyezte. Alighogy ő maga Is befeküdt a korszi 
alá, felhangzott ugyanaz a férfias női hang:

-  Marikám! Gyere drágám, vendéged jött. Siess, 
lelkem.

Áfáq megint az oldalára fordult, arccal a fal felé, 
és révedezve bámult a falra rajzolt emberke képébe.

(Baranyi Angéla és 
K azan lár Em il fordítása)
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Alfredo Bryce Echenique
(Peru)

América felfedezése
mérica olasz bevándorló család lánya 
volt. Láttál-e nála szebb lányt Limában? 
Milyen bájos az iskolai egyenruhájában. 

A tengerkék iskoláslány-egyenruhában. Már úgy 
fárasztotta, hogy iskolás lány. Iskolás lány, pe
dig menyasszony módon várja az autót, a jólé
tet, a házasságot. Pedig ásítozik az irodalom
órákon, sosem értette a matematikát, és szentül 
meg van győződve, hogy Larra pipogyaságból 
lett öngyilkos, nem romantikából. Utolsóéves 
volt, és már azt sem tudta, mit agyaljon ki, hogy 
egyenruhájában titkárnőnek mutasson. Jóval 
rövidebb szoknyát hordott, mint az osztálytárs- 
női, és a harmadik gimnzaistablúzait viselte. Amé- 
rica! América! Ha nem az apácákhoz járnál, a ta
náraid megértenének. De így mire, kire várnak 
szép lábaid a pad alatt? Végigsimított a combján, 
és elfutotta a reménykedés. Addig-addig dör- 
zsölgette, mig kicsöngettek. Az Arequipa sugár
úton szállt a buszra, és a San Martin térig uta
zott. Keresztülvágott a San Martin téren. Kicsit 
röstelkedett, hogy kék egyenruhában látják. De 
mit bánták azt a férfiak! -  Kékruhásan is megtán
coltatnám -  mondta egy dobos, ahogy kilépett 
az egyik éjszakai mulatóból. América megbor
zongott. De a zenész nem volt az esete, mint az 
az egyszálbél bölcsésztojás sem, aki naponként 
meresztgeti rá a szemét az Huancavelica utcá
ban, mikor a szülei boltja felé lejtett. De az egy
szálbél ma nem várta, és Américát ez bántotta 
egy kicsit.

Ma nem látom, ahogy elmegy és rám se néz. 
Szerelem, szerelem, szerelem. Visszatérsz. Jöjj 
vissza szerelem, jöjj vissza. A szerelem bizo
nyosságával. Visszatér a szerelem. Mert nem lá
tom, ahogy elmegy és rám se néz. Rendelek 
e9y kávét és nem gyötrődöm. Jöjj szerelem, 
érezni a szerelmet, szeretni, érezni. Régen. 
Ahogy régen. A szerelemért küzdeni, nem a seg
gekért. Látni, elmenni, szeretni. . .  Nem a segge
ket. Szerelmet érezni. Kávé, kávé. Idegek. Ideges. 
Már biztosan elment. Nem állt oda, várakozni 
fá, és az órája szerint már el kellett mennie. Ja
vul a helyzet; egy kicsit szenved, mert nem látja. 
Bizakodott. Úgy akart szeretni, ahogy már sze
retett; ahogy régen szeretett. „Lehetséges -  
mondogatta magában. -  Lehetséges.”  És emlé
kezett, hogy egyszer elájult, mert látott egy olyan 
jé nőt, hogy igaz se lehetett. „Lehetséges.”  
A Galériás Boza egyik kávézója az asztala mellől 
észrevette Martát, aki mosolyogva közeledett fe
léje. „Á  csúnya Marta. Az okos. Szeretni kéne. 
Mégsem.”  Marta ismerte Manolót. Américát is 
'smerte, és hajlott rá, hogy összehozza őket. De 
előbb beszélni akart Manolóval; tanácsokat ad
ni- Palra hányt borsó.

-  Ülj le, Marta.
-  Már biztos elment.
-  Öt perce. Iszol egy kávét?
-  Igen, köszönöm. Hát akkor, Manolo?
-  Holnap?
-  Bolond vagy, Manolo -  mondta Marta anyás

kodva. -  Fogalmad sincs, mibe keveredsz.
~ Szeretem, Marta. Nagyon szeretem.
~ Nem is ismered.
'Tudom , mit beszélek. Ne nevess ki, de van 

hatodik érzékem, vannak megérzéseim. Nem tu- 
d°m, hogy is magyarázzam, de ha egy arc eny-
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nyire megtetszik nekem, tudom, mit takar. Már 
tudom, milyen América. Előttem van, érzem.

-  És fejjel mész a falnak. Egyszer már meg
jártad.

-T e  meg a te elveid.
-  Már megjártad.
-  Az más volt.

, -Csökönyös vagy, mint a szamár -  mondta 
Marta. -  Bemutatlak neki. Miért is ne? A te dol
god.

-  Köszönöm, Marta. Köszönöm!

-  De figyelmeztetlek, hogy América minden, 
csak nem értelmes.

-N e m  az eszéért szeretünk valakit -  mondta 
Manolo, és félrenézett, mert észbe kapott, hogy 
elszólta magát.

-Am éricát talán azért a böhötöm testéért? 
Azt hiszed, ez szerelem?

-S z ó  sincs róla! -  kiáltott fel Manolo bosszú
san, mikor megállapította, hogy a keze nem re
meg, miközben a kávéscsészéért nyúl. -  Szó 
sincs róla. A szeméért. A csodaszép arcáért.

-  Meg a kishúga blúzocskájáért.
-  Nem erről van szó! Ahogy régen.
-  Hogy micsoda? Régen?
-  Nem tudom megmagyarázni -  mondta Ma

nolo de te úgyis megérted.
-  Nekem mindent meg kell értenem.
Ezek az őszinte szomorúságról és beletörő

désről árulkodó szavak elgondolkoztatták Ma
nolót. Eszébe jutott, hogy Marta többször is 
meghívta hozzájuk teára. Hányszor küldött neki 
színház- és mozijegyet! Hát ő? Mivel kedveske
dett ő Martának? Ez az első alkalom, hogy hívta, 
de most is csak azért, hogy egy lánynak mutat- 
tassa be magát vele. A nőknek két fajtája van, 
gondolta: akibe szerelmes az ember, és a Marta- 
félék. Akik mindent megértenek. Figyelte Martát. 
Csendesen kortyolgatta a kávéját. Egyetlen sza
va boldoggá tenné, és máris a szeretett nők 
fajtájához tartozna. De Manolónak nem fért ki a 
száján ez a szó. „Majd ha egyszer szakítok Amé- 
ricával -  gondolta. -  América, América lába. 
Nem, nem gondolok rá. América szeme.”

-S o h a  sincs egy filléred se -  mondta Marta. 
Majd hozzáfűzte: -  Américának pedig a költe
kező fiúk tetszenek.

-  Nem baj -  mondta Manolo. -  Chaclacayóban 
lakik, ott meg nincs mire költeni a pénzt. Csak 
fagylaltra, mozira kell, annyira csóró meg nem 
vagyok.

-  Aztán honnan szerzel autót? -  szegezte neki 
a kérdést Marta, és várta a hatást. -  Veszel? 
Ha nincs kocsid, rád se néz.

-  Kedves tőled, hogy kurvának nevezed -  
mondta Manolo méltatlankodva.

-A z t  nem mondtam. Nem is gondoltam, de 
América liba, már mondtam, hogy nem egy ész
lény.

-  Bízok a szerencsémben és a képzelőerőm
ben.

-  A képzelőerődben?
-  Majd meglátod -  mondta Manolo mosolyog

va. -  Ha tudnád, mi minden megfordul a fejem
ben.

-  Jól van, majd meglátjuk.
-  Holnap bemutatsz. Egy pillanat, és megvan. 

A többi már az én dolgom.

-  Holnap nem lehet, Manolo -  mondta Marta. -  
Be vagyok jelentve a szemésznél. Úgy látszik, 
ezentúl még szemüveget is fogok viselni.

-  Hát akkor, mikor? -  kérdezte Manolo, és úgy 
tett, mintha meg sem hallotta volna.

-  Holnapután. Várj meg a San Martin mozi be
járatánál.

- T e  találkozol vele, én meg úgy helyezkedem, 
mint aki mit sem sejt. Aztán odahívsz, ennyi az 
egész.

-  Ne izgulj -  mondta Marta - ,  úgy lesz, ahogy 
akarod. Egy kis ideig könnyű lesz tartóztatni, 
hogy beszélhess vele.

-  Igen. így jó lesz. Időt kell nyernem. Egy
kettőre itt vannak az év végi vizsgák, és América 
már nem fog járni az iskolába.

-  Majd Chaclacayóban töltőd a nyarat.
- A  nyár nekem dolgozik! -.lelkendezett Ma

nolo mosolyogva. -  Nagy fej vagy, Marta.
-  Jól van, Manolo. A nagy fej távozik.
-M arad j -  mondta Manolo, és elégedetten

tapasztalta, hogy szomorú. -  Menjünk moziba.
-  Minden filmet láttam, amit Limában játsza

nak -  mondta Marta határozottan.
Manolo felállt, hogy elbúcsúzzon tőle. Megér

tette, mit akart mondani Marta, és látta, hogy 
fölösleges erőszakoskodnia. Marta -  szokásá
hoz híven -  „ott felejtette”  a cigarettáját. Nem 
tudta, mit is mondjon még. A kezét nyújtotta.

-V isz lá t, Manolo. Holnapután.
-  Szervusz, Marta.
-H o lnap  is megvárod, amíg ellejt? -  kérdezte 

Marta.
-U to ljá ra  láthatom ismeretlenül -  válaszolta 

Manolo. -  Gondolod, hogy kihagyom ezt az él
vezetet?

-  Bolond vagy te.
-  Igen, bolond vagyok -  ismételte Manolo hal

kan, miközben Marta ment kifelé. Nem az ked
vetlenítette el, hogy elmegy, hanem, hogy nincs 
kivel beszélgetnie Amóricáról. Intett a pincérnek, 
és fizetett. Aztán elsétált a Boza utcáig, megállt, 
hogy szemügyre vegye a járdát, amelyen Amé
rica naponként végighaladt a szülei boltja felé. 
„A  csípője. Nem. Nem. A szeme. Holnap.”

(Folytatása következik)
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közönyünk
alam ikor sokgt és sokan írtunk megrög
zött kultúrközönyünkről, nekihevülten 
és elszántan ostoroztuk azt. Bántott 

bennünket, ha a színházban foghíjas nézőtér v i
csorgott az élete nagy szerepét alakító színészre, 
lúdbőrössé tett, ha irodalm i esteken -  ahol az 
író  úgyszintén élete nagy müvét olvasta - ,  é lőúj
ságokon, beszélgetéseken üresen maradtak a 
széksorok, ha tárlatmegnyitón mindössze né
hány véletlenül betévedt „müértő” ásitozott. Hol 
van az értelmiségünk, s hol a munkásosztály, 
amely számára ezeken a rendezvényeken végre 
karnyújtásnyira került a kultúra? kérdeztük 
elkeseredetten. Buzgón kapkodtunk a golyós- 
tollúnk és az írógépünk után, mintha azok vala
miféle csodafegyverek lettek volna, amelyekkel 
bármit is meg lehetett volna változtatni,

Aztán rájöttünk lassan, hogy szánalmas fegy
vereink mennyire hasznavehetetlenek, hogy 
majd minden esetben csütörtököt mondanak, 
letettük hát őket. Kezdtük megszokni a bennün
ket körüllengedező „ku ltúrlégkört”, rájöttünk, 
hogy errefelé ez a természetes állapot, meg
magyarázták nekünk, hogy ezt kell szeretnünk. 
Azóta sokkal kevesebbet és kevesebben rug- 
dalózunk a foghíjas széksorok, kongón üres 
könyvtárak és termek, ásítozó-bóbiskoló közön
ség ellen. Fejbólintva regisztráljuk, már-már 
indulatmentesen: ez van. Hasonlóképpen teszek 
most én is. Felsorolok, számba veszek. A  teljes
ség minden igénye nélkül, természetesen. S m in
den indulat nélkül.

* Még tavasszal, a Jugoszláv írószövetség kru- 
sevói közgyűlése alkalmából nagyszabású iro 
dalmi estet tartottak a monumentális llinden- 
emlékmű belsejében. Csodálatos volt a hangu
lat, felemelő: az ország minden tájékáról ösz-
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szesereglett neves írók nyolc-tíz nyelven olvas
tak fe l a nagyszerű műalkotás kupolája alatt. 
Húsz-huszonöt kö ltő  és prózaíró az öttagú kö
zönségnek.

• Az idei jubiláris Fruéka gora-i irodalm i ta
lálkozó keretében irodalm i estet rendeztek az 
újvidéki Népkönyvtárban. Tízen voltak a jeles 
vajdasági alkotók, hárman jö ttek  el meghallgat
ni őket. Újvidéken, a tartomány székvárosában. 
Nagyjából ugyanilyen érdeklődést tanúsított a 
sajtó is e rangos rendezvény iránt: kéthárom  
szűkszavú tudósítás je lent meg az itt folyó sok
rétű munkáról.

• Nemrégiben tartotta Újvidéken évi közgyű
lését az A lkotók Gyűlése, a jugoszláviai magyar 
irodalom egyik legrangosabb fóruma. Napilap
jainkban aznap még csak kishír sem jelent meg 
erről az eseményről. Később sem közöltek róla 
képes beszámolót, nem idéztek a felszólalások
ból, ahogy az a társadalm i-politikai fórumok 
üléseiről elengedhetetlen; nem szállt ki a televí
zió sem. Pedig it t  is elhangoztak lényeges dol
gok, jövőnket alakítók. Művelődésünk sorskér
déseiről vo lt szó.

• Időnap előtt évadott zárt a Szabadkai Nép
színház, mert nullára csökkent az érdeklődés 
előadásai iránt. Nyár van, a fürdőzések, a hab
könnyű szórakozások, a műnépdalok hosszú 
forró  évszaka, a komoly színházi előadások csak 
megülnék minden szellemi tápláléktól viszoly- 
gó fínyás agyunkat.

• Jeles festőművészünk nagyszabású szabad
kai tárlata után szervezett beszélgetésen heten 
vagy nyolcán jelentek meg a Munkásegyetem 
nagytermében. A  vitavezető, az esztéta, a mű
vészettörténész és a szerző többnyire egymással 
beszélgettek, egymásnak fejtették k i magvas, 
gondolataikat a művészetről.

• Gyárakban szervezett irodalm i délutánok, < 
tárlatmegnyitók it t  is, o tt is elmaradtak. A  mun- ' 
kások fáradtak voltak, siettek haza ebédelni, 
siettek a buszra, siettek tévét nézni, siettek 
délutáni maszekolással pénzt keresni; akik pe
dig éppen ekkor érkeztek a munkahelyre, nem 
kívántak a teljesítmény rovására „kulturálód
n i” .

• „Sajátkezűleg” szerzett tapasztalat irodal
m i estekről, író-olvasó talákozókról, amelyeken 
csupán a jóhiszemű tanárok által kivezényelt 
diákok jelentek meg — akik elsősorban a rendez
vény kötelező volta m iatt borzasztóan unatkoz
tak, tömény közönnyel vo lt tele a levegő.

• Érkeznek hozzánk a hírek, hogy országszer
te egyre több művelődési otthon válik felesleges
sé és zárja be kapuját, itt a saját portánkon pe
dig magunk is tapasztaljuk a művelődési házak 
elnéptelenedését, vagy éppen összedőlését.

És sorolhatnám tovább, egyre sorolhatnám. 
Persze, elvétve más példák, más esetek is van
nak. Egy-egy jó l  sikerült, jó l szervezett irodalm i 
találkozó, a Tanyaszínház és nagyszerű közön
ségének egymást éltető szoros kapcsolata, a sza
badkai É letjel vagy N yitott könyv egyik-másik 
nagy érdeklődést kiváltó rendezvénye, a Ka
nizsai írótábor mélyen gyökerező hagyom.ánya. 
Csak sajnos, nem ezek a példák az általánosak, 
a megszokottak -  ezek a rendhagyók, a „k irí
vók ” . Közönyünk, érdektelenségünk, kultúr-ét- 
vágytalanságunk a megszokott, a mindennapi. 
A z sem igen vigasztalhat bennünket, hogy 
hasonlóképpen alakul a helyzet másutt is, más 
országokban is. Nemrég ju to tt el hozzánk példá
ul.a magyarországi Társadalomtudományi In té 
zet alapos és sokoldalú társadalmi röntgen- 
felvételt nyújtó tanulmánya, amely több éven 
át készült, s csaknem tizenhatezer ember hely
zetét, véleményét rögzíti, s abból vonja le kö
vetkeztetéseit. Jellemző, hogy a megkérdezet
tek háromnegyedének a televíziónézés je lenti az 
egyetlen szórakozást. Csaknem nyolc százalé
kuk egyáltalán nem olvas újságot, könyvet, het
ven százalékuk soha nem volt még múzeumban, 
színházban, hangversenyen. Pedig o tt mélyeb
ben gyökereznek a kultúrhagyományok, jobban 
otthon vannak a múzsák.

Az em lített tanulmány életcél-vizsgálat ada
tai arra utalnak, hogy a lakosság jelentős há
nyadának magatartására igen je llem ző a küzde
lem -  munka -  túlélés formula.

A  vegetáló, a teljesség nélküli életforma, te
hetnék hozzá, most már a saját példáinkra és 
tápasztalatainkra vonatkoztatva.

DUDÁS Károly

,1984 augusztus 10
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Elvtársak és lehetőségek
Javában zajlanak a Dubrovniki Nyári Játékok

Silvester Makaji rajza

Bogdánfi Sándor

Katastrófák
arányok

nagyobbat 
akarsz 
ezért leszel 
kisebb

fű
a közéletben 
némely füvész 
léptei után 
többé nem nő fű

lecsúszás
a lecsúszott 
írónak
nem a jövője fényes 
hanem a feneke

őr
vigyázzunk 
nehogy az őrszemnek 
kinyíljon a szeme

S Z Í V
a szív 
dönti el 
hova rúg 
a láb

futás
az irodalmi 
versenyfutásban 
az igazság  
sántít

panasz
panaszkodásbán 
siránkozásban 
nem szorulunk 
behozatalra

Katának, szeretettel

képzés
ne képezd magad  
hegymászónak 
ott ahol síkság van

osztag
az irodalmi 
háborúban is 
működnek 
a kivégző osztagok

regény
a regényekben 
egészen jó  
házaséletet 
lehet élni

ajándék
ne ajándékozz 
arany 
fülbevalót 
a gilisztának

jaj
ja j neked 
ha bevezeti 
a teljesítmény 
szerinti díjazást 
a feleséged

látszat
a látszat csal 
az impozáns 
művész 
olykor csak 
impotens

JA fi in tha  a rra  u ta lnának
J\V/j a  sokfelé észlelt je lek:
J \J U válságba kerültek a ko
rukat évtizedekben m érő feszti
válok, rendezvények. Veszítettek 
régi pom pájukból, sugárzásuk
ból. Nem is olyan gazdag a m ű 
soruk, m in t v a la m ik or volt.

A  D u b rovn ik i N y á ri Játékok 
az idén ünnep li fenná llásának  
35. évfordu ló já t. Á m  a ju b ile u 
mot kisebb cs in a dra ttá va l je lö l
ték meg, m in t azelőtt a kevésbé 
kerek számokat. Sokan vetették 
ezt a d ubrovn ik ia k  szemére, 
m in t azt is, hogy szinte nélkü
lük za jlanak a Játékok: a M a rin  
fóréic Színház egyetlen előadás
sal sem nevezett be, s a V áros i Ze 
nekar is csupán kétszer lép kö
zönség elé jú liu s  10-étől augusz
tus 25-éig. N em  így vo lt ez v a la 
m ikor.

A  helybeli nepes színházi együt
tes próbá lt ugyan elkészülni egy 
bem utatóval az idei nyárra , ám  
m indenféle akadályokba ütkö
zött tervei megvalósításában, 
olyan akadályokba, am ilyene
het sokkal kevésbé fon tos  a lka l
m akkor is já tsszva legyőznek a 
társulatok.

D ubrovn ik  mégis odavonzza  
a látogatókat. A  város kőfa la i 
árasztják ugyan  a fo r ró  jú liu s i 
nap melegét, a levegő is megle
hetősen fü lled t az ódon fa la k  kö
zött, ám  a művészet kedvelői nem  
m aradnak el a m integy tizen
négy a lkalm as helyszínen meg- 
tartott rendezvényekről. S ha 
viták  fo lyn a k  is a  hangverse
nyek, színielőadások és fo lk ló r - 
műsorok színvonaláról, a rég i 
nagy találkozók hangu la tá t az
ért ő rz i a m anifesztáció.

Ahogy egész nap a különféle 
fa lragaszokat böngészgeti a lá 
togató a vendéglátásra jó l  be- 
rendezkedett D u b rovn ik b a n , 
meggyőződhet róla , hogy a Játé- 
hok p rog ra m ja  azért m a is v á l
tozatos, s akad benne csemege 
minden m ű fa j kedvelőinek. S

a m it a kákán csomót kereső k r i
tikusok is elismernek: színpom 
pá jának  halványulása mellett 
is ő rz i folyam atosságát a ren
dezvény, á po lja  évtizedes tra d í
ció it.

A  legjobban ta lán  nem is a m ű 
sorok színvona láva l voltak elé
gedetlenek a Játékok b írá ló i, 
hanem inkább a külsőségekkel, 
amelyekre a szervezők az idén  
nem nagy hangsúlyt fektettek. 
A  színészek először je lentek meg 
a m egnyitón  a megszokott je lm e 
zek nélkül. E lm arad t a köztársa
ság hercege és kísérői is az ün 
nep i bevonulásról. Ezt bizony 
nehezen nyelték le a pompához 
szokott igényes dubrovnik iak.

A  D u brovn ik i N y á ri Játékok 
Tanácsa választ is adott a kér- 
dezősködőknek, akik  felkészület
lenséggel is vádolták  a szervező
ket. P e ta r  Vetek, a d rám ai rész 
igazga tó ja  elmondta, hogy pénz
h iánnya l küszködik a rendez
vény, azonk ívü l m egoldatlan  
viszonyok ura lkodnak a Játé
kok, va la m in t a Z á g rá b i R ád ió  
és Te lev íz ió  között, tehát az egyes 
m űsorok felvételezése nem törté 
n ik  a tervek szerint.

A  puszta válaszok persze nem  
nyugta tják  meg azokat, akik  
a találkozó je lenéért és jövő jéért 
aggódnak. Főként nem a m űvé
szeket, közülük is a fia ta loka t, 
akiknek m in d ig  k ivá ló  m eg
nyila tkozási lehetőséget je lentett 
a d ub rovn ik i tizennégy színpad  
valam ely ikén va ló  fellépés. H i
szen a Játék első nagy művész
nemzedéke u tán  im m á r a máso
d ik  generáció  is „befutott” , s a 
„helyet” hagyom ányozná a kö
vetkezőknek. E stafétaátadás 
pedig nem megy most könnyen.

A  szervezési gondok persze 
m egoldhatók lesznek. Sok-sok 
k ivá ló  előadás fe led te ti velünk  
m a  is őket, és tá p lá lja  a hitet: 
D ubrovn ik  továbbra  is a m űvé
szetfe llegvára  m arad.

CSORDÁS Mihály

H angverseny a Sponza palotában (D ubrovn ikban)

1984. augusztus 10. .....................................................
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Tanúságtevés 
az avantgarde 

mellett

F élretett olvasmányaink között első hely illeti 
meg a Radnóti Miklós naplójából a tavasz 
folyamán budapesti folyóiratokban megje

lent részleteket. Hallhattuk, hogy hamarosan kéz
hez kapjuk majd e napló teljes szövegét is, mi azon
ban türelmetlenek vagyunk, így örömmel nyugtáz
zuk a közölt töredékeket, és miközben szomjasan 
várjuk az integrális szöveget, mostani szemlélődé
sünk eredményeiről próbálunk beszámolni, szá
mot adni.

Kiindulási pontunk a Nagyvilágban olvasott 1939- 
es feljegyzés. December tizenötödikén írta naplójá
ba:

„Stilustörténeti vita, védem az izmusokat. De a 
dada! A dadát is. Háború volt és háború van. Külön
ben az epikában újra -furcsa« jelenségek tapasz
talhatók. Majd egy papírszeletre, -  érvül:

Háború van 
s már jó  a Dada 
da da da 

da da 
da da

dadogó
huhogó
h h
huhogó
halál"

Nincs módunkban reprodukálni e vers képi ka
rakterét, szellemességét és „dadaista" szépségét, 
a betűtípusokkal való játékot, így hát fogadjuk el 
tényként a költői gesztust: íme, 1939. telén is lehet 
dadaista verset -  dadaista gondolatot leírni, hiszen 
valóban „háború van” és valóban „huhog a halál” . 
Nyilvánvalóan Radnóti nem a dadaista formára 
bízta létélményének a kifejezését, de a rögtönzés
nek nem is ez volt a célja. A célja megvédeni egy iz
must, szembeszállni egy előítélettel, amely -  úgy 
tetszik -  Radnóti baráti körében is élt, s e körben 
műértők voltak, hiszen olyan renegátja akadt itt 
az avantgarde-nak, mint Vas István.

Hogy a dadaizmusnak van valamiféle létjogo
sultsága a II. világháború éveiben, annak gondolata 
a baráti vita nyomán, úgy látszik, tovább motozott 
költőnk tudatában. S m ift aki nem feledte az 1939- 
es kis irodalomtörténeti epizódot, két esztendő 
múltán az életet nézi abból á szempontból, hogy 
találni-e abban dadaista veretű „esetet” . A sors 
természetesen a kezére játszik, miként a Kortárs 
közölte naplórészlet is bizonyltja. A dátum 1941. 
február 14.

„»Dada« az utcán. A Gr. Zichy Jenő utcán me
gyek, 12 óra, szép, napos februári dél. A bordély
házak kopottak a fényben s az ember is kopott, aki

jön. Részeg, idősebb férfi, dülöngél, majd hatalma
sat botlik. De talpon marad. Az egyik ház előtt nagy 
bajuszos bácsi, ép előtte történik a megrázkódta
tás. -  No, ejnye no! -  mondja lassan és rosszalló
an. A részeg megáll, ránéz, felemeli az ujját.

-  Egy vízcsöpp volt. Egy vízcsöppbe botlottam 
meg. -  mondja, kezével megmutatja, hogy milyen 
kicsi volt a csöpp, s tovább botorkál.”

Feltűnő ez az írás ragaszkodás a világirodalom 
modern hőskorának az „irányaihoz". S bizonyára 
nem azért, mert már 1934-ben egyik barátja azt 
bizonygatta neki, hogy ő az „izmusok egyetlen örö
köse" a harmincas évek magyar irodalmában, mint
hogy a többi költő rendre -  ezt is a naplóban találtuk
-  „bel cantot” csinál. A véletlen összejátszásának 
kell betudnunk azt az adalékot, hogy Radnóti 
ugyancsak 1934-ben egyetemi francia szakdolgo
zatában fejtegette, hogy a dadaizmus és a szürre
alizmus valójában a „kezdet és vég, s a közöttük 
ívelő vonal tulajdonképpen a fejlődés vonala is", 
ennek neve az „új exotizmus” , amely többek között 
„fontos alkotóeleme az európai lélek neurózisai
nak” . Érdekes különben mindez azért is, mert a 
Nyugat már az 1930-as évek elején eltemette az 
avantgarde-mozgalmakat, s akkor Kassák Lajos is 
hajlamos volt meggyászolni majdnem egész irodal
mi múltját. Radnóti Miklós tapasztalatai ellenben 
azt bizonyítják, hogy időszerűsége nem szűnt meg, 
nem vált semmissé mozgalmi korszaka lezáró
dása után, ezért íziéstörténeti s avantgarde-történe- 
ti szempontból a Radnóti-napló fontos tanúság
tevés. Mint ahogy ehhez tartozik a következő 1914- 
es tapasztalata is, függetlenül attól, hogy nem nagy 
elvi, hanem apró központozási, ám mégis nagy 
horderejű kérdésről beszél, (me:

1941. november 16.

„Tegnap Cs. Szabó Apollinaire Égöv-ének egyik 
példányát kérte. A Madách Színház rendez irodal
mi matinékat, s a -Nagyváros hangjai«-ban sza
vazatni akarja. De központozott példányt kérek, 
pontot, vesszőt, pontosvesszőt stb. mert színész
nek megy! -  Este Fifi legépelte a könyvből a fordí
tást. Nekiülök: központozni. S verejtékezem. Beírok 
egy vesszőt, kitörlöm. Újra beírom... Másfél órát 
bíbelődöm. Tanulság: 1.) Mégsem -költői furcsa
ság és rögeszme«, vagy »épater...« Apollinaiere- 
nél ez. Képalkotásának és hanglejtésének lénye
ges eleme, b.) A fordítás kitűnő, nem értelmesített, 
őrzi az eredeti idegenkedését a központozástól. -  
A költemény határozottan veszít szépségéből így,
-  interpunctiokkal.”

BORI Imre

Balázs Béla 
száz éve

S záz éve született Balázs Béla (1894-1949) 
a magyar irodalom egyik legsajátosabb, 
legsokoldalúbb, de ugyanakkor legtöbb 
vitára és ellentmondásra késztető alkotója.

Gazdag életművet hagyott hátra, amely már 
kezd feledésbe merülni, anélkül, hogy kiteljese
dett volna a maga hazájában.

Balázs Béla, sajnos, épp akkor halt meg, ami
kor a kultúra egy évtizedig nyúló hideghulláma 
kezdődött. Kevéssel a halála előtt még megkap
hatta a nemzeti elismerés jelét, az 1 949 -es 
Kossuth-díjat, de utána pár hónappal már vég
leg eltávozott.

A  következő években senki sem írt, senki sem 
beszélt műveiről. A  sztálinizmus jegyében léte
ző és ható Rákosi-korszakban nem is lehetett 
róla beszélni. Régi műveit elfeledték. Az addig 
ismeretlen vagy kiadatlan kéziratok eltűntek a 
könyvtárak és levéltárak poros polcain és lá
dáiban.

Pedig hát Balázs Bélának épp a háború utáni 
években lett volna a legtöbb joga rá, hogy kiadja 
régi műveit, amelyeket a magyar olvasó még 
nem ismerhetett meg. A  hajdani német és Orosz 
kiadásban megjelent művek csak néhány sza
kember számára voltak ismeretesek. Amikor ír
tak róla, akkor ezt összekötötték Lukács György 
személyével és róla szóló nézeteivel. Lukács 
György 1918-ban könyvet adott ki Balázs Béla 
és akinek nem kell címmel, amelyben egybe- 
gyűjtötte a róla régebben irtott cikkeit és tanul- 
mányait, és ezekhez új szövegként egy előszót 
írt.

Balázs Béla volt Lukács György szemében an
nak a kornak az egyik legreprezentatívabb író
ja, aki a magyar irodalomban megvalósította 
az új európai szemlélete és a gondolati elmélye
dés egységét.
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Az irodalomtörténet azóta megállapította, 
hogy Lukács György akkori nézetei jóindulatú 
túlzások voltak, és Balázs Béla írói érdemeit és 
kvalitásait inkább megsejtette, mint a konkrét 
helyzetnek megfelelően fejezte ki.

Lukács György és Balázs Béla fegyverbarát
sága és eszmei-erkölcsi szövetsége az emigráció 
idején fellazult, és végül a moszkvai tartózkodás 
alatt a harmincas és negyvenes években egé
szen meg is szűnt.

Lukács György egyre rosszabb véleménnyel 
volt Balázs Béla új műveiről. Súlyos kifogásai 
voltak Balázs emberi magatartásával és életvi
telével kapcsolatban is.

Amikor Balázs Béla hazatért moszkvai emig- 
grációjából, őt nem fogadták olyan bizalommal 
és megértéssel, mint a többi emigráns írót. tú l
zottan kifinomult és nyugati orientációjú írónak 
számított, és ezért minden tevékenységét tartóz
kodással és később növekvő gyanakvással szem
lélték.

Különösen kifejeződött ez akkor, amikor Ba
lázs Béla ifjúkori barátjának, Kodály Zoltánnak 
a kérésére szövegkönyvet írt Kodály új operájá
hoz. A  Czinka Panna bemutatója 1948 március
15-e volt. A  hivatalos pártsajtó és kritika való
sággal ledorongola és megsemmisítette a művet, 
és Balázs Béla szövegét különösen élesen tá
madták. Kodály operája azóta is (épp e szöveg 
miatt) a kiadatlan és ismeretlen művek közé 
tartozik; nem rehabilitálták, nem adták elő és 
oem készült róla hanglemez sem. A  kottáját sem 
jelentették meg, és csak néhány régi Kodály- 
szakértő ismeri a művet.

Balázs Béla mint filmszakember előadásokat 
tart a főiskolán. Kiadják a filmről szóló legfon
tosabb művét, és a háború utáni években három 
kiváló magyar film  létrejötténél is jelen vám 
mint, forgatokönyvíró, tanácsadó és mindig 
se§ítő szakember.

Csak az olasz filmteoretíkusok és régi film- 
szakértők becsülik meg Balázs Béla szakmai 
tudását, és hívják meg Rómába: tartson előadá- 
sokat a filmről, és írjon nekik cikkeket.

Életének utolsó éveiben Balázs Béla egy több 
kötetre tervezett önéletrajzi művet kezd írni. 
~?ek csak az első kötete jelenik meg ÁLM ODÓ 
F jÜSÁG címmel, 1946-ban.

Halála után tíz évig nem adnak ki tőle semmi
yen könyvet. 1958-ban, majd 1961-ben jelentek 
^ g  a filmről szóló könyvei. 1965-ben. lát nap- 
^ got a Lehetetlen emberek című regénye, 
amelynek a német nyelvű kiadása 1930-ban je- 
ent meg Berlinben. Ezt követi válogatott tanul
mányainak a gyűjteménye 1968-ban.

1982-ben kiadják ifjúkori naplóinak a szö
v g é t, az 1903-1914 és 1914-22-es évekből.

A Magyar Helikon kiadó tíz évvel ezelőtt kí- 
erletet tett arra, hogy kiemelje a feledés homá- 

.yából a fiatal Balázs Béla válogatott műveit, 
jelentek meg 1973, 74, és 75-ben a versek, 

rámák elbeszélések és tanulmányok kötetei.
. z a szépen induló sorozat, sajnos, abbamaradt, 
® *gy a bécsi, berlini és moszkvai évek termése 

§ mindig ismeretlen a magyar olvasók előtt.

Reméljük, hogy az évforduló lehetővé teszi, 
az eddig kiadatlan műveket is megismer-

Petre M. Andreevszki

eggel újabb kereskedők érkeztek a mi vi
dékünkről. Szenesek. Várjuk, hogy eladják 
portékájukat, őgyelgünk a vásárban, néze

lődünk. Lépten-nyomon koldusokba botlunk. Min
denfelől nyújtogatják kezüket, a könyöködbe, a ru
hádba kapaszkodnak: kéregetnek. De mit is adhat
nál nekik, hiszen éppen olyan nyomorult vagy, mint 
ők. Könyörögnek, áldanak, aztán átkozódnak, ká
romolnak. És amint állok ott, megragad egy kéz, 
majd elenged. Megfordulok: Sztojna Reszuloszka. 
Mintha ő volna, de talán nem is ő az. Egyívásúak 
voltunk, lánypajtások. Szintén bajban van, ezért 
jött Bitóiéba. Fürkészi az arcom, megkerül, hoz
zámlép.

-  Drága testvér, te lennél az, Velika? -  kérdi. -  
Vagy tévedek?

-  Én vagyok -  válaszolom - ,  te meg Sztojna 
vagy, nemde?

-  Igen, Sztojna vagyok -  feleli és tovább szem
lél, bal kézzel keresztet vet, csodálkozik. Hogyne 
csodálkozna: a ruhám mintha nem is asszonyi tes
tet takarna, hanem karón lógna. Szemöldököm ki
hullt, a tűzből csak egy kis parázs pislákol még a 
szememben. Éppen csak annyi, hogy lássák, élek 
még. Sztojna se a régi.

-  Kedvesem,' nem ilyen voltál -  mondja Sztojna.
-  Te sem ilyen voltál, amilyen most vagy -  fele

lem Sztojnának.
-  Mitől változtál így meg, aranyoskám? -  kérdi 

tőlem Sztojna Reszuloszka. -  Jer közelebb, hadd

érintselek, biztos, hogy te vagy?... Ki tette így tönk
re az arcod, kedves?

-  A könnyek, Sztojna, és a tűz, ami keresztül
perzselt rajtam -  felelem, Sztojna meg simogat, 
mintha sebek és hólyagok borítanának. Forgat ma
ga körül. Csodálkozva nézzük egymást. Mint a té
bolyultak, mint akiket hatalmába kerített a dögvész. 
Én meg súlytalan vagyok, mint az ág, semmi látni
való rajtam.

-  De eljárt felettünk az idő! -  mondja Sztojna Re
szuloszka. -  A mi időnk, mikor is volt az az idő?

-  Volt, mincs -  mondom gyors léptű az élet: 
az egyik ajtón be, a másikon ki. Eddig tart csupán. 
Mindössze ennyi. S ha megkérdik: -  Ki voltál? -  
Senki. -  Hol jártál? -  Sehol. -  Mit cselekdtél? -  
Semmit. -  Ez az élet, aranyos Sztojnám -  mondom 
- ,  ez, Sztojna Reszuloszka.

-  Nem vagyok már Sztojna Reszuloszka -  mond
ja - ,  régóta nem vagyok.

-  Mért nem vagy? -  kérdem csodálkozva. -  Té
vedtem volna?

-  Nem tévedtél -  feleli Sztojna - ,  hanem most 
Velyanica Parmakoszka a nevem. Az uram, Velya 
után.

-  Kimeht az eszemből -  mondom - ,  egészen ki
ment az eszemből, hogy ha asszonysorba lépünk, 
eltörlik a nevünket, elfelejtik... Hanem mi szél 
hozott erre, miféle ínség kergetett ide?

-  Az ökreimet keresem -  feleli Sztojna - ,  valami 
katonák elvezették az ökreimet. Aki csak elvonult 
erre, dézsmált is, és nemcsak egyfélék jártak itt, 
hogy tudd, ki ellen védekezz.

így beszélgetünk, sehogyse érünk a szó végére. 
Körülöttünk zsibog a nép.

-  Emlékszel-e, Velika, jut-e eszedbe az az idő, 
amikor szorosabbra fűztük a pruszlikunkat, hogy ne 
látsszék a mellünk?

-  Hogyne jutna eszembe -  mondom - ,  hogyne 
emlékeznék. Akkor még volt szégyen érzetünk, ak
kor még égett az arcunkon a szégyen, aranyos 
Sztojnám.

-  Velyanica -  javít ki Velyanica Parmakoszka.
-  Emlékszem, Velyanica Parmakoszka -  mon

dom - ,  hogyne emlékeznék!
-  Bocsáss meg, amiért így kijavítalak -  mondja 
de valahányszor Sztojnának szólítasz, azt hi

szem, máshoz beszélsz, azt gondolom, nem is ve
lem beszélgetsz.

-  Megbocsátok -  mondom - ,  ez a találkozás 
visszahozott az életbe.

-  Hát arra emlékszel-e, hogyan vasaltuk az inge
ket: ültünk és feküdtünk rajtuk -  folytatja Velyanica 
Parmakoszka. -  Hová lett az az idő, hová lettek az 
éveink?

-  Nemcsak az országút vénül, hanem minden 
más is -  jut eszembe Lazor Nocseszki mondása.

Megindul a tömeg, törtet lefelé. Magával ragadja 
Velyanica Parmakoszkát. És akkor eszembe jut 
Ulya ángyom. Elidőztem Sztojnával, s Ulyáról meg
feledkeztem. Ott áll, kissé föntebb, Gorica kezét 
fogva, és vár.

VASAGYI Mária fordítása

Vékony Lajos karámiája

DÉSI Ábel (FMszlal a P lm j című. Idén magtalant ragényböl)



Otthon és család

M i n i k o n y h á k

M agy gond a kis lakásban a minikonyha. A  falakat tágítani nem lehet, az ebédfőzéshez, regge
li- és vacsorakészítéshez viszont helyre van szükség. Amennyiben még konyhabútor vásár
lására sincs elég pénze az embernek, hát az igazán kínos. Ilyenkor többet kell gondolkodni, 

spekulálni, kisebb trükkökhöz folyamodni. Két képünkön olyan megoldásokat mutatunk be, ame
lyek segítségét, alapötletet adhatnak ilyen esetekben.

Ezen a képen a picinyke 
konyhának egy része látható. 
A mosogató feletti rész kihasz
nálhatóvá válik a polcrendszer 
felszerelésével. Néhány desz
ka, erösítővas segítségével ki- 
sebb-nagyobb méretű polco
kat szerelhetünk fel, melyeken 
elférnek a mindig fontos apró
ságok. A vágódeszkának, a ké
seknek, a szűrőnek a húsklof- 
folónak is külön helye van. 
Közvetlenül a mosogató felett 
egy rácsot erősítsünk a falra: 
ezen kapnak helyet a felakaszt
ható apróságok, e felett pedig 
a papírtörülközőt helyezhetjük 
el. A polcrendszerre szerelhe
tő két kisebb lámpa haszna: 
mosogatáskor jól jön a kiegé
szítő Irányítható fényforrás.

A fal, amely mellett a 
konyhabútort helyezték el, 
még az ablak szélességé
vel is „rövidül”. A régi 
konyhabútornak ezenkívül 
fölső darabjai nincsenek. 
A tulajdonos egyszerűen 
oldotta meg a gondot: pol
cokat szerelt fel. Az ablak
ban cserepes virágok dí
szítik a minikonyhát. A he
lyiség másik része ebédlő. 
Egy régi íróasztalt alakítot
tak át ebédlőasztallá, amely
hez jól illenek a szivacs
párnákkal felújított fonott 
vesszőfotelok.

KEDVES 
SZÜLŐK!

munka nemesít -  tartja a közmondás. Az 
egyéniség formálásában valóban nagy 

’ szerepe van az emberi tevékenységnek. 
Robinson története ju t  eszembe, amely nemcsak 
az emberi akaraterőt, kitartást példázza, hanem 
azt is, hogy a munka az, ami értelmet ad az éle
tünknek.

A  szülőknek gyermeküket már kicsi koruktól 
munkára kell szoktatni, megszerettetni oly mó
don, hogy örömmel végezze a rábízott feladato
kat. Hogyan lehet ezt elérni?

Életkorának megfelelően szoktassák önmaga 
ellátására, s vonják be az otthoni munkákba. 
Szem előtt kell tartani, hogy igazi nevelő értéke 
van a rendszeresen végzett házimunkának. Á l
landó je lleggel bízzák meg például a virágok 
locsolásával, a törülgetéssel, a bevásárlással, 
mindig az ő dolga legyen mondjuk a szemétki
hordás, porszívózás stb. A  rendszeres munka 
kialakítja a gyermekben a felelősségérzetet, 
azonkívül kitartásra, pontosságra, lelkiismere
tességre neve li Ha a gyereknek szabad önálló
an, szülői utasítás, kérelem nélkül is tevékeny
kednie, mind több sikerélményhez juttatja, él
vezi az önálló tevékenység örömét.

A m ikor idő ju t r á - a  szünidőben alkalmas -  a 
szülők új munkavégzéseket sajátíttassanak el a 
gyerekekkel. A  munkafolyamatot mutassák be, 
a vele kapcsolatos apróbb fortélyokra is hívják 
fe l a gyerek figyelmét. Aztán hagyják önállóan 
dolgozni. Ne legyenek állandóan a sarkában, ne 
figyelmeztessék minduntalan, hogy ezt vagy azt 
nem jó l csinálja. „Hogy fogod azt az ásót?” „Jaj 
de ügyetlen vagy!” -  harsog némelyik szülő, 
nem gondolva arra, hogy türelmetlenségével so
kat árt. A  gyermeknek elveszik a kedvét ezzel 
a munkától, ráadásul esetleg csakugyan ügyet
lennek hiszi magát gyámoltalanná, bátortalan
ná válik. A  szülőknek tudniuk kell, hogy a gya
korlatlanság nem egyenlő az ügyetlenséggel. Na 
és ha például mosogatás közben e ltör valamit? 
Ez az ügyessé válás tandíja. Ne bosszankodjék a 
szülő, ne kiabáljon, ne dorgáljon -  velünk fe l
nőttekkel is előfordul az ilyesmi - ¡  csak nyugodt 
hangon intsék figyelmességre.

Munkavégzés közben ha néha-néha ellenőrzik 
is a gyermek tevékenységét, szelíden, türelme
sen utasítsák annak tökéletesítésére. A  munka 
befejezésekor pedig ne mulasszák el kiemelni a 
pozitívumokat, a dicsérettel ne fukarkodjanak. 
Fontos, hogy a gyermek érezze, a szülők értéke
lik  igyekezetét, méltányolják, hogy ezt ő még 
csak tanulja. Gyakorlat teszi a mestert.

A  munkát megutáltatja az a szülő, aki dühé
ben, büntetésből bízza meg a gyereket valamely 
feladatvégzéssel. Ugyancsak munka iránti ellen
szenvet kelt a gyermekben, ha újból és újból meg 
kell szakítania tevékenységét, mert a szülő ö t
letszerűen, ismételten, folyton parancsol neki 
valamit. Meggyűlölheti a gyermek a feladatvég
zést akkor is, ha túl nagy a követelmény: ha túl 
sok, vagy életkorának nem 'megfelelő feladatok
kal bízzuk meg.

Az a gyermek, aki jókedvű tevékenykedés, 
munkasikerek közepette nő fel, később is segí
tőkész, önzetlen lesz, és pozitív  személyiségvo
násai megkönnyítik számára az emberekkel va
ló együttélést.

Tisztelettel: 
az osztályfőnök

1984. augusztus 10.
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Fagyott desszertek

Parfétorta

Hozzávalók: A  tésztához 4 tojás, 20 dkg cu
kor, 14 dkg liszt, 10 dkg margarin; a töltelék
hez 4 dl tejszín, 2 púpozott evőkanál kakaó, 2 
evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor; a tete
jére 2 evőkanál kakaó, 2 evőkanál cukor, 2 dkg 
vaj.

Először megsütjük a tésztát, amelyhez habbá 
verjük a tojások fehérjét, egyenként belekever
jük a sárgájukat, majd a cukrot, a lisztet, végül 
az olvasztott, de csak langyos margarint. K i
zsírozott, kilisztezett kis tortaformában vagy 
püspökkenyérformában megsütjük és deszkára 
borítva hűtjük ki, A  töltelékhez simára keverjük 
a kakaót a cukorral meg a tejszínnel, állandó
an kevergetve sűrűre főzzük, majd a tűzről levé
ve adjuk hozzá a vaníliás cukrot. Jól behűt- 
jük, majd kemény habbá verjük, majd abban a 
formában, amelyben a tésztát sütöttük, meg
fagyasztjuk. Tálalás előtt a tésztát két lapba 
vágjuk, az egyiket tálra fektetjük. Ráhelyezzük 
a formából kiborított parfét, és befedjük a má
sik lappal. Bevonjuk a közben elkészített csoko
ládémártással, amelyhez simára keverjük a ka
kaót, a cukorral meg kevés vízzel, sűrűre főz
zük, és a tűzről levéve dobjuk bele a vajat. 
Ugyanezt készíthetjük csokoládé helyett eper
ízzel vagy vaníliás cukorral meg tojássárgájával 
ízesített parféból is.

Karamellparfé

Hozzávalók: 2 tojás, 30 dkg cukor, 1 csomag 
vaníliás cukor, 4 dl tejszín, 1 kiskanál nescafé, 2 
dl tej, 1 evőkanál olaj.

Állandóan kevergetve szép barnára pirítunk 
20  dkg cukrot, és ha már jó folyós, kiolajozott 
tányérra öntjük, hagyjuk megkeményedni. Si
mára keverünk két tojássárgát öt deka cukorral 
túeg két deci tejjel, és gőzön sűrű krémmé főz
tük. Még melegen közékeverjük a nescafét, a to
lások kemény habbá vert fehérjét, és ha kihűlt, 
a vaníliás cukrot meg 2 dl habbá vert tejszínt. A  
Pirított cukor felét kávédarálón megőröljük és 
a fagylalthoz adjuk. K ivizezett formában vagy 
jégkockatartókban megfagyasztjuk. Tálalás 
előtt a formát egy pillanatra meleg vízbe állít
ják, tálra borítjuk belőle a fagylaltot, majd nagy 
kockákra vágva, üvegtányérokra rakjuk. A  ma
radék, durvára tört karamellel meghintve kí
náljuk. A  maradék 5 dkg cukorral édesített tej
színhabbal koronázzuk.

Körtés fagylalt

Két szép leveses körtét meghámozunk, félbe- 
vágunk. 1 dl fehér borban feloldunk 1 evőka
nál cukrot és ebben a fél körtéket kb 5 percig 
Puhítjuk, majd a léből kivesszük és hűlni hagy
juk. 5 evőkanál cukrot, 1 csomag vaníliás cukrot 
a boros lében feloldunk, beletördelünk 5 dkg 
csemege csokoládét és felfőzzük. A  tűzről le
téve hozzákeverünk 1 tojássárgáját. Négy adag 
jcész vaníliafagylaltot 4 tányérba osztunk, rá- 
esszük a fél körtéket, és leöntjük a meleg cso- 

k°ládékrémmel.

■̂ 84, augusztus

Divat;---------------------- —-------------------------------------------------------------

A modellek, kislánynak illő, bő, húzott, térdig érő rövidnadrág, az eláló zseb, a tartó- 
pántok inkább csak díszei a nagyon divatos darabnak. A  kisnagylánynak szánt, most oly divatos fél 
lábszárig érő bő, kissé „bohócos rövid ujjú szerelőnadrág kiegészítője a fehér, ugyancsak ujjatlan 
és csónakkivágású trikó, a fehér öv és szemüveg. A  kisfiú hátas rövidnadrágja két nagy mély zseb
bel, felhajtóval készült. Elöl villámzár teszi kényelmessé. A Z  AN YAG : egyszerű vászon, házilag ba- 
tic eljárással festett. Amire K Ü LÖ N  K E LL  F IG YELN I: mindegyik darabhoz színben és stílusban 
megfeleljenek a kiegészítők.

Alkohol és nikotin
Sem az alkohol, sem a nikotin, nem tesz jót a 

bőrnek. A  nikotin szürkévé, fakóvá teszi, „gríz
zel szóródik be” (fehér, „jégpattanások”’ kelet
keznek rajta, melyeket nem lehet kinyomkodni). 
A zt mindenki tudja, hogy a cigarettázás, illetve 
a nikotin hatására szűkülnek a kapillárisok 
vagyis véráteresztő képességük csökken, íg^ 
elég oxigénről sem tudnak a hajszálerecskék 
gondoskodni. Ettől azután az arc bőre petyhüdt
té, hervadttá válik. Ugyanakkor a nikotin ösz
tönzi a faggyutermelést, így előidézi a pattaná
sok és a mitteszerek megjelenését.

A  szeszes italok a nikotinnal ellentétben tá
gítják a hajszálvéredényeket, meggyorsítják a 
véráramlást és láthatóvá válnak a vérerek az ar
con (borvirág).

Az alkohol és a nikotin gátolja a szervezetben 
a B-vitamin képződését. A  B-vitamin pedig ép
pen a bőr szépségéhez elengedhetetlen.

VÖRÖS MARTON Erzsébet 
kozmetikus
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Sör
és

sörhas

c Nos, beszélgessünk el a sörről, sokak kedvelt 
ita lá ró l.

. . .  Ta lá n  n incs is fe ln ő tt ember, ak i még 
soha nem iv o tt  vo ln a  sört: korsóból, pohár
ból, p iko lóból, vagy éppen üvegből. H a le írom  
„sör”  -  m egje len ik  eíőttün  a szim bólum szám 
ba menő kép: a ra ny ló  ta rta lm ú  füles korsó, 
tétején a k icsordu ló  feh ér hab. A  n y á ri hőség
ben szom jazó ember bízvást m egtorpan , ha 
ilyen  p la ká to t l á t . . .

j! A  „sör” szó a rég i la tin  elnevezésből: „cerve- 
s ia ”  -  ered. A  legősibb szeszes ita lok  egyike a 
méhsör volt, am elyet mézből és v ízből erjesz
tettek. Az egy ip tom ia k  m á r ismerték az á rp a 
sört; isteni eredetű ita ln a k  tarto tták , m ond 
ván, hogy O siris  ta n íto tta  meg az em bert a 
sörfőzésre. Ism erték a sört A t t ila  nemesei is: 
ők méhsört itták , a köznép árpasört. A  közép
korban m á r e lterjed t mesterség volt a sör
készítés; A  céhek G am brinust, a m esekirá lyt 
Választották mesterségük „a ty já u l” .

Miért hizlal?
A  sör voltaképpen árpa m a lá tá bó l v íz  és 

kem ényítő segítségével erjesztett, kom lóva l 
fűszerezett, alkoholos, dús szénsavtarta lm ú  
ita l. Á m  nemcsak a  m a lá ta , hanem más, ún. 
lisztes anyag is lehet az a la p ja ; ilyen a berlin i 
feh ér sör, am ely búzából készül. D án iában  
rizst és rozst is használnak sörkészítésre; b i
zonyos a m erika i sörfa jták  ped ig ku korica da 
rá t  tarta lm aznak. A  sör színét a m a lá ta  pör- 
költségi foka  határozza m eg: az erősebb p ö r
kölés barnább színt ad. A  dúsan kom lózott 
„sör”  keserűbb.

A  sör íze, zam ata, ü d ítő  vo lta  hűtve érvé
nyesül, amelyet dús szénsavtarta lm a is elő
segít. O rvos i szem pontból f igye lem re  m éltók  
a következő tu la jdonsága i: pó to lja  az izzadás 
és testi párolgás következtében elevesztett f o 
lyadékmennyiséget.

Á m  csak kis m értékben fogyasztva  fr iss ít 
(a  sok sör 'v iszon t lustít). Igaz, csökkenti az 
éhségérzetet; B -v ita m in t ’ ta rta lm a  magas, 
egészben véve elősegíti a súlygyarapodást; 
m agyarán : hizlal. H a m értéktelenül fogyaszt
já k , alkoholizm us, elhízás, szellemi tunyaság, 
hata lm asra  tá gu lt „sörszív” , krónikus p u ffa 
dás a következménye.

K i  ne ism erné a hordószerű „sörhas” lá tvá 
nyát? A  b a jo r sorversenyek győztesei között 
lá tahtók a jellegzetes, sör á lta l e lto rz íto tt 
em berpéldányok: mázsás (kétm ázsás!) test, 
hordónyi has, nagy püffedt fe j, golyószemek... 
S a kkor még nem  is lá ttuk  hogy m i van  
„odabent” !

A „mérce”?
A  sör, ha kismértékben is, de a lkoholt ta rta l

maz, s az iszákosság veszélye a sörivókat is 
fenyegeti. A  mértékletesség „m ércé je” ? Nos 
ez egyéni. A  százkilós m artinász bízvást 
többet ihat, m in t a kákabélű h iva ta lnok  . . . ,

. . .  Szám ta lan  sörfa jta  á ll a v ilá g  „szom ja
zó ina k”  rendelkezésére. A  m üncheni típusú  
sörök a sötétre pörkö lt m a lá tá tó l barnák. 
A  p ilsen i sörök v ilágos  színűek. A  p o rte r sö
rök. m agas a lkoholta rta lm úak. A z  angolok ale 
söre aszalt m a lá tábó l készül. A  gyógytápsö- 
rök a lkoho lta rta lm a  elenyésző, extrak tum - 
ta rta lm a  magas (N e k tá r sör). H íresek a német 
Radeberger sörök. A  v ilá g  sörtermelésének 
élén az U SA  áll, őt követi az N S Z K  és A n g lia . 
A  legjobbak a b a jo r és a p ilseni sörök: szesz- 
ta rta lm u k  3 és 5 százalék között mozog.

A  sör dicsérete nem  ok a rra , hogy nyakló  
nélkül vedeljük. A k i pedig nem ism er m érté
ket, m ert nem tud  e llená lln i, le lk i erősítésül 
m érje  meg időnként a derékbőségét és p ro fil
ból nézze meg m agá t az á lló tükörben. A  „sör
has” nem hódító!

Kézimunka:

id ísz

MAKRAMEISKOLA 9.

Hullámvonalas fonat: 
négy szálból van, de készíthetjük többől is. 
Az egyik szélső szálra ferde irányú sorcsomót 
készítünk cikcakkosan. Végig ugyanazzal a ve
zetőszállal dolgozunk.

A faldíszt sötétebb színből is készíthetjük, 
csipkeszerű mintájával világos fonal is szé
pen érvényesül. Legcélszerűbb, ha farudacs

kára hurkoljuk a szálakat, mert azzal kényelmesen 
rögzíthetjük a falra. 24 db 5 m hosszú szálat vágunk 
vastagabb fonalból és 23-at félbehajtva felhurko
lunk a rúdra. A  24. szálat vezetőnek használva sor
csomót készítünk közvetlenül a felhurkolt szálak 
alá. A  sorcsomó a szál középrészére kerüljön, hogy 
a szál két vége hosszan lelógva a felhurkolt szálak
hoz számíthasson, és a következő mintasorban már 
bedolgozzuk. Elsőnek 8-8 szálból sorcsomóval ke
reszteket csomózunk, alatta vendégszálra - most 
már rövid szálra -  sorcsomóval zárjuk. Alatta pillan
gó-mintát készítünk, szám szerint hármat 16-16 
szálból. A  sorcsomó alatt a 16 szál középső 4 szálá
ból laposcsomót csomózunk, majd mindkét o lda -. 
Ion a szélső szálat vezetőnek véve, ferde irányban 
sorcsomót készítünk befelé haladva egymással 
szemben. Egymás alatt 3-3 sorcsomó készül, ame
lyet középen a találkozásnál 4 db egymás alá cso
mózott laposcsomóval fogunk össze. A  két minta
rész között szintén 16 szálunk van, amelynek két 
középső szálából 6 hurokból álló farkasfogat hur
kolunk, majd utána az összes szálakat összefogjuk 
egy nagy laposcsomóval, amelyet a laposcsomó- 
oszlopok közepével egyforma magasságban he
lyezünk el. Utána ismét 3-3 sor sorcsomóval ellen
kező irányban elkészítjük a fenti forma tükörképét. 
A  sorcsomók alkotta háromszög közepébe ismét egy 
laposcsomót készítünk, alatta vendégszálra cso
mózott sorcsomóval lezárjuk a mintát. A z alatta 
következő középrészen a szálakat szép egyenes 
fekvésben ugyanígy három részre osztva közepén 
nagy laposcsomóval zárjuk össze, majd ismét szét
nyitva sorcsomóval zárjuk le. (Itt is vendégszálat 
használunk). Alatta megismételjük a pillangó-min
tát, amelyet ugyancsak sorcsomóval zárunk le. 
A  befejező kagylóminta is sorcsomókból áll. 8-8 
szálból egymással szemben lefelé fordítva sorcso
mót készítünk. A  vezető a két középső szál. A  má
sodik borda ugyancsak középről indítva az első 
rácsomózott szál, az indulásnál egész magasan fel
húzzuk az előző sorcsomós bordához és enyhén 
távolodva tőle sugárszerűen készítjük el a követke
ző sorcsomót. A  sor végén az előző sor vezető szá
lát kis ívben rácsomózzuk. Itt a sor végén az elté
rés nem lehet nagyobb mint 1 cm. így  kapjuk meg 
a kagylóformát. Ilyen módon csomózunk több bor
dát, általában négyet tudunk szabályos csomózás
sal elkészíteni. Ha megcsináltuk az egymással szem
ben lévő bordákat, a középső szálakból készített 
laposcsomókkal kissé összehúzzuk és azután a bor
dák szélső két-két szálával az összes szálat egy nagy 
laposcsomóval összefogjuk. Alatta hosszú rojtot 
hagyunk. Ezt a mintát bármilyen szélesre elkészít
hetjük, mindig 16 szállal emelve a minta szélessé
gét.
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Cizellált 
élet

va 35 éves volt, amikor először terhes maradt. 
- 3 Boldogan és problémák nélkül, egészségesen 
T3 viselte állapotát. A kisfiú mégis halva született. 

Amikor a szülés előtt négy nappal nem érezte többé 
gyermeke mozgását, felmerült benne a gyanú szikrája, 
de elhessegette a borús gondolatokat. Nem tulajdonított 
neki nagy jelentőséget, hiszen vigyáztak rá, de még hogy. 
Orvos férjének legjobb barátja-kollégája, a nagyváros' 
hírneves nőgyógyásza kezelte.

Amikor egyedül tért haza a kórházból, szomorú volt és 
zavart. Pazarul berendezett hatalmas lakásuk üresen kon
gott. Figyelmes, aggódó férje az előre megvásárolt, 
összeválogatott gyerekholmikat eldugta előle. Éva mégis 
érezte az űrt, amelyet a várva várt jövevény hiánya okozott. 
Tett-vett, ki-be járkált a nappali, a konyha és a dolgozó- 
szoba között. Nem találta helyét. Sokat üldögélt kedves 
karosszékében és gondolkodott. Volt ideje, hogy mindent 
iól ..átrágjon” .

Nem akarták elsietni férjével a családalapítást. Érett fel
nőttek voltak már, mikor hosszú idő után, az egyetemi 
diploma megszerzésének örömére megtartották a kéz
fogót. Az esküvő sem sokáig váratott magára, de gye
rekre még egyikük sem gondolt. Először munkába kellett 
állni, majd a magiszteri dolgozatot készítették mind a 
ketten. Aztán a kutatómunkát folytatták, hogy a doktori
amét is megszerezhessék. Könyveket írtak, hosszab-rö- 
videbb külföldi tanulmányutakon vettek részt. A doktorá
tus után a munkahelyen kellett bizonyltaniok. Utazások, 
szemináriumok, összejövetelek, delegációk, kongresszu- 
sok, konzultációk, szakelőadások. így ment ez évekig, 
állandóan úton voltak, ritkán találkoztak. Éva gyermek utáni 
vágya mindinkább erősödött. Naponta többször is rósza- 
szin kezecskékre, pihefinomságú göndörödő hajra, pu
fók kis bébire gondolt. Sokszor, önkéntelenül megfordult 
áz utcán egy-egy kisgyerek után. Néhányszor azon 
kapta magát, hogy áhítattal bámulja a gyerekholmikat a 
kirakatban. Máskor meg önfeledten órákon át válogatott 
a babaholmik, játékok között.

Amikor nekidurálta magát és egy este komoly beszélge
tésre ültette le férjét a nappaliban, kiderült, hogy élete 
Párja is vágyódik már utód után.

Vágyuk mégsem teljesült, pedig hogy készültek a nagy 
eseményre! A férje, aki sohasem barkácsolt, maga ké
szített egy kicsinyke, faragott bölcsőt, lúrt-faragott, nap
hosszat festette, díszítette a kis ringatót, még piros vi
rágokat Is ping ált az oldalára. Éva meg horgolt, várd, 
esetlenül állt a varrótű a kezében, de a tudat, hogy a. má
dé varrta réklibe, kissapkába öltöztetheti várva várt gyer
mekét, össztönözte. Aprócska habfehér sapkákat, piciny
ke cipőcskét horgolt -  csipkemintával. A tragédia után úgy 
érezte, űr keletkezett benne, az életében. Még férjével 
való viszonyában is hajszálvékony repedést vélt felfedezni. 
Mikrorepedés, amely bármelyik pillantaban szakadékká 
szélesedhet.. .

Minden erejével, gondolatával a munkájára összponto
sított. De kettőjük viszonyára is odafigyelt. Férje egy má- 
sik nagyvárosban vállalt munkát, Így helyzete még ne
hezebb lett. Éva küzdött, harcolt házasságáért, de úgy 
érezte, mindhiába. Ritka találkozásaik alkalmával azonban 
felfigyelt férje néhány apró, talán önkéntelen mozdulatára, 
e9y-egy elejtett szóra, nem mindennapi hangsúlyra, fé- 
f'9 Kimondott mondatra. Kicsikből lesznek a nagy dolgok. 
£*ok az apróságok, az ellesett miniörömök miatt vállalta 
a ,Bngerentúli egyéves tanulmányutat. S reményei beiga- 
z°lódtak. Kapcsolatuk újra a régi lett. Az idegen környe

zet, a szokatlan éghajlat, a „más" levegő tette volna? 
Éva nem tudta megmagyarázni. De leplezni sem tudta 
örömét, boldogságát, s végre férje is kitárulkozott. Úgy 
örültek egymásnak, úgy szerették egymást, mint ahogyan 
csak a tizenéves kamaszok tudnak szeretni. Tisztán és 
önzetlenül.

Amikor újra terhes maradt, csak visszafojtott, aggódó 
szeretettel mert gondolni a kis jövevényre. A pici első 
mozdulatai csak fokozták. Éva szorongásait. Ha ezúttal 
sem sikerül. ..?  Kezdte elveszíteni bizalmát, hitét az 
orvostudományban. A férje folyton biztatta, vigasztalta, 
segítette. Rengeteget beszélgettek, mindent megtárgyal
tak. így sikerült elűzni a rémlátomásokat, a sötét gondo
latokat. S ezzel kettejük kapcsolata is mélyült, szorosabbá 
vált.

Kislányuk időre és egészségesen született. A nehéz 
szülést levezető orvos-professzor a pici világrajöttekor 
tréfásan legyintett:

-  Csak egy kis pisis, aki úgy megkinozott bennünket.
Éva rögtön ismerős-ismeretlen gyermeke védelmére 

kelt. Magához szorította a síró csecsemőt s pillantásával 
férjét kereste. Nyugodt örömet, higgadt boldogságot 
olvasott ki a szeméből. . .

t.t.

R E M É N Y K E D Ő  -  „A  bíróság a fé r je m  h ibá
já b ó l fe lbon to tta  a házasságunkat. A  gyere
kek hozzám kerültek. A  kizárólagos lakás
ha szn á la tijogot is én kaptam , de a fé r je m  kö
veteli a vagyonközösség megszüntetését és a 
lakbért. A z  e ljárás elhúzódott, az ügyvédi 
költségek nagyok. M itévő  legyek!”  

M egnyugtató, hogy  ön kapta a kizárólagos 
lakáshasználati jogot. Ez azt jelenti, hogy  nem 
maradnak fedél nélkül. A  ház árverésén har
m adik szem ély bizonyára nem  je lentkezik  
majd (k i vesz házat lakóval?), tehát m int v e 
vők  a férje és ön jönnek  számításba. M ive l 
a házból, m elyben ön lakik, a férjének is van 
része, a férje kérhet lakbért tulajdoni arányá
nak m egfelelően  (ha fe le  részben tulajdonos, 
akkor fé l lakbér).

T A N Á C S T A L A N  A S S Z O N Y , Z E N T A  -  
„Idős, beteg, e lvá lt asszony vagyok. A  vo lt 
fé r je m  nőtartást fize t, abból éldegélek. H a ' 
eladnám  a szoba-kony hás rozzant lakásomat, 
elveszíteném-e a jo g o t  a  ta rtá sd íjra ?  K a ph a t
nék e szociális segélyt? A kkor lemondanék  
a n őta rtá sró l.’’

Nőtartásra az jogosult, aki m unkaképtelen 
vagy munkanélküli és nincs m egélhetési le 
hetősége. M ive l a 3000 dináros havi tartásdíj 
nem  elegendő a m egélhetéshez, természetes, 
hogy a szükség hajtja rá az eladásra. A  vételár 
egy  ide ig  k iegészíti jövedelm ét. Ezért úgy 
gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy  az 
ingatlan eladásával b izonyos pénzeszközhöz 
jut, továbbra is járna önnek a nőtartás. Eset
leg  a tartásdíj növelésére egy  későbbi id ő 
pontban kerülhetne sor. Szociális segélyre 
nem  számíthat.

M Á T É  B Á C S I -  „Nyolcvanéves rokkant 
nyugd íjas vagyok. Feleségemtől e lvá ltam  és 
ta rtá sd íja t kell fizetnem . A  válást m egbán
tam , m it tegyek?”

A  lelk iism eretére hallgasson és saját beva l
lása szerint határozzon. N em  volna az első, 
sem az utolsó eset, hogy e lvá lt házastársak 
újra házasságot kötnek. Beszélje m eg vo lt 
fe leségével és házasodjanak újra össze.

FO N TO S  -  M ive l másállapotos és munkája 
során m érgező anyagokkal kerül kapcsolat
ba, kérheti áthelyezését másik, m egfe le lő  
m unkakörbe. Ez nem  szabad hogy hátrányo
san befolyásolja szem élyi jövedelm ét. Bár
m ilyen szabálytalanságot, jogsértést vé l fe l
fedezni, forduljon a községi m unkaügyi fe l
ügyelőséghez és az önigazgatási ügyészhez 
(sam oupravni pravobranilac).

B. E. -  ,,Lányom  gyerm ekkora óta  beteg és 
a p ja  révén ápolási d íja t kap. Most szeretnénk 
egy kis házat venn i és a lányom  nevére íra tn i 
M egfoszthatja-e ez az a jándék lányunkat az 
ápolási d íjtó l? "

Nem . A z  ápolási díjat továbbra is kapni 
fogja, m ert ez a súlyos (m ozgásképtelen) be
tegnek jár, m ivel van társadalom biztosítása. 
A z  ápolási díjat nem befolyásolja a vagyoni 
helyzet.

Dr. V ASS Ádám
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V E G Y E S  V Á L A S Z O K

TÚRÖKBECSEI. -  Levele nagyon hiányos. Ke
vés adatot közöl ahhoz, hogy véleményt lehetne 
nyilvánítani. Még életkorát, nemét sem írta meg, 
nem beszélve arról, hogy az ilyen nyomásérzés 
lehet egyszer székelési inger, de állhat mögötte 
aranyér, sőt daganat is. Jelentkezzék kezelőorvo
sánál és mondja el nyugodtan panaszait.

MÁRTA. -  Ön is túl kevés adatot közöl. Az el
mondott panaszok neurózisra utalnak, de eredeté
re nézve édeskeveset mondhatunk. Lehet, hogy 
családi problémák, vagy munkahelyi konfliktus 
váltotta ki, de az Is lehet, hogy alkati, örökölt adott
ság. Próbálja meg elemezni helyzetét és fordul
jon kezelőorvosához. A pillanatnyi zavaron a 
gyógyszeres kezelés átsegíti. Félelemre semmi 
oka.

C. P. -  Ha az üvegszilánk még mindig az ujja 
hegyében van, személyesen kell orvoshoz fordul
nia, nem pedig levélben. Ezt látni kell, hiába írja 
meg nekünk.

JÚLIA. -  Mivel még csak 15 éves, van remény 
arra, hogy nőni fog, nem zártul még le testi fejlő
dése. Súlya megfelelő a magasságához. Amit 
leírt, nem indok arra, hogy meghaljon és egyál
talán, miért foglalkozik a halál gondolatával ilyen 
fiatalon. Találjon magának elfoglaltságot, társa
ságot, szórakozzon, tanuljon. Nyugodjon meg, le
het gyereke. Azt, hogy lesz-e testvére, szüleivel 
beszélje meg. Ha nem lesz, keressen barátot, aki
vel megoszthatja búját-baját.

VÁLASZT VÁROK. -  A gyógyszerekből ítélve, 
valóban beteg a szíve. Rendszeres ellenőrzésre 
kellene a kardiológushoz járnia. A Prajmolin nevű 
gyógyszert ritmuszavarokra alkalmazzák.

RÓZSA 84. -  Valószínű, hogy az elmondott tü
netek alapján visszérgyulladása van. Erről a be
tegségről mát többször írtunk a rovatban, de min
denképp ajánlatos kezelőorvosához fordulnia.

Dr. VÉKONY László

Foltok a háton, lyukak az arcon

MACI. -  A hátán levő 5-10 párás nagyságú bar
na és fehér foltok gombásodás következményei. A 
szarurétegben élő gombák a test izzadásakor el
szaporodnak és felfalják a pigmentet, vagyis a 
melamint.

am >

Fontos, hogy az öltözete könnyű, szellős és a 
testtől elálló legyen és minél kevesebb műanya
got tartalmazzon. Fürdéskor ne használjon sam
pont.

Bármely gombaölő szer 2 -4%  szalicillel keverve 
megöli a gombákat. Kész szaliclles gombaölő a 
Micutrin tinktúra, de érzékeny bőrre nem ajánlatos 
használni, mert a nyakon és a herezacskón gyulla
dást okozhat. Házi készítésű gombaölő szert úgy 
kap, ha egy deci jódtinktúrához hozzáad két deci 
alkoholt vagy pálinkát és egy hegyes kiskanálnyi 
szalicilsavat, amelyet dunsztolásra is használ
tak. Ezzel minden másnap vagy harmadnap bedör
zsöli a hátát és közben intenzíven napoztatja.

Arcán a lyukakat úgy tudja eltüntetni, ha annyi
ra napoztatja, hogy egy idényben többször le- 
hámoljon. A másik lehetőség a bőrcsiszolás, de 
ez nagyon fájdalmas és nem mindig sikerül. Belg- 
rádban a kozmetológiai intézetben végzik.

Pattanásos arcbőrre nincs igazán jó kenőcs. 
Aránylag jó az 5 és 10%-os Antopar és az Akno- 
ten. Az utóbbit nagyon vékonyan kell kenni, mert 
sokszor az első hat héten bepirosodik tőle az arc. 
Kevert készítmények a tetrános-szaliciles zink 
rázókeverék és a kénes szalicilspiritusz. Legjobb 
mégis a tenger és a napozás.

Tetoválás
NYÁR 84. -  A tetoválás eltávolítását sebészek 

végzik. Csúnya hegek maradhatnak a műtét után. 
A költségeket önnek kell viselnie.

Dr. VÍG Mihály
bőrgyógyász

HELYREÁLLÍTÓ  ÉTREND

CHAO, BABY. -  Levélírónk panaszai nem te
kinthetők betegségnek, csupán egy alkati álla
potról van szó, ahol a bőr alatti kötőszövetekben 
zsírlerakódás nem észlelhető. Tehát egyszerű 
soványság áll fenn, amit külön kezelni felesleges 
volna, annál is Inkább, mivel még a serdülőkor
ban van, és ilyenkor könnyen jelentkezhetnek 
bizonyos negatív, esetleg szexuális fejlődéssel 
kapcsolatos hatások, amelyek befolyásolják a 
testsúly növekedését.

A helyreállító diéta a táplálkozás gyakoriságá
ban és a táplálékok összeállításában tér el a ha
gyományos táplálkozástól. Kétóránként vagy még 
gyakrabban van szükség táplálkozásra, mert ez az 
étkezési ritmus elősegíti a tápanyagok jobb fel- 
használását és kisebb mértékben terheli meg az 
emésztőrendszert. A diétát elsősorban könnyen 
emészthető szénhidrátokból állítsuk össze. A 
zsiradékok közül leginkább a téjzsiradkokat alkal
mazzuk megfelelő módon elkészítve. Igen lénye
ges a diétában a fehérjebőség; az ételeknek állati 
eredetű fehérjékkel való dúsítása változatos kony
hatechnikai eljárásokkal végezhető. A vitamindús 
ételek mellett átmenetileg szükség lehet nagyobb 
mennyiségű vitaminfogyasztásra gyógyszer formá
jában. A B12-vitamin -  egyéb hatásai mellett -  
az étvágyat is növeli.

Gyümölcsök közül szőlőt, szilvát, banánt, diót, 
szárított gyümölcsöt fogyasszon. Jó hatásúak 
még a cellulózt tartalmazó élelmiszerek.

Étkezés után mindig pihenjen egy kicsit, aludjon 
eleget.

A napi energiamennyiséget csakis lassan, foko
zatosan szabad emelni.

Soványodás akupunktúrával

TELTKARCSÚ. -  „Nemrég olvastam az aku- 
punktúrás soványftó kúráról, de elfelejtettem az 
újvidéki elmet, ahol végzik, és a kezelőorvos

nevét. Valamint azt, hogy milyen feltételek mel
lett lehet odajutni.”

A sokfajta soványodási lehetőségek között ta
lálható az akupunktúrával történő módszer is. A 
fülcimpába helyeznek három piciny tűt. Három
négy hétig maradnak ott és az idegrendszeren 
keresztül fejtik ki hatásukat.

Szabadkai viszonylatban hivatalosan nem foglal
kozik senki, emiatt sikeres eredményekről olva
sóinkat biztosítani nem tudjuk. Az újvidéki kór
házban dr. Pavlovió ideg- és elmegyógyász fog
lalkozik a betegek akupunktúrás kezelésével. 
Beutalót kell kérnie kezelőorvosától, s az Egész
ségügyi Önigazgatási Érdekközösségben kell hite
lesítenie.

Az újvidéki kórház elme: Hajdúk Veljko u. 1. 
Szeptember elseje előtt azonban ne menjen a sza
badságok miatt.

GULYÁS Nándor

Szülők és gyerekek

MINDEN MÁS. -  Sajnos ennek a kifakadásnak: 
„Azelőtt ilyesmi nem fordulhatott elő” , nincsenek 
objektív alapjai. Amióta világ a világ, mindig fel
ütötték a fejüket klsebb-nagyobb ellentétek idő
sek és fiatalok, szülők és gyerekek között. Annyi 
persze igaz lehet a dologból, hogy a nemzedéki el
lentétek manapság megváltozott formában jelent
keznek és a hagyománytisztelet csökkenésével 
jobban felszínre kerülnek az ellentétek. Egy 
kicsit több türelmet kellene tanúsítani a másik fél 
nézeteivel szemben és akkor könnyebb lenne át
hidalni az ellentéteket. Persze a másik félnek 
is része van az ellentétek kialakulásában, sőt el
fajulásában. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy 
lehet jót rosszul akarni. Ennek egyik faja elkép
zeléseink, szándékaink rátukmálása másokra.

A legtöbb gyerekek közötti verekedés úgy kez
dődik, hgoy az egyik fél visszaüt. Semmivel sem 
számít érettebb viselkedési formának, ha a fel
nőttek, tartozik-követel, alapon nyilvántartják ko
rábbi sérelmeiket és a világért sem felejtenének 
el visszafizetni, így azután mindig akad, aki kez
deményezi az újabb konfliktusokat. Maguk a meg
nyilvánulási formák csak a családon belüli státus
ra utalnak (az apa gorombáskodik, ha nincs igaza, 
a nagylány meg pukkad).

IDŐZAVAR. -  A házépítés okozta anyagi és 
egyéb megterhelés közvetlenül még nem okozott 
nemzedéki ellentéteket, de a kóros időhiány idéz
te elő az „elhanyagolást” és az már nemkívána
tos kiindulási pontja volt a későbbi súlyosabb 
bajnak.

Manapság mar nem elterjedt jelenség, hogy a 
szülő határozza meg, kivel barátkozik a gyermek, 
nem csoda hát a fiú döhödt tiltakozása az ilyen 
hozzáállás ellen. No persze az is enyhe túlzás, 
hogy ő már „nagy lenne” . A megváltozott körül
mények ellenére ugyanannyira kell szeretni azt a 
gyermeket, de nem ugyanúgy, mint eddig. Semmi 
haszon sem származik a szüntelen összehason
lításokból (a szomszéd fiú olyan, amilyen, hogy 
vele mennyi baj van, azt a szülei tudják), valami 
hasonló érvényes a „bezzeg amikor én olyan 
idős voltam, mint tó” megfogalmazásból, egy
részt mert mindez megbízhatatlan, az évek múlá
sával sok mindenre másként emlékszünk, mint 
ahogyan az valójában volt, másrészt az apuka 
sem örülne, ha a fia egy ilyen összehasonlítga- 
táskor ezt válaszolná; „Olyan idős korában, mint te 
vagy most, Napóleon már három éve Francia- 
ország császára volt.” Azért, mert nem ért min
denben egyet az apjával, a gyerek még nem bű
nöző. A családon belüli békés együttélés meg
követeli, hogy mindenki megadja a másiknak a 
másság jogát.

KÚN SZABÓ Pál
pszichológus
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(Suzy -  Zágráb)

Neves angol együttes a Yes. 
1969-ben alakult és néhány év 
alatt a progresszív rockzene ki
emelkedő képviselőjévé vált. 
Olyan zenei egyéniségek forrtak 
ki a csoportból, mint Rick Wake- 
man és Jón Anderson. Több lénye
ges személycsere után az együttes 
tna is dolgozik, de csak hasonló a

régihez. Az első időszakban ké
szült kifejező zenéje már a múlt 
emléke. így a tavaly készült nagy
lemez nem. birkózhat meg nap
jaink követelményeivel. Igaz az 
énekes Jón Anderson, a basszus
gitáros Chris Squire és a dobos 
Alán White már az első felállítás
ban is ott volt, valamint Tony 
Kaye is már játszott a csoportban. 
Zenéjük azonban mégis színevesz- 
tett, fakó. Műszakilag ugyan kifo
gástalan, de hangulatilag sokszor 
az unalom határát súrolja. Úgy ér
zem, még a legvérmesebb Yes-ra- 
jongók is csalódnak majd. Igaz, a 
nagy zenészeknek is lehetnek 
rossz napjaik, ők is lehetnek hul
lámvölgyben. Ha ilyen szempont
ból v izsgáljuka lemezt, akkor ta
lán elfogadható, annak reményé

ben azonban, hogy a következő 
bizonyára jobb lesz.

PINTÉR Ferenc

V’ MOTO ROCK:
Garázskijárat

(Favorit -  Budapest)

A  Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalat Favorit sorozatában je 
lent meg a V’M oto Rock együttes 
új nagylemeze, amely, noha két
ségtelenül rock alapokra épül, in
kább egy kiváló popzenei (vagy 
ha úgy tetszik, sláger) alkotás, és 
kevésbé rock, bár az együttes neve 
arra utal, hogy ezt a stílusjegyet 
hordozza. A  korongon lévő tíz dal

mindegyike egyszerű és fülbemá
szó, egyforma eséllyel számíthat 
nagy népszerűségre. Csupán az 
1001. éjszaka a kivétel, amely már 
mint neves sláger került a lemez
re. A  dalokat az együttes tagjai 
írták: Lerch István, Demjén Fe
renc, Herpai Sándor és Menyhárt 
János. Természetesen ők is adják 
elő valamennyit, de besegít még 
négy személy: Hernádi Judit (pró
za), Karácsony János (basszusgi
tár, ének), Dés László (szaxofon) 
és Horváth Kornél (tamburin, ka- 
basa, vibraslapt). A k i tehát kedve
li az élénkritmusú, könnyed, szó
rakoztató muzsikát, az minden bi
zonnyal rövid  idő alatt megkedve
li a Garázskijárat dalait.

K.

Fiuk  -  vagy lányok?
B°y George nagy sikere után 

®9yre több a lányos fiú, aki az 
"yen furcsa kétnemű külsejével 
®*eretné magára hívni a figyelmet, 
rú tta l a heavy metál zene „leglá- 

yosabb” énekesének képét mu
stjuk be. Neve: Dee Snlder A Twl- 

Slster együttes tagja. A cso- 
P°1 egyébként 1976-ban alakult, 
® csak nemrégen kezdett igazán 
6Pszerűvé válni, bizonyára nem 
*  éhekes szőke haja és kék sze- 

me miatt.

„19  éves fiú  vagyok. 1 7 -1 8  éves lányokkal szeretnék levelezni. Minden 
levélre szívesen  válaszolok. BARANYI JÓZSEF, 21220 Beőej, József 
A ttila  ír. 6 8 .” • .,18 éves lány vagyok. Hozzám  hasonló  korú fia ta lok leveleit 
várom  MÉSZÁROS ANNA, 21226 Baóko Petrovo Selo, Sloboda 8 8 .”
• 1 3 -1 5  éves lányokkal és fiúkkal leveleznék. Kedvelem  a zenét és a 
sportot. Szabad időm ben olvasok. Bélyegeket és je lvényeket gyűjtök. M in
den szépen írt levélre válaszolok. HORVÁTH SZILVIA, 23326 Ostojlóevo, 
Slovaőka 2 1 .”  •  „15 éves lány vagyok. Kedvenc időtö ltésem a zenehallga
tás. Kedvenc együttesem : a  K iss és a Neoton fam ília . 1 5 -1 7  éves fiúk és 
lányok leveleit várom. HORVÁTH ANGÉLA, 24207 Orom, Z a dru ín a  BB.”
• „15 éves fiú vagyok. Hobbim  a labdarúgás és a  zenehallgatás. 14-15. 
éves fiúk és lányok leveleit várom. A fényképes leveleket e lőnyben része
sítem , de azért m inden levélre szívesen vá laszolok. HORVÁTH ZOLTÁN,

. 24207  Orom, Z a d ru in a  B B .” •  „16  éves lány vagyok. Kedvenc együtte
sem : a  Hungária és a  Neoton fam ília . Szabad időm ben olvasok és zenét 
hallgatok. Hozzám  hasonló korú lányok és fiúk leveleit várom. A fény
képes leveleket e lőnyben részesítem . M inden levélre válaszolok. SZI
LAGYI JULIANNA, 24323 Feketió, Herojska 3 2 ." • „14 éves leszek. Ked
venc időtö ltésem a zenehallgatás. Kedvenceim : Nena és a  Duran Duran 
együttes. 1 3 -1 4  éves lányok és fiúk leveleit várom . M inden levélre sz íve 
sen vá laszolok. KÉRI RÓZSA, 24000 Subotlca, Zapadni v inograd i 260 .”
• 16 éves fiú vagyok. Kedvenc időtö ltésem a sporto lás és a zenehallgatás. 
K edvenceim : Dávid Bow ie és Nena. 1 4 -1 6  éves lányok leveleit várom. 
A fényképes leveleket e lőnyben részesítem . KISS KÁROLY, 21480 
Srbobran, Dózsa G yörgy u. 78 .” •  „15  éves lány vagyok. Kedvelem  a 
zenét és a sportot. Kedvencem : Nena és a Q ueen együttes. Hobbim  a 
bélyegek gyűjtése. Hozzám hasonló  korú fiata lok leveleit várom. Minden 
levélre  vá laszolok. PÓLYÁK LILI, 24000 Subotlca, Tivatska 3 .” • „17  eves 
vagyok. Hozzám  hasonló  korú fiata lokkal leveleznék. SZABÓ ILONA, 
6422 Tompa, Á rpád u. 1# M agyarország." •  „1 8  éves fiú vagyok. Szeretem 
a zen^t és a diszkót. Kedvenc együtteseim : az AC /DC és a M otorhead. 
Hozzám  hasonló  korú fia ta lok leveleit várom. GULYÁS LÁSZLÓ, 24000 
Subotlca, Petra Horvatskog 8 0 .“  •  „19  éves fiú vagyok. Szeretem  a 
diszkózenét és a sportot. Kedvenc együttesem : a  Beatles és a  S rebrna kri- 
la. FERENCZ JÁNOS, 92400 Strumlca, VP. 9227." •  „17  éves fiú vagyok. 
Hozzám  hasonló  korú lányokkal szeretnék levelezni bárm ilyen tém áról. 
Kedvenceim : B illy Idol és a  Thom pson Tw ins együttes. UDVARDI ISTVÁN, 
24000 Subotlca, Zaharije O rfeiina 6 .”  • „17  éves lány vagyok. Kedvenceim  
N ena és a KajaG ooG oo együttes Hozzám hasonló korú fiúkkal szere t
nék levelezni bárm ilyen tém áról. KOSARAS CSILLA, 24000 Subotlca, 
S zabó M iklós u. 26/a .” • „13  éves lány vagyok. S zeretem  a sportot. 
Kedvenceim : Nena és a Dolly Roll együttes. 1 3 -1 4  éves fiúkkal és lányok
kal szeretnék levelezni. A  fényképes leveleket e lőnyben részesítem . BER
TA ÉVA, 24000 Subotlca, Ferenczi Ibolya u. 55.”  • „1 4  éves lány vagyok 
Hobbim  a zenehallgatás. 1 4 -1 7  éves fia ta lokkal leveleznék. M inden le
vélre szívesen  válaszolok. VARGA ÁGNES, 24400 Senta, Dositelj O brado- 
vió u. 29 kula 2 /5 ." • „1 6  éves lány vagyok. Szabad időm ben zenét hall
gatok és kézilabdázóm . Kedvencem: Limahl. M agyar és szerbhorvát nyel
vű leveleket várok. BURIÁN ÉVA, 25270 Bezdán, Kiss u. 22." • „13  éves

vagyok. Kedvelem  a zenét. Velem egykorú lányokkal leveleznék. Ha lehet 
fényképet is küldjétek. GÖNCI ALFRÉD, 23324 Jazovo , Tito marsall u. 204."

• , 20 éves fiú vagyok. Szeretem  a sporto t és az o lvasást. 17-21  éves lá
nyokkal szeretnék levelezni. VARGA LAJOS, 52002 Pula, VP. 2581/34 • 

f J Í nX ^ gy ° k- Hozzám hasonló  korú pajtások leveleit várom. 
JUHÁSZ ESZTER, 25230 Kula, Josip  K ram er u. 5 .” • 11 éves lánv 
vagyok. Hobbim  a sport. Kedvenceim : Zdravko  Colié és Nena 11-13  
eves fiúk levele it várom. RAJSLI IZABELLA, 21220 Beéej, Repubíikanska 
55.”  • „8  éves fiú vagyok. Hobbim  a labdázás. 8 -1 0  éves fiúk és lányok le
veleit várom. RAJSLI IMRE, 21220 Beéej, Repubíikanska 55," .  „14  éves 
lány vagyok. Hobbim  az úszás és a levelezés. K edvenceim : R o d S te w a rt 
és a KajaG ooG oo együttes. 1 4 -1 5  éves fiúkkal és lányokkal szeretnék 
levelezni. TÖRÖK ERIKA, 25230 Kula, Bratstvo Jedinstvo 58." • „12  éves 
lány vagyok. Szeretek táncolni, sporto ln i és zenét hallgatni. "Hozzám 
hasonló korú lányokkal és fiúkkal szeretnék levelezni. Ha lehet fénvkéDet 
is küldjétek. KHAJC ANIKÓ, 24435 Mól, Bratstvo jed instvo  u 29 " .  16 
eves lány vagyok. Kedvelem  a zenét és a sportot. K edvenceim : Nena és a 
KajaG ooG oo együttes. Hozzám  hasonló  korú fia ta lok fényképes leveleit vá 
rom. M inden levélre válaszolok. SZABÓ MÁRIA, 25270 Bezdan Kolut u 
63/a ." •  „16  éves lány vagyok. K edvenceim : Nena és a N lno de Angelo 
Szabad Időmben zenét hallgatok és o lvasok. G yűjtöm  a leveleket. Hozzám 
hasonló korú fiúkkal és lányokkal szeretnék levelezni. M inden levélre 
szívesen válaszolok. COBINA 2IVIÓ, 25270 Bezdán, R u íin a  2 /a ." • 12 
éves lány vagyok. Hobbim  a  zenehallgatás és az olvasás. Kedvenceim- 
M ichael Jackson és Nena. 1 2 -1 3  éves lányokkal szeretnék levelezni 
M inden levélre  vá laszo lok, de a fényképes leveleket e lőnyben részesítem ' 
KALMÁR SZILVIA, 24435 Mól, Testvériség-egység u. 2 2 . " .  „E lvesztettem 
K om árom i Szilv ia  nevű levelezőtársam  e lm ét. Kérem , hogy kü ldie  el a 
kővetkező cím re : GYÖMBÉR EDIT, 23325 Padej, 2 arka  Zren jan lna  99 "
• „2 0  éves fiú vagyok. Kedvenc együttesem : a Eúrythm ics. Kedvenc 
énekesem : Gazebo. Kedvenc időtö ltésem : a m odellezés és a  sport 1 8 -2 2  
éves lányokkal szeretnék levelezni. A  fényképes leveleket e lőnyben része
sítem , de azért válaszo lok m inden levélre. REKOVICS KÁLMÁN 52002 
Pula, VP. 2581/67.”  • „1 7  éves fiú vagyok. Kedvelem  a sporto t és az 
irodalm at. Kedvenc együttesem : a R ib lja  Sorba és az AC /D C  Hozzám 
hasonló  korú lányokkal leveleznék. A  fényképes leveleket e lőnyben része
sítem . KOCSIS IGNÁC, 24430 Ada, M olski pút 5 ." • „18  éves zenekedvelő 
lány vagyok. Kedvenc együttesem : az R -Go és a  KajaG ooG oo. Gyűjtöm 
oJKf.z]er,?kai  V elem  egykorú lányokkal és fiúkkal leveleznék. CSINCSIK 
ROZSA, 24430 Ada, S zövetkezeti út 10." •  „1 5  éves zenekedvelő  lány va
gyok. Kedvenc együttese im : a Led Zeppelin . 1 5 -1 8  éves fiúk és lányok 

° |y anokét, akik kedve lik a rock- és a  d iszkózenét. GYÖRE 
L, „  0 V ladim ír Nazor u. 46 .”  •  „1 4  éves fiú vagyok.
Hobbim  a  horgászat és a zenehallgatás. Velem egykorú lányok leveleit 
lu r í íu 'A o  ê ™ ke1 v4r°k , őe  azért válaszolok m inden levélre.
MOLNÁR MIHÁLY, 25262 Kupuslna, Tito m arsa ll u. 105,”  • „13  éves 
töny vagyok. Szabad időm ben kerékpározok, zenét hallgatok és olvasok. 
K edvencem : N ik Kershaw. G yűjtöm  a poszterokat és a  szalvétákat. 
14 15 éves fiuk és lányok leveleit várom . A fényképes leveleket előnyben 
részesítem . NYILAS MÁRIA, 25000 Sombor, B ura  Jakáiő u. 29."
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40 Az olvasó kérdez — a szakember válaszol

A  nyaraltatásra 
vágyó citromfa

.. .és termése

Van egy citromfánk. Az ősszel tele volt kisebb-na- 
gyobb citrommal, és sok virággal. Az előszobában te
leltettük. A  citrom nagyobb része beért, és a fa ismét 
virágzik. A  levele viszont mind lehullott. Mit csináljak 
vele, hogy ismét szép legyen?

Padlásszobás lakásunk van. Az előszoba meg a lép
csőház igen sötét. Virággal szeretném díszíteni, de nem 
tudom, hogy milyen növény maradna meg ezen a he-

,yen' T. Zs., Becse

A  citromfanevelés akkor sikeres igazán, ha a nyár fo 
lyamán a szabadban történik. Ilyenkor a lombozat 
egészségesebb, kevésbé érzékeny a környezeti ténye
zők változásaira, egyszóval: a levelek is hosszabb ideig 
élnek. A  szabadban tartott citromfát csak az erős nap
sütéstől és az erőteljes széltől kell védeni.

A  teleltetés ideje alatt történő részleges lombhullás 
normális jelenség, a levelek ugyanis csak 2 -3  évig él
nek. A z erős levélhullással járó kopaszodás viszont an
nak következménye, hogy a nyáron nem edződött meg 
kellőképpen a növény. Mégsem kell kétségbeesnie, a 
nyár folyamán újra besűrűsödik a citromfa.

Nevelése során nélkülözhetetlen az évenkénti rit
kító metszés. A  túl sűrű korona hamarabb megkopa
szodik, mint a napfény- és levegőjárta korona. Gyak
ran okozhat még lombhullatást a meszes talaj, amely
nek következménye a vashiány. Vashiányra utal a fia
tal levelek sárgulása és kisebb mérete. Öntözni csak 
esővízzel ajánlatos.

A  lépcsőházakat meg a fényszegény helyiségeket kö
rülményes növénytartásra használni, különösen a télen 
fűtött, meleg helyiségekben. Hűvös helyen, a gyenge 
fényviszonyok ellenére jó életfeltételek biztosíthatók 
néhány növény számára.

A  szőlőre emlékeztető kúszóka (Cissus), a sárkányfa, 
a szobaborostyán, az annyira közismert filodendronok, 
a páfrányok, a lándzsalevelű sanseveriák és a nagy
anyáink idejében is népszerű pletykák között válo
gathat.

Ilyen kedvezőtlen körülmények között elégedjen meg 
azzal, hogy szép dísznövényeket nevelhet, és törőd
jön bele, hogy a virággal díszítő növényeit más helyi
ségekben kell tartania.

KOPASZ Aranka 
kertészmérnök

PASZTINÁK -  

PASZTERNÁK

Fogyókúrázóknak, cukorbetegek részére elsősorban

yökere a sárgarépához vagy a 
petrezselyemhez hasonlóan fe j
lett, elágazás nélküli karógyö

kér. Felülete halványsárga, belseje pedig 
húsos, fehér, kellemesen édeskés ízű és 
igen kifejezett aromájú. Szárazanyag- 
és nitrogéntartalma egyaránt nagyobb, 
m in t a sárgarépáé.

Jelentősebb szerepet érdemelne az élel
mezésben. Alacsony energiatartalmával 
helyettesítheti a burgonyát és a rizst. 
Ezért ajánlatos a fogyókúrás étrendekbe 
beiktatni, de a cukorbetegek is fogyaszt
hatják. Nem szabad túlfőzni, mert keser
nyés lesz az íze. Levesbe adagolva de ön
állóan is elkészíthető. Másik nagy feldo l
gozója az ipar.

Jól bírja a hideget. Közepes fényigé
nyű. Gyér ámyékú helyen köztesként is 
megterem. Legszebb formájú gyökereket 
tápdús, homokos, könnyű talajokon lehet 
termeszteni. A  kötött talajok nem meg
felelőek, m ert könnyen elágazik bennük a 
gyökér, és jelentős mértékben veszít ér
tékéből.

A  pasztinák vegetációs ideje viszony
lag hosszú, 150-180 napra terjed. Leg
erőteljesebben szeptemberben és október
ben fejlődik. Korán kell vetni. M ihelyt 
a talaj megengedi, hozzá kell lá tni a ve
téshez. Ezt legjobb márciusban megtenni, 
m ert később már bizonytalan az ered
mény. A  kései vetéssel csökken a hozam.

A  legmegfelelőbb sortávolság 30-40  
cm, a vetés mélysége 1 -3  cm. 10 négy
zetméterenként 4 -8  gramm magot kell 
elvetni. Nagyobb vetőmagmennyiség ese
tén erőteljes ritkítás szükséges, de biz
tonságosabb a kelés és a megfelelő tő 
szám elérése. 10-15 centiméteres távol
ságra kell ritkítani, 4 -5  lombleveles 
korban. A  csírázás már 2 -3  C fokon  meg
indul, de sokáig elhúzódik, úgyhogy csak 
20-30  nap múlva kel.

Legjobb elővetemények a korán leke
rülő, jó l trágyázott kapásnövények. 
Szereti a mélyen művelt talajokat, me
lyekben formás, erőteljes gyökereket fe j
leszt. A z  őszi talajelőkészítés a korai ve
tés m iatt is szükséges, tavaszra csak a 
magágy előkészítése maradjon.

Tápanyagigénye a sárgarépáéhoz ha
sonló. Minden 10 négyzetméterre, a ta

la jtól függően, 60-90 gramm foszfor és 
kálium, valamint 40 -60 gramm n itro
géntartalmú műtrágyát kell juttatni, 
tiszta hatóanyagra számítva. Ennek leg
alább kétharmad részét ősszel kell a ta
lajba dolgozni, a fennmaradt részt pedig 
vetés e lőtt kell kiszórni.

A  vegetációs időszak alatt a talajt 
gyommentesen kell tartani. A  cserepedés- 
re hajlamos talajba jelzőnövénnyel ves
sük a pasztinákot, hogy vakkapálással 
elősegítsük a könnyebb kelést. Fejtrá
gyázás csak akkor szükséges, ha a nö
vény gyengébben fejlődik. Magasabb ho
zamokat, különösen a száraz nyarakon, 
öntözéssel lehet elérni.

A  betakarítás a fagyok e lőtt történik, 
mivel egyike a leginkább fagytűrő nö
vényeknek. Fagymentes helyen könnyen 
tárolható. A  10 négyzetméterenkénti vár
ható hozam 10-13 kilogramm.

K O B R EH EL Péter 
mezőgazdasági mérnök

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

Öntözés nélkül kockázatos
tés minél pontosabb legyen. Az alap
trágyázást vetés előtt kell elvégez
ni, kb. 400 kilogramm NPK 10:30:20- 
as műtrágyával. A vetés speciális, 
például Nibex vetőgéppel történik. 
Egy hektárra 5 -6  kg vetőmag szük
séges. A vetést úgy kell beállítani, 
hogy egy folyóméterre 40 -50  mag 
kerüljön. A vetési norma követelmé
nye, hogy hektáronként 500000- 
1000000 növény neveledjen, ami 
nagyban függ a sortávolságtól. A 
gépesített technológia szempontjá
ból legmegfelelőbb az úgynevezett 
szalagos vetés, amely során a sor
távolság 25 cm, a szalagok közötti 
távolság pedig 50 cm. Vetés után ok
vetlenül hengerelni kell a talajt, a mi
nél egyenletesebb kelés érdekében. 
A herbicidek alkalmazása vetés után 
és kelés előtt jön számításba. Ügyel

ni kell az előírt vegyszermennyiség 
pontos adagolására, nehogy kiritkít
suk a növényállományt.

Vetés után, száraz időben, na
gyon fontos az öntözés (15-20 mm 
csapadék). Kelés után csökkenteni 
kell a vízadagot (10 mm), így elke
rülhető a vastag cserépképződés és 
a növénypusztulás. Két-három leve
les fázisban el kell végezni az első 
fejtrágyázást, 200 kg KAN 27%-os 
műtrágyával. Ilyenkor sorközi meg
munkálást is kell végezni, a vegy
szeres gyomirtás pedig szükség 
szerint alkalmazható.

3 -4  leveles állapotban meg kell 
kezdeni a betegségek elleni véde
kezést. A védekezést július második 
feléig rendszeresen kell végezni, 
időszakonként, a vegyszertől füg
gően. Szárazság esetén rendszeres

öntözésre van szükség. A második 
fejtrágyázást a fejek képződésekor 
kell elvégezni, a növények állapo
tától függően 100-200 kg KAN 
27%-os fejtrágyával.

A szedést akkor kell kezdeni, ami
kor a növények kétharmad része le
dől. Ez az időszak 20 -30  nappal 
későbbre esik, mint a dughagymáról 
termesztett hagymánál. A szedés 
kézzel vagy géppel történik, speci
ális, betakarító gépekkel. Szedés 
után 7-10 napig száradnia kell a 
parcellán, majd következik a bera
kodás, a szállítás.

A hagymák súlya 40 -80  gr között 
mozog. Nagyon alkalmas az ipari fel
dolgozásra. Ha ritkább a növényál
lomány, akkor a fejek nagyobbra nő
nek. Az így termesztett hagyma job
ban megfelel a piac igényeinek és 
tavaszig is jól tartósítható. A mag
ról termesztett vöröshagyma termés
átlaga is elérheti a 25 -50  tonnát 
hektáronként.

NAGY Lajos 
mezőgazdasági mérnök

A

hagyma magról való ter
mesztése még újdonság ha
zánkban. Kivételt képeznek 

e9yes körzetek, ahol ez a módszer 
Meghonosodott. Nyugat-Európában 
®s Amerikában, az ideális feltételek 
K?zepette, széles körűen alkalmaz
zak. Ezekben az országokban szá
mos új hibridet kísérleteztek ki, 
egyúttal nagy hangsúlyt fektetnek a 
hagymatermesztés technológiájának 
'ejlesztésére, meg a komplett gépe
sítés tökéletesítésére, a vetéstől 
a betakarításig.

Nem csoda, hogy a hagyma ára 
az európai piacon jóval alacsonyabb, 

lnt hazánkban. Ott a termesztés 
Ragról történik, és egy évig tart, ná- 
“ hk viszont két évig, mert az első 
®vben dughagymát kell termeszteni. 
, hatvanas években több fajtát hoz
unk be külföldről, így került hazánk- 
a a Bolero, a Sturon adina és a 
ambo elnevezésű, magról való ter

mesztésre alkalmas fajta. Termesz- 
esuk, egyes gazdaságokat kivéve, 
®hi járt a várt eredménnyel. Az ok? 
e*h sajátítottuk el a megfelelő tech- 
otógiát a vetéstől a szedésig, és 

fa'** isrnertük kellőképpen az egyes 
altak biológiai tulajdonságait.

krw2ek a fajták csak meghatározott 
^ Zatekben váltak be. Tudvalevő, 
köm a r° v'd napszakos fajták, olyan 
p-.hyazetben, ahol hosszúak a .iap- 
szi'i ’ ma9szárba hajtanak. A i.^ z -  
rö napszakos fajták pedig ott, ahoiÖ̂ViH iajiar\ ptíuiy uu, dMUi
(eni l  nappalok vannak, nem fejlesz- 
zam hagymát. A magas termésho- 
kiJT, féréséhez, a megfelelő fajta 
ce,r'aS2tása mellett, megfelelő par- 
zőhc 's S2ükséges. Emellett, öntö- 
w ,.,erendezés nélkül kockázatossá 
< 7 a| termesztés.

E lőkészítés a hagyományos 
méK°n történik,, kezdve 
R á n t á s t ó l  a vetés el 
Pán a E p ' Különbséget képez csú
sokkal

őszi
talaj-

a kívánalom, hogy a földterület

A kis halak is jó halak

DEVER- ES KARIKAKESZEG

O C sU 'A  hi

lett m' 69yenletesebb legyen, emel- 
m°rzsás szerkezetű, hogy a ve-

A dévérkeszeg

isebb halaink utolsó csoportjába a magas há
tú keszegféléket hagytuk, m ert tartózkodási 
helyük, életmódjuk, így horgászatuk is igen 

hasonló. Bár állóvízben is megtalálhatók, tömegeseb
ben tanyáznak a folyókban, a folyóvízzel gyakran fe l
frissülő nagy csatornákban.

A  dévérkeszeg akár megsértődhetne, hogy a „k i
sebb halak" közé soroltuk, hiszen a horgászok re
kordlistáján mintegy 5 kilós dévér is szerepel, a 
zsákmányok zömét azonban a fél kilón aluli példá
nyok képezik. Talán éppen ezért a horgászok több
sége nem is tesz különbséget a nagyobb karikakeszeg 
és a kisebb dévér között; a tenyérnyi halat karika- 
keszegnek, az ennél nagyobbat már dévémek tiszteli. 
E  két hal horgászata alkalmával elég gyakran horog
ra kerül a tompa orrú bagolykeszeg és a lapos keszeg 
is, de ezek nem oly gyakoriak, hogy rájuk külön hor
gásszunk. Valaki persze megjegyezhetné, hogy a bo
dorka meg a szélhajtó küsz is gyakori horgászzsák
mány, de ezek horgászatával inkább a versenyzők 
foglalkoznak, illetve a bodorka horgászata főleg a téli 
és tavaszkezdő hónapokban érdekes, ezért ezekkel 
most nem foglalkozunk.

Az em lített négy magas hátú keszegféle horgásza
tához -  ha horgunkat messzire kell bevetni -  köny- 
nyű fenekes készséget használunk közepes hosszú
ságú bottal, 0,20 mm-es zsinórral, kis végsúllyal vagy 
önetetővel és nyolcas, kilences hosszú szárú, vékony 
húsú horoggal. Gyakran használnak horgászaink

ún. „nyélhosszú fenekest”, ami nem más, m int mó
dosított könnyű úszás készség, amelynek úszóját egé
szen a bothegyig felhúzzák. Ennél a készségnél nincs 
önetető, és a horog van a zsinór végén, nem messze 
tőle könnyű súly. Ilyen készségekkel horgászva két- 
három botot használunk.

Folyóvízben homokos mederben fenekező készség
gel, köves helyen nyélhosszú fenekessel vagy egyetlen 
úszós készséggel horgászunk, mely utóbbit állandóan 
kézben tartjuk, esetleg sétálunk vele a part mentén.

Üszós készségünkhöz legalább 3,5 méteres tele
szkópos botot, 0,20 mm-es zsinórt, érzékeny úszót, 
osztott súlyozást és 8-10-es sz. horgot használunk. 
Horgunk m indig a fenéken sodródik, ezért a felette 
levő súly legalább 30 cm távolságra legyen, különben 
gyakori az elakadás. A  bukdácsoló horog gyakran 
víz alá süllyeszti az érzékeny úszót, de ilyenkor a bot 
kismérvű emelése is elég a horog kiszabadításához.

Csalinak használhatunk csontkukacot, gyurmát, 
fő tt  kölest vagy búzát, puffasztott rizst stb. A  ver
senyhorgászok vékonyabb zsinórt, apróbb horgot és 
árvaszúnyoglárvát használnak.

Az úsztatós horgászatnak lényeges mozzanata a 
„visszatartom — engedem” módszer, melyről a múlt 
héten szóltunk.

Keszegezésnél nagyon lényeges az etetés. Több bot
tal egy helyben horgászva etethetünk a paduc hor
gászatánál em lített kenyeres hálóval vagy nagy gyur
magombócokkal, darával, agyagba gyúrt apró növé
nyi és állati eredetű anyagokkal, melyekhez tejport, 
illatosító, ízesítő anyagokat keverhetünk.

ELŐREJELZÉS aug. 10-17-éig: a mai 
jónak ígérkező napot három gyenge 
követi, majd szerdától javuló kapókedv 
várható.
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Nagy Margit

A Z  Á S Ó B É K A
kisfiú várat épített a ten
gerparti homokozóban. 
Hordta a homokot ha

lomba, meglocsolta vízzel és 
a tenyerével lapogatta, formál
ta a várfalakat. Amint újabb ho
mokhalmot emelt fel, kiugrott 
alóla egy béka. A kisfiú legug
golt mellé és kíváncsian fi
gyelte. A béka ugrott egyet, 
majd nagyokat pislogva meg
állt.

-  Hová mész, Béci? Maradj 
nálam, légy az én békám! Lá
tod, nevet is adtam neked.

A béka nem ellenkezett, talán 
tetszett neki a név. A kisfiú 
a markába zárta és a várfalak 
közé vitte. Béci menekült volna, 
át is ugrott a falon, de a kis
fiú visszatette és magasabbra 
építette a falakat.

-  Most te vagy a királyfi. 
Várad is van. Nem örülsz?

A béka csak hallgatott és pis
logott.

-  Legalább brekegnél egy ki
csit! Ha örülsz, akkor brekegj, ha
nem, akkor hallgass.

Béci nem örülhetett, mert meg 
sem mukkant.

-  Most mi bajod van? Szeret
néd, ha építenék tornyot a vár 
udvarában? Meglátod, akkora 
lesz, mint a világító torony. A 
tetejéről láthatod a hajókat is.

A torony hamarosan elkészült. 
Hatalmas volt, egészen a kis
fiú derekáig ért. A tetejét laposra
simította.

-  Ez itt a terasz. Innen nézhe
ted a tengert -  mondta.

A béka újra nekirugaszkodott, 
fel akart mászni a vár falára.

-  Buta vagy. Nem oda kell
másznod Segítek.

Feltette a békát a teraszra.
-  Milyen a kilátás? Ugye szép?

Végig sem mondhatta, a béka 
a torony tetejéről a várfalra 
ugrott, onnan egy újabb ugrás
sal a füves napozó felé vette
útját.

-  Megállj, Béci! Vizet is hozok, 
csak ne menj el!

Visszavitte az állatkát és el
szaladt vízért. Mire visszajött, 
a béka eltűnt a várból.

-  Béci! Hogy tudtál kiszökni? 
Hol vagy?

Kereste mindenütt a vár körül, 
de nem látta sehol.

-  Igazán nem szép tőled, 
hogy ellógtál. Látod, vizet is 
hoztam neked. Jól kimélyítem 
a vár udvarát és megtöltöm víz
zel.

Két marokkal szedte a homo
kot, amikor egyszer csak Béci 
is a markába került.

-  Itt vagy, te szökevény! -  
kiáltotta boldogan. -  Bebújtál a 
homokba! Még hozok vizet -  
mondta és elszaladt. Mire visz- 
szajött, újra eltűnt a béka.

-  Most már tudom, hol vagy. 
Sok vizet hozok, csak kuruttyolj!

Addig-addig szorgoskodott, 
míg kis tavacska nem keletke
zett a torony körül. Leült a vár 
mellé és várt.

-Gyere elő és kuruttyolj! -  
hívogatta a békát. Béci azonban 
nem mutatkozott.

-  Még meg találsz fulladni! 
Kiáslak onnan.

Hiába ásott, nem találta a bé
kát. Ledőlt a torony, a falak is 
itt-ott leomlottak. Béci mégsem 
került elő. Tovább nem is keres
hette, mert mennie kellett va
csorázni.

Másnap reggel két béka is 
ugrált a homokozóban.

-  Elhoztad a barátodat is? 
Most mindkettőtöknek építek 
várat. Ha hazautazunk, titeket 
is elviszlek magammal. Megmu
tatom a játékaimat és az óvodá
ba is eljöhettek velem!

Serényen rakta a várfalakat, 
miközben az otthonáról be

szélt. Minden fontos dolgot el
mesélt a békáknak. A két kis 
állat is szaporán dolgozott, be
ásta magát a homokba. A kis
fiú most már nem ijedt meg, 
hogy eltűntek. Tudta, hová búj
tak.

Kora hajnalban indultak haza. 
A kisfiú még egyszer kiszaladt 
a homokozóba, dé sem Béci, 
sem a barátja nem volt ott. 
Egész úton bánatos volt. Amikor 
otthon kiment az udvarra ját
szani, a lába előtt a fűben na
gyot ugrott egy béka.

-  Béci, eljöttél, mégis eljöt
tél hozzám?!

Béci most nem szaladt el, 
csak sűrűn pislogott örömében. 
A kisfiú leguggolt mellé és bol
dogan figyelte.

Vagy talán nem is Béci volt, 
hanem egy másik béka? Éppen 
olyan szép volt, mint Béci.

,1984. augusztus 10.
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Plusz feladat, nem kötelező!
Egy találós kérdés azoknak, akik a
fejtörésben is szeretik a ráadást:

Ha süt a nap - Át ne lépd a
Veled megyek, küszöböt -
a küszöbig mert én nyomban
elkísérlek... eltűnök!

Mi az?

A tücsök. Mészáros Brigitta, palicsi óvodás rajza

SZŰCS Imre:

Aki nevet, 
párt keressen, 
örüljenek 
együtt ketten.

Kinek pedig 
lóg az orra, 
csípje azt meg 
hatszáz bolha!

Nyihelődzön,
vakaródzon,
bánatával
takaródzon.

Én is voltam 
búbánatos, 
morcos, morgó, 
utálatos.

De mióta 
bölcsebb lettem, 
bánátimat 
félretettem.

Járok most is 
könnyű szívvel, 
és azóta -  
minden stimmel!

Oszloprejtvény:
Vízszintes sorok: 1. Rágcsáló, 2. 
Magyarországi város, 3. Mezőváros 
Horvátországban, 4. Ismert tenger
parti üdülőhely, 5. Becézett Péter, 
6. Női név, 7. Gyümölcs. 
Függőleges I.: Afrikai ország

Beküldte: Szilágyi Anita, 
Magyarcsernye
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REJTVÉNY

Oszloprejtvény:

Vízszintes sorok: 1 . Becézett med
ve, 2. Forma, 3. Ablaküvegezéskor 
használják, 4. A  Triglav is ez 
(visszafelé), 5. így hívták régen 
a menyasszonyokat, 6 . Lusta, 7 . 
Fafuvós hangszer, 8 . Gabona, 9 . 
Fiú, 10. Szín, 11 . Fán van (többes 
szám), 1 2 . Állatfajta, igen szeret 
a napon sütkérezni.
Függőleges I.: Jugoszláviával ha
táros ország.

Beküldte: Balog Szabó Erika, 
Kelebia

kou?J?syel Tímaa és Mónika, Stsrblk Klóra, Kovács Róbart, Ada • Blas- 
u  *y Verona. Varga Robi, Becse • Szálai Hedvig, Bezdán • Véber 
n:7 . nu' üebelyacsa  • Horváth Eleonóra, G unaras -Lőr ín ez Zsolt, Ka- 
Kár i * Csö87nek Zoltán, Keresztúr • Hegedűs Gabriella, Kula • Slsa 
. és István, M artonos • Kalmár Mónika, Farkas Katalin, Mohol 
Mii?, 1 “ ér*8- M oravica • Tóth Marika, M ihályfalva • Hallal Rebeka. 
Istus *Krémlty Szilvia és Anikó, M ali Beograd •  Jenel Elvira, Fejős 
Rák Palics * Sztojslty Karmon, P acsér • Szabó Attila, Tokodl Zoltán, 
Pét MeHnda, Ilonka és Ottó, Ónozo Gabriella, Csúcs Melinda. 
Ilié» ¿ve • Palotás Igor, Roland és Norbert, Karó SzuzI és Dóri, 
lru,,i., i és Nelll, Farkas Igor, Dobó Szabina, Both írisz és 
k á r .  VCsóvl<y Kornélia, Kormos Elvira, Sebők Attila, Szabadka • Ta- 
Ter_ lmea. Szenttam ás •  Nagy Zsolt, Varga Szórónké és Dénes, 
Tóbtf"n * Kocsis Zsolt és Tfmea, Topolya • Szakái István és Mihály, 
Z o m h * v lncer Mónika és Bata Andrea, Viánjevac • Jankovlta Izabella, 

°° r . Bejegyeztem neve tek m ellé  a  m egfejtéseket:

Ibolya

1984. augusztus 10.

LEVELESLÁDA

A múlt heti szám helyes megfejtései: 
Oszloprejtvóny I. Margaréta 
Oszloprejtvény II. Nyári szünidő

Könyvjutalmat kap:
Lengyel Tfmea, Ada 
Csesznik Zoltán, K eresztúr 
Kocsis Tímea, Szenttam ás
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(R észletek a szerém ségi néphősről készülő könyvből)

A KASTÉLY
Önfejű fiatalok

„Az osztag Letenkán, Borovina mellett állomá
sozott. A harcosok egy csoportja akción volt, a beo- 
óini csendőrállomást támadták meg. Beoóinban a 
csoport vagy tíz puskával és 10-12 új harcossal 
gyarapodott. Három őereviói fiú is volt közöttük: 
Raáa, Sudár meg Laza Marunkió Burgis. Mondom 
Pajának (Slobodan Bajió Paja):

-  Nem lesz ez így jó ... Mit kezdünk itt ezekkel a 
gyerekekkel? Tél van, nagy a hó s kezdődnek a 
harcok. Az ellenség hamarosan támadást indít az 
erdő ellen. Vissza kell őket küldeni; majd ha kita
vaszodik és melegebb lesz, akkor jöjjenek.

Paja csak mosolyog:
-  Menj, mondd meg nekik, hogy menjenek haza!
Odamentem a csoporthoz és félrehívtam a há

rom fiút:
-  Bajtársaim, láthatjátok, tél van még... Sem az 

élelmezést sem pedig az elszállásolást nem oldot
tuk meg -  az erdőben a havon alszunk. Ti most 
szépen hazamentek, s ha majd megjön a tavasz, 
visszajöttök és igazi partizánok lesztek.

Azok szendén összenéznek és kórusban mond
ják:

-  Nem akarunk hazamenni!
Én még nyugodtan:
-  De mennetek kell. Most még fegyverünk sincs. 

Később az is lesz. Kaptok puskát, bombát...
Ők meg:
-  Van nekünk egy puskánk.
-  Jól van, azt a puskát most átadjátok nekünk, 

tavasszal meg mindannyian kaptok puskát.
-  Nem adjuk a puskánkat és nem megyünk haza!
Már kezdtem kijönni a sodromból, keményen rá

juk szóltam:
-  De az istenfáját, bizony hogy hazamentek!
Paja kissé távolabb állt. Mosolygott, pedig nem

hallhatta, mit beszélünk. Már messziről ezzel fo
gadott:

-  Na, meggyőzted őket? Hazamennek?
-  Menj, te győzd meg őket -  mondom neki. -  

Szervezd meg a napközit és mesélj nekik meséket.
-  Hagyd, Kamenjar... Ha majd egy kicsit meg

csípi őket a fagy és kiéheznek, majd elmennek 
maguktól is.

Dühösen valamit válaszoltam neki, de ő csak mo
solygott:

-  Ugyan hagyd, hisz tudod, mennyire szeretnek 
téged.

Itt töltöttük a napot, este meg a dunamellékiekkel 
együtt elindultunk a ravnoi kastély felé. Útközben 
betértünk egy nagybirtokra élelmiszerért. Elhajtot
tunk néhány tehenet, üszőt, vételeztünk néhány 
zsák cukrot, felmálháztunk vele egy szamarat és 
folytattuk utunkat a kastély felé. Amint odaértünk, 
lefegyvereztük az erdőőrt, és felnyitottuk a kastélyt. 
Nagyon kényelmesen elhelyezkedtünk benne.

Azokban a napokban ért oda Veljko Stanko Pau- 
novié Veljko) is a partizánok egy csoportjával, akik

— i

a Martiniéinál és Adaáevcinél folyt harcokban vettek 
részt... Üzembe helyeztük az áramfejlesztő agre- 
gátot és itt maradtunk néhány napig. Az osztagban 
rend és szervezett élet folyt. Normálisan főztünk, az 
élelmiszert a falvakból szereztük be. Mindennap 
több irányba: Leíimir, Mandelos, Grgurevci, Sviloá, 
Grabovo, Banoátor felé küldtük szét járőreinket, 
nehogy az ellenség meglepjen bennünket.

Úgy határoztunk, hogy a dunamellékiek vissza
térnek saját terepükre, a Fruáka gora keleti részére. 
Velük tartott a főhadiszállás politikai biztosa Stanko 
Paunovió Veljko is.

Fruákagorai osztag vezérkarában Jankó Srdió 
volt a parancsnok, Slobodan Bajió Paja a politikai 
biztos, Boáko Palkovljevió Pinki a parancsnokhe
lyettes és Josip Hrnöevió Steva a biztos helyettese.

Egy ideig még itt időztünk, úgy hogy a környező 
falvakban elterjedt a hír, hogy az osztag a kastély
ban van. Minden reggel, hajnali négykor, kivonul
tunk a Venacra. A kastélyban csak egy hármas cso
portot hagytunk. Egy reggel értesítettek bennünket, 
hogy az ellenség a Fruáka Gora körül: Grgurevcin, 
Divoában, Susekben, Banoétoron és Cerevióen 
összpontosítja erőit. Megvitattuk értesülésünket 
és arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a csa
patösszevonás a kastély elleni támadásra utal.

A járőrök viszont egy este azt az értesülést hoz
ták, hogy Lezimirből a katonaság Divoába ment. 
Ebből az osztag parancsnoksága azt a következte
tést vonta le, hogy a haderő összevonása mégsem 
a kastély ellen irányul. Ott maradtunk hát napköz
ben is, pedig én ezt elleneztem.

Ezen az éjszakán, hajnaltájban mintegy 30 -40  
embert számláló fegyvertelen csoport csatlakozott 
hozzánk. Ez a csoport Pinkivel érkezett, s ha nem

Marko PERIÉIN KAMENJAR családi körben

tévedek, még egy gépfegyvert is hoztak maguk
k a l... Ezt követően, úgy egy óra múlva, fegyverro
pogást hallottunk, és ugyanakkor néhány gránát 
esett le a kastély közvetlen közelében.

Támadás a kastély ellen

Az ellenség még virradat előtt elfoglalja a drótke
rítéseket, mert Ravno vadászkastély volt és egy 
grófi rezervátum közepén állt, mely kétméter ma
gas drótkerítéssel volt bekerítve hét kilométer 
hosszan és majdnem az egész Fruáka Gora szé
lességében. Az ellenség különböző irányból a drót
kerítésig nyomult, átbújt alatta, és ekkor kezdődött 
a „tüzérségi tűz... Én azt javasoltam, hogy Conak- 
Banoátor felé próbáljunk kitörni, mert a Fruáka Gora 
itt a legszélesebb és legsűrűbb. Azonban a Párfá- 
nyos völgynél erős tüzérségi tűz fogadott bennün
ket. Akkor megkíséreltük Mandelos-Kamen felé, 
de itt meg gépfegyverek vártak ránk. Nagy volt a 
kavarodás. Az ellenség átjutva a drótkerítésen, a 
kastély felé nyomult előre, mi is oda igyekeztünk 
volna, de ott Grabovac felől már olyan közel került 
hozzánk az ellenség, hogy erős tűz alatt tartva me
netoszlopunkat, elvágta tőlünk az emberek egy 
részét, épp azokat, akik nem voltak felfegyverez
ve. Ekkor ón kiadtam a parancsot, hogy embereink 
foglalják el az úgynevezett Gradac állást. Ezen a 
magaslaton még az első világháború idején lövész
árkokat ástak... Értelmetlen dolog lett volna to
vább bolyongani, míg nem ismerjük az ellenség 
szándékát. A legnagyobb csendben elfoglaltuk 
hát a hegyet, és figyeltük a kastély felé vezető uta
kat. Napközben fasiszták csapatai vonultak e1 
mellettünk, anélkül, hogy felfedeztek volna ben
nünket.

Alkonyatkor egy hármas csoportot küldtem ki a 
helyzet kivizsgálásra, de a csoportot erős gépfegy' 
vertűz fogadta. Úgy határoztunk hát, hogy Öerevió 
felé vonulunk vissza. Vezetőt kerestem, s a három 
újonnan jött fiú közül ajánlkozott az egyik:

-  Én minden ösvényt ismerek, Kamenjar elvtárs
-  Ugyan, már honnan ismernéd? -  vetettem el

lent.
-  De igen, Kamenjar elvtárs, én minden rönköt 

ismerek a Fruáka Gorában.
A kis Sudár volt. Kézenfogtam és kiadtam a Pa' 

rancsot, hogy az osztag kövesse Sudart. Útközben 
nemegyszer próbára tettem, s valóban mindent 
pontosan tudott. Kérdem tőle, hogy tudhat ennyit 
hisz még csak tizenöt éves. De ő nevetve válaszolt-

-  Nagyapám orvvadász volt, apám meg erdőét 
Valahányszor nagyapám vadászni indult, magáva 
vitt engem is. Sokat veszekedtek emiatt apámma1-

A kis Sudár Valóban ismerte Fruáka Gora mim 
den ösvényét.

Tudtuk, hogy a visszavonulás rossz hatássalvafl 
az emberek harci kedvére, különösképpen pedig a i 
falvakkal való kapcsolatainkra.

Egy este azt vitattuk, mi legyen ezután. Úgy hatá" 
roztunk, hogy egyenesen Letenkára megyünk, 5 
közben a Fruáka gora-i falvakkal is felvesszük a 
kapcsolatot, mert a kastély elleni támadás után a 
fasiszták diadalmasan azt kezdték híresztelni, hogy 
a Fuáka Gorán nincs már több partizán, mert o 
mindet legyőzték. Ezt a híresztelést kellett mego® 
tolnunk és visszaszereznünk falvaink bizalmát.

Követeltem, hogy még aznap elinduljunk, Letet1 
ka felé, töltsük ott az éjszakát, de mégsem inőu 
tünk el, mert, úgymond, szép idő volt. Fát szere* 
tünk, tüzet gyújtottunk, mint eddig is. Ám estét® 
váratlanul nagy hóvihar kerekedett, és két-háro

1984, augusztus 10-



Marko PERICIN KAM ENJAR viharos napjai (ü .)
óra alatt 20 -30 centiméteres hó esett. Káromkod
tam, miért is maradtunk itt, és kiadtam a parancsot 
az indulásra.

Alig bírtunk feljutni a Venacra. Sötét éjszaka, hó
vihar, meredek kaptatók, lejfők és farönkök minden
felé az erdőben. Nem voltunk másfél kilométernél 
távolabb, mégis néhány órai utunkba került, míg a 
Venacra értünk. A csúcsról már látszott az épület 
melyben aztán néhány napot töltöttünk, míg ki nem 
tisztult az idő, így március végére aztán igazi tava
szi napok köszöntöttek ránk.”

Egy sikertelen akció

A legfontosabb az volt, hogy mindig megőrizzék 
a lélekjelenlétüket és megakadályozták a pánikot. 
A pánikkeltőket szigorúan megrótták, sőt meg is 
büntették, és állandóan gúnyolódtak velük. Még 
32 járt a legjobban, akikről tréfálkozva mondogat
ták, hogy pánikkeltők, mint a áuljami Klempáról.

■.Egy alkalommal a Suljam felöli erdőrószen jár
ón szolgálatot teljesítő csoportnak Klempa is tagja 
volt. Jön egyszer nagysietve:

-  Kamenjar elvtárs, itt vannak! Egyik hegyről a 
másikra helyezik át állásaikat.

~ Ne kelts itt pánikot! •
^ ~ De ha mondom, Kamenjar elvtárs, mozgolód-

Megbíztam Steva Vasióot és még egy harcost, 
nogy menjenek Glavicára, mert nem hiszek Klem- 
Pának. Tudom róla, hogy rövidlátó.

Ezek elmentek. Vártunk egy-két órát. Ekkor Ste
va hozta a hírt:

-  Emberek vannak a hegyen, főleg nők. Nyito- 
9atják a szőlőt.

Persze lett erre nagy nevetés...

A kastély magtámadása után a kerületi bizottság 
megbüntetett bennünket. Hibáztunk, amikor a kas- 

'y őrét elengedtünk, mert ez azonnal jelentette Ko

kon, hogy a partizánok elfoglalták a kastélyt. Ott, az 
erdőgazdaságban, a vadászati előadó Niemrichter, 
ismert fasiszta volt... Ő azonnal megszervezte a 
feifegyverzett usztasák egy csoportját, megy főleg 
erdőőrökből és az erdőt jó ismerő tisztviselőkből 
állt, és másnap elindultak a kastély felé.

Mi ezt nem tudtuk, és másnap mi is az erdőbe 
mentünk, mert úgy hallottuk, hogy rabok egy na
gyobb csoportja fát vág az ott, és hogy csak négy 
őr vigyáz rájuk. Úgy gondoltuk, hogy egy szakasz- 
szal lefegyverezzük az őrüket és megszabadítjuk a 
rabokat. Felszólítjuk őket, ha akarnak, csatlakozza
nak a partizánokhoz, aki meg nem akar, az mehet 
haza...

Nagyon rövid lövöldözés után sikerült körülfog
nunk és lefegyvereznünk az őröket.

Kijelöltem három partizánt, hogy az erdő szélén 
őrködjenek; figyeljék a Sviloá-Leíim ir felöli utat, s 
egyben fedezzenek bennünket, amíg letartóztatjuk 
az őröket, összeszedjük a szükséges holmit (sok 
takaró, élelem, kazán és más konyhai felszerelés 
volt itt, mert a rabok már hosszabb idő óta itt éltek). 
Azonban a három őr, ahelyett, hogy azt figyelte vol
na, amivel megbíztuk őket, -  minket nézett és azt, 
hogy mi történik a kunyhók közelében. Nem vették 
észre, hogy Niemrichter a csoportjával egész közel 
került hozzájuk. Emberei erdőőrökből és régi vadá
szokból álltak, akik minden ösvényt ismertek az 
erdőben. Az első három golyóval leterítették őrein
ket.

Nagyon nehéz helyzetben voltunk. Csak nagyne- 
hezen sikerült visszavonulnunk a zsákmányul ej
tett puskákkal. A rabok szétszaladtak, az őrök is 
meglógtak, hátrahagyva szerszámaikat...

Ez az akciónk hát nem sikerült. A gyenge szerve
zés és hiányos katonai kiképzés folytán hiányzott 
belőlünk a találékonyság, nem ismertük fel mind
járt a helyzetet, és nem voltunk elég elővigyázato
sak. Igen, ez volt a kezdet. Amikor egyszerre annyi

AZ ANEGDOTÁK 
VILÁGÁBAN

Sírva fakadt egyszer Grgurevciben, 
amikor Boszniából visszatért és öccse el
kísérte őt a nők műhelyébe. Ez a munka
brigád valóságos gyárat alkotott, mely
ben csupa nő dolgozott. És Marko, látva 
hogy a lányok felfejtik a kelengyéjükül 
őrzött takarókat, és énekelve harisnyát 
meg pulóvert kötnek belőle a partizánok 
részére, annyira elérzékenyült, hogy sír
va fakadt.

•

Akkor viszont nagyon mérges lett, ami
kor a háború után egy fiatal újságíró azt 
kérdezte tőle, milyen volt az élet a hábo
rús bázisokban.

-  Ej, fiatalember -  válaszolta dühösen 
Marko, -  ne ezt kérdezd tőlem. Ha mi a 
bázisokban bújkáltunk volna, ki harcolt 
volna a fasisztákkal!?C

•

Legénykorában tagja volt az énekkar
nak és a színjátszó csoportnak, ahol 
rendszerint 6 játszotta a főszerepeket. „A 
borz a bíró előtt” című darabban Dávid 
Étrbacot játszotta. Mivel szeretett állan
dóan tréfálkozni, neki is jó  arcot kellett 
hozzá vágnia, ha társai vele űztek tréfát, 
így például egy alkalommal, Dávid a 
zsákban a borz helyett nem az addig szo
kásos macskával, hanem a falu legna
gyobb kutyájával ment ki a színpadra.

ember jött össze, hogy képtelenek voltunk mind 
megszervezni és bevezetni őket a katonai ismere
tekbe. Ezért is vált később szükségessé a fegyelem 
megszilárdítása, a rendszeres munka az emberek
kel, különösen az ifjakkal, akiknek először volt pus
ka a kezükben, és akik azt sem tudták, mi fán terem 
a felderítés, akik nem ismerték még az alapjait sem 
a katonai életnek.

Még az élelmiszer megőrzésében sem volt sem
mi tapasztalatunk...

A harcok folyamán egyszer vissza kellett vonul
nunk, és ott kellett hagynunk a Letenkán lévő épü
letnél az élelmünket. Két-három nap múlva egy jár
őrt küldtünk, hogy kivizsgálja, mi a helyzet a vencai 
bázisunkban. Az épület üres volt ugyan, de a tűzhe
lyen még meleg a hamu. A fasiszták megtalálták 
élelmünket, s emiatt nekünk két-három napig éhez
nünk kellett. De aztán bementünk a faluba, kapcso
latot teremtettünk, és megszerveztük élelmezésün
ket.”

Olga JOVANOVIÓ ŐEREVICKI

titkár K0VI<" a 16- rohamhadosztály parancsnoka; Jovan VESELINOV, a tartományi pártbizottság 
a! Marko PERlClN KAMENJAR, a 36. rohamhadosztály parancsnoka; Paáko ROMAC a tartományi 

pártbizottság tagjai 1945-ben, Futakon.

(Folytatjuk)
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LJUBOJEVIC-PINTÉR 0:1
(Spanyol megnyitás)

Budapesten január végén bonyo
lították le a sakk-BEK mérkőzést a 
helybeli Spartacus és a belgrádi 
Crvena zvezda csapatai között. Drá
mai küzdelem után a budapestiek 
jutottak a legjobb nyolc közé. Az el
ső fordulóban a belgrádiak győz
tek 3,5:2,5 arányban, a második for
duló pedig ugyanilyen arányú Spar- 
tacus-győzelmet hozott. Az össz- 
eredmény tehát 6:6 lett. A kiírás 
szerint a magasabb táblákon elért 
pontok többet érnek és mivel az 
első táblán a magyar Pintér nagy
mester győzelmet aratott Ljubojevió 
ellen, így a Spartacus jutott tovább, 
íme az első játszma:

1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. 
Fa4, Hf6 5. o-o, Fe7 6. B e l, b5 7. 
Fb3, d6 8. c3, o-o 9. h3, Ha5 10. 
Fc2, c5 11. d4, Vc7 12. Hbd2, cd4: 
13. cd4: Fb7 14. d5, Bac8 15. Fb1. 
(Idáig gyorsan peregtek a lépések, 
itt azonban Ljubojevic elgondolko
zott. Választása a ritkább Fb1-re 
esett. Szokásosabb folytatása a 
Fd3.) 15. Hh5 16. Hf1, Hf4 17. 
Hg3, Fd8 18. Ff4:, e f4 :19. Hh5, Hc4
20. Be2, He5 21. Bc2, Va5 22. Kf 1, 
Hf3: 23. Vf3:, g6 24. Bc8:, Fc8: 25. 
Hf4:, Vd2 26. Hd3, f5 27. ef5:, Ff5: 
28. Ve2, Vg5 29. g4, Fd7 30. Fc2, h5
31. Fd1, Kg7 32. Ve4, Fb6 33. Fe2, 
Be8 34. Vf3 (Az utolsó lépésekben 
mindkét fél megpróbálta javítani po
zícióját, de fehérnek a bástyáját nem 
sikerült játékba hoznia és ez dön
tött.) 34. - ,  hg4: és hogyan folytatná 
ön?

P L U S Z  E G Y  
V I C C

Ezt a kis trükköt születésnapon, társasvacsorán 
vagy hasonló alkalmakkor szoktam bemutatni. E lő
nye az, hogy semmilyen előkészületet nem igényel, 
csak a tányért kell egy kissé előttem félretolni.

A  kést magam elé teszem az asztalra, kezeimmel 
miután letakartam, a szám elé emelem és lenyelem.

Helyezzük el az alábbi szavakat, betűcsoportokat -  öt 
kivételével az ábrában. Egy szót (ENIKŐ) könnyítésül 
előre megadtunk. Az öt megmaradt szóból az alábbi vicc 
poénját állíthatjuk össze:

Műtét előtt így szól a páciens a sebészorvoshoz:
-  Doktor úr, biztos, hogy nem veszítem el a hango

mat?
-  Miért veszítené, hiszen a hasát operáljuk!
(A poén a rejtvényben!)

Kétbetűsek: DE, ÉN, KT, LV, TA, YK.

Hárombetűsek: ALI, ALT, BAL, DIN, EME, LAF, OTI, 
PÉT, SAV, TAS, TAT, TÚR

Négybetűsek: ALÓL, AZ ÁM, AZÓT, CUKI, DEKA, 
ELÜT, EMIR, ERIK, IGEN, ÍRÓI, JÁSZ, KÓLA, LÁMA, 
MAKÓ, ODOR, OLOF, RÍVÓ, TAKI, TRIÓ.

ötbetűsek: AMELY, BETON, EJTÉS, ELEGY, ELEKI, 
EMELŐ, EMILE, FORMA, HABZÓ, HATOS, HIDAS, HO
ZAM, ILION, KARÍN, KASZT, KATÓD, KAZAN, KESZI, 
KEZES, KIMOS, KÖRÍV, LEHEL, LEKÉR, MÁSZÓ, 
NOTRE, SASAD, SIKER, VADUL, VASZY.

Hatbetűsek: AKKORI, ALKOTÓ, MATRAC, OSZIKA, 
VAGYOK.

Hétbetűsek: TAVASZI, TITANIC.

Nyolcbetűsek: ANARCHIA, ANYAJEGY, ELEVÁ
TOR. JELENIDŐ.

Kilencbetűsek: PÁROSÍTÁS, TORONTÁLI.

Tízbetűsek: FÜZESABONY, HARMONIKUS, HAS- 
BESZÉLÓ.

Kezeimet utána mindkét oldalról megmutatom üre
sen.

BEMUTATÁS: A kést az asztal szélével párhuzamo
san teszem magam elé az asztalra és kezeimmel leta
karom (1. ábra). Ezután két kezemet végighúzom az 
asztal széle felé és a kést az ölembe ejtem. Kezeimet 
továbbra is együtt tartva, mintha eddig mi sem tör
tént volna, a szám élé emelem (2. ábra) és egy nyelő
mozdulat után mindkét oldalról megmutatom őket 
üresen. A  hatás tökéletes, mindenki azt hiszi, hogy a 
kést valóban lenyeltem. Ilyen társaságokban általá
ban kérni szokták az ismétlést, főleg azok, akik későn 
kapcsolnak. Ha mellettem egy barátom ül, aki ezt a 
trükköt már ismeri, akkor ő észrevétlenül elveszi az 
asztal alatt combomról a kést és a mutatványt meg 
tudom ismételni. Különben a második kés ráesne az 
elsőre és a csörrenés mindent elrontana.
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3! Az ajak színezésére való kozmetikai szer, 
névelővel

4. Küzdelem, harc
5. Valami alatt levó helyre
6. Lakodalmam
8. Szeggel rögzít valamit
9. Római 1004

10. Valaminek alkotórésze
11. Fizetési részleted
12. Színtelenné tette
13. A vér megakadásakor kicsapódó fehérjét 
15. Az az eljárás, hogy valakit esketnek
17. Gallyaztak
19. Római istennő a virágzás adományozója
20. Villamos töltést hordozó anyagi részecskék
21. ... vesz valamit, rossz néven veszi
22. Egyházmegye élén álló püspök 
30. Vizet szolgáltató berendezéseket
32. Könnyed hangnemben, elmélyülés nélkül 

társalgó
35. Konyhakerti növény
36. Francia impresszionista zeneszerző
38. Haderők jelentősebb összecsapása
39. Hivatkozó
41. Szemével érzékel
42. Férfinév
45. Folyadékot nyelvvel a gyomrukba juttathatták
47. Serdülőkorú fiú, névelővel
49. Táncolni, olaszul
51. Dalszerű magánéneket
52. Se ..., se száma
53. A görög mitológiában a háború istene
55. ... Papas görög színésznő
57. F u t.
58. Szoknyának hosszan elnyúló hátulsó része
61. Erkölcstan
63. Ugyanaz, mint a függőleges 51.
65. Kémiai elemnek vegyészeti eljárásokkal to

vább nem osztható legkisebb része
67. Az asztácium és a prazeodimium vegyjele
69. Szerbhorvát mutatószócska
70. ... West amerikai színésznő

K. Gy.

Ifjúsági keresztrejtvényünkből a vízszintes 18. és a függőleges 2 . megfejtését kell beküldeni.

1 • Ifjút
'■ A valóságra vonatkozó tapasztalatok összes-

14.
16 .
18.

23.

24.
25.
2 6 .
27.
28 . 
29. 
31.
33.

34.
37.
38. 
40. 
42.

Furulya, szerbhorvátul
Szálaira bontva rendetlenné tesz
Jugoszláv Szocialista... társadalmi-politikai
szervezetünk
A testhez lazán simuló, derékig érő női felső 
ruhadarabja
Lelki fájdalmában hangosan sír 
Kerámiára ráógett üvegszerű bevonatra 
Angol bakteriológus, Nobel-díjas (1902) 
Vágányok (é. h.)
Ék
N-nel a végén Perzsia 
Matat
Norvégia, Spanyolország és Thaiföld nemzet
közi autójelzése 
indiai város
Sárga színű, g”yúlékony, nemes elem 
Kukoricacső torzsája 
Város Brazíliában
Valakinek .... ízlésének megfelelő, kedvére
való

43. Sivatagban teveháton utazó kereskedők cso
portja

44. Abból a városból származik
46 Csomag, szerbhorvátul
48. Hun uralkodó
50. Minden ... megkent, ravasz
52. Popzenei irányzat
54. Miroslav Krleza trilógiájának egyik darabja
56. Menyasszony
57. A szarv anyaga mint ipari nyersanyag
59. A vízszintes 28., 56. és 23. második betűje
60. Dagály és apály, angolul
62. Szemorvos
63. Eseményt résztvevőként tapasztal
64. Szélesre nyitotta
66. Népi hosszmértékegység
67. Jugoszláv hetilap
68. Két fogalom, az első olyan viszonyszám, amely 

megadja, hogy az elektroliton áthaladó elektro
mosság hányadrészét szállítják a kationok, 
illetve az anionok, a második pedig a térfoga- 
tos kémiai elemzésben az a szám, amely meg
adja, hogy a mérőoldat 1 milliliteré a mérendő 
anyag hány milligrammjának felel meg

71. Hordó nyílása, lyuka
72. Darabos anyag továbbítására való nyeles 

eszköz
73. Hirtelen, lendületesen futni kezdő
74. Játékban vagy fogadásban ügyességgel vagy 

szerencsével anyagi haszonra tettek szert

Függőleges sorok:

2. Május 25-e és annak a városnak a neve, mely
re 1944 május 25-én indítottak támadást a né
metek i

a  megiejtOK Közül Könyvjutalmat kap: 
MAJOROS Gabriella 
Dózsa György út 64.
21226 Péterréve

Az előző számban közölt rejtvények megfejtése: 
Plusz egy vicc: -  ... akkor meg találtam egy 
szekeret.

1984, augusztusion
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Larry Sisner
6

Tiszta erkölcs
•B

agyjából m indenki azt hangoztatta, 
hogy Lu c ille  Bond jó l nevelt és ara
nyos kislány. Néha-néha azt is hozzá

tették, hogy rég im ód i és nincs sok köze a ma 
gyerekeihez. M argaret tanti azonban nem  
nevelhette „m odernü l” . A  k islány nála lakott. 
A  szülök egy  autószerencsétlenség során éle
tüket vesztették. Lu c ille  m indössze hatesz
tendős vo lt akkor és azóta négyszer ünnepel
hette m eg a születésnapját. N égy  esztendő a 
¡rideg tantival a sötét és barátságtalan házban! 
Lu c ille  kezdetben tiltakozott a vénkisasszony 
diktatúrája ellen, hiszen a családi házban csu
pa öröm  vo lt az élete. Lu c ille  végü l belátta, 
hogy m inden hiába és beletörődött a m eg- 
változtathatatlanba.

-  A z  én bátyám je llem telen  férfi volt, saj
nos. Feleségü l vette  azt az ostoba nőt -  han
goztatta M argaret tanti.

A  tanti gyű lö lte Lu c ille  édesanyját, talán 
azért, m ert szép volt. Em iatt valósággal e l
átkozta a fiatalasszonyt. Lu c ille  szikrázó 
szem m el vette véde lm ébe a szülőket, de a 
tanti azonnal közbevágott:

-  A z  isten vezérlő  csillaga hozzám küldött. 
M ég nincs sem m i veszve. M ajd én átnevellek, 
kislányom.

Lu cille  többször feltette magában a kér
dést, hogy  tu lajdonképpen m ilyen sorsot 
szánt neki a tanti. Inkább a tóba ugrik, de nem 
lesz olyan, m int Margaret. A  vénkisasszony 
rosszkedvűen és m ogorván beszélt m inden
k ive l és ízléstelenül öltözködött. Ezért a kis
lány elhatározta, hogy nem  hallgat a tantira, 
aki gyakran m ondogatta a cselédnek:
. -  Lu c ille  példája azt bizonyítja, hogy  a szi

gorú nevelési m ódszer is beválhat, ha jó  a 
tanító. Lu c ille  tiszteli az öregeket. M inden 
fegye lem  kérdése. Ha valaki úgy neve li a 
gyerm ekét, ahogy én Lucille-t, akkor a mi 
országunkban szebb és tartalmasabb lenne 
az élet.

Sally  -  harminc esztendeje vo lt m indenes 
a házban -  nem  m ondott ellent. A  nagynéni
nek m indig igaza van.

- A  gyerek  áldani fog ja  magát -  m ondta 
halkan.

Lu c ille  azonban nem  akart hálás lenni a 
nevelésért, ó, nem. N em  nézhette a tévé 
m űsorait és farm ernadrágot sem húzhatott. 
A  regények többségét is elzárták előle.

Csak akkor derült fe l az arca, am ikor m eg
ism erkedett R ita M orellóval. A  tantinak so
hasem beszélt új barátnőjéről, aki születés- 
napi ünnepségre hívta.

-  A  nagy napot egy  rögtönzött cigánytábor
ban ünnepeljük m eg -  m ondta R ita lelkesen. 
-  Szeretném , ha eljönnél.

-  Ha engedélyt kapok, ott leszek.
A  tanti pedig v illám zó szem m el nézett a kis
lányra.

- A z t  akarod mondani, hogy egy  c igány
lánnyal barátkozol?

-  R ita nem  cigánylány. Csak egy  tábor . . .  
egy  cigánytá . ..

-  M icsoda szerencsétlenség! A  szívem  sa
jog , ha látom, hogy  R itához hasonló szutykos 
m ihasznákkal barátkozol. Sokat tettem  érted, 
fe lneveltelek . M ost beledobod m agad a sárba.

-  R ita nagyon rendes lány.
A  nagynéni alig kapott levegő t a dühtől.
-  A z  a lány rendes, mi? A  szutyokfészekben 

csak a szutykosok érzik jó l magukat. C igány
táborban akarsz dorbézoln i? E lm ehetsz . . .  
de csak a holttestem en át. Végeztünk! Halla
ni se akarok a cigánytáborról. N em  szégyelled  
magad?

0 O0

Sally találta m eg a tanti holttestét. A  nyakát 
törte. Ott feküdt fekete ruhájában a nappa

liban. A  szobalány azonnal orvost hívott, 
aki m egállapította, h ogy  az úrnő halott. L e 
gurult a lépcsőn és be leverte a fe jét a padlóba. 
A  hatóságot is értesítették. E gy  kövér ren
dőr érkezett m eg és a m egboldogu lt bátyja. 
A le x  a padlóra pillantott.

-  Borzalmas -  m ondta Sallynek. -  M inden 
áldott nap figyelm eztettem  a húgomat. Ez a 
lépcső túl m eredek . . .  szőnyeg sincs a nap
paliban. A  betonba zuhant szegényke. Szo
morú.

Sally a hátsó udvarban találta m eg Lucille-t. 
Sem m it sem tudott a házban történtekről. 
A le x  a vállára tette a kezét.

-  Bátor leszel, Lucille? E gy  tragédiát már 
átéltél. M ost készülj fe l egy  újabb csapásra. 
A  tanti lezuhant a lépcsőn. Beck  doktor 
azt állítja, hogy  nem  szenvedett sokat, azon
nal meghalt.

Lu c ille  a padlóra nézett. A  vérfo lto t m ég 
nem mosták fel.

-A z é r t  m égis szenvedhetett, nem  igaz? 
A  halál beállta előtt -  okoskodott a kislány, 
de nem  sírt.

A  rendőr be jegyzett valam it a noteszba.
-  A z  ügy világos -  m ondta A lex . -  N e  hozza 

a nyakunkra a felügyelőket.
-  M iért ne? -  kérdezte váratlanul Lucille, 

majd hozzátette: -  És ha a tantit m eggyilko l
ták?

-  Ugyan! Te le  van a fejecskéje buta gondo
latokkal. M egbotlott és ez m inden -  érvelt 
a rendőr.

-  M iben botlott m eg?
-  A z  em eleten szőnyeg borítja a padlót.
-  Valak i k ifeszíthetett egy  zsineget. A  v il

lanyégő az em eleten alig pislákol. A  tanti 
rosszul látott.

Lucille  elhallgatott, m ert a rendőr felcso
szogott az emeletre, ahonnan azonnal .vissza
tért.

-S e m m i árulkodó nyom , kisasszonykám.
-  A  gyilkos eltünteti a nyom okat, ugyebár?
A  rendőr A lexh ez fordult.
-  A z  a gyanúm, hogy  az unokahúga detek- 

tívregényeken  nevelkedett.
-  N em , nem  -  tiltakozott Lucille. -  A  tanti 

nem  engedte, hogy  ilyesm it olvassak. Csak 
olyan regényeket olvashattam, am elyek a 
tiszta erkölcsöt hirdetik. A  tantinak köszön
hetem, hogy  olyan vagyok, am ilyen. Nem  
értesíti a Scotland Yardot?

-  N em  -  válaszolta a rendőr m ogorván és 
e lhagyta a házat.

0 O 0

Lu cille  hozzásim ult a nagybácsikájához.
-  Sally a tettes -  súgta. -  B iztosan benne 

van a neve a végrendeletben.
-  M iket beszélsz? Sallyt nagyon m egviselte 

a nagynéni halála.
-  Színészkedik. B e akar csapni bennünket.
- A z  ügy világos, m egm ondtam . Szeren

csétlenség történt.
A  kislány ezután A le x  házába hurcolko- 

dott. A  nagybácsi fe lesége kedves vo lt a kis
lányhoz és a leg jobb  falatokat tette a tányér
jára. M egengedte neki, hogy könyvet válasz- 
szon magának a könyvtárból és ígért neki egy 
új farmernadrágot. Másnap A le x  m egkérdez
te a kislánytól, h ogy  van-e valam ilyen kí
vánsága.

-  Szeretnék ott lenni R ita születésnapján -  
m ondta Lucille.

A le x  rosszallóan m egcsóválta a fejét.
-  M it keresel te azoknál a szutykosoknál? 

N em  hinném, hogy  a m egboldogu lt -  a te 
drága tantid -  elengedne Ritához.

-  Biztosan elengedne -  m ondta a kislány- 
-  M egm ondta a tanti: Csak a holttestemen át!

P on tosan  ezt m on dta : C sak  a .ho lttestem en  
át.

Lu cille  ártatlan kék szem ével a nagybácsira 
nézett.

-  ő  ped ig  halott, nem  igaz?



A múltban sok volt az óhaj. Szer
tefoszlott és maradt a sóhaj.

LAJBER György

N Y Á R ID Ő

-  Mi az, lányok, a sátor is elment az 
udvarlókkal együtt?

HALLOTTAM EGY VICCET
-  Vége a kollektív szabadságnak! Vál

lalatunk egyik-másik tagja már haza is 
érkezett a tengerről. Elsősegélyként ve
hetnénk nekik valamit.

-  Elment az eszed?! Ők voltak a tenge
ren és mi vegyünk nekik valamit? És kü
lönben is, mire gondoltál?

-  Hát vehetnénk nekik dinnyét, hogy 
lássák, itthon is lehet édes életet élni, 
nemcsak a sós vízben!

SMIT Ferdinánd, Újvidék

-  Nézd azt a hőmérőnőt!
-  Hol látsz te nála hőmérőt?
-  Hát azt csak úgy mondtam.
-  Hogyhogy csak úgy?
-  Hát nem látod, napon sokkal többet 

mutat magából, mint árnyékban.

SZABÓ Alice, Topolya

Megint nyár van és a síkság szempillája mesetaló tál
tosokat hozna felénk. Az ócskapiacon még mindig divat a 
farmer, de a földeken is elkelne egy-két farmer. Madár
zajos a naplemente. Summertime. A szaktársak a strand 
mólóján beszélgetnek. Mondja az egyik:

-  A divattervezők új és praktikus modellel látnak el 
bennünket. A ruhákhoz gázálarcot csatolnak.

-  Én megrészegültem a nyártól.
-  A szaktárs mindig talál okot az Ivásra.
-  Nyár van.
-A z .
-  Miből gondolja?
-  Letörik a padokat.
-  Meghívtam a színház művésznőjét a kabinomba. Azt 

mondta: „Menjen magával a Loch Ness-i szörnyI"
-  Erről jut eszembe: Milyen volt a színházi évad?
-• Volt egynéhány zenés darab. Egy ifjú aztán megkér

dezte a színház igazgatójától: „Ha nem táncolnak meg 
énekeinek a színpadon a színészek, akkor mire szolgál 
ez a szép épület?"

BZ

Könnyű a könnyűbúvároknak!

VÍZPARTON MONDJAK
-  Köszönöm, nagyon köszönöm, drága fia

talember, hogy kimentette a lányomat -  hálál
kodik egy mama a strandon.

-  Nincs mit, amikor láttam, hogy fuldoklik, 
gondolkodás nélkül utánavetettem magamat -  
válaszolja a hős.

-  És nem félt?
-  Nem, már nős vagyok!

I
-  Jó lenne, ha már túl lennénk ezen a vashiá

nyon.
-  Vashiányon? -i
-  Igen, egy vasunk sincs, amiből nyaralni me

hetnénk!
• i

-  Ha téged látlak, mindig a tenger háborgó 
hullámai Jutnak eszembe.

-  Én is olyan vad, szilaj vagyok?
-  Nem, tőled Is mindig rosszul leszek!

d
A szállodai szoba ajtaján kopogtat a szoba- 

pincér és beszól. t
-  A reggelijüket hoztam.
-  Csúsztassa csak be az ajtó alatt!

•
-  Jaj, nézd, egy rák megfogta a lábamat! 7
-  Pszt, ne kiabálj, még elszalad!
-  Na és?
-  Úgy látszik, elfelejted, mennyibe kerül ma 

egy rák!!!
6

CAKK
-  Megállapították a korpa új árát.
-  Most már világos!
-  Micsoda? .5
-  Hogy nem érdemes közé keve

redni.
CIKK

-  Los Angelesbe az angol lovak 
gázmaszkkal érkeztek.

-  Erre a nációra két dolog jellem
ző.

- ? ? ? . . .
-  A fair viselkedés meg a ló-mánia.
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F O N T : Világszerte nagyban megy a rongyrázás a 
L O S -A N G E L E S -I O L IM P IA  körül -  az amerikai re
klámok szinte elárasztják sárgolyónkat. Képünk 
is ezek közül való. A z t h ivatott bizonyítani, hogy 
nagy lesz az egyenlőség fajra és nemre való tekintet 
nélkül. Tetszenek látni: ami eddig elképzelhetetlen 
volt, most „megvalósul” . Az egyik kaliforniai stran
don néger férfi szorongathat büntetlenül fehér nőt. 
(L ife )

F Ö N T : V A LÉ R IE  K A P R IN S K Y  (22) fran
cia színésznőt im m ár nyugodtan nevez
hetjük B R IG ITTE  B ARDO T, a népszerű 
BB utódjának. A  K IF U L L A D Á S IG  cí
mű film jében ugyanis a közönség teljes 
meztelenségében és teljes tehetségében 
láthatta ragyogni. Bár a film  nagy vitát 
váltott ki, a közönség nagy része szívébe 
fogadta. Ez a film  újabb kiadása annak a 
25 év előtti szalagnak, amelyben JEAN  
SEEBERG és J E A N -P A U L  B E LM O N D O  
remekelt -  de nem ennyire meztelenül. 
(Paris Match)

FÖ N T : DR. JU LIU S  H A C K E TH A L (62) hamburgi, 
orvosprofesszor körül nagy port kavartak. Különle
ges eljárással gyógyítja a rákos betegséget s erről 
egyesek a legnagyobb elismerés hangján írnak, mások 
pedig kétségbe vonják módszereinek helyességét. Va
ló igaz azonban, hogy az átlagosnál nagyobb sikere
ket ér el. A  hírverés nem érdekli, s m int mondja, v i
gaszt jelentenek számára az eredmények, segítő társa 
pedig felesége, L IP F E F F E R . (Quick)

L E N T : Ez a kép is azt h ivatott bizonyítani, hogy LO S  
A N G E L E S  mindenkit kiszolgál, minden igényt k i
elégít. Például a hölgyek olyan mulatókba járhatnak, 
amelyekben férfiak játszák a -  vetkőző „művészek” 
szerepét. S ellentétben a klasszikus vetkőző lokálok 
gyakorlatával, ahol a sztriptíztáncoshoz tilos hozzá
nyúlni, it t  a hölgyvendégek végigtapogathatják a fér
fiakat. Fenemód izg i... (Life )

L E N T : A  brit királyi család kedvence II. E R ZS É B E T  unokája, A N N E  HERCEG NŐ  
kislánya, a kétéves ZARA . Neki még azt is megengedik, hogy parádékon a királyi 
páholyban, a királynő kitüntetésével játszadozzon. Egyébként a képen a követke
zők láthatók: P H IL IP  HERCEG, a királynő férje, II. ERZSÉB ET, ZA R A , ANNE, 
D IA N A  hercegnő és a trónörökös trónörököse, W IL L IA M  herceg. Reméljük, nem 
sértettük meg a protokollt? (Timg)

■ e

VI...
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FÖNT: Ez a fölvétel IRÁNBAN, Teheránban, BE- 
H ESCH T-E -ZADRA temetőben készült, s a mártírok 
szökőkútját ábrázolja. A  vizet vörösre festették, s azt 
hivatott bemutatni, mennyi vér folyt el az IR A K  elle
ni „szent” háborúban. S ami a legszomorúbb: a teme
tőnek egyre több a lágogatója, mivel a harctérről egy- 
te több fiatal „hős” holtteste érkezik. Az az igazság, 
hogy csökken a perzsák harci kedve. A  forradalom  
eddig 10 000, a háború pedig 50000 életet követelt. 
(Stern)

F Ö N T: M ARTIN A  NAVRAT1LO VA (27) 
csehszlovák teniszezőnő, aki egyik nyuga
ti portyája idején feledkezett az USA-ban, 
megnyerte az idei W IM B LE D O N I torna 
női egyesét. Tehetségével és izmaival 
igen, ám szépségével nem dicsekedhet, s 
ezt maga is nyíltan hangoztatja. A zt írja 
az amerikai sajtó, hogy sülve-főve együtt 
látják JU D Y  N E LS O N N A L  (38), akinek a. 
kedvéért hagyta el családját. Navratilova 
most film et készíttet önmagáról, amely
ben őt N A STA SIA  K IN S K Y  személyesíti 
meg. (Life)

EENT: Az idén hetvenötödször választották meg a világszépét, tehát jubileum i ren
dezvényről volt szó. Lehet tán kegyelet- és hangulatrontók vagyunk, amikor ebből 

alkalomból a választást nem sziporkázó, ragyogó, pompás oldaláról mutatjuk be, 
hanem amolyan zugfénykép-számba menő fo tó t közlünk. A  ragyogó szépségek itt iz- 
z?dt, fáradt, izguló lányok, akik az eredményhirdetésre várnak. Ez is emberi dolog. 
\Time)

FÖ N T: Különös dolgokkal igyekszik a német BU N 
DESW EHR magas szinten tartani katonái fegyelmét 
és erkölcsét. Az idén például szabadon járhatnak a 
különféle strandokra, mégpedig azzal a céllal, hogy 
kiválasszák a legszebb, legvonzóbb fürdőruhákat. No
ha az idény közepén tartunk, a német katonák lead
ták voksukat. Nyert a képen látható C LA U D IA  és JA- 
NINE. ez kétségtelenül jobb, m int fegyvert forgatni. 
(Revue)

L E N T : Nem tudni, miért, de a német lapok nagy él
vezettel cikkeznek arról, hogy jobb, ha a hölgyek 
egyedül mennek évi szabadságra, m int férjeikkel 
vagy az udvarlóikat fogadják el kísérőként. Á llító lag  
ráfér a hölgyekre az ilyen kikapcsolódás, mert kötet
lenül jó l kipihenhetik magukat, s hazatérve munká
jukat és családjukat is jobban képesek ellátni. M iért 
ne hinnénk. . .? (Revue)

*
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Slavica segítséget kér

z újságok apróhirdetéseiből érdekes 
dolgok derülhetnek ki. Mind több a 
különféle kikötés a lakástulajdono

sok részéről. Meglepően sok a „gyer
mektelenek előnyben", „csak gyermek
telen házaspárnak” és ehhez hasonló fel
tétel, kikötése. Kik lehetnek azok, akik 
ennyire ellenzik a természet rendjének be
következését?

A Libalegelő felé vezető úton egy ala
csony házikó előtt álltam meg. Idős néni, 
bácsi helyett egy harminc év körüli férfi 
nyitott ajtót és az udvar belseje felé mutat
ott. ötezer dinárért nem egy nedves fé
szert képzeltem el.

-  Most festjük a padlót -  ad magyará
zatot a kellemetlen szagra. -  A vfz sajnos 
nincs bevezetve, de itt van a kút az ajtó 
előtt.

- A  szobára szükségem volna, de van 
egy négyéves kisfiam.

Ekkora arcátlanságra elakadt a szava.
-  Nem olvasta a hirdetést?

De igen, csak sajnos mindenhol ilyen ki
kötést szabnak, nekünk pedig laknunk 
kell valahol.

-  Nem, szóba sem jöhet! így beszél
tük meg a feleségemmel, és ehhez ragasz
kodunk!

A lakásból egy fiatalasszony lépett ki. 
Nyolc-tíz hónapos gyermeket tartott a 
karján.

A belvárosi házba egy köpcös, kopaszo
dó ember vezetett be. Szebb lakás: padló, 
fürdőszoba, konyhahasználat nélkül. Nyolc
ezer dinárt kérnek havonta, fél évre előre 
kell fizetni.

-Villanyárammal fűtünk, természetesen 
ezt is maguk fizetik. Azonkívül nem sze
retnénk, ha sok bútort hoznának, Egy he
verő, egy szekrény...

-  A közeljövőben szeretnénk egy gyere
ket.

Lefagyott ajkáról a mosoly. Végigmért és 
látta, hogy arra a fél évre, amelyet kifizetek, 
nyugodt lehet. Szárazon közölte, hogy a hir
detésben elég világosan fogalmazott, de ta
lán, ha megkedvelnek bennünket..., majd 
meglátják.

így a lakástulajdonosok. Pedig még hol 
tartunk attól, hogy minden fiatal család 
saját lakásában kezdje az életét, ahol a 
gyermeknevelést nem akadályozzák ilyen 
„objektív" feltételek? Talán dicsőség gyer
mektelennek lenni és szégyenkeznie kell 
annak, aki utódot nevel?

REZNICSEK Kornélia

napokban különös kérvény érkezett a 
Sever címére. Dolgozónőjük Slavica Kis 
fordult hozzájuk a következő kérelem

mel: „Tizenhárom hónapja vagyok családom
mal Londonban. Itt-tartózkodásunk oka öt
éves fiamnak, Nenadnak betegsége, aki ce- 
rebrális paralízisben szenved. Gyermekem 
1979-ben született koraszülöttként, súlya 1800 
gramm volt. A  továbbiakban azonba kitűnt, 
hogy elmarad a fejlődésben, amit az orvosok az
zal magyaráztak, hogy héthónaposán jö tt a v i
lágra. Am ikor betöltötte 18. hónapját, elvittük 
Belgrádba saját költségünkre, s ekkor tudódott 
ki, hogy beteg. Jártuk az orovosokat, míg vé
gül a Tartományi Egészségügyi Érdekközös
ség jóváhagyásával elutaztunk Európa egyik 
leghíresebb klinikájára, Londonba. Az idő
közben született kislányunkat szüleimnél hagy
tuk. A  Tartományi Egészségügyi Érdekközösség 
csak három hétig tartó gyógykezelést fizetett. 
Hazatértünk tehát, ám reménytelenül. K iderült 
ugyanis, hogy idehaza Nenadon már nem tud
nak segíteni, minden lehetséges gyógymódot 
kimerítettek. Tavaly júniusban határoztuk el 
ismét, hogy Londonba megyünk. Én betegsza
badságot kaptam, férjem pedig egy évig tartó 
fizetetlen szabadságot. Eladtunk mindent, amit 
csak tudtunk, kölcsönöket kértünk szüléink
től és ismerőseinktől. Londonban dr. Bobattal 
Nenad négyéves korában találkozott először, 
akkor, amikor még csak mászkálni tudott. Ne
nad azóta már megtanult egyedül állni, s épp 
első lépéseit tanulja. Kéréssel azért fordu l
tam munkaszervezetemhez, mert elfogyott a

pénzünk (minden költséget mi fedeztünk ed
dig), mindössze öt hónapig maradhatunk itt 
még, ám az orvosi vélemények szerint Nenad
nak legalább még egy évre lenne szüksége ah
hoz, hogy megtanuljon járni. Dr. Bobat szerint 
minden remény megvan erre.”

A  Kié család Nenad eddigi gyógykezeléséért 
és szerény londoni ott-tartózkodásukért körül
belül egymillió dinárt költöttek el, s a továb
biakban még 550 000 dinárra lenne szükségük. 
A Sever szakszervezete meghozta döntését: tá
mogatni foják mindenképpen Slavica K iét és 
családját. Eddig több m int 100 000 dinárt 
gyűjtöttek össze, ugyanennyit a Severben mű
ködő Vöröskereszt szervezete is. Ugyanakkor a 
szakszervezeti elnökség indítványozta azt is, 
hogy a Tartományi Egészségügyi Érdekközös
ségben vizsgálják felül, m iért csak három 
hétig tartó gyógykezelést hagytak jóvá Nenad 
Kié részére. Időközben Szabadka községi szak- 
szervezeti tanácsa is megvitatta az ügyet, s 
olyan határozat született, hogy felkérik Sza
badka lakosságát, valamint munkaszerveze
teit és vállalatait, hogy szolidáris úton gyűjt
senek össze pénzt Nenad Kié londoni gyógyke
zelésére. Ez a város már számtalanszor példát 
mutatott emberségéből, szolidaritásából, re
méljük, hogy ezúttal is együttéreznek majd a kis 
Nenaddal, és hozzájárulnak gyógyulásához. A  
Sever munkaszervezet szakszervezeti alapszer
vezeteinek választmánya címére ir t folyószám
lautalvány száma: 66 600-679-474. (Szolidá
ris segítség Slavica Kié részére -  jelzéssel.)

Hajrá, csacsik!
ki igazán jól szeretne 
szórakozni ezekben a 
forró augusztusi na

pokban (lehet ugyan, hogy mi
re írásunk megjelenik dider- 
gető napokká válik), annak 
figyelmébe ajánljuk augusztus 
12-ét. Ezen a napon ugyanis 
a BácsszőLősön immár másod
ízben -  fölbuzdulva az első 
próbálkozás minden várako
zást fölülmúló sikerén -  15 
órai kezdettel megrendezik a 
szamárversenyt. A  tavalyi év
hez képest bővült, színese
dett, gazdagodott a program.

A  horgosi Pionír tűzoltó
zenekar mutatkozik be „tu
dományával” , majd a gyerekek 
bizonyítják, önkéntes jelent
kezés alapján, hogy'melyikük 
a legügyesebb kerékpáros. A  
legjobbak jutalmul csokolá
dét (?) kapnak. Szintén önkén
tes alapon, a nézők soraiból 
jelentkezőkből állítják össze a 
kötélhúzásban erejüket fitog
tatni szándékozók két csapa
tát. A  jutalom itt sem marad 
el. Az erősebbik csapat tagjai 
egy ötliteres demizson borral 
kúrálhatják majd az erőlkö
déstől kiszáradt torkokat.

Ezután következik a lényeg: 
a csacsik vetélkedése, azaz a 
csacsik gazdáinak versengé
se, mégpedig két műfajban: 
kordéhajtásban és szamarago- 
lásban. Lapzártáig 10 csacsi,

azaz gazdija -  döntött úgy, 
hogy startvonalhoz áll. M ivel 
a csacsiknak az idén sem „osz
tottak lapot” , nem kérték ki 
véleményüket, hogy óhajta
nak-e ilyen kutya melegben 
„olimpiázni” , nyilván sor ke
rül majd némi makrancosko
dásra, önfejűsködésre, a gazdi 
nem éppen gyöngéd, finom 
búsba, bocsánat, földre kül
désére.

A  haspártiak sem maradnak 
hoppon. Birkapörkölt várja 
az „éhezőket” , szamaragolás- 
ban kimerülteket, melyet a 
Piroska nevű magánvendéglő 
tulajdonosa készít el bográ
csokban, s tálalja fölállított 
sátrában.

A  fiatalokra is gondoltak a 
szervezők. A  „nagy esemé
nyek” lezajlása után az övék 
a pálya, szabadtéri diszkó
zenével.

A z esemény színhelyét egy 
csacsival díszített útjelzőtáb
la mutatja majd az érdeklő
dőknek.

Ig a z i k á n ik u la i fo rró s á g , „ lé le g z e te lá l l í tó ”  m e le g  v o lt  a n a p o k 
ban. I ly e n k o r  a  h ű v ö s  szob a , d e  fő le g  a  h ű s ítő  v íz  n y ú jt  va la 
m e ly e s t m e n e d é ke t, n e m  v é le t le n ü l v o lt  te h á t „ t e l t  h á z ”  a P a li- 

c s i- tó  p a r tjá n , a h o g y a n  a z t a fe lv é te lü n k  Is  ta n ú s ít ja
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A stabilizációs feladatok megvalósítása.

Szokásunk szerint: 
késésben

A
gazdaságszilárdítási program  m egva
lósítási terve szerint ez év  június vé 
géig is számos feladatot el kellett v é 

gezni. E gy  részük elkészült, más részük csak 
hiányosan, am elyek k iegészítésre szorulnak, 
néhány célkitűzésünkről m egfeledkeztünk.

A  Szocialista Szövetségnek el kellett készí
tenie azt a program ot, am ellyel m egvalósít
ható, hogy  a háztartásokban az idén öt szá
zalékkal csökkenjen a villanyáram -fogyasz
tás.

Energiatakarékosságról -  kánikulában

A z akcióprogram  nem  készült el a kitűzött 
határidőre. P ed ig  a villanyáram -fogyasztás 
55 százaléka éppen a háztartásokra esik. A  
megtakarítás helyett az elm últ fé l évben nö
vekedett az energiafogyasztás. A z  első ne
gyedévben 5, fé lév ig  3 százalékkal többet 
fogyasztottak a háztartások az e lőző évinél. 
A  fogyasztás növekedéséhez hozzájárult a 
szeszélyes, szokatlanul h ideg időjárás április 
folyamán. De az is, hogy  községünk területén 
még m indig nem  fo ly ik  szervezett akció a 
Polgárok körében.

Biztató viszont, hogy  az ipari termelés 
föllendülésével a munkaszervezetek kétszá
zalékos energia-megtakarítást értek el. Itt 
tehát már tudatos akció fo ly ik , hogy csök
kentsék a term elési költségeket a gazdaság
szilárdítási célkitűzés szellemében.

A  D N S Z S Z  feladata volt, hogy május 30-áig 
készítse el a konkrét operatív program ot a 
háztartások ötszázalékos energia-megtakarí- 
tesára vonatkozóan. A  terv határidőre N E M  
K é s z ü l t  el, a végrehajtó tanácsnak a gaz- 
üaságszilárdítás m egvalósítása tervét figy e 
lemm el kísérő bizottsága legutóbbi, augusz
tus elején m egtartott ülésén is úgy értékelte, 
hogy a végü l is elkészített program  nem tel- 
les. A z  operatív feladatok kidolgozása, a 
Program konkretizálása elmaradt. A  program
tervezet szerint a legnagyobb szerep a tájé
koztatási eszközökre hárul. N ek ik  kell majd 
hasznos tanácsokkal ellátni az olvasókat, rá
dióhallgatókat, kérdéseikre a szakemberek

segítségével választ adni. N em  vitás, hogy  a 
tájékozétatási eszközöknek is hozzá kell já 
rulniuk az akció sikeréhez. D e e legendő lesz-e 
ez?

Sokan számítanak arra, hogy a villanyáram  
többszöri és m ég várható drágulása m agával 
hozza a fogyasztás tervezett csökkenését. Ez 
e lég  valószínű, de pusztán erre ép íten i nem 
szabad. Ma egy  kW  ára 7,10 dinár. Igaz, nem 
m indenki zsebe bírja ezt a drágaságot, ám 
a hideg nagy úr.

A z  energiatakarékossági program  m egva
lósítását az is gátolja, hogy iparunk lényegé
ben sem m iféle energiatakarékos háztartási 
gépet nem  kínált fö l a piacon. A z  is igaz v i
szont, hogy ha m ég fö l is kínálná, ilyen  élet
színvonal-csökkenés m ellett k inek lenne pén
ze m egvenni. Manapság sokunknak nem 
futja arra, hogy k iöregedett háztartási gépein 
ket újjal cseréljük föl. Egy vénséges vén, v íz 
köves bojler ped ig  „zabálja”  az áramot.

Szeptem ber végé ig  a Szocialista Szövetség 
illetékes szakosztályainak, az energetikai 
szakemberek szakmai egyesületének és az 
E lektrovo jvod ina E lektrodistribucija tmasz- 
ának el kell készítenie a konkrét feladatokra 
bontott operatív program ot, am ellye l m eg
valósítható az energiatakarékosság a háztar
tásokban.

Eszköztársítással a fejlesztésért
Határidős feladata vo lt a Zorka V egy im ű

vek  keretiben  m űködő intézetnek a je len 
legi term elés technológia i szintjének em elé
sére és a feldolgozás magasabb fázisainak 
m egoldására irányuló program  kidolgozása. 
Ille tve  a végterm ékek fogyasztóinak a kapaci
tások bővítésére irányuló közös eszközbefek
tetésre vonatkozó önigazgatási m egegyezés 
javaslatának a kidolgozása.

A z  első feladatot a Zorka intézete elvégezte. 
A  következőkből áll a technológia szintjének 
emelése: a feldolgozás magasabb fázisainak 
saját m egoldásokon alapuló megvalósításán; 
új term ékek beiktatásán.

A  m ásodik feladat, a m eg levő  term elői ka
pacitások bővítésére vonatkozó önigazgatási 
m egegyezés-javaslat elkészítése folyam atban 
van. A z  elaborátum szerint körülbelü l 39 m il
lió  dináros beruházásra van szükség a fo ly é 
kony kén-dioxid term elés növeléséhez. A  
pénzt a Zorka és a végterm ékfogyasztók  
eszköztársítás révén biztosítják.

A  fogkrém gyártókkal szintén folynak a 
m egbeszélések arról, hogy eszköztársítással 
építsenek fö l egy  új részleget a fogkrém hez 
szükséges dikálcium -foszfát gyártására. A  
terv m egvalósításához 85 m illió  dinárra van 
szükség. A z  eszköztársításra vonatkozó ön- 
igazgatási m egegyezés nem  készült m ég el.

Hotel -  idény után

Községünkben a vendéglátóipar és a turiz
mus fejlesztésének érdekében 1983 végén  
elkezdték a Patrija-szálló adaptálását és a pa- 
licsi Jezero H otel ú jjáépítésének előkészü le
teit. Ennek a hotelnek az átalakítását augusz
tus 3-áig be kellett volna fejezni. Júliusban 
a munkálatoknak m ég a fe léve l sem készült el 
az Integrál, a befejezést szeptem ber végére  
tervezik. A  hotel felújításához 63 m illió  dinár 
kellett, 13 m illió t a fölszerelésre költöttek. 
A  Jezero fölújításával 82 fekvőhellye l bővül 
Szabadka hotelkapacitása. A  késés kom oly 
veszteséget okozott-okoz községünknek, m i
ve l a turistaidény kellős közepén férőhely- 
hiány m iatt sok átutazó vendégünk vo lt kény
telen „továbbálln i.”  N em  ártana a felelősség 
kérdését kissé közelebbről szem ügyre venni.

Besegített az időjárás

A  hosszú távú gazdaságszilárdítási p rog
ram értelm ében 1984-ben, az öntözés nél
küli m ezőgazdasági fö ltételek  között el kellett 
érni az 5,3 tonna hektáronkénti átlaghozamot. 
A  tervet, a kedvező időjárás jóvo ltábó l 7,5 
százalékkal sikerült, „tú lteljesíten i." Azaz:
5,7 tonnás hektáronkénti átlaghozam ot elér
ni. A  16 419 hektárról 93 548 tonna gabonát 
takarítottunk be. Július 31-éig a magánter
m előktől a termés 92 százalékát fölvásárolták. 
A  társadalmi szektorban a legjobb  eredm ényt 
az Agrokom binát érte el, 6,4 tonnás hektáron
kénti átlaghozammal, legkevesebbet a palicsi 
S lovin  takarított be, csak 4,5 tonnát hek
táronként.

(sz. k.)

SUBOTICA
Vagyon- és Személybiztosítási Közösség 
Szabadkai Flóklntézet 
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 10.1
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H Ű S É G N Y IL A T K O Z A T
Basch Márton színházszeretetéről

A
z utóbbi esztendőkben sokan és alapos 
igyekezettel foglalkoznak a színház prob
lémájával. Végül hallgatólagosan belegye

zünk abba, hogy a bajokra nincs orvosság, tehát a 
kutyafalka ugat, de a karaván halad -  előre. A néző 
időnként jogfosztottan bolyong a színház környé
kén, hiszen úgy érzi, hogy nincs beleszólása világi 
dolgokba. A színház számára a világ. Ilyen néző 
Basch Márton, akivel akár hűségnyilatkozatot is 
aláírhat a színház igazgatósága. Olyan nézőt szó
laltatunk meg, aki időnként elporolja a színház mű
vészeti tanácsát, és egyáltalán úgy bánik intéz
ményünkkel, mint az édesapa a vásott kölyökkel. 
Csattanós pofonokkal a helyes útra téríthető a té
velygő.

-  Most 85 esztendős vagyok -  vallja Basch Már
ton. -  Immár 73 esztendeje szolgálom a színházat. 
A tizenkettedik születésnapját ünnepelő gimnazista 
engedélyt kapott az osztályvezetőjétől és beült a 
nézőtérre felcsodálkozni a színésznépéségre. Most 
azt mondogatják, hogy én vagyok a rangidős néző 
Szabadkán. A szó szoros értelmében összenőttem 
a színházzal. Elmondhatom, hogy 1945-ben ott vol
tam Háy Gyula Tiszazug című drámájának a be
mutatóján. Egy mondást írtam át, és ezzel á né
hány szóval mondok véleményt a mi színházunkról: 
„Mondhat bárki, amit akar, akinek nemes a szíve, 
az pártját fogja a Népszínháznak, még akkor is, ha 
igaz lenne mindaz, amit írnak és mondanak róla” . 
Mert azért ne feledjék a színészek, hogy színhá-

A z  E g é s z s é g  n y á r i  

k e t t ő s  s z á m a

három oldalon közli dr. TAK ÁC S Tibor 
sebészfőorvos írását, amelyből a kórbon
colás történetével és a kórboncnok fe l
adatával, munkájával ismerkedhetünk 
meg. Dr. NAD RÓ CZKY Ágnes gyermek- 
gyógyász az epilepszia tüneteivel, diag
nózisának felállításával és kezelésével 
foglalkozik. Dr. Borislav K A PA M A D Z l- 
JA egyetemi tanár cikksorozatának ne
gyedik részében arról ír, hogyan hatnak a 
kábítószerek a munkaképességre és a 
gépjárművezetői alkalmasságra. Dr. 
BÍRÓ Pál általános szakorvos az örege
désről szóló összefoglalójában újabb be
tegségek kezelési módjáról számol be. 
A  két középső oldalon folytatódnak a 
régebben megkezdett írások, a M it egyen 
a beteg? és« az Igazságügyi orvostan, az 
utúbbi dr. N O V ÁK  Árpád tollából. Dr. 
VÉKO NY László a trepanáció jelentő
ségéről és történetéről ad áttekintést. 
Dr. FÁ B IÁ N  Imre szájsebész szakorvos 
ezúttal dr. Milena Protié egyetemi do
censsel beszélgetett el arról, hogyan lehet 
megelőzni a fogszuvasodást. K U N  S ZA 
BÓ Pál pszichológus azokat a közvetlen 
és közvetett ártalmakat sorolja fel, ame
lyek naponta fenyegetnek bennünket. 
A  szerkesztői üzenetek és dr. GREINER 
Endre olvasmányos regényének újabb ré
sze egészíti ki az Egészség legújabb szá
mának anyagát.

zunknak nem csak hűséges barátai, hanem esküdt 
ellenségei is vannak. Ez a színház a legjobb a 
tartományban és felveheti a versenyt a magyar- 
országi társulatokkal is. Nekem hinni muszáj, 
mert rengeteg előadást láttam és valahogy bele
látok a színész szívébe.

-  Mit fedez fel ott Basch Márton?
-  Megmondom őszintén. Elkeseredést. Merem 

hinni, hogy a tehetséges színész velem együtt lá
zad. Nem értem a műsorbizottság állásfoglalását. 
Néha-néha durván csipiszt mutatnak nekünk: Nes
ze neked abból is, amit nem szeretsz. Csipiszt ka
pok én is, aki ősidőktől ugyanazon a széken ülve 
bosszankodom vagy vörösre tapsolom a tenyere
met. Biztosan lázadt a színész abban a pillanatban 
is, amikor megtudta, hogy Ibsen Nóráját olyan 
személy rendezi, aki nem érti a nyelvet. A szorga
lom ötcsillagot érdemel. A színház egyik feladata a 
klasszikus darabok bemutatása,-hiszen az eredeti
ből fordított anyag megszólaltatója az anyanyelv 
szépségeit tárja fel az iskolásoknak, akik számára 
a színpad katedra. A rendező dolga nem az, hogy 
megmutassa a színésznek azt az ajtót, amelyen 
besétál. A rendező a szereplők segítségével értel
mezi -  leginkább szavakkal -  a darabot. Vajon nem 
lázad-e a színész akkor, amikor látja, hogy a néző 
egyszerűen feláll és elhagyja a termet? Nem aka
runk mi minduntalan gyilkosokat és hóhérokat látni 
a színpadon. Nem esik le a korona a műsorbizott
ság fejéről én nem is tudom, hogy kinek köszönhet
jük a rossz m űsort-, ha leparolázik a nézővel. Nem 
lehet a színész boldog akkor sem, amikor eléggé 
ügyetlen szereplőket szerződtetnek egy-egy elő
adáshoz. Nem akarják a Népszínházban elhinni, 
hogy ez az együttes megállhat a maga lábán? Gyak
rabban szerepeljenek azok, akiket talán szemé

lyes okokból félretettek. Ez nem bezárkózás, ne
kem ne mesélje senki. Ha vendéget akar a szín
ház, akkor hozzon művészt.

• Tetszett-e az elmúlt évad műsora?
-  Le a kalappal a szereplők előtt. A színészgárda 

mellett azonban dicsérni lehet azokat a fodrász
leánykákat, díszlettervezőket, jelmezgyártókat, 
akik segítsége nélkül szegényesebb lenne egy-egy 
élmény. Milyen volt az évad? Miért tűzte a színház 
műsorára A világ legnagyobb szerelme című víg
játékot? Mit csináljon az a szerencsétlen szállási 
asszony, aki nem ismeri a francia történelmet? Ha
zamegy, és ijedtében meg zavarában elfelejti azt is, 
hogy miképpen fejje meg a tehenet. Bolondság... 
Viszont a Népszínház -  a többi színházzal ellentét
ben -  nem tekinti istállónak a színpadot, hanem 
olyan pódiumnak, amelyen az irodalom és a művé
szet számára biztosítottak helyet.

• Van különbség a régi és az új nemzedék kö
zött?

-  Ez a fiatal társulat -  néhány „öreggel" is szá
molok -  valahogy értelmesebben valósítja meg a 
rendező elképzeléseit, és az író üzenete is éret
tebben cseng. A régiek is nagyon jók voltak, de in
kább ösztönösen szerepeltek.

• Érdemes szólni színházügyben?
-  Érdemes. Én szeretem a színházat, tehát meg

engedhetem magamnak azt a bátorságot, hogy 
közöljem mindenkivel a véleményemet. A szándék 
jobbító. Azt is megemlíteném, hogy a reklám egy 
fabatkát sem ér. Júniusban a májusi műsort hirdet
ték. Most reménykedve várom az új évadot, mert a 
műsorban szerepel A zöld hajú lány, a Bubus és 
A Noszthy-fiú esete Tóth Marival. A többi? Honnan 
a fészkes fenéből ráncigálják fel a színpadra azokat 
a darabokat, amelyeket a kutya sem ugat meg? 
Majd szólok szeptemberben... Én a színház vala
mennyi dolgozóját szívélyesen üdvözlöm... és... 
több önbizalmat.

BZ

Szokatlan motorkerékpár

A

napokban a Subotica- 
trans udvarában szokat
lan motorkerékpárra fi

gyeltem fel. Épp az újvidéki 
Technikai Egyetem szakemberi 
vizsgálgatták. Habár a technikai 
előírásoknak megfelel, közleke
dési engedélyt nem adhattak ki 
hozzá, mert egyszerűen nem 
tudták minek nevezni.

-  Tulajdonképpen két motor- 
kerékpárt egyesítettem -  mond
ja a „csodamotorkerókpár'1 ké
szítője, BICÓ Endre, 23 éves 
szabadkai vegyésztechnikus. -  
Eredeti a két kerék és a csőváz, 
melyeket a Tomos SLC 15-ösből 
vettem át. Igaz, a vázon is történt 
egy kis alakítás, mert a két hát
só amortizőr helyett csak egy

Az ism eretlen m otorkerékpár

van. A motor a Tomas Electronic 
E 90-esé. A kormány sem a 
megszokott. Ez többféleképp ál
lítható, pontosan olyan, amilyen 
csak a versenymotorkerékpáro
kon található. Ezt azonban saját 
magam készítettem.

A fiatal ezermester azután mo
torkerékpárjára több hónapos tü
relmes munkával egy egyszemé
lyes búrát tervezett, majd azt mű
anyagból készítette el. A búra 
körülveszi az első lámpát, a ben
zintartályt, és ülést képezve a 
féklámpa körül fejeződik be. Az 
egészhez még két alsó szélvédő 
járul.

-  Mi ennek a motorkerékpár
nak az előnye?

-  Főleg azért dolgoztam ösz- 
szeállításán hónapokig, mert ily
en még a környéken nincs. Van 
egy kétszemélyes, de szerintem 
az enyém szebb és jobb. Jelen
leg 90 km-es óránkénti sebessé
get érek el vele, de remélem, 
hogy a porlasztó cseréje után 
120 km-es sebességgel is robog
hatok majd.

Ehhez azonban még a közle
kedési engedély kell, melyen Új
vidékről fognak elküldeni neki, 
miután a szakemberek a megfe
lelő módon elnvezik a járqányt- 
gányt.

RÁBAI Tibor
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M l M E G  
A  N U D I S T Á K

A minap olvastam valamelyik újság
ban, hogy Palics fejlesztésének szol
gálatában álló valamelyik tanács 

vagy testület, fölelevenített egy állítólag régi 
elgondolást arról, hogy Palicson nudista, 
azaz napimádó strandot létesítsenek. Mond
ták, hogy ezáltal néhány napra itt lehetne 
tartani a nyugati átutazó turistákat, de tán 
a keletieket is, mert, mint hírlik, ez a „moz
galom” ott is lassan, de biztosan polgárjogot 
nyer.

Mondhatnám erre: ahogyan azt a Móric
ka elképzeli...

Meggyőződésem szerint itt egyrészt a nap- 
imádókkal szembeni régi, rossz előítéletről, 
másrészt teljes tájékozatlanságról van szó.

Az előítélet az, hogy a napimádók amo
lyan közönséges meztelenkedők, akik csak 
azt lesik, hol bújhatnak ki ruháikból, hogy 
azután pucéran sütkérezzenek, henteregje
nek, futkossanak vagy ússzanak. Akiknek 
tehát nincs más igényük, mint az, hogy vala
hol kijelöljenek számukra egy partszakaszt, 
azt elkerítsék annyira, hogy megkíméljék 
eket kíváncsi szemek kíbicelésétől és máris 
minden rendben van. Ez a nézet azonkívül 
elavult is. Mert manapság az a helyzet, hogy 
minden valamirevaló strandon bőven akad 
hölgy, vagy úr, aki mit sem törődve mások 
kidülledő szemével, a legnagyobb lelki nyu
galommal nekivetkőzik, s meztelenül napo- 
zik, vagy fürdik. Tehát a nudista strandnál 
sokkal reálisabb (és olcsóbb) az igény, hogy 
az ilyen jelenségeket természetesnek vegyük, 
s megmondjuk például a rendőrségnek, hogy 
®hben ne lásson erkölcsellenességet, s hagyja 
hókén az ily módon kedvükre üdülőket. Ha 
hókén hagyják a katolikus Olaszországban 
Vagy Spanyolországban, sőt az álszent pó- 
P“ k minden tiltakozása ellenére az ortodox 
Görögországban is, nem tudom, miért kelle- 

nekünk pápábbak lenni a pápánál.

A tájékozatlanság az, hogy az ilyen ötle- 
*®k fölvetői nyilván azt hiszik, hogy a ruhát-

lanság egyben az igénytelenség jele is. Pedig 
hát a dolog nem így áll. A  napimádók rend
kívül igényes lények, s körükbe zömmel 
igencsak jómódú emberek tartoznak, akik a 
maguk számára színvonalas komfortot is 
megkövetelnek. Tehát ők nemcsak vízre, 
homokra és napfényre vágynak, hanem meg
követelik, hogy kiépített strandjuk legyen, 
napozókkal, zuhanyozókkal, hideg- és me
legvizes fürdőkkel, tökéletes személyi hi
giénét lehetővé tévő berendezésekkel. Ezen
kívül a napimádók nem kívánnak le-föl lö
työgni naphosszat, le- és fölöltözködni fo ly
ton, ha valamire szükségük van, hanem mez
telenek kívánnak lenni egész nap a maguk 
strandján. Ám  mivel közben enni és inni, 
sőt esetleg szórakozni is akarnak, olyan üdü
lőket válogatnak maguknak, amelyekben 
önkiszolgáló bolt, kávéház, étterem és egyéb 
is van, amelyekben éppoly szabadon ülhet
nek vagy mozoghatnak pőrén, mint a v íz
parton.

Mindebből érthető, hogy egy nudista 
strand megnyitása nem egy darab partsza
kasz kijelölését, hanem igen komoly beru
házást jelent. Sok pénzt igényel tehát, ha 
azt kívánjuk, hogy az igazi nudista (ne té
vesszük őket össze az önmutogatásból vagy 
passzióból vetkőzőkkel!! ! )  pénzt hagyjon 
nálunk.

Maradjunk tehát reálisak. Inkább tegyük 
lehetővé strandunkon a meztelen fürdést és 
napozást, mintsem nudista telepen törjük 
a fejünket. Ha ugyanis a külföldiek meg
tudják, hogy a palicsi strandokon nyugodtan 
nekivetkőzhetnek, hogy nem kell tartaniok 
sem a túlbuzgó rendőröktők, sem a körülöt
tük szájtátva ólálkodó kíváncsiaktól, nyil
ván könnyen rászánják magukat egy kis pa
licsi kitérőre.

S megkapjuk tőlük azt a pár márkát, 
schillinget, frankot vagy dollárt, amire en
nek az ötletnek felvetői számítanak!

(Kelemen)

/

Csantavéri citerások és táncosok

A kaláka dicsérete
eghitt, szerény ünnepségnek volt a szín
helye nemrégiben a csantavéri Bartók Béla 
Művelődési Egyesület székháza. Tulajdon

képpen évadzáróra került itt sor, az e lmúlt időszak 
szép eredményeinek számba vételére, a szakcsopor
tok bemutatkozására, de sokkal több volt ez az ösz- 
szejövetel egyszerű évadzárónál. Több volt, mert a 
lelkes amatőrök most mutatkoztak be első alkalom
mal saját otthonukban a közönségnek. Több volt, 
mert a műsort és a társasestet azok tiszteletére ren
dezték, akik kétkezi munkájukkal hozzájárultak 
ennek az otthonnak a felújításához, átalakításához 
— otthonossá és alkalmassá tételéhez. Kőművesek, 
ácsok, villanyszerelők, szobafestők, vízvezeték-sze
relők, talicsicázók és más önkéntes segítők ültek 
ezen az estén a vacsorához megterített nézőtéren, 
tapsoltak a sok sikert megért kórusnak, népi zene
karnak, táncosoknak és kis színjátszóknak. Belépő
jegyüket azzal váltották meg, hogy lemondva né
hány szabad délutánjukról, munkaidő utáni masz'e- 
kolásról, segítettek az egyesület tagjainak ezt a 
székházat rendbe tenni.

Nem véletlen, hogy ezen a társasesten, a „mó- 
vásbálon” a legtöbb szó a kalákáról: az összefogás
ról, az összetartásról -  az együvé tartozásról esett. 
A  közösen végzett munkáról. Ebből a nagyszerű 
összefogásból született meg tulajdonképpen ez az 
otthon is, ettől le it ilyen szépen berendezett és ilyen 
meleg hangulatú. S ettől lesz majd még szebb, még 
tágasabb, még otthonosabb.

A  saját eredményeikre, sikereikre már jóva l ke
vesebb szót vesztegettek a „bartókosok” . Pedig 
ezekre is érdmes odafigyelni. A  Bartók Béla Műve
lődési Egyesületnek egy esztendő alatt harminc
kilenc fellépése volt, előadásait Csantavéren és v i
déken hozzávetőleg húszezer ember látta. A  csanta
véri amatőrök ebben az időszakban is jelentős köz- 
társasági, tartományi és körzeti szemléken vettek 
részt s értek el figyelemre méltó eredményeket. Ve
lük kapcsolatban is a kalákát, az összetartást kell 
elsősorban emlegetni. A  „megnevezhetetlen, meg
foghatatlan kohéziót” . Az együtt munkálkodás, az 
együtt lélegzés és létezés örömét. Amely eddig is 
kovásza volt a mintegy másfélszáz tagot számláló 
művelődési egyesületnek, s remélhetőleg lesz a jö 
vőben is -  most már a saját otthon enyhelyében. 
A  szépet szerető közönség őszinte örömére.

(dudás)
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Arany jelvény
Elismerés Péter Lászlónak

A

szabadkai Gyermekszínház óriási 
erőfeszítéseket tett az elmúlt év
adban is annak érdekében, hogy 

megtartsa közönségét, és új műsorával be
csalogassa az otthonba a szépre és izgal
masra oly fogékony gyerekeket. Pontosan 
35 esztendeje egy lelkes misszió egyik köz
katonája Péter László, akit a napokban, 
munkásságának 35. évfordulója alkalmából, 
a Szerb Művelődési Közösség aranyjelvény- 
nyel jutalmazott. A Gyermekszínház munka- 
közössége nagy örömmel vette a hírt. Az 
évad végén tehát ismét ünnepelhetett a lel
kes szereplőgárda, amely nagy sikerrel lé
pett fel a éibeniki országos fesztiválon, ahol 
az Apollodórosz című bábjátékot mutatták 
be.

Péter László Temerinben tette meg az 
első lépéseket a színpadon, majd elvető
dött Szabadkára. Ez 1953-ban történt. A fel
vételi vizsga sikerült, és Laták István igaz
gató azonnal aláíratta a fiatal színművész
szel a szerződést. A későbbiek folyamán 
olyan színészekkel dolgozhatott együtt, 
mint amilyen Szilágyi László, Fejes György, 
Szabó István, Szabó Mária, Pataki László, 
Tóth Éva, Heck Paula, Fazekas Piroska és 
mások voltak.

- É n  voltam az ügyeletes „rövidnadrá- 
gos" -  mondja Péter László. -  A gyerekek 
mindig kitörő örömmel fogadtak, amikor a 
színre léptem, és én többször gondoltam ar
ra, hogy nekem tulajdonképpen a Gyermek
színházban a helyem. Nem tétováztam so
káig, amikor a legkisebbek színházába hív
tak. Házat cseréltem, és elmondhatom, 
hogy olyan munkaközösségbe cseppentem, 
ahol megbecsülték a szorgalmamat. Mert 
a szorgalom meghatározója a mi munkánk
nak. Mihajlo Janöikin igazgatónak megkö
szönöm a bizalmat és a bátorítást. Megta
nultam bábúkat mozgatni, de sokat szere
peltem a színpadon is. Voltam Szalmaem
ber az Óz varázslójában, a Csapj bele, 
pajtásban is játszottam, a Zsiványban, a 
Százszorcsúnyákban, Tamási Áron Éne
kes madarában . . . é s  elmondhatom, hogy 
a gyereksereg ma is nekem szurkol.

A „múnkavállalás” végére hamarosan 
pontot tesznek. Péter László ugyanis nyug
díjba vonul. Nagyszerű színész hadakozik 
a mindennapi sikerért a pályán. Sokféle 
Péter Lászlót láttunk a színen, de melyik az 
igazi? Talán az a boldog ember, aki az arany
plakett átvétele alkalmával a szeme sarká
ban elnyomott egy könnycseppet. A többi 
fergeteges játék a gyerekeknek. Ez a könny
csepp az emberhez szól, aki nem felejtette 
el, hogy a gyerekszínész is megérdemli az 
elismerést.

BZ

VIRÁGOK -  ÁLLATOK

Egy szabadkai házaspár szép és éredekes hobbija

gy takaros kis ház ra
gadta meg figyelmemet 
séta közben Kisrada- 

novácon. Főleg a balkonokról 
lelógó díszes-tarka muskátlik. 
Ennyit egy helyen már régóta 
nem láttam.

-  Nyolc különböző színű fu
tó muskátlim van itt -  mondja 
a ház asszonya, MATOS Bar
bara. -  Nagyon kedvelem a v i
rágot, ez a hobbim. Muskátli
jaimat nagy gonddal ápolom, 
mert szeretik és megkívánják a 
nedves, ködös levegőt, ezért 
úgyszólván naponta párásíta
nom kell őket. De rajtuk kívül 
van még több mint harminc 
másfajta virágom is.

Aztán már bent a házban 
sorban meg is mutatja őket. 
Közben a mintegy másfél mé
teres szobafenyőre hívja fel a 
figyelmem, melyet csak sok 
szeretettel és ápolással lehet 
ekkorára megnöveszteni. K e
vés virágot kedvelő embernek 
van olyan szép cserepes liliom- 
ja, fehér és piros színben is, 
mint Matosnénak. Minden v i
rágon látszik, hogy sok időt 
szentel naponta nekik, pedig 
férje, meg két gyereke is van, 
és nyolc órát a vállalatban is 
ledolgozik.

-  A  minedennapi munka és 
a háztartási teendők mellett a 
virág számomra pihenést, ki- 
kapcsolódást jelent -  vallja az 
ötféle filodendrón előtt. -  A  fér

jem? Nem, egyáltalán nem ha
ragszik értük, pedig higgye el, 
télen az egész ház tele van ve
lük. De valójában neki egy 
szava sem lehet, mert az udvar 
teljesen az övé -  mutat a két 
akvárium felett a nappali szo
bából az udvar felé.

Állatkert az udvarban

A  férj, Iván, több mint húsz 
év óta fácántenyésztéssel fog
lalkozik. Kedvét ehhez egy pár 
ajándékba kapott piros arany
fácán hozta meg, és azóta már 
22  fajta fácán van a kerítés 
mellett köröskörül sorakozó 
ketrecekben. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy földrészünkön, az 
állatkerteket kivéve, senkinek 
sincs ennyi ritka fácánja.

-  Legbüszkéb persze azokra 
vagyok, amelyek úgyszólván 
egyedülállóak hazánkban. 
Ilyen például ez a szürke páva
fácán, amelyik csak nálam ta
lálható, vagy a fényfácán, 
amelyből országunkban csu
pán négy darab van nyilván
tartva. Ez az utóbbi a Himalá
járól ered, ahol 1500-3000 
méter tengerszint feletti ma
gasságban él, a hóolvadás zó
nájában. Nálunk az éghajlati 
adottságok miatt nehéz meg
honosítani, mert nagyon érzé
keny a különböző betegségek
re. Tavaly 22 fiókát keltettem 
ki, de mind előbb-utóbb el
hullott.

• - ■'’ 'isfe? -' -zt ■■

.. ? .

A  ritkaságok közül megmu
tatja még a mikádófácánt, 
melynek őshazája Burma, és 
nálunk két pár van belőle. 
Udvarában legtöbb az arany
fácán, piros, fekete és sárga 
változatban, majd a kínai ki
rályfácán, melynek a megho
nosítása, véleménye szerint, 
a legkönnyebb. Öt évvel ez
előtt 14 pár volt belőle ha
zánkban, ma már több mint 
1000  darabot tartanak szá
mon. Matos Iván szerint ezek
nek a királyfácánoknak a jö
vőben fontos szerep juthat a 
vadászturizmusban, mert sza
badon is aránylag jól és gyor
san szaporodnak, viszont szép
ségük miatt vonzó célpontok 
lehetnek a külföldi vadászok
nak. Tehát devizaforrást je
lentenek. Ezzel már három 
év óta Németországban is pró
bálkoznak.

Gyógyítani is kell őket

A z udvar közepén levő kis 
medencében ausztráliai fe
kete hattyúk és még tízféle rit
ka díszkacsa úszkál. Ezek is, 
éppúgy mint a fácánok, több 
díszoklevelet hoztak gazdá
juknak a különböző nemzetkö
zi kiállításokról. Mindezzel 
azonban még Matos Iván nincs 
megelégedve.

-  Szeretném, ha az itt levő 
fácánfajok számát harmincra 
tudnám kikerekíteni. Ezért 
szívesen cserélnék a többi te
nyésztővel olyan fajokat, ame
lyek még nekem nincsenek 
meg.

Vendéglátóm, a tenyésztés 
mellett, a beteg madarak gyó
gyításában is tekintélyes szak
embernek számít. Sok magán- 
személy, de nemegyszer néme
lyik állatkert is hozzá fordul 
tanácsért, vagy beteg madarai
kat viszik közvetlenül a laká
sára. Annál is inkább, mivel 
díszmadarak tartásával mind 
több és több ember foglalko
zik, viszont szakosított állat
orvos ezek gyógyítására nincs- 
A  hosszú évek alatt szerzett ta
pasztalat ezen a téren tehát 
aranyat ér.

A  Matos házaspárnál a virá
gok és állatok békésen meg' 
férnek egymás mellett. Igaz. 
drótkerítés választja el őket-

QSÉ2
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Vendégmunkásaink figyelmébe

Lehet a zsebben a deviza
Szülőföld Üzenete című mellékletünk
ben nemrég azt írtuk, hogy d vendégmun
kás honfitársainknak is rendelkezniük 

kell bankbizonylattal, am ikor Jugoszláviából 
kimenet devizát visznek. Nem  így van. írásunk 
sajnos pontatlan információn alapult. (Úgy kap
lak, de ez nem mentesít bennünket a felelősség 
alól.)

Törvényeink alapján a helyzet a következő: 
az országba bármilyen deviza szabadon behoz
ható. A  külföldiek és az ideiglenesen kü lfö l

dön levő vendégmunkások a magukkal hozott 
devizát (amelyet útra hoztak, vagy itthon szán
dékoztak elkölteni), Jugoszláviát való elhagyá
sukkor szabadon k i is vihetik. Nem vontakozik 
rájuk semmilyen korlátozás (bizonylat stb.). A 
törvény magyarázata szerint ugyanis (erről nem 
tudtunk) a vámtiszteknek az országot elhagyó 
külföldiek és vendégmunkások esetében úgy 
kell tekinteniük, hogy amennyi devizát kivisz
nek, annyit legalább be is hoztak, attól függetle
nül, hogy erről semmilyen bizonylatuk sincs.

A szerencseárus
izi István bácsi már évek óta nyug
díjas. Havi jövedelmét sorsjegy
árusítással pótolja. 5,5 százalékot 

kap a bevételből. A  Rudics utca sarkán 
lévő kis asztala körül a minap meglehe
tősen nagy tömeg tolongott. Természe
tesen én is odafurakodtam.

-  Hogy megy az üzlet?
-  Nem panaszkodhatom -  mondta. -  

Főleg az expressz sorsjegyet veszik az 
emberek. Van, hogy naponta kétszáz dara
bot is eladok belőlük.

-  És volt már, aki nyert?
-  Hogyne! -  dicsekedett az idős bá

csi. -  Akadt már olyan, aki 500 dinárt 
kapott!

Az bizony nem sok! De úgy látszik, az 
emberek bíznak Fortuna istennőben. A 
nehezen megkeresett pénzből nem saj
nálnak kiadni -  néha nem kis összeget -  
a kétes nyeremény reményében. Mind  
többen bíznak a véletlenben. Egyre ke
resettebbek a szerencsejátékok. Szabály- 
szerű velejárója ez is az életszínvonal 
esésének.

Az emberek arcán, ahogy sorban áll
tak: bizakodás és szenvedély. Sajnos, egy 
idő után csak az utóbbi marad meg.

REZN JC SEK  Kornélia

O d a íté lték  az 
Ü zen et d íjak a t

z idén immár kilencedszer ítélte oda 
a Szerkesztő Tanács által kinevezett 
bizottság az Üzenet-díjakat. A  zsűri, 

amelynek ezúttal Balog István tanár, a szabad
kai Pedagógiai Akadémia adjunktusa, Kunkin 
Zsuzsanna könyvtáros és Pató Imre tanár, 
a Hungarológiai Intézet tudományos kutató
ja volt a tagja, a legjobb szépirodalmi műért 
járó díjat FEHÉR Ferencnek ítélte oda Emlé
kező levél című verséért. Ezenkívül külön kö
szönetét mondott a költőnek Zmaj Jovan Jo- 
vanovié verseinek értő tolmácsolásáért, ame
lyek a nagy szerb alkotó születésének 150. év
fordulója^ alkalmából jelentek meg a folyóirat
ban. A  jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek 
irodalmával foglalkozó írásért járó díjat CSOR
DÁS Mihály kapta a tavaly publikált kriti
káiért és tanulmányaiért. A  munkásmozga
lom-történeti, szociográfiai és szociológiai 
munkák kategóriájában BRINDZA Károly ré
szesült elismerésben A népfelszabaditó bizott
ságok megalakítása és munkája Topolya köz
ség településein 1944 végén és 1945 elején cí
mű munkájáért.

S Z A B A D K A I U T C A

HAMLETI KÉRDÉS

Tengerre? Palicsra?
Az egyik piszkosul drága és piszko
sul messze van.
A másik csak piszkosul piszkos.

A szabadkai Svetozar Markovié Társadalmi-tevékenységi Iskolaközpont munkástanácsa

pályázat útján felvesz
-  egy filozófia szakos tanárt -  évi 587 óraszámmal,
-  egy latin nyelv szakos tanárt -  évi 552 óraszámmal.
A munkatársítás meghatározott időre, az 1984-85. tanévre vonatkozik.

F e lté te le k :
-  megfelelő szakképesítés,
-  az oktatási és nevelési munkakör betöltéséhez szükséges alkalmasság,
-  a magyar és szerbhorvát nyelv és írás tökéletes ismerete.
A pályázat a megjelenésétől számított 8 napig érvényes.
A kérvényt és az okmányokat, határidőn belül, a következő címre kell eljuttatni: S re d n ja  é k o la  

u  d ru s tv e n im  d e la tn o s t im a  „S v e to z a r  M a rk o v ié " , 24000 S u b o tica , M a ks im a  G o rk o g  38.
A hiányos és késve érkező kérvényeket nem veszik figyelembe.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó egy négyszobás, ebédlős, pince

lakásos, padló fűtéssel e llá to tt nagy csa
l ó i  ház (vendéglőnek is m egfelel), az  
E -5 -ö s  út m ellett, Pallcsi szá lláso k 3/a. 
Érdeklődni a 751-408 vagy a 752-989-es  
te lefonszám on.

ÜGYVÉDI IRODÁT nyitottam Szabad
kán a Strossmayer utca 12. szám alatt. 
Sztevánovics Edit ügyvéd.

Központi fűtés és vízvezeték szerelé
sét vállalom. Fizetni építkezési kölcsön
nel is lehet, bank útján. DOMONKOS Ernő, 
Kanizsa, Baranjska 1. Telefon (024) 872-710.

H arm onikaajtókat kéc~:'*f»k és a he ly
színen beépítek. B U ZA D ZIC  asztalos, 
fO m bor, D ecem ber 22. utca 25. Telefon  
(025) 27-074.

Nyaraljon a Dubrovnik melletti Kupariban, 
szép és kellemes üdülőövezetben. Nyara
imban I. és II. osztályú szobákat adok ki, 
szeptemberben 35 százalékos kedvez
ménnyel. SÓTI István, Kanizsa, Boris Kid- 
n6 utca 33. Telefon (024) 872-432.

MIT LÁTUNK A MOZIBAN?
JADRAN: Augusztus 6-ától 12-éig: 

Mini Pula. 10-én: Kis vonatrablás. 11-én: 
Mi történik, amikor szerelem születik.
12-én: A  balkáni kém. 13-ától 19-éig: A  
pillangó hálója. Japán erotikus film. Az 
előadások 17, 19 és 21 órakor kezdődnek.

LIFKA: Augusztus 6-ától 12-éig: A  pat
kányok. Amerikai horror. 13-ától 19-éig: 
Bolond küldetés. Hongkongi akciófilm. 
Az előadások 16, 18 és 20 órakor kezdőd
nek.

ZVEZDA: Augusztus 6-ától 12-éig: A  
lángoló nő. (FEST ’84). Német filmdrá
ma. 13-ától 19-éig: Kincs az elveszett re
pülőn. Amerikai akciófilm. A z előadások 
15.30, 17.30 és 20 órakor kezdődnek.

M UNKÁS: Augusztus 6-ától 12-éig: 
Veszély..., jönnek a nők! Mexikói akció
film. 13-ától 19-éig: Egy apáca szerelmes 
levelei. Német erotikus film. A z előadá
sok 15.30, 17.30, 19.30 és 21.15 órakor 
kezdődnek.

Matinék a MUNKÁS-ban: Augusztus 
10-én: Lángoló nő. 11-én: A  háború le- 
helete. 12-én: Veszély..., jönnek a nők!
13-án: Egy apáca szerelmes levelei.
14-én: Bolond küldetés. 15-én: Bolond 
küldetés. 16-án: A  pillangó hálója. 17-én: 
A  pillangó hálója. Az előadások minden
nap délelőtt 10 órakor kezdődnek.
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10.02
12.30 
14.02
15.00

15.35
18.30

19.25
2 0 .0 0

22 .20

Hétvégi magazin. 
Szombaton fél egykor. 
Karaván.
A  nap újdonságai. 
Olimpiai krónika. 
Szórakoztató műsor. 
Esti kívánság- 
hangverseny.
Nyitott stúdió. 
Szombaton este 
együtt.
Pop-párhuzamosok.

I ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

10.30-13.00 Szombati 
találka.
Ifjúsági műsor.

14.03 Hirdetőműsor.
15.00 Hallottuk, láttuk. 

Délutáni híradó.
15.30 Szórakoztató 

melódiák.
16.00 Irodalmi kistükör.
17.15 Közjáték.
18.30 Nótakedvelőknek. 

Sántha Puszta Lajos 
énekel.

19.00 Esti híradó.
19.30 Szombati zenés 

vidám est.
21.30 Hírek.
21.40 Dallamról dallamra.

URH

8.00-10.00 Zenedélelőtt.
13.00 A  zene szárnyán.
13.30 Sztereó magyamóta- 

felvételek.
16.30 Humoreszk.
16.40 Rádiódiszkó.
17.00 Rádiódráma.

Csurka István:
Döglött aknák. II. rész.

18.00 Operakettősök.
2 2 .0 0  Évszázadok zenéje.

' SZABADKAI RÁDIÓ

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.

HÁRMAS STÚDIÓ

15.30-24.00 Szórakoztató
zene.

¡TOPOLYAI RÁDIÓ |

8.00 Hétvégi zenés műsor 
szerbhorvát nyelven.

10.00 Ifjúsági stúdió 
szerbhorvát nyelven.

11.00 Ifjúsági stúdió 
magyarul.

13.00 Pionírstúdió.
13.30 Hétvégi zenés műsor.
14.00 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

11.35 Műsorismertetés.
11.40 Tévéhíradói.
11.45 Reklám.
11.50 Olimpiai összefoglaló I.
13.20 Reklám.
13.25 Nyári olimpia.

Atlétika.
Közvetítés, felvételről.

16.50 Reklám.
16.55 Nyári olimpia.

Kosárlabda.
Közvetítés a férfi döntő mérkőzésről, 
felvételről.

18.30 Reklám.
18.35 Nyári olimpia.

Lovaglás.
Közvetítés, felvételről.

19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.27 Műsorismertetés.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Nyári olimpia.

Ökölvívás.
Helyszíni közvetítés a döntő küzdel
mekről.

22.40 Tévéhíradó III.
22.55 Reklám.
23.00 Nyári olimpia.

Kézilabda.
Helyszíni közvetítés a férfi döntő mér
kőzésről.

0.30 Szórakoztató zenés műsor.
0.55 Nyári olimpia.

Atlétika.
Helyszíni közvetítés a döntő verse
nyekről.
Amennyiben az ökölvívó-mérkőzések 
véletlenül még tartanak, és lesz ju
goszláv résztvevő, akkor kapcsolásos 
közvetítést láthatunk.

05.55 Olimpiai összefoglaló II.

MÁSODIK MŰSOR

15.40 Tévéhíradó albán nyelven.
15.55 Műsorismertetés.
16.00 Hét tévénap.

Érdekességek a jövő hét műsorából.
16.30 Gumi Tarzan.

Dán játékfilm  fiataloknak.
Rendezte: Sörén Kragh-Jacobsen. 
Főszereplők: A lex Svabjerg, Ottó
Brandenburg és Peter Schröder.
A  történet egy nyolcéves álmodozó f i
úról szól, akit üldöznek iskolatársai, 
igazságtalanul bántalmaznak tanárai, 
még apja sem szereti. A  hajógyárban 
keres magának nyugalmat és itt ta
lálkozik egy darukezelővel, akivel ösz- 
szebarátkozik...

IZ0BL0KK
KISHEGYES
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18.05 Szervusztok, kicsinyek!
Közvetítés felvételről a 24. Sibeniki 
Gyermekfesztiválról.
A  fesztivált ezúttal is Éibenik főterén 
rendezték meg. Az ünnepi műsor for
gatókönyvét Duáko Trifunovié szara
jevói költő írta. A  zenét Borde Novko- 
vié komponálta. Műsorvezető: Sanda 
Langerholz, közreműködik: Rene Bi- 
torajac, Vlado és Izolda, a Srebrna 
krila együttes és még sokan mások.

19.00 Kincstár.
A  Szarajevói Televízió népzenei soro
zatának III. adása a madarakról szóló 
népdalokat mutatja be. Közreműkö
dik: Gordana Lazarevié, Minka AS- 
éerié, Mira Torbica, Zaim Imanovié, 
Böro Drljaőa és Mate Bulié.

19.30 A  Belgrádi Televízió tévéhíradója. 
19.55 Műsorismertetés.
20.00 Néhány interjú személyes kérdésekről.

Szovjet játékfilm.
21.30 Huszonnégy óra.
21.35 Reklám.
21.40 Kennedy.

Angol tévéfilmsorozat.
VI. rész.
A  tartalomból:
1962-ben tört ki az úgynevezett má
sodik kubai krízis, amikor Kennedy 
elrendelte a szigetország teljes tengeri 
blokádját...

22.30 A  vasárnapi műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
11.35
11.40
11.50
13.20
13.25

16.50
16.55

18.35

19.15
19.25
19.30
19.55
20 .00

22.55
23.00

0.30
0.55

05.55

Műsorismertetés szerbhorvátul. 
Tévéhíradó I. a belgrádi stúdióból. 
Olimpiai összefoglaló I. magyarul. 
Reklám.
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés felvételről, magyar nyelvű 
kommentárral.
Reklám.
Nyári olimpia.
Kosárlabda.
Közvetítés a férfi döntő mérkőzésről, 
felvételről, magyar nyelvű kommentár
ral.
Nyári olimpia.
Lovaglás.
Közvetítés, felvételről, magyar nyel
vű kommentárral.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó magyarul.
Reklám.
Nyári olimpia.
Ökölvívás.
Helyszíni közvetítés, magyar nyelvű 
kommentárral.
Reklám.
Nyári olimpia.
Kézilabda.
Közvetítés á döntő mérkőzésről, ma
gyar nyelvű kommentárral.
Zenés műsor.
Nyári olimpia.
Atlétika.
Közvetítés a döntő versenyekről, ma
gyar nyelvű kommentárral.
Olimpiai összefoglaló I I. magyar nyel-

ZÁGRÁBI TELEVÍZIÓ 
KÜLÖNMÜS0RA

SZOMBAT

11.30 Műsorismertetés.
11.35 Hírek.
11.40 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
22.40 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

21.30 Hírek.

HÉTFŐ

13.40 Műsorismertetés. 
13.45 Hírek.
13.50 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó. 
22.10 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

20.50 Hírek.

KEDD

17.20 Képújság.
18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
22.35 Tévéhíradó.

SZERDA

17.50 Képújság.
18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
22.30 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

21.05 Hírek. 

CSÜTÖRTÖK

17.50 Képújság.
18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
22.05 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

21.40 Hírek. 

PÉNTEK

15.45 Képújság.
18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
21.50 Tévéhíradó.

MÁSODIK MŰSOR

20.45 Hírek.

tí*£2*



ELŐZETES

K É S Z Ü L :

PROVINCIA 
A HÁTORSZÁGBAN

A Szarajevói Televízió foly
tatja azt a régi hagyományát, 
hogy az értékes hazai, de fő
tag boszniai és hercegovinai 
irodalmi művekből tévéfilme- 
tet készítsen. A legújabb, 
Tost készülő ilyen alkotás 
oíme: Provincia a hátország
ban. A forgatókönyvet Ljilja- 

Zurovac írta Hasan Kikié 
oovellái nyomán. Hasan Ki- 
kié a boszniai és hercegovi
é i írók két háború közötti 
Generációjához tartozik. írá
saiban különösen a szociális 
szempontokra helyezi a hang
súlyt.

A film rendezője: Faruk 
Sokolovic már 8 éve a Sza- 
tajevói Televízió munkatársa 
bs több szarajevói színház
ban is rendezett, mégis ez az 
első tévéfilmje. A díszleteket 
jtadimir Perkovió, a jelmeze
det pedig Divna Jovanovió, 
valamint Sneíana Kojic ter- 
Vezte. Az operatőr Levko Moj- 
szovszki. A főszereplők: Bata 
“tojkovic, Nada Gyurevszka, 
Mirjana Karanovió, Sunöica 
[°bic, Nikola Milié, Saáa Vu- 
K°savljevió és Dino Palangic.

A történet az első világhá- 
orúban játszódik, valahol a 

boszniai hátországban. így a 
ülső felvételeket Maglajban 
s Szarajevóban készítik.
A tervek szerint a m ost ké- 

Szülő tóvéfilm  valam ikor ok- 
°ber folyam án kerül képer- 
nyőre.

SZOMBAT

MAGYAR TELEVÍZIÓ
8.28
8.30

8.35

8.55

9.30

9.50

10.45
11.00

11.50
15.00

15.40
15.50

16.25 

17.10

17.25
17.30

18.30 
»

19.40

19.45

20.00
20.30

20.35

Műsorismertetés.
Idősebbek is elkezdhetik...
Tévétoma.
Ecranul Nostru.
A  szegedi körzeti stúdió román nyel
vű műsora.
Csak gyerekeknek!
1. Népi játékok. Szovjet dokumen
tum-film.
2. Segít a számtan. Román rajzfilm.
3. Afrikai mesteremberek. Francia so
rozatfilm. 1 . rész:
A frikai frizurák.
Szép tájak.
Szovjet kisfilm.
Rubens.
Belga filmsorozat. 5. rész. 
Címszerepben Johan Leyesen. 
Egészségünkért.
A  tenger titkai.
A  Hüsvét-sziget.
Képújság.
Zene-bona.
Daltanulás. Egy XVI. századi unga- 
resca -  Bemutatkozik a hévízi Régi 
Zene Együttes -  Ismerkedés az orgo
nával -  Könyv- és lemezajánlat, rejt
vény.
Hírek.
A  fényképezés úttörői.
Angol filmsorozat. 8 . rész: A  világ szí
nesben.
A  sorozat befejező adása a színes ké
pek megszületését és fejlődését, J. C. 
Warburg, a Lumiere fivérek, Docus 
du Hauron és mások munkáját tár
gyalja.
Mitiők.
Tinirandevú.
Nemzetközi tévészakácskönyv.
A  BBC angol TV műsora.
Képújság.
Objektív.
Tényképek a szocialista világról. 
Telesport.
Összefoglaló az olimpiai játékokról. 
Idősebbek is elkezdhetik...
Tévétorna.
Esti mese.
Vízipók-csodapók -  Békabölcső. 
Magyar rajzfilm.
Tv-híradó.
Vers -  mindenkinek.
Szilágyi Domokos: Napraforgók, 
elmondja: Hegedűs D. Géza.
Csak semmi pánik.
Magyar bűnügyi filmvigjáték. (1982.)

Részlet a Csak semmi pánik... című magyar 
bűnügyi filmvígjátékból

AUGUSZTUS 11
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A  tartalomból:
Ötvös Csöpi jól megtermett, kemény 
öklű, ötletgazdag nyomozóhadnagy. 
Amikor a rendőrséget értesítik, hogy a 
Balatonban egy repülőgéproncsban 
magyar királyi ékszerek találhatók, s 
különös dolgok történnek a környé
ken, dr. Kardos, a nyomozást vezető 
ambiciózus fiatal rendőrtiszt Csépi
hez fordul segítségért...
Szereplők:
Ötvös Csöpi -  Bujtor István, dr. Kar
dos -  Kern András, Matuska bácsi -  
Bánhidi László, valamint: Bodrogi 
Gyula, Koncz Gábor, Székhelyi Jó
zsef, Sunyovszky Szilvia, Medvezcky 
Ilona, Petra Hinze és a Skorpió együt
tes.
írta: Bujtor István. Rendezteö Szőnyi 
G. Sándor.

22.15 Népzene zenekarra.
Vavrinecz Béla: Verbunk és csűrdön
gölő.

2 2 .2 0  Csingiz Ajtmatov-sorozat:
Forróság.
Szovjet film (1963).
A  tartalomból:
Abakir Dzsurajev élmunkás volt újsá
gok cikkeztek a kiugró eredményt el
ért éltrakotoros „hősi munkájáról” . 
Aztán jöttek a hétköznapok, és Aba- 
kirt elfelejtették. Bár ma is egy kivá
ló brigádban dolgozik, de más idők 
járnak, más erkölcsök érvényesülnek. 
Kemely, aki most végezte iskoláit, 17 
évesen Abakir brigádjába kerül, trak
torosgyakornokként.

23.45 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.35 Képújság.
18.40 Auditórium maximum.

1. rész: Dialógus vagy konfliktus. 
Hegel óta a köztudatban is azt a hely
zetet tekintjük drámainak, amelyben 
összeütközés, harc vagy legalábbis 
„hamu alatt parázs” izzik a résztvevő 
felek között. Az előadás során kiderül, 
hogy a konfliktus csak egyik változata 
a drámai viszonyoknak, mely a min
denkori társadalmi állapotok függvé
nyében alakul, és sokszor az is drá
mai, ha éppen nem történik semmi, 
pedig kellene, hogy történjék. A  cím 
azt jelenti: a „legnagyobb előadóte
rem” . Ez esetben országnyi méretű 
teremről van szó. Ezúttal Pécsre uta
zunk el, hogy az ott működő egyetemi 
előadók, tudományos dolgozók műhe
lyébe kapjunk bepillantást. A  sorozat 
külön időszerűségét adja, hogy a pécsi 
Janus Pannonius Tudomány-egyete
men nemrég alakult tanárképző kar.

19.25 Verdi: Otelló.
Opera négy felvonásban.
Szövegét írta: Arrigo Bolto.
Otelló -  Vladimir Atlantov.
Desdemona -  K iri Te Kanawa. 
Vezényel -  Peskó Zoltán.
Közvetítés a Veronai Arénából.

21.55 Tv-híradó.
22.15 Henry Salvador műsora.

Francia zenés film.
Közreműködik: Georges Brassent,
Francé Gall, Zanini.
Rendező: Roger Pradines.

23.15 Képújság.

KOSSUTH RÂDIC

Családi tükör.
Színes népi muzsika. 
Nagy siker volt!
Ránki Dezső 
zongorahangversenye. 

11.31 A  két uszkár.
Szemjon Zlotnyikov
jelenetének
rádióváltozata.

12.00 Déli Krónika.
12.40 Olimpiai híradó.
13.10 Schubert: Esz-dúr

vonósnégyes.
14.15 Népzenei példatár.
14.35 Magyarán szólva.
14.40 Irodalmi figyelő.
15.25 Új Zenei Újság.
16.00 Operarészletek.
18.15 Hol volt, hol nem vo lt...
18.30 Hírek.
18.45 A  Szülőföld muzsikája.
19.30 Az ibolya.

Vígjáték egy 
felvonásban. írta: 
Molnár Ferenc.

20.35 Örökzöld dallamok.
21.33 Népdalok.
22.20 Európa

hangversenytermeiből. 
0.10 Melódiakoktél.

PETŐFI RÁDIÓ
'í>

9.07 „Irigyelem a 
lányomat...”
A  mikrofonnál: Horváth 
Gita.

11.03 Bájleíró ABC.
Címszavakban a nőkről. 
XVII. rész.

12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 
12.51 Hatteras kapitány..

Verne regényének 
rádióváltozata.

14.00 Magunkat ajánljuk. 
Változatok a 
szórakozásra.

16.00 Barátság 
slágerexpressz.

16.35 Popzene sztereóban.
18.35 Közkívánatra.
19.45 A  Shadows együttes

felvételei.
V. rész.

20.35 A  csavargók.
Ziehrer operettje 
három felvonásban.

22.18 Slágermúzeum.

RÚZSA ISTVÁN
kovács
Zenta 
Újvidéki út 54. 
A vásártérnél.
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BEKBELGRÁDI RÁDIÓ
10.00
12.30

13.30
14.30
17.30

18.30

20.00
20.40
21.02

Vasárnap tízkor. 
Hangjátékm űsor 
gyerekeknek. 
Vasárnapi karaván. 
Sport és szórakozás. 
A  belgrádi R T V  
szólistái.
Esti k ívánság
hangverseny.
19.30 Zenei 
m iniatűrök.
Vidám est.
Szerbiai népzene. 
K érték  -  hallgassák 
meg.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

11.00 Zenei matiné.
11.30 M uzsikaszó-  

jókívánság.
12.10 Faluműsor.
14.00 Sport, zene, derű.
18.30 Esti híradó.
21.30 Hírek, sportmagazin.
22.00 Zenebona.

URH

7.45-10.00 Zenedélelőtt.
13.00 A  zene szárnyán.
13.30 Magyar népi muzsika.
19.00 Rádió regény.
19.30 Nyáresti hangverseny.
23.05-24.00 Szom bati zenés

vidám  est.

Í SZABADKAI RÁDIÓ
i n »— aw»!n)»aBH»y

7.00 Nepzene.
7.30 Vetéstől aratásig.
8.00 Zenés köszöntők. 

M agyar nyelvű  műsor.
13.00 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.
15.00 Am atőrök

a pódiumon.
A  szabadkai É letjel 
Koszto lányi Dezső Iro 
dalm i Színpada, Ács 
Károly: M áglya című 
szonettkoszorújának 
rádióváltozatát 
mutatja be Horváth 
Emma rendezésében.

15.30 Külön kérték.
17.30 Vasárnapra 

választottukk.
18.00 Népzene.

H Á R M A S STÚDIÓ

8.00-24.00 Szórakoztató 
zene.

TOPOLYAI RÁDIÓ

8.05 M ezok népe, 
m ezőgazdasági műsor 
m agyar nyelven.

8.35 M ezőgazdasági műsor 
szerbhorvát nyelven.

9.05 Hallgatóink zenés 
üdvözletei.

V A SÁ R N A P

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
05.55 Olimpiai összefoglaló II.
07.25 Reklám.
07.30 Nyári olimpia.

Labdarúgás.
Közvetítés a döntőről.

9.15 Reklám.
9.20 Nyári olimpia.

Ökölvívás.
Közvetítés a döntőről, felvételről.

11.40 Nyári olimpia.
Röplabda.
Közvetítés a döntőről, felvételről.

13.40 Olimpiai összefoglaló. I.
15.10 Reklám.
15.15 Nyári olimpia.

Atlétika.
Közvetítés, a döntő versenyekről, fe l
vételről.

19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.27 Műsorismertetés.
19.30 Tévéhíradó.
19.55 Reklám.
20.00 Gabrijel.

A  Zágrábi Televízió tévéfilmsorozata. 
IV. rész: Sonja-Sanja. 
írta: Zeljko Semeéié.
Rendezte: Eduard Tomiéic. 
Főszereplők: Boris Buzanéié, Semka 
Sokolovié-Bertok, Koraljka HrS, Da- 
mir Mejováek és Vanja Drach.
A  tartalomból:
Gabrijel kórházban fekszik, van sok 
ideje és elgondolkozhat eddigi életé
ről. Úgy érzi, hogy minden eddigi 
partnerválasztása rossz volt, mivel 
most, amikor legnagyobb szüksége 
lenne valakire, mindenki elfordul tő
le ...

21.00 Reklám.
21.05 Ha a világ ilyen volna. 

Dokumentumműsor, a téli olimpiai 
játékokról.

21.45 Tévéhíradó.
22.05 Nyári olimpia.

Ritmikus torna.
Közvetítés, felvételről.

0.05 A  hétfői műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

11.55 Műsorismertetés.
12.00 Zöld panoráma.

A  Szarajevói Televízió faluműsora 
először arról számol be, hogyan pró
bálják termőfölddé változtatni Bosz
niában és Hercegovinában az eddig 
terméketlen mezőket, utána híreket 
láthatunk az ország minden részéből, 
majd szó lesz a legfrissebb szakiro
dalomról és képernyőre kerül egy film 
arról, hogyan sikerült a líbiaiaknak a 
Szahara egy részét termőfölddé vál
toztatni.

13.00 Szépítgetés nélkül.
Rövidfilmek gyermekeknek. '

14.30 Idegenforgalmi útmutató.
14.50 Zenés délután.

A  Zágrábi Televízió komolyzenei mű-

16.00

16.45

17.35
18.05

19.30
19.55
20.00

20.50
20.55
21.00

22.30

AUGUSZTUS 12
Klára napja

Valami egészen személyes.
Slavoljub Stefanovié Ravasi rendező. 
D okumentumműsor.
A majmok bolygója.
Amerikai tudományos-fantasztikus 
tévéfilmsorozat.
XIV. rész.
Népzene.
Hálaérdemrend.
Csehszlovák játékfilm.
A  történet az első világháborúban ját
szódik, a tisztek -  ha érdekeik úgy kí
vánják -  bőkezűen osztogatják a ki
tüntetéseket, és az érdemrendeket, de 
ha fordul a kocka, a felelősséget más
ra hárítják és könyörtelenül büntet
nek...
A  Szkopjei Televízió tévéhíradója. 
Műsorismertetés.
Városok.
Chicago.
Kanadai dokumentumfilm. 
Huszonnégy óra.
Reklám.
Visszatérés az életbe.
Amerikai játékfilm.
A  történet egy hőről szól, akinek autó
balesetben meghal a férje, és ő maga is 
mozgásképtelen marad. Apja és nagy
anyja házában éldegél mindaddig, 
míg véletlenül rá nem jön, hogy kezei
nek érintésével képes gyógyítani. 
Rendkívüli képességét természetesen 
önmagán is k ipróbálja...
A  hétfői műsorok ismertetése.

7.20
7.25
7.30

9.15
9.20

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
mMMMMMMSMMMMMIMMMMMNIMMMMIMNMMir 

M űsorismertetés magyarul.
Reklám.
Nyári olimpia.
Labdarúgás.
K özvetítés a döntőről, m agyar nyel
vű  kommentárral.
Reklám.
Nyári olimpia.
Ökölvívás.
Közvetítés a döntőkről, felvételről, 
m agyar nyelvű kommentárral.

11.35 Tévém agazin  román nyelven.
12.35 Tévém agazin  szlovák nyelven.
13.35 Tévém agazin  ruszin nyelven.
14.15 Barázda.

Faluműsor magyarul.
14.45 G yerm ekm űsor m agyar nyelven.
15.00 Rajzfilm ek.,
15.10 Reklám.
15.15 Nyári olimpia.

Atlétika.
K özvetítés a döntőről felvételről, 
m agyar nyelvű  kommentárral.

19.15 Rajzfilm .
19.25 Reklám.
19.30 Tévéh íradó szerbhorvátul.
19.55 Reklám.
20.00 Gabrijel.

A  Zágrábi T e lev íz ió  tévéfilm soro
zata.

21.00 Reklám.
21.05 Ha a v ilág  ilyen  volna . ..

A  Szarajevói T e lev íz ió  útifilm je.
21.45 Tévéh íradó szerbhorvátul.
22.05 Nyári olimpia.

Torna.
Közvetítés, felvételről, m agyarnyel
vű kommentárral.

00.05 A  hétfői műsorok ismertetése.

A Szabadkai Rádió 
zenés üdvözleteinek 

daljegyzéke

1. Száz szál piros rózsát (Bódy 
József) -  2. Nyisd ki, anyáin virá
gos ablakod (Jákó Vera) -  3. Ma
dár az ágon, Icipici kisgalam-
bőm -  csárdások (Kovács Apolló
nia) -  4. Schuman: Álmodozás 
(Willem van Otterloo -  gordonka) 
-  5. Kálmán: Tánckeringő -  rész
let a Csárdáskirálynő című ope
rettből (A  Budapesti Operettszln- 
ház ének- és zenekara) -  6 . Va
laki áttáncolt az életemen (MJJ 
együttes) -  7. A régi ház körül 
(Kovács Kati) -  8 . Jó barát (Sol
tész Rezső) -  9. Hozzád küldőn1 
ezt a kis dalt (Győri Szabó 
József) -  10. Nem akarsz a kis 
szobámba asszony lenni (R'S° 
Ferenc) -  11. Szép virágos kis
kertemben (Molnár József) -  1*' 
Szólj hozzám egy-két jó sz® 
(Láma együttes) -  13. Álmaidban
valahol (Korda György) _ 14.
A boldog órák nem repülnek el
(Záray Márta, Vámosi János) - 
Az én jó apámnál (Szalay László' 
-  16. Vannak el nem csókol1 
csókok (Bálint Sándor) -  * 
Azért csillag, hogy ragyogj0” 
(Jákó Vera) -  18. Fehér sziklák 
(Sztevanovity Zorán) -  19- £z 
én anyám (Szűcs Judit) -  20. Ez 
majdnem szerelem volt (Má10 
Péter) -  21. K i tudja, hogy mér1 
fáj a szív (Solti Károly) -  
Messze földön jár a rózsám (V0' 
rös Sári) -  23. Ecseri lakodalom, 
részlet (A  Magyar Állami Nép1 
Együttes ének- és zenekara) -  * ' 
Talán sok év után (Szécsi Pá l)'  
25. Olyan jó (Illés együttes) -  2 • 
Úgy várj (Expressz együttes)

tok
el'

27. Ne bántsatok, ne bántsál
(Koncz Mihály) -  28. Messze 
ment a kedvesem (Vitkayné 
vács Vera) -  29. Édesanyád 
eresszen el a bálba, Ennek 
kislánynak -  csárdások (Sár . 
János) -  30. Csak egy kék sző1
virág (Tolcsvayék és a Trió) - 3).
Ahogy lesz, úgy lesz (K °n(.j 
Zsuzsa) -  32. Napfogyatko* 
(Neoton família) -  33. C s in á l j  
tam egy hegedűt (Máté György  ̂
34. Darumadár fenn az ég° 
(Bojtor Klára) -  35. Kár vala^ 
hazugszóval visszahívni (Sze” 
endrey Klára) -  36. Mindig » z 
perc (Cserháti Zsuzsa)-37. Teó

,38- 
-  39'

ager dal (Dinamit együttes) 
Virágeső (Korda György) - 
Akire nézek (Koncz Zsuzsa) -  
Madaline (O livér Dragojevic)-

AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ 
MUZSIKASZÓ -  JÓKÍVÁNSÁG 

MŰSORA

Vasárnap, augusztus 19.
11.30-tól 12.00 óráig.

1. Zöld erdőben (Németh ^  
dolf) -  2. Jaj, de régen nem v 
eső (Brezovszki Eszter) -  3. 
márosné, szép csárdásné (Vê  $ 
János) -  4. Mondja meg anno, ,  
kislánynak (Kovács Apollón*
5. Az én apám olyan volt (Kl)l ̂  
Mihály) -  6. Szivárványos » z



alja (Kántor Ilona)-7. Által mén- 
oék én a Tiszán (Rigó Ferenc) -  
"I Három deci köménymag (Rácz 
Éva) _ 9. Kacifántos csárdás
'Nagy Pál).

*  Sport, zene, derű műsorában. 
14.00-16.00 óráig.

1- Elküldöm a levelemet (Mol
nár József) -  2 . Akáclombos fa
unt (Huber Magdolna) -  3. Nem 
udom, hogy mi csalogat (Rácz 

Szabó József) -  4. A mi boldog 
a*erelmünket (Vitkayné Kovács 

®ra) -  5. Volt-e már szívedben 
Jbdalom (Csandra Tibor) -  6 . 
árjatok még őszi rózsák (Győri 
ólán) -  7 . Akácos út (Németh 

«udolf) _  g. Páros élet a leg
szebb a világon (Tomik Margit) -  
• Hajnalom, csillagom (Herr 

(plvér) -  10. Halljátok, cigányok 
őcik Zsuzsanna) -  11. Lajtai: 
régi nyár, Legyen a Horvát 

ertben (Honthy Hanna) -  12. 
°8yha úgy érzed (Folton folt 

fpüttes) -13. Szőke kislány (Ba- 
áj® János) -  14. Oly szép (Per- 
"Ola) (Echo együttes)-15. Emlék 
'bzabó Kornél) -  16. Halványkék 
jeniek (Romár László) -17. Bol- 
°Sság (Apostol együttes) -  18. 
eSíts nekem (Locomotiv Gt 
Syüttes) -  19. Azt mondta az 
yukám (Omega együttes) -  20.

szavak (Kovács Kati) -  21. 
apPy end (Dolly Roll együttes).

A TOPOLYAI RÁDIÓ 
ZENÉS ÜDVÖZLETEINEK 

DAUEGYZÉKE

^át6ibat> augusztus I8m 15 00 

augusztus 19., 9.00

ná Ŝak a n^ a vigasztal meS (Mol- 
'  ̂ Zsef) -  2. Az én bánatom már 

^°vács Apollónia) -  3. Messze 
e*ttél, nagyon messze (Talabér 
r2sébet) -  4 . Virágeső (Korda 
yör-gy) _ 5 Minden ember boldog 

- ar lenni (Harangozó Teréz) -  6 . 
v orduló keringő (Putnoki Gábor) 

Házasodom nemsokára édes- 
*tyám (Molnár József) -  8 . A te 

£jVnaP°dra (Molnár József) -  9. 
J^mben csak két nőt szerettem 

e ŝera István) -  10. Csiripelő 
v a<*arak (Záray-Vámosi) -  11.
akácfóóó (Dolly Roll) -  12. írtam 

rUkátyÓmnak egy (állmán Mó- 
íe n "  15‘ hallgass az emberek- 

. IVitkayné Kovács Vera) -  14. 
®8állok a keresztútnál (Solti 

l  rc% ) -  15. Lenn a délibábos
w ° bágyon (Solti Károly) ~ 16>
N v * ”  nyár (Kovács Kati) ~ 17■ 

H csókok, őszi könnyek (Kő-
egi Erika) -  18. Nem lehet bol-"Oj*- '

19,

W1IIIMMBW1B BÍ

V A SÁ R N A P

^ £ ° t  venni (M7-es együttes)

' 20 .
Melieg az éjszaka (Szűcs Judit) 

Még ma talán (Fekete Pál).

■ M M M M M I i

MAGYAR TELEVÍZIÓ
7.58 Műsorismertetés.
8.00 Idősebbek is elkezdhetik...

Tévétorna.
8.05 Óvodások filmműsora.

1. Emília.
Francia rajzfilmsorozat.
8 . rész: Emília bújócskázik. 
Kétbalkezesek.
Csehszlovák bábfilmsorozat.
A  sült csirke.
3. Kockácska bűvészkedik.
Román rajzfilm.

8.25 A  múltból jött fiú.
Csehszlovák film.
A  tartalomból: Honza „perceken be
lü l” 11 éves lesz. Édesapja szeretné 
önállóbbra nevelni. Honza most ép
pen késik az ebédről, mert találko
zott Lesekkel, aki a XV. századból, a 
huszita parittyások táborából érke
zett a mai Prágába...

9.45 Kunkori és a kandúrvarázsló. 
Báb-tévéjáték.
írta: Tarbay Ede. Rendezte: Hollós 
László.
Közreműködik.
Kunkori -  Meixler Ildikó, Bogumil -  
Kemény Henrik, Démusz -  Simándi 
József.

10.45 Hírek.
10.50-11.50 Bács ’80.

Nemzetközi bűvésztalálkozó, 
írta és rendezte: Peter Lodynski. 
Közreműködnek: Larry Parker, Vito 
Lupo, Ricgard Ross és mások.

14.48 Műsorismertetés.
14.50 A  Közönségszolgálat tájékoztatója. 
14.55 Képújság.
15.00 Műsorainkat ajánljuk.
15.25 Reklám.
15,30 Kapcsoljuk Szegedet!

Zenebutik.
Újdonságok, régiségek, különlegessé- 
ségek, aktualitások, művészek és mű
vek -  zeneközeiben.
Juhász Előd műsora.

16.35 Tolnay Klári-sorozat.
A  hölgy egy kissé bogaras.
Magyar film  (1938).
A  tartalomból:
Bimbinek nincs állása. Reggeltől es
tig  járja a hivatalokat, de sehová sem 
veszik fel. Háziasszonya kitűnő ötlet
tel segít rajta. Előző bérlőjének -  akit 
tőle szállítottak el a bolondok házába 
-  volt ajánlólevele. Bimbi próbáljon 
vele szerencsét...
Szereplők:
Takács Klári, Bimbi -  Tolnay Klári, 
Tormássy Péter -  Ráday Imre, 
Tormássy, vezérigazgató -  Gózon 
Gyula,
Gerber -  Pethes Sándor,
Bolond -  Gobbi Hilda,

IZ0BL0KK
KISHEGYES

AUGUSZTUS 12
Klára napja

Csupori, intéző -  Makláry Zoltán, 
Fiatal jegyző -  Szabó Ernő és még so
kan mások.
írta: Aszlányi Károly, zene: Farkas 
Imre, rendezte: Ráthonyi Ákos.

17.50 Delta.
Tudományos híradó.
Műsorvezető: Kudlik Júlia.

18.30 Telesport.
Összefoglaló az olimpiai játékokról.

19.30 Hírek.
19.40 Idősebbek is elkezdhetik...

Tévétoma.
19.45 Esti mese.

A  két feketerigó.
Hogyan festette az ördögöt a falra Ig
nác és Ábrahám?
Csehszlovák rajzfilm.

20.00 A  hét.
Főszerkesztő: Hajdú János.

21.00 Marco Polo.
Olasz tévéfilmsorozat. 7. rész.
A z előző rész tartalmából:
A  Nagy Kán megkéri feleségét, Csá
bit, hogy jövendöljön neki a Csipang- 
huo elleni harcról, Csábi arra inti, 
hogy mondjon le a támadásról. Marco 
Polo kezd a Nagy Kánnak útjába áll
ni, ezért délre küldik azzal a meg
bízatással, hogy tekintse meg a két 
újonnan meghódított tartományt. 
Marco elbúcsúzik Csinkintől. Délen 
megismerkedik Monicával, a szin
tén messziről érkezett szép fiatal 
lánnyal, s egymásba szeretnek. 
Címszerepben: Ken Marshall. 
Rendező: Guiliano Mentaldo.

22.05 Eleitől fo g va ...
Portréfilm  Mocsár Gáborról.
Az írót két város vallja magáénak, 
Szeged és Debrecen. Az utóbbihoz 
gyermekkora, ifjúsága köti, a Tisza- 
partjához pedig a legutóbbi két, mun
kában töltött évtized. A  világgal 
gyakran perlekedő, szatíra-, esszé-, 
forgatókönyv- és tanulmányíró, a tör
ténelmi regény, a dráma műfajában 
egyaránt otthonos, sok műfajú szer
ző most élete regényén dolgozik. Zeg
zugos életútjáról mesél a film  készí
tőinek.

22.30 Hírek.

MÁSODIK MŰSOR

19.58 Műsorismertetés.
20.00 Híres spanyol operaénekesek.

Jósé M. Carreras.
Spanyol filmsorozat.
Részletek: Donizetti Szerelmi bájital, 

.Puccini Tosca, Verdi A  végzett hatal
ma és A z álarcosbál című operájából. 
Narrátor: Fernando Rey (Kálmán
György).
Közreműködik: Balázsovits Lajos,
Sinkó László.
A  filmet rendezte: Jósé Luis Font.

21.00 Beszélgetés Sinkovits Imrével.
A  Nemzeti Színház művésze szenve
délyeiről, hitvallásáról, családjáról, 
pályájáról szól.

31.30 Lovasok a vásznon.
Holland dokumentumfilm a westem- 
film  történelméből.

22.10 Képújság.

£KOSSUTH RÁDIÓ }
8.21  Énekszóval, muzsikával. 

Fiatalok népzenei 
műsora.

9.00 Népszerű muzsika, 
híres előadók.

11.04 Vasárnapi koktél...
12.05 Harminc perc alatt a 

Föld körül.
Nemzetközi Magazin.

12.45 Olimpiai híradó.
13.25 A z  élő népdal.
13.43 Határ -  Idő -  Napló.

A  mikrofonnál: 
Ferencsik János.

14.20 Gondolatjel.
15.05 Művészlemezek.
16.09 Kemény Zsigmond: A

rajongók.
Rádióra alkalmazta és 
rendezte: Török Tamás. 
I. rész.

17.05 Riport.
17.35 Operettparádé.
18.15 Hol volt, hol nem vo lt ... 
18.30 Hírek.
18.40 Oblomov.

Goncsárov regényének 
rádióváltozata.

19.42 Két vonósnégyes.
20.29 Kodály: Háry János. 

Daljáték négy 
kalandban.

23.34 Haydn: A-dúr 
szimfónia.

c PETŐFI RÁDIÓ 3
8.05 Robinson és a világjáró 

boszorkány.
Tordon Ákos 
mesejátéka.

9.30 Szivárvány.
11.00 Boldog születésnapot.... 
12.10 Jó ebédhez szól a nóta.
14.00 Riport.
14.35 Táskarádió.

Az Ijfúsági Rádió 
műsora.

15.35 Poptarisznya. 
Lemezlovas parádé.

18.33 Útközben hazafelé.
Közlekedés, zene, sport.

20.35 Társalgó.
Másfél óra
irodai omkedvelőknek. 

22.18 Nádas Gábor szerzői 
estje.
II. rész.

23.20 Szórakoztató zene 
éjfélig.

RÚZSA ISTVÁN
kovács
Zenta
Újvidéki út 54.
A vásártérnél.
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f BELGRÁDI RÁDIÓ J
4.00
6.50
9.05
9.33

10.03
12.30

12.45

13.02
15.30

15.45
16.15
18.02

18.15

19.45
20.00
22.20
23.20

-6.50 Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A  Két fehér galambnál. 
Otthon és család. 
Rádioszkóp.
Méhecskék.
Gyermekműsor.
Kis dalok, kis 
énekeseknek.
Karaván.
Nyári zenei 
intermezzo.
Magazin 2000. 
Találkozások.
Ember, iskola, 
oktatás.
Esti kívánság
hangverseny. 
Zeneminiatűrök.
Est a rádió mellett. 
Dzsesszpanoráma. 
Hazai szerzők 
műveiből.

rS v iD É K I RÁDIÓ I

5.00
9.03
9.30

10.05

11.03
11.30
12.05

12.30
14.03

14.30
15.00

15.30 
16.03 
16.50 
17.20
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00 
23.00 
23.45

-8.00 Reggeli műsor. 
Corelli-művek. 
Magyar nóták, 
csárdások.
Zenés műsor
turistáknak,
nyaralóknak.
Rádióterefere.
Versenyművek.
Lévay Mátyás
tárogatózik.
Színes dallamok. 
Magyar nóták 
és csárdások. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Zenekari muzsika. 
Könnyűzene. 
Közjáték.
Zenei pillanat. 
Zenei albumunkból. 
Esti híradó.
Kaláka.
Slágerparti.
Estéről estére. 
Hírek.
É jféli szerenád.

URH

8.00-9.00 Zenedélelőtt. 
.3.00 A  zene szárnyán.
.3.30 Népdalfeldolgozások. 
.6.30 Zenedoboz.
.7.00 Hírek.
.7.05 Alfredo Catalim:

La wally. Az opera III. 
és IV. felvonása.

18.00 Hírek.
18.05 Ki hogyan látta? 
¡3.20-24.00 Noktumó 

ritmusban.

» í í S S í j /

HÉTFŐ

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

13.40
13.45
14.00

14.40
14.45

19.15 
19.20 
19.27 
19.30 
19.55 
20.00 
21.10
21.15

21.20

21.50

2 2 . 1 0
22.30

Műsori smertetés.
Tévéhíradó I.
Nyári olimpia.
Lovaglás.
Közvetítés felvételről.
Reklám.
Nyári olimpia.
A  maratoni futók célba érkezése.
Utána közvetítés a záró ünnepségről. 
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Külföld i tévéfilm.
Reklám.
Választott pillanat.
Tesman Éivkovié csellózik. 
Komolyzenei műsor.
A  világ ma.
Külpolitika.
Egy szerző -  egy film.
Ünnepi függöny.
Dokumentumfilm a rijekai Iván Zajc 
Színház szokatlan függönyéről, 
írta és rendezte: Gordana Hajni és 
Zorán Budák. A  vetítés előtt az egyik 
szerzővel, Zorán Budákkal Mate 
Kukuljica beszélget.
Tévéhíradó III.
A  keddi műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

19.00

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 Dél-moravai körzet krónikája.
17.20 Közjáték.
17.30 Belgrádi műsor.
18.55 Hipo 5.

Jelentés a belgrádi lóversenytér 
fogadóirodájából.
Pódium.
Milenko Zableéanski ifjú színművész 
szórakoztató zenés műsora.
Milenko Zableéanski a BoSko Buha 
belgrádi ifjúsági színház tagja. 
Műsora arról szól, hogyan fedezheti 
fel az ember legkönnyebben az élet 
titkait és mi van akkor, ha felfedezi 
ezeket?...
Műsorban közreműködik: Milos 
Pavlovié, Suzana Petriéevié, Minja 
Vujovié és Ratko Tankosié.

19.30 A z Ú jvidéki Televízió tévéhíradója 
magyarul.

19.55 Műsorismertetés.
20.00 A  felismerés útjain.

A  szarajevói Televízió augusztusi 
ismeretterjesztő adásában többek 
között megismerkedhetünk egy 
triglavi gleccserrel, amelyet már 40 éve 
tanulmányoznak a szlovén tudósok, 
utána azokról az erdőkről lesz szó, 
amelyek a levegő és a vizek 
szennyezettsége miatt kipusztulásra 

, vannak ítélve. Végezetül az

AUGUSZTUS 13
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orvostudományról hallhatunk részben 
az ősi gyógymódokról, amelyet nap 
mint nap újból felfedeznek a tudósok, 
és arról is, amely elektronikai eszkö
zöket vesz igénybe.
Szerkesztő: Dunja Vidakovic. 
Rendező: Faruk Piragié.

20.50 Huszonnégy óra.
20.55 Benny H ill műsora.

Angol szórakoztató zenés tévéfilm. 
(ism.)

21.40 Reklám.
21.45 Dinasztia.

Amerikai tévéfilmsorozat VII. rész. 
Rendezte: Ralph Senesky. 
Főszereplők: Linda Evans (Kristale 
Jennings Carrington) Pamela Bell- 
wood,(Claudia Blaisdei), Bo Hopkins 
(Matthew Blaisdei) és Dale Robert
son (Walter Lankershim).

22.30 A  keddi műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
13.30
13.35
13.45
14.00

14.40
14.45

19.15
19.25
19.30
19.55
20.00

20.30

21.00
21.20

22.20

Műsorismertetés magyarul. 
Tévéhíradó I. magyar nyelven. 
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Nyári olimpia.
Lovaglás.
Közvetítés, felvételről, magyar nyel
vű kommentárral.
Reklám.
Nyári olimpia.
Közvetítés a záróünnepségről magyar 
nyelvű kommentárral.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Országok, népek, események.
Magyar nyelvű külpolitikai műsor. 
Vajdasági tükör.
Magyar nyelvű műsor.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
Két jegy a városig.
Tévéfilm  magyar nyelvű felirattal, 
írta: Novica Pavic.
Rendezte: Zrinko Ogresta. 
Főszereplők: B ili Matula, Ratko Tan
kosié, Semka Sokolovié-Bertok és 
Sven Lasta. A  történet egy kis állomá
son játszódik, ahol néhányan a város
ba tartó vonatot várják.
'A  keddi műsorok ismertetése magya
rul.

SZABADKAI RÁDIÓ S
1 2 . 0 0
12.05
12.30

13.00
13.05

15.00
15.30
16.00
16.30
18.30

Hírek.
Hirdető.
Népi zenekarok
felvételeiből
válogatunk.
Hírek.
Hétfőn sport.
Közben 14.00: Hírek. 
Délutáni híradó. 
Hírek, információk. 
Híradó.
Sportsarok.
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató
zene.

19.00-24.00 Közvetítés
az Aquarius lemez
klubból.

KOSSUTH RÁDIÓ

9.09
10.05

10.35
11.38

12.00
13.00

15.05
15.25

16.00
17.50
18.14 
18.30
19.15 
20.09 
20.25

Operarészletek, 
Nyitnikék. , 
Kisiskolások műsora. 
Népdalcsokor.
Barbás Tibor 
novelláiból.
I. rész.
Déli Krónika.
Zenei érdekességek 
az elmúlt hét 
műsorából.
Nóták.
A  Bíborbanszületett.

Passuth László 
regényének rádió
változata. 
Kóruspódium. 
Zenekari muzsika. 
Hol volt, hol nem volt' 
Esti Magazin.
Riport.
Nóták.
Nagy siker volt!
A  Magyar Rádió és 
Televízió szimfonikuS 
zenekarának hang-
versenye.

22.30 Halló, itt vagyok!
Szilágyi János műsor

23.30 Kamaramuzsika.

PETŐFI RÁDIÓ

8.50
10.00
12.40
14.00

17.30

18.35

19.30

20.00
20.35

21.35
22.35

Slágermúzeum.
Zenei délelőtt. 
Tánczenei koktél. 
Kettőtől ötig...
A  Rádió
kívánságműsora. 
Ötödik sebesség- 
ifjúság -  politika -  
kultúra.
Kritikusan.
Az R-Go és a Team 
együttes új lemezeit 
Felvételeiből válog3 ' 
Faragó Laura. 
Sportvilág.
Az a mizé a lépes0" 
házban. ,p.
Alán Plater rádió)3 
Könnyűzene.
Dzsessz.



6 3

B E L G R Á D I R Á D I Ó

4.00
6.50
9.02
9.30

10.03
12.30
13.02
15.30
15.45
18.02

19.45 
2 0 .0 0  
23.00
23.45 
0.05

-6.50 Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A  Két fehér galambnál. 
Otthon, család. 
Rádiószkóp.
Vidám kedd.
Karaván.
Nyári zenei intermezzo. 
Magazin 2000.
Esti
kívánsághangverseny. 
Zenei miniatűrök.
Ma este együtt.
Hazai szerzők műveiből. 
Éjfél előtti pillanatok. 

-04.00 A  Belgrádi 
Rádió éjszakai műsora.

9.30

10.05

U.03
12.05

12.30
14.30

14.30 
15.00

15.30

17.20
18.30
19.00
19.30

20.00

2 1 . 0 0
23.05
23.45

-8.00 Reggeli műsor. 
Dietrich Fischer 
Dieskau énekel.
Magyar táncok Végvári 
Rezső feldolgozásában. 
Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak.
Hazai szerzők műveiből. 
Magyar nóták, 
csárdások.
Színes dallamok.
Kodály Zoltán és 
Grabócz Milós 
népdalfeldolgozásaiból. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Szempont.
A  Rádió kulturális és 
művészeti heti szemléje. 
Zenei pillanat. 
Gyöngykaláris.
Esti híradó.
Az M stúdióban 
készült felvételekből. 
H angjáték a stúdióból. 
Rastislav Durman:
A  hét főbűn.
Estéről estére.
Zenei közjáték.
Éjféli szerenád.

URH

S.OO-g.oo Zenedélelőtt. 
>•00 A  zene szárnyán.
•30 Magyar nóták.
■3° Újdonságok a Duna 

utcából.
8 °0 Hírek.
■05 Készenlétben.
•00 Évszázadok zenéje. 
•00 Rádiódrám a. 

Hornyik György:
A  tábornok kutyája. 
II rész.

t o p o l y a i  r á d i ó

14.00 
14.10
15.00

j
Hírek.
Időszerű téma. 

jg Hallottuk, láttuk. 
15 9  ̂ I^Polya i krónika. 

•25 A  társult munka 
rádiója.
R a n d ev ú .16.55

KEDD
brr

1 BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
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13.40 Műsorismertetés.
Nyári délután.

13.45 Betty Boop. Rajzfilm.
13.50 Gyermekorfeum.

Gyermekműsor -  sorozat I. rész.
14.05 Rajzfilm.
14.10 Jugoszlávia freskói. 

Dokumentumsorozat I. rész.
14.40 A  dzsessz nagyjai.

Zenei sorozat. I. rész.
15.20 A  test bölcsessége.

Dokumentumsorozat. I. rész.
16.10 Tévéhíradó magyarul.
16.30 Kaland.

Gyermekműsor.
18.00 Tévéhíradó I.
18.15 Francia sanzonok.
18.45 A  határőrök 40 éve.
19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II.
20.00 Témák.

A  Titográdi Televízió belpolitikai mű
sora.

20.45 Lottó.
20.55 A törekvés.

Jugoszláv játékfilm. Rendezte: Vlatko 
Filipovié.
Főszereplők: Meto Jovanovski, Mira- 
lem Zubéevié, Etela Pardo és Dana 
Durdevska. A  történet egy festőről 
szól, aki teljes erejével azon fárado
zik, hogy kitörjön azokból a keretek-

MAGYAR TELEVÍZIÓ
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10.01 Tévétoma.
10.05 Őrsbéli krónikák.

K i lesz a főnök?
A  dongó őrs három fontos feladatra 
készül. Nem mindegy, hogy közben ki 
vezeti a csapatot. A  megfelelő „főnök” 
kiválasztásának gondjairól szól a v i
dám, burleszk-elemekkel tarkított 
film.

10.50 Hahó, Öcsi!
Magyar film  (1971).
Szereplők: Balog Öcsi -  Kovács
Krisztián, Nagymama -  Kiss Manyi, 
Pap -  Koncz Gábor, Mama -  Szakácsi 
Eszter.

16.45 Fanfár.
Popzene és klasszikus zene. 5. rész. 

17.15 A  Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat. 5. rész: 
A  fürdőmester. Eke Máté. lekíséri a 
köszvényével kínlódó Siklósi bácsit a 
Tenkes lábánál lévő gyógyforráshoz. 
Ekkor ér oda Eberstein ezredes is, 
hogy megtiltsa a parasztok fürdőzé
sét, és adót vessen ki a gyógyvízre... 

17.40 Képújság.
17.45 Varázsló ez az elnök...

A  Pécsi Körzeti Stúdió műsora.

AUGUSZTUS 14
Marcell, özséb napja

12.00 Hírek.
bői, amelyekbe mások akarják bele 12.05 Hirdető.
kényszeríteni. 12.30 Csillaghullás.

22.35 Tévéhíradó III. Magyar nóták,
csárdások.

MÁSODIK MŰSOR 13.00 Hírek.
13.05 Munkaszervezeteink

16.40 Tévéhíradó albán nyelven. életéből.
17.00 Sumadijai körzet krónikája. Közben 14.00: Hírek.
17.30 Belgrádi műsor. 15.00 Délutáni híradó.
19.00 Ismeretterjesztő műsor. 15.30 Hírek, információk.
19.30 A  Szarajevói Televízió tévéhíradója. 16.00 Híradó.
20.00 Népzene. 16.30 Szabadka jelene.
20.50 Dokumentumműsor. Kontaktműsor.
21.50 Huszonnégy óra. 18.30 Szívritmusban.
21.55 Dzsessz a képernyőn.
22.30 Könyvek és eszmék. HÁRMAS STÚDIÓ

A  Zágrábi Televízió művelődési mű 8.00--12.00 Szórakoztató
sora. zene.

19.00--24.00 Szórakoztató

0 ÍJVIDÉKI TELEVÍZIÓ 3 zene.

16.05 Műsorismertetés magyarul. |  K O SSU TH  R Á D IÓ

16.10 Tévéhíradó I. magyar nyelven.
17.30 Kaland. 9 .00 A  hét zeneműve.

A  Belgrádi Televízió gyermekműsora. Bruckner: Te Deum.
18.00 Tévéhíradó I. szerbhorvátul. 9.30 Nóták.
18.15 Francia sanzonok. 11.00 Nótacsokor.
18.45 A  határőrök 40 éve. 11.36 Barabás Tibor

A  Belgrádi Televízió műsora. novelláiból.
19.15 Rajzfilm. II. rész.
19.25 Reklám. 12.00 Déli Krónika.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul. 13.00 Nagy mesterek -
19.55 Reklám .' világhírű
20.00 Vajdaságon át. előadóművészek.

Szerbhorvát nyelvű műsor. 13.56 Benkő Dániel (gitár)
20.45 Lottó. felvételeiből.
20.50 Reklám. 14.45 Arcképek a román
20.55 Játékfilm a szarajevói stúdióból. irodalomból.
22.35 Tévéhíradó II. szerbhorvátul. 15.25 A  Bíborbanszületett.
22.55 A  szerdai műsorok ismretetése. Passuth László

regényének

18.30 Telesport.
Összefoglaló az Olimpiai játékokról. 

19.40 Tévétorna.
19.45 Esti mese.

A  tripediták bolygója. Magyar rajz
film.

20.00 Tv-híradó.
20.30 Az európai ember.

Olasz filmsorozat. 5. rész: A  fölény.
21.30 Stúdió ’84.

A  Televízió kulturális hetilapja.
22.30 Kockázat.

A  Külpolitikai Szerkesztőség világ- 
gazdasági magazinja.

23.00 Tv-híradó.

M ÁSODIK MŰSOR

19.05 A  2000 éves Gyulafehérvár.
Román rövidfilm.

19.15 Gondolkodó.
Tudományos magazin.

20.05 Haydn-napok Bécsben.
20.30 Nem félünk a rokonoktól.

N S Z K  tévéfilm.
A  három rövid epizód mindegyike a 
rokonokkal kapcsolatos -  vidám -  
konfliktusokról mesél. I. Isten hozott, 
Ottó bácsi; II. A z elhunyt végakara
ta; III. Szerelemgyerek.

21.30 Tv-híradó.
21.50 Boldizsár Péter: Félálmaink.

Tévéjáték.
22.35 Képújság.

SZABADK AI R Á D I Ó

16.00
16.40
17.45
18.15 
18.30
19.15

21.07

rádióváltozata.
Népzenei Hangos Újság. 
Operettrészletek.
A  Szabó család.
Hol volt, hol nem vo lt ... 
Esti Magazin.
Aki civilben is cár 
volt...
Epizódok Fjodor 
Saljapin életéből. 
Válogatás Juhász Gyula 
műveiből.c P E T Ő F I R Á D I Ó 3

8 .35

10 .00
12 .35
14.00
14.35 
15.30
16.35
18.00

19.05

19.35
20.45

22.43
23.20

Társalgó.
Másfél óra
irodalomkedvelőknek. 
Zenedélelőtt. 
Melódiakoktél. 
Operaslágerek. 
Tánczenei koktél. 
Örökzöld dallamok. 
Csúcsforgalom. 
Disputa.
A z Ifjúsági Rádió 
műsora.
Magyar anegdotakincs.
X X I. rész.
Csak fiataloknak! 
Offenbach: Kékszakái!.
Daljáték.
Népballadák.
A  mai dzessz.
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4.00
6.50
9.02
9.30

10.03
12.30 
13.02
15.30

15.45
16.15
18.02

19.45
20.00
21.02
22.20

23.20

00.05

-6.50 Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A  Két fehér galambnál. 
Otthon, család. 
Rádioszkőp.
Gyerekek beszélnek. 
Karaván.
Nyári zenei 
intermezzo.
Magazin 2000. 
Találkozások.
Esti kívánság
hangverseny.
Zenei miniatűrök. 
Vidám falu. 
Gyöngykaláris. 
Jugoszláv szórakoztató 
esztrád.
Hazai szerzők 
műveiből.
-04.00 A  Belgrádi 
Rádió éjszakái

GÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00
9.03
9.30

10.05

11.03
I I .30

12.05
12.30
14.0.3

14.30
15.00

»}
15.30

16.03
18.30 
19.00
19.30

21.00

-8.00 Reggeli műsor. 
Mozart-szonáták. 
Magyar nóták a Rádió 
népi zenekarának 
előadásában.
Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak. 
Rádióterefere.
Herbert von Karaj an 
vezényel.
Magyar népdalok. 
Színes dallamok. 
Hartigné Biszák Júlia 
magyar nótákat énekel. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Richard Strauss:
A  rózsalovag.
Operarészletek.
Könnyűzene.
Az operettek világában. 
Esti híradó.
Operaházak és
hangversenytermek
műsorából.
Estéről, estére.

URH

8.00
13.00
13.30

16.30
17.30

18.05
22.00
23.00
23.30

-9.00 Zenedélelőtt.
A  zene szárnyán. 
Magyar népdalok 
és táncok.
Dzsessz, dzsessz.
Bruno Bjelinski
kamaraműveiből.
Horizont.
Évszázadok zenéje. 
Elmélet, vita, gyakorlat. 
Nokturno ritmusban.

14
14
15 
15 
15

15

TOPOLYAI RÁDIÓ I
n . : ... V ■; .; - .
00 Műsorbejelentő.
.10 Művelődés.
.00 Hallottuk, láttuk.
.12 Topolyai krónika. 
.25 Társult munka 

rádiója.
.55 Randevú.

S Z E R D A

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

15.00

15.05
15.10

15.25
15.30

16.00
16.40

17.30
17.55
18.15
18.45

19.15
19.30
20.00

22.30

Műsorismertetés.
N YÁ R I D É LU TÁN  
Betty Boop. Rajzfilm. 
Gyermekorfeum. Gyermekműsor-so
rozat. II. rész.
Rajzfilm.
Jugoszlávia freskói. 
Dokumentumsorozat. II. rész.
A  dzsessz nagyjai.
A  test bölcsessége. 
Dokumentumsorozat. II. rész. 
Tévéhíradó magyarul.
Tévéhíradó I.
Gyermekműsor.
Ohrid, 1984.
A  Szkopjei Televízió népzenei mű
sora.
Rajzfilm.
Tévéhíradó II.
Filmest.
Az adás témája a spagetti western. A  
képernyőre kerülő film  címe:
Lovagol a halál.
Olasz játékfilm  (1969). A  tartalomból: 
B ili egész családját megölte egy go
nosztevő banda. Ennek már 15 éve, de 
B ili még mindig bosszút akar á lln i... 
Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven. 
17.00 A  timoki körzet krónikája.

MAGYAR TELEVÍZIÓ
»ia>»MaK!MKOTM!

10.01
10.05

10.40

11.05

16.50
17.40

18.45
18.50

19.40
19.45

20.00
20.30

____

Tévétoma.
Őrsbéli krónikák.
Majd, ha fagy!
Delta.
Tudományos híradó.
Hahó a tenger.
Magyar film  (1972).
Szókimondó.
A  13. apostol nyomában.
N D K  tévéfilm.
A z egyre nagyobb méreteket öltő 
templomi betörések komoly gondot 
okoznak a rendőrségnek. A  helyzet 
még súlyosabbá válik, amikor a 13. 
apostol szobrának elrablásakor az 
elkövető már a tettlegességtől sem riad 
vissza: leüti az őt tetten érő plébá
nost. Nathanael mása még további 
meglepetésekben is részesíti a nyo
mozókat...
Képújság.
Sportmúzeum.
A  fogathajtás története.
Tévétoma.
Esti mese.
Az arancsengetyű- Lengyel bábfilm. 
Tv-híradó.
Önök kérték...
A  Televízió kívánságműsora a nézők 
levelei alapján.

AUGUSZTUS 15
Mária, Marina napja

17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Tribün.

Belpolitikai műsor.
19.30 A  Ljubljanai Televízió tévéhíradója.
20.00 A  barátság hidjai.

Szórakoztató zenés műsor Los Ange- 
lesről.
Huszonnégy óra.
Ohridi nyár, 1984.
A  Szkopjei Televízió komolyzenei 
műsora.

21.55 A  csütörtöki műsorok ismertetése.

21.00
21.10

¿mmsmmmmmmaMt niiwMwwwiimiiiwwaimiKWiiiijaw)» m**

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
16.25
16.30

17.30
17.45 
17.55
18.15
18.45
19.15
19.30 
20.00

20.30

2 1 . 0 0
21.20

22.25

Műsorismertetés magyarul.
A  Petőfi brigád nevű általános isko
lák találkozója.
Gyermekműsor magyar nyelven. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Reklám.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
A  Belgrádi Televízió gyermekműsora. 
A  Szkopjei Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Tévéhíradó II. magyarul.
Ember és idő.
Dokumentumműsor.
Vajdaság harcban. 
Dokumentumműsor magyarul. 
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
Kék dongólégy.
A  kikindai amatőrszínház előadásá
nak közvetítése felvételről, szlovák 
nyelvű felriattal.
A  csütörtöki műsorok ismertetése 
szerbhorvát nyelven.

A  műsorban láthatók: Alfonsó, Balázs 
Klári, Bőd Teréz, Buss Gyula, Csá
kányi László, Haumann Péter, Gobby 
Hilda, Inke László, Káló Flórián, 
Kállai Ilona, Kazal László, Kibédy 
Ervin, Korda György, Marik Péter, 
Máthé Erzsi, Melis György, Németh 
Marika, Viola Mihály, Zentay Anna 
és mások.

21.45 A  hét műtárgya.
Czigány Dezső: Gyermektemetés. (Ma
gyar Nemzeti Galéria).

21.55 Házmesterek.
22.45 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

19.05-
19.10

19.35 

20.00 

20.10

20.35

21.35
22.10

22.40

-23.00 A  Kubai Televízió estje.
Hogy jobban éljünk. 
Dokumentumfilm.
Krokodilvadászat.
Rövidfilm.
Kőfaragó.
Rövidfilm.
Moncada együttes műsora.
Zenés film.
Magyar búvárok a kubai vizekben. 
Természetfilm. Előtte: Riport Pász
tor Ferenccel.
Gálakoncert Havannából.
Grenada, egy álom vége. 
Dokumentumfilm.
Isadora.
Balettfilm.

SZABADKAI RÁDIÓ

12 .00
12.05
12.30

13.00
13.05

15.00 
15.30
16.00 
17.00

18.30

Hírek.
Hirdető.
A  Ludasi faluvégen. 
Népdalok. Szabadkai 
előadók felvételei. 
Hírek.
Szerdán kultúra.
Közben 14.00: Hírek. 
Délutáni híradó. 
Hírek, információk. 
Híradó.
Találkozások 
és vélemények. 
Művelődési műsor. 
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató
zene.

19.00-24.00 Szórakoztató

.KOSSUTH RÁDIÓ

10.05
10.52
11.08

1 2 . 0 0
13.05
13.35
14.29

15.05

15.37

16.05
16.29

17.30
18.15

18.30
19.15
20.25
21.00

Folytatásos mese. 
Operarészletek.
A  zeneirodalom 
remekműveiből.
Déli Krónika. 
Operaslágerek. 
Dzsesszmelódiák. 
Miska bácsi 
levelesládája.
A  Gyermekrádió 
műsora.
A  Biborbanszületett.
Passuth László 
regényének rádió
változata. VIII. rész. 
Muzeális 
felvételeinkből. 
Bruckner: Te Deum. 
Szirusz és az 
ősember.
Fantasztikus rádió
játék.
Barokk muzsika.
Hol volt, hol nem 
v o lt ...
Esti Magazin. 
Irodalmi vetélkedő. 
A  hegedű virtuózai. 
Macskák.
Részletek a Madách 
Színház előadásából.

MqpMNMMMKilMWP

PETŐFI RÁDIÓ
m m m m

10.00
11.35
12.35 
14.00
14.35 
14.50 
15.13 
16.40
18.35

19.45

21.45

Népdalok.
Idősebbek hullám
hosszán.
Dallamok, emlékek. 
Zenei délelőtt.
A  Szabó család. 
Tánczenei koktél. 
Operettrészletek.
Túri Lajos énekel.
A z élő népdal.
Slágerműzeum.
Fiataloknak!
Költő gitárral -  
Leonard Cohen.
A  KajaGooGoo együtteS 
felvételeiből.
Vukán György 
szerzeményeiből.
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BELGRÁDI RÁDIÓ

■* 00-6.50 Reggeli műsor.
6.50 Kíváncsiak műsora.
0-02 A  Két fehér galambnál. 
9'30 Otthon, család.

*0.03 Rádiószkóp.
12-30-Mínusz 16.

Gyermekműsor.
*3.02 Karaván.
*5-30 Nyári zenei intermezzo.
15.45 Magazin 2 0 0 0 .
16.15 Találkozások.
16.02 Esti

kívánsághangverseny. 
“ 45 Zenei miniatűrök.
6.00 Operaszínpadokról.
0-30 Rádiódráma.
1.30 A  zeneirodalom

válogatott műveiből.
_ -20 Felejthetetlen refrének. 
O0.05-04.00 A  Belgrádi Rádió 

éjszakai műsora.

1 ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00-8.00 Reggeli műsor.
3 Manuel de Falla:

A. háromszögletű kalap. 
•50 Tisza menti és Balaton 

melléki dalok.
■65 Zenés műsor 

turistáknak, 
nyaralóknak.

■03 Rádióterefere.
■50 Hindemith: Mathis,

, a festő.
■05 Magyar táncdallamok. 

u f °  Sz*nes dallamok.
■03 Magyar népi muzsika 

népi együttesek 
előadásában.

K ' 0 Hirdetőműsor.
0 Hallottuk, láttuk.

, Délutáni híradó.
50 Bach

jg Orgonaszerzeményeiből.
j ■ 3 Könnyűzene, 

la a Zenei Pillanat.
Az Ada-M ohol-i 
asszonykórus énekel.

Í ' O Esti híradó.
2n ®zórakoztató zene.

100 Lírai tízperc.
Válogatás a latin- és 
észak-amerikai 

2n . „ indiánok költészetéből. 
U1° Bellini és Verdi

2 operáiból.

23 05 7StérŐ1 estére'
2 4 ._ fenei közjáték.

5 Éjféli szerenád.

URH

13 S S '9 00 Zenedélelőtt.
13 „ ^  Zene szárnyán. 
lfiVn Ma® ,ar nóták.
U S  VU-rock.
22 nn barangolások.

évszázadok zenéje,

, t ° p o l y a i  r á d i ó

14 in íljnsörbéjelentö.
15 On S esPerád<5-
15 lo aI1°ttuk, láttuk.
15 „ Inpolyai krónika.
I 5 c„ Gazdasági kistükör. 

Randevú.

CSÜTÖRTÖK

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

15.00 Műsorismertetés.
Nyári délután.

15.05 Betty Boop. Rajzfilm.
15.10 Gyermekorfeum.

Gyermekműsor -  sorozat III. rész.
15.25 Rajzfilm.
15.30 Jugoszlávia freskói. 

Dokumentumsorozat, III. rész.
16.00 A  dzsessz nagyjai.
16.40 A  test bölcsessége. 

Dokumentumsorozat, III. rész.
17.30 Tévéhíradó magyarul.
17.55 Tévéhíradó I.
18.15 A  Szkopjei Televízió gyermekműsora.
18.45 Johann Strauss.

Zenés műsor.
19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II.
20.00 Spektrum.

A  Zágrábi Televízió politikai maga
zinja.

21.05 Edith Piaf.
Szórakoztató zenés műsor.

22.45 Tévéhíradó III.

M ÁSODIK  MŰSO.R

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A  Duna menti körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.

MAGYAR TELEVÍZIÓ

10.01 Tévétorna.
10.05 Őrsbéli krónikák.

Aholtudsegít.
A  Dongó őrsének rövid időn belül tel
jesítenie kell az 5. pontban vállalta
kat. („A z  úttörő ahol tud, segít...” ). 
A  sok, hol nevetséges, hol komoly pró
bálkozás története a vidám film.

10.35 Óz, a nagy varázsló.
Japán rajzfilm.

16.30 A  Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat. 6. rész: 
A  vásár.
Eberstein ezredes Dudva György kocs- 
mároshoz fordult kölcsönért, amikor 
sürgősen pénzre volt szüksége. Az ez
redes nem tudja megadni a tartozá
sát...

17.00 Postafiók 250.
Takács Mária műsora.

17.25 Desszert Constance-nak.
Francia tévéjáték.
Kedves humorral előadott történet 
Párizsban dolgozó, afrikai vendég- 
munkások egy csoportjáról. Egyikük, 
Bonno súlyosan megbetegszik, s egyet
len vágya, hogy szülőföldjét még egy
szer láthassa. Társai igen különös 
módját találják meg annak, hogy elő-

AUGUSZTUS 16
Ábrahám napja

19.00 Lépések.
A  Zágrábi Televízió ifjúsági műsora 
a sinji fiatalok elhelyezkedési és ki- 
vándorlási problémáival foglalkozik.

19.30 A Titogradi Televízió tévéhíradója.
20.00 Művészi est.

A  rijekai Iván Zajc Színház horvát 
társulata.
Az adásban megismerkedhetünk a 
színészekkel, a rendezőkkel és látha
tunk három részletet a legsikerül
tebb előadásokból.

21.40 Huszonnégy óra.
21.45 Triptichon.

Művelődési műsor.
22.35 A  pénteki műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
16.55 Műsorismertetés.
17.00 Jugoszláv Labdarúgó Kupa.

Közvetítés a vajdasági döntőről.
18.45 Zenés műsor.
19.15 Rajzfilm.
19.25 Reklám.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
19.55 Reklám.
20.00 Bakaruhában.

Magyar játékfilm (1957), Rendezte: 
Fehér Imre. Főszereplők: Darvas Iván, 
Bara Margit, Pécsi Sándor és Korom- 
pai Vali. Az első világháborúban ját
szódó történet főhőse egy fiatal újság
író, aki egyszer egy héten bakaruhát 
ölt és a kávéház ablakából nézi, ho
gyan vonulnak „bajtársai” az állo
másra ...

21.40 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
22.00 A  pénteki műsorok ismertetése.

teremtsék az útiköltséghez szükséges 
összeget...

18.30 A  rövidfilmstúdiók műhelyéből:
19.40 Tévétorna.
19.45 Esti mese.

Újra itthon. Csehszlovák rajzfilm.
20.00 TV-híradó.
20.30 Krimileckék.

N SZK  tévéfilm.
A  megtréfált idős hölgy -  Szervusz, 
Charlie -  Fájdalommentes kezelés -  
A z én kis szélhámosom -  Az ezredes 
háza.

21.35 Hatvanhat.
Vendég: Dr. Villányi Miklós államtit
kár, Mezőgazdasági-, és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium.

22.25 A  nevem: Székely Zsigmond.
A  műsorban az erdélyi származású 
népművész, hegedűs, táncos mutat
kozik be.

22.30 TV-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.55 A  nyelv világa.
19.40 Naáa Obrazovka.

Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor.
20.00 Zenés nyári esték.

Álom a színházról.
Tévéopera.

20.45 Az ékszer és az arany története. 
Holland rövidfilm.

21.10 TV-híradó.
21.30 Telesport.

SZABADK AI R Á D IÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Beterelték a ménest 

a karánba.
Magyar nóták, 
népdalok.

13.00 Hírek.
13.05 Hétköznapok.

Közben 14.00: Hírek.
15.00 Délutáni híradó.
15.30 Hírek, információk.
16.00 Híradó.
17.00 A  nap témája.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató 
zene.

19.00-24.00 Szórakoztató
zene.

K OSSUTH R Á D I Ó  1
■ P M M H M n n iM P  

lj.25 Donizetti: A csengő.
Egyfelvonásos vígopera. 

9.24 Nóták.
10.05 Folytatásos mese.
10.34 Két balettszvit.
11.34 Barabás Tibor 

novelláiból. III. rész.
12.00 Déli Krónika.
12.45 Bemutatjuk új

kórusfelvételeinket.
13.20 íróvá avatnak.

Kassák Lajos indulása.
13.50 Daloló, muzsikáló tájak.
14.20 A  Bíborbanszületett. 

Passuth László 
regényének
rádióváltozata IX. rész.

16.07 Érkezés előtt.
Kveta Skvarktrva 
hangjátéka.

17.25 Zenei események a régi 
Nemzeti Színházban.
IV. rész.

18.20 Hol volt, hol nem vo lt ...
18.30 Esti Magazin.
19.15 Játék a kastélyban.

Molnár Ferenc 
vígjátéka.

PE TŐ FI R Á D IÓ

8.35 Napközben.
10.00 Zenedélelőtt.
11.35 Csak fiataloknak!
13.20 Éneklő ifjúság.
14.00 Válogatott perceink.
16.35 Idősebbék 

hullámhosszán. 
Dallamok, emlékek.

17.30 Segíthetünk?
Az Ifjúsági Rádió 
műsora.

18.35 Hétvégi Panoráma. 
Ajánlóműsor sok 
muzsikával.

19.55 Slágerlista.
21.20 Hol voltunk -  hol nem 

voltunk.
Fehér Klára és Nemes 
László vidám úti levelei. 

22.17 Szintetizátorvarózs.
Köreműködik: Isao 
Tomita.

23.20 Nóták.
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4.00-6.50 R egge li műsor.
6.50 K íváncsiak műsora.
9.02 A  K ét fehér galambnál.
9.30 Otthon, család.

10.03 Rádioszkóp.
12.30 D éli olvasókör.

Töb b  ily e t anya nem  
szül.

13.02 Karaván.
15.30 N yári zenei 

interm ezzo.
15.45 M agazin 2000.
16.15 Találkozások.
18.02 Esti k ívánság

hangverseny.
19.45 Zenei m iniatűrök.
20.00 Ma este együtt.
00.05-0.4.00 A  hétvége

é jfé lkor kezdődik.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00-8.00 R egge li műsor.
9.03 Barangolás 

zeneországban.
9.30 Boross M irjana és 

Boross István m agyar 
nótákat énekel.

10.05 Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak.

11.03 Rádióterefere.
11.30 Brahms alkotásaiból.
12.05 A Sebő együttes 

muzsikál.
12.30 Színes dallam ok.
14.03 Sántha Puszta Lajos 

m agyar nótákat 
énekel.

14.30 H irdetőm űsor.
15.00 Hallottuk, láttuk. 

Délutáni híradó.
15.30 Szivárvány.

A  Rád ió  heti 
magazinja.

17.20 Zen ei pillanat.
18.30 Durindó.

M agyar népi muzsika.
19.00 Esti híradó.
19.30 Pén tek  van.
20.30 Estéről estére.

URH

8.00-9.00 Zenedélelőtt.
13.00 A  zene szárnyán.
13.30 M agyar nóták és 

csárdások.
16.30 Zenei kaland.
17.05 Délutáni hangverseny.
18.05 R iva ld a ,
22.00 Évszázadok zenéje.
23.00 K ön yvek , írók, 

emberek.

TOPOLYAI RÁDIÓ

14.00 Müsorbejelentö.
14.10 Időszerű téma.
15.00 Hallottuk, láttuk.
15.12 Topolya i krónika.
15.25 A  társult munka

rádiója.
15.55 Randevú.

Í PÉNTEK «
BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

15.40 Tévéhíradó magyarul.
Nyári délután.

15.55 A  világ hegyei.
Olasz dokumentumsorozat.

17.00 Rajzfilm.
17.05 Sorozatfilm.
17.55 Tévéhíradó I.
18.15 A  Szkopjei Televízió gyermekműsora.
18.45 A  Szarajevói Televízió népzenei mű

sora.
19.15 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II.
20.00 Derrick.

N SZK  -  bűnügyi tévéfilmsorozat.
VI. rész: A  csapda.

21.05 Európai slágerparádé.
Szórakoztató zenés műsor.

22.35 Tévéhíradó III.
22.50 Pénteken huszonkettőkor.

A  velencei fesztivál.
Művelődési műsor.

23.35 A  szombati műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

16.55 Műsorismertetés.
17.00 A  Titovo UZice-i körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 A z  én meggyőződésem. 

Ismeretterjesztő műsor.

MAGYAR TELEVÍZIÓ ■
iimiiM-iiiiimiiiffnMtWMWiiiaMMiiiiiiMwwrti’ ir'ri«#

10.01 Tévétorna.
lO Oj) Lányok, korcsolyák, m edvék. 

Szovjet cirkuszfilm .
11.00 P irx  kalandjai.

Tévéfilm sorozat. 2. rész: A  Gal- 
lilei-állom ás rejtélye.

11.55 Képújság.
16.30 Csak gyerekeknek!

1. A z  állatok nyomában. Francia 
filmsorozat. 4. rész: A  pajzsoscanók 
násza.
2. Egyszer volt, hol nem  v o l t . . .  
Francia rajzfilmsorozat.
20. rész: Am erika.

17.15 Érzelmek sodrában.
Szovjet tévéfilm . 1. rész.
A  romantikus kalandfilm  Ü zbeg i
sztán múltjának és mai életének 
egybefonódásáról szól.

18.30 Reflek tor magazin.
19.40 Tévétorna.
19.45 Esti mese.

P icky  büntetése: Francia rajzfilm.
20.00 Tv-híradó.
20.30 Az  európai ember.

Olasz filmsorozat. 6. rész: Exportált 
Európa.

21.30 Magellán.
A z  Ifjúsági Szerkesztőség nyerem é
ny es játéka.

21.40 Péntek esti randevú.
22.30 Tv-híradó.

AUGUSZTUS 17
Jácint napja

19.30 A  Pristinai Televízió tévéhíradója.
20.00 Nyári fesztiválok.

Dubrovniki Nyári Játékok, 1984.
A  Zágrábi Filharmónia hangverse
nyének közvetítése felvételről.

20.45 Huszonnégy óra.
20.50 Esküdtszék.

Dokumentumműsor.
21.55 Szovjet tudományos filmek ciklusa. 

Víz alatti kutató.
A  történet egy víz alatti laboratóri
umban játszódik, ahol a nagy tengeri 
mélységek titkait kutatják. A  tudósok 
egy csoportja azonban azt is ki szeret
né deríteni, miért érte szerencsétlen
ség az előttük ott dolgozó kutatókat...

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
17.05 M űsorkalauz.

Szerbhorvát nyelvű  műsor.
17.30 Tévéh íradó I. magyarul.
17.55 Tévéh íradó I. szerbhorvát nyelven.
18.15 A  S zkop jei T e lev íz ió  műsora.
18.45 A  Szarajevói Te lev íz ió  zenés 

műsora.
19.15 Rajzfilm .
19.30 Tévéh íradó II. magyarul.
20.00 Derrick.

N S Z K  bűnügyi tévéfilm sorozat.
21.00 A  B elgrádi T e lev íz ió  szórakoztató 

zenés műsora.
21.45 Tévéh íradó II. szerbhorvátul.
22.05 A  szombati műsorok ismertetése.

22.40-0.05 Reklám , avagy csaknem kar
rier.
N S Z K  tévéfilm .
„E lsősorban a reklám  teszi a kapi
talizmust széppé” -  állítja a film  író
ja  szatírájában. Éppen ezért, a 
reklám  készítésének külön leges sza
bályai vannak, am elyek során „a  fe 
je t  és a szívet célozzák m eg, de a 
pénztárcát találják e l . . . ”

M ÁSO DIK  M ŰSOR

15.45 N em zetközi férfi atlétikai verseny 
közvetítése M oszkvából.

18.00 M ontreaux-i Dzsesszfesztivál.
18.30 N égyes fogathajtó V ilágbajnokság.
19.15 Jám bor vadak és burjánzó füvek.

Szovjet rövid film .
19.35 Keresztkérdés.

Fejtörőjáték.
20.00 M ihály András: G ordonkahangver

seny.

20.30 Klodike-i mesék.
Az ezer tucat.
An go l tévéfilm .
A z arany iránti szenvedély nemcsak 
azokat vitte kalandos utakra, akik a 
föld kincsének m egszerzése révén 
akartak m eggazdagodni. A zok  is út
ra keltek, akik az aranyásók m in
dennapos szükségleteinek k ie lég í
tésével próbáltak hozzájutni az áhí
tott v ag yo nh o z . . .

21.20 Tv-híradó.
21.40 Telesport.

SZABADK AI R Á D I Ó  J

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Fényes a cipőm. 

Cigánynóták.
13.00 Hírek.
13.05 Zenés hétvége. 

Kívánságdalok. 
Közben  14.00: Hírek-

15.00 Délutáni híradó.
15.30 H írek, információk.
16.00 Híradó.
16.30 Víkendműsor.
18.30 Szívritmusban.

H ÁR M A S STÚDIÓ

8.00-12.00 Szórakoztató 
zene.

19.00-24.00 Csupa zene.

KOSSUTH RÁDIÓ

8.35
8.54

10.05

11.00

12.00
12.45

13.45
14.01

15.05

16.35
17.30

18.15

18.30
19.15

19.59

Operaánák. 
Rahm anyinov: 
Szim fonikus táncok- 
Révkalauz.
A  Gyerm ekrádió 
műsora.
Gondolat.
A  Rádió irodalm i lapí8' 
D éli Krónika.
H étvégi Panoráma- 
A jánlóm űsor sok 
muzsikával, (ism.) 
Operettkeringők.
A  zene is összeköt. 
Válogatás az O IRT
rádiók műsoraiból.
A  Bíborbanszületett-

Passuth László 
regényének 
rádióváltozata. X. 
(befe jező ) rész. 
Operarészletek.
A  Korái együttes 4) 
nagylemezéről.
H o l volt, 
hol nem v o l t . . •
Esti magazin.
A z  é le t o ly  rövid . 
M oldova György 
hangjátéka. 
Liszt-m űvek.

PETŐFI RÁDIÓ

8.44
10.00
11.35 
12.40 
13.15 
14.00 
15.45

16.35

18.35 
19.40
20.35

21.35

Slágermúzeum- 
Zenedélelőtt. 
Tánczenei koktél- 
N ép i muzsika. 
Gyerekeknek. 
Rivaldafényben- 
Rufus és Chanka K 
felvételeiből.
Jó utat!
A  Csúcsforgalom
magazinja.
Popzene.
N  ótakéd velőknek-
Embermesék.
A  műsort Lengye' 
N agy Anna készftet 
Cigánydalok, 
rsárdásnk.

ett*



f a n f - f a n f

Csodálatos
Csak 800 gramm 

tisztított hal szükséges
és

^  KUPON
/  ZA KNJlZlCU 

Z '  „FANT RECEPTI3”

Egyéb ízletes étel receptjét, 
számtalan színes illusztrációval, 

/  bárki megkaphatja, amíg a
kinyomtatott készlet tart.

A kitöltött szelvényt küldje el címünkre: 
„FANT-RECEPTEK 3” -  43300 KOPRIVNICA

NÉV ÉS UTÓNÉV

POSTASZÁM ÉS HELYSÉG

UTCA ÉS HÁZSZÁM:

|;

füsüzlla,ászléhez ®s halpaprikáshoz -  a zöldségfélék és a 
racj.erek csodálatos összhangjával. Hagymát, paprikát, pa- 
tis2tCf ° mt)t, maÍorannát és más fűszerfélét tartalmaz. 800 g 
kác*1. *lalból a Fanttal fenséges halászlét vagy halpapri- 

készíthetünk



-M ŰAN YAG  FALBORÍTÁS (LAMPÉRIA) TETŐSZE- 
GÉSHEZ IS, EDDIG MÉG NEM LÁTOTT SZÍNEKBEN! 
(Négyzetmétere 1100 din.)

-M ŰANYAG  KARÓK BAB, PARADICSOM KARÓZÁ
SÁHOZ, FÓLIASÁTRAK VÁZÁHOZ (egy folyóm éter 
60 din.)

-  BARKÁCSOLÓKNAK: RAGASZTÓPISZTOLY 
DEN ANYAG RAGASZTÁSÁHOZ.

-  SZÍNES RUDAK MATEMATIKAOKTATÁSHOZ.
; • 'V '.

den

ŐSÖK FIGYELMÉBEN
redőny 1600 din. <v  .¡p 
a redőnyhöz 

ék. Ha ö t kilogramm re 
hulladékot hoz (PVC), akkor a re° j,t 
négyzetmétere mindössze 900 d,n 
kerü l.' •'

ORDULJON BIZALOMMAL 
OND MÁTYÁS REDŐNYÖS*^ 

ntavér, Kis Ferenc utca 4 ' ‘.nAê . 
• (024) 78-070. Munkaidő: T in J i  

Pk6-12, 16-18 óráig, pénteken pl 
óráig. (Szombat és vasárnap

MÉG OLCSÓBB! e l ő s z ö r  J u g o s z l á v iá b a n : c s i
n á l d  MAGAD! Ha e lkü ld i az ajtó, illetve az ablak rajzát a 
pontos méretekkel, megfelelő szerelési utasítással ellát
va utánvétellel küldöm a redőnyt. Négyzetmétere így  
mindössze 3600 dinár.


