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YU-FÜRDETŐ
v a jd a s Ag  d o l g o z ó  n é p e

SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK HETILAPJA 
♦

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

JOSIP BROZ TITO KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 
1971-ben, megjelenésének huszonötödik 

évfordulója alkalmából, a haladó eszmék 
terjesztésében, a munkásönigazgatás és 

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

egység •szellemének népeink közötti ápolásában 
elért kiváló eredményeiért a 

TESTVÉRISÉG ÉS EGYSÉG 
ARANYKOSZORÚS ÉRDEMRENDJÉVEL 

tüntette ki.

A lap tanács tagjai:
BOGNÁR Gyula, BORSOS Katalin, BRENNER Já
nos, CSIKÓS Péter, CSORDÁS Mihály, FEJES Szil
veszter, GORDOS Sándor, Nikola LUKAÖ, MAKÓ 
Ferenc, MÉSZÁROS Zakariás, MISKOLCZI József, 
OBER Verica, OLAJOS Tibor, OROSZ Ibolya, PIU- 
KOVITY Teréz, 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

G rafika i szerkesztő:
SZALMA László
A szerkesztőség tagjai:

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

KOMÁROMI Ákos, KREKITY Olga, KREKOVICS 
Ferenc, MÉSZÁROS Zakariás, MISKOLCZI 

József, MOLNÁR CS. Attila, NÉMETH János, 
OROSZ Ibolya, SÁRKÁNY Szilveszter, SZABÓ 
Attila, SZŐKE Katalin, TOMAá Teréz, VARGA 

H. Ildikó.

Levélcím:
7 NAP szerkesztősége és kiadóhivatala,

24 000 SUBOTICA (Szabadka), Trg slobode 
(Szabadság tér) 1. Telefon: szerkesztőség 

(024) 25-944, kiadóhivatal (024) 25-938. A 
beérkezett kéziratokat és képeket nem őrizzük 

meg és nem küldjük vissza.
•

Előfizetési díj: 
fél évre 750 dinár, egész évre 1500 dinár. Külföldre 
fél évre 1300 dinár, egész évre 2600 dinár.

Folyószámlaszám: 66600-603-2094 
Készíti az újvidéki FÓRUM nyomda.

Igazgató:
MERKVA László

Műszaki szerkesztő:
BUZOGÁNY Lajos

Készült 52 100 példányban.
Címoldali felvételünk a zrenjanini ifjúsági 

építőtáborban készült.

(Töredelmesen bevallom, a címet napilapunkból 
„kölcsönöztem". Részben, legalábbis. Ott a tudó
sító arról értesíti az olvasót, hogy juhfürdető épül 
Tordán. A cikk tanulsága szerint a betegségek le
küzdése, a szövődmények megelőzése a négylá
búak esetében meglehetősen egyszerű. „A me
dencébe beleeresztik a vizet, beleteszik a meg
felelő orvosságot, aztán áthajtják rajta a juhot.” 
Valóban pofonegyszerű. De jó  is volna, vetődik föl 
bennünk önkéntelenül, ha gazdasági és más jelle
gű nyavalyáinktól ilyen egyszerűen szabadulhat
nánk meg mi is, kétlábúak. Vajon milyen megfelelő 
orvosságot kellene szórnunk a mi YU-fürdetőnkbe, 
hogy átgázolva rajta, megmártózva benne, kigyó
gyuljunk meglehetősen hosszú ideje tartó, az idült- 
ség jeleit magukon hordozó betegségeinkből?)

nyár a legravaszabb évszakunk: behízel
gő csodáival elvonja a gondokról az ember 
figyelmét. Mert aki nyakig ül a kellemes 

tenger- vagy folyóvízben, alul a hullámok, felül a 
napsugarak cirógatják, s közben a csodálatos táj
ban gyönyörködik, az hajlamos megfeledkezni róla, 
hogy az égaljon már jó ideje gyülekeznek a vihar
felhők. Az legfeljebb a saját kis magánbajain rágó
dik: hogy nem elég tiszta a víz, hogy mocskos a 
partszakasz, hogy kultúrálatlan a környezet, hogy 
órákig kell sorban állni kenyérért, hogy drága a hús 
meg a gyümölcs, hogy már megint nincs kávé, 
hogy... Ezektől a magángondoktól azonban még 
nem dől össze a világ, s ha egyre zajosabb nyikor
gással is, fordul előre a kereke. (Igaz, ha ezek a 
magángondok egyre számosabbak és egyre sú
lyosabbak lesznek, előbb-utóbb közösségi gonddá 
terebélyesedik, ez pedig már nyomasztó teherként 
nehezedik az előbb emlegetett világ tengelyére.)

Az idén még az olimpia is a nyár szövetségesé
vé szegődött: társított munkával végezték figyelem
elterelő manőverezésüket. Mert ugye az arany, 
ezüst és bronzérmek szem- és gondolatnyugatató 
fényénél mindjárt lágyabbá mosódnak a bajok éles 
kontúrjai. Arra szerencsére közös erővel sem tud
tak fényfátylat borítani, hogy kétségbevonhatat
lan eredményeink és sikereink mellett megszapo
rodtak a bajok is körülöttünk. Szerencsére, „mert 
növeli, ki elfödi a bajt.” Ma már egyre kevesebben 
vánnak azok a végletekig elfogultak, a „rózsa
szín szemellenzősök” , akik ezt mindenáron tagad
ják. Azt például, hogy életszínvonalunk rohamosan 
romlik, hogy a termelés stagnál, hogy gondba ejtő
en megnövekedtek a szociális különbségek. Hogy 
százezrek kénytelenek szociális segélyből, újabb 
százezrek minimális fizetésből élni, hogy egy jelen
tős létszámú réteg egzisztenciája veszélybe került. 
Hogy a behozatalunk majd kétszerese a kivitelnek,

s hogy a kivitel lényeges növelésére nem is igen 
van remény. Hogy a dinár a világban teljesen „meg
puhult” , itthon pedig még ebből a puha dinárból is 
egyre kevesebb lesz. Hogy a turisztikai Idény kellős 
közepén Is hiányzik némely lényeges cikk, mint pél
dául bizonyos húsfajták, a kávé, a mosópor, a déli
gyümölcs, Itt-ott akadozik a tejellátás is. (Ugyan
akkor viszont szerződést kötöttünk három tonna 
kenguru- és teknőcfarok sürgős behozatalára!) 
Hogy az állam -  velünk fogyasztókkal egyetemben 
-  alul maradt az árakkal való reménytelen csatá
rozásban. A kétszeri befagyasztást és a hatalmas 
inflációt követően az árak felszabadultak (elsza
badultak), s most a piac törvényei szerint alakulnak. 
Még nem látjuk pontosan, mekkora hasznunk es 
mekkora kárunk származik ebből. S ami a legfonto
sabb: mekkora közhaszon.

Kétségtelen, hogy nehéz ősznek, még nehezebb 
télnek nézünk elébe. Életrevalóságunkat, az ön
igazgatás életrevalóságát kell bizonyítanunk a 
világ, s elsősorban önmagunk előtt. Az életszín
vonal további romlásának megállítása lesz a leg
nagyobb gondunk. A további romlás ugyanis ment
hetetlenül szociális krízishez vezetne. Sokan be
leizzadnak, beleizzadunk majd ebbe a küzdelembe 
Minél többen izzadunk bele, annál nagyobb az esé
lyünk, hogy nyavalyáinkat is kiizzadjuk. Egy re' 
szűkét, legalábbis, a legsúlyosabbakat. Társadal
mi-politikai szervezeteink nem Is igen pihennek 
a nyáron: országos ügyekben kell sürgősen dön
téseket hozniuk, intézkedéseket foganatosítaniuk- 
Hírül vettük már azt is, hogy egyes községekben 
a vállalatvezetők addig nem mehetnek évi szabad
ságra, amíg rendbe nem tették a munkaszervezet 
szénáját. A jelek szerint tehát valami máris elkez
dődött...

(A fentebb emlegetett YU-fürdetőnek természe- 
tesen semmi valóságalapja nincs, csupán egy P1' 
hent eszű újságíró „találmánya". Nem Is valóságos 
csodafürdetőre van nekünk szükségünk, hanem 
eddigi gondolkodásmódunkat, mentalitásunkat> 
munkához való hozzáállásunkat kell kiizzadni ma
gunkból, változtatni szervezési és vezetési stílu
sunkon (ha kell, szervezőinken és vezetőinken isj- 
Hogy ne legyén sokkal nehezebb az őszünk meg 
telünk, mint a nyarunk volt. Hogy ha majd kieme>• 
kedünk a kellemes tenger- vagy folyóvízből, ano 
eddig a hullámok alul, a napsugarak felül cirógatta 
bennünket, az arany, ezüst és bronzérem sze 
és gondolatnyugtató fényéből, nehogy csak fiápog 
junk, mint a partra vetett halak. Sok mindent ki ke 
még izzadni magunkból, ha előre akarunk egYe 
lépni, nem pedig kettőt hátra.)

DUDÁS Károly

á g é

Tanácskozás a húsról (Ekonomska politika)

1984 . augusztus 24.



-  Egészségvédelmünk gazdaságszilárdítási terveiről -

FRONTVONALAT NYITNI
1982 júniusában hozta meg a Vajdasági Szocia- 

l'sta Szövetség Tartományi Bizottsága az egész
ségügyről és egészségvédelemről szóló hosszú 
távú gazdaságszilárdítási tervét... Körülbelül ugyan
ekkor született meg néhány éves késés és huza
vona után az egészségvédelemről szóló tartományi 
törvény... Hosszú viták és nézetegyeztetések kö
zepette fogadta el a Tartományi Egészségügyi Bi
zottság a participáció terve javaslatát...

A legfontosabb idevágó önigazgatási megegye
zéseink, törvényeink és határozataink megvannak 
ehát. Hogy mindezek a lefektetett alapelvek, újítási 
s átszervezési próbálkozások milyen változásokat 
?Ztak e9észségvédelmünkben, illetve az egész- 

se9ügy szocialista önigazgatású társadalmi-gazda
sági viszonyainak további fejlődésében, erről szól a 

ajdasági Szocialista Szövetség Tartományi Bizott
ságának legújabb elemzése.

Az általános 
egészségvédelem 

helyzetéről
Az általános egészségvédelem terén eddig Vaj

aságban igen szép eredményeket értünk el. Lé
nyegesen megnőtt az egészségügyi munkaszerve- 
ze,ek és az egészségügyi dolgozók száma a hábo- 
ru el° t,i évekhez viszonyítva. Ám nemcsak a meny- 
nyiség, a minőség szempontjából Is javult az 
e9észségvédelem színvonala. Ma már a lakosság 

agy része a munkaszervezetekben vagy a helyi 
ozösségek területén működő általános egészsóg- 
®uelmí rendelőintézetekben érvényesítheti egész- 

segvédelmi jogait. (Vajdaság lakosságának mind- 
Ssze 1,5 százaléka él olyan lakott területen, ahol 

á'ncs állandó egészségügyi szolgálat.) Egészség- 
n elrni hálózatunk tehát megfelel a lakosság igé- 
. yeinek, összetételének. Anyagi helyzete azonban 

enleg olyan súlyos, hogy kérdésessé válik eddigi 
Z|nvonalának, minőségének megőrzése. Sürgős 

^ennivalókra van szükség: felfedni a belső tartalé- 
okat és megoldani a felmerülő szervezési nehéz- 

geket (községenkénti bezárkózás, a kapacitások 
e ®9kétszerezése, (szakszerűtlen munka stb.). Az 
^gészségügy jelenlegi gyengeségei az egészség- 

elem nagyobb, községek közti összehangolá- 
n . ’ a meglévő szolgáltatások ésszerűbb kihasz- 

ását követeli meg elsősorban, és nemcsak a 
Rv’Syászati cikkek meg a gyógyszerek kisebb mér- 

ku fogyasztását.

relf2 aita|ános egészségvédelem műszaki felsze- 
sege és szakemberekkel való ellátottsága nem 

környezetben kielégítő. (Gyakran a legfon- 
kaf3| m^3zere,< nélkül, a legkedvezőtlenebb mun- 
delök e'6t< dolgoznak a falusi orvosi ren-
tás Ugyanakkor az általános orvosok szakosí- 
ho!a terén sem értük el még a kellő eredményeket, 
zé ° tt err81 's született már önigazgatási megegye- 
rés amelyet azonban az érdekközösségek egy 

Ze nem írt alá, más részük pedig nem tart be.

1984. augusztus 24.

Az általános egészségvedelml rendelőintézetek 
műszaki felszereltsége szegényes és elavult, s így 
gyakran a legszükségesebb, legegyszerűbb diag
nózisokat sem tudják velük elvégezni, azaz ezzel is 
a kórházi és egyéb egészségügyi központokat ter
helik meg.

A házi ápolást (amely nagyban csökkenti a kór
házi kiadásokat, ugyanakkor jól bevált egészség- 
védelmi eljárás) csak elvétve alkalmazzák egyes 
környezetekben. Hasonlók a viszonyok legtöbb he
lyen a megelőző egészségvédelem terén is, amely
nek fejlesztése nélkül aligha lehet elképzelni a sike
res általános egészségvédelmet. Mindkét esetben 
nem annyira szakemberhiányról, mint inkább szer
vezési mulasztásokról, a kellő munkamegosztás 
hiányáról van szó.

tások megkétszerezése nemcsak az általános és a 
közös fogyasztás terhére megy, hanem a minősé- 
gesebb gyógykezelés rovására is. A Tartományi 
Egészségvédelmi Intézet ennek megszüntetése 
céljából kidolgozott egy olyan tervezetet, amely 
alapján ésszerűsíteni lehetne a meglévő egész
ségügyi központjaink munkáját, illetve az egymás 
közötti munkamegosztást. Szükségtelen, hogy min
den helység egészségügyi állomása „kórházi szint
re" emelkedjen, hogy a szakosított és szűkebb sza- 
kosítású orvosok számát növeljük ott is, ahol az a 
lakosság száma, illetve a környezet gazdasági 
struktúrája szempontjából nem indokolt. Ehelyett az 
egészségügyi munkaszervezetek együttműködé
sére, társulására van szükség. (E téren némi ered
mény már született is: az eddigi 50 egészségügyi

A betegszabadsagok miatt elveszített munkana
pok Száma is évről évre nő. Köztudott, hogy ez is 
nagyban terheli az egészségügy anyagi helyzetét, 
de a dolgozók csökkent termelékenysége a mun
kaszervezetek kárára is megy. Az általános egész
ségvédelemnek nincs módjában gyors és pontos 
diagnózist felállítani (tartományi szinten nincs is 
egy egységes mérce, amely alapján kategorizálni 
tudnák a munkaképességet), nincs aki folyamato
san és tudományosan vizsgálná a munkáról való 
hiányzások okait, nincs kellő együttműködés a 
munkaegészségügy és a társultmunka-szervezetek 
között. Mindez évek óta érezteti hatását.

Önigazgatás az 
egészségügyben

A községenkénti bezárkózás, az egészségügyi 
központok közötti együttműködés hiánya, a kapaci

munkaszervezet helyett manapság már csak 40-et, 
a 103 alapszervezet helyett pedig csak 90-et tarta
nak számon.)

Az egészségvédelem önigazgatási alapon törté
nő munkamegosztásának egyik kerékkötője az ön- 
igazgatási* érdekközösségek tevékenysége is, 
amely mindeddig nem tette lehetővé egy szélesebb 
kölcsönösség és szolidaritás létrejöttét. További je
lenség ugyanis a községi egészségügyi érdekkö
zösségek bezárkózása, az „önös érdekek” védése, 
ségek bezárkózása, az „önös érdekek” védése, 
ami csak súlyosbítja egészségügyünk anyagi hely
zetét, s hátráltatja létező egészségvédelmi hálóza
tunk ésszerűsítését, egységes egészségügyi politi
kánk megvalósulását (hogy minden egészségügyi 
központunk egyforma munkafeltételek mellett, s 
egyforma díjszabással, dolgozzon).

(Folytatás a 6. oldalon)

ii'iV;



4 Heti eseménynaptár

az, hogy senki sem vonja fele
lősségre őket...

1 REKORDIDŐ ALATT KÉ
SZÜLT EL Tltova Mitrovica 
városa mellett, Zvecanban a 
Trepca ólomolvasztójának lég
tisztító berendezése. Az öntö
de kéményein ezentúl három 
tonna helyett mindössze 12 ki
ló ólompor távozik majd órán
ként. Ismeretes, hogy a Trep
ca ipari létesítményei az egyik 
legszennyezettebb levegőjű 
várossá tették Titova Mitrovi- 
cát.

A JÉGESŐ ELLEN A VÉDEL
MI RENDSZER sem jelent 

minden esetben biztos védel
met. Éppen ez a rendszer mon
dott csődöt először augusztus 
12-én néhány macedóniai vá
ros fölött. Folyik a felelősség 
megállapítása, de Kavadarci 
és Negotino községek gyors
segélyt kaptak.

A PRAHOVÓI VEGYIMŰVEK
BEN nem tudnak mit csinálni 

a mosóporok nyersanyagával. 
Tavaly a mosóporgyárak azzal 
vádolták a prahovóiakat, hogy 
nem szállítják nekik ezt a 
nyersanyagot, most pedig sen
ki sem veszi át a legyártott 
mennyiséget. Attól félünk, 
hogy ismét mosóporhiány lesz 
a huzavona vége, és ennek le
vét a vásárlók isszák majd 
meg...

ÉVEKEN ÁT SZOCIÁLIS SE
GÉLYT KAPOTT Ljubovija 

községben Zarija Tomic, aki 
a legnagyobb nyomorban halt 
meg két évvel ezelőtt. Most ki
derült, hogy 11 hektár földje 
volt, és kilenc gyermeke jelent
kezett is a juss elosztásáért. A 
szomszédok ezt felháborodot
tan vették tudomásul, de a tör
vényes előírások az elhunyt 
gyerekeire nézve kedvezőek.

SEHOGYAN SEM AKARJA 
VISSZAJUTTATNI az érdek- 

közösségnek a kölcsönkapott 
három lakást a szabadkai 
Spartacus Labdarúgóklub. Im
már három éve húzzák-halaszt- 
ják az egyesület vezetői az 
ügyet, azt állítva, hogy szociá
lis esetekről van szó. A furcsa

a m >

NAGY VIHART KAVART és 
nemcsak a sportolók körében 

Vedran Roziénak, a Hajdúk kö
zéphátvédjének átigazolási 
ügye. Az egykori válogatott já
tékos ugyanis az ausztráliai 
Sidney városában játszik a jö
vőben, mégpedig az usztasák 
Croatia nevű klubjában. A fut
ballista döntése nagy megrö
könyödést és felháborodást 
váltott ki idehaza.

SPORTOLÓINK LOS ANGE- 
LES-I SIKERE hosszabb ideig 

visszhang nélkül maradt. Né
hány nappal a XXIII. Nyári 
Olimpiai Játékok befejezése 
után aztán Marjan Rozié, ■ a 
DNSZSZ országos választmá
nya nevében gratulált a kék 
mezes gárdának a 18 olimpiai 
éremért, illetve a méltó helyt
állásért.

HAZÁNKBAN AZ EGYIK LEG- 
« DRÁGÁBB, de megvárásol- 

ható személyautó a BMW 735 
típusú gépkocsi. Ára 4 326000 
dinár. Mindez még nem is vol
na annyira furcsa. A különös 
inkább az (véleményünk sze
rint legalábbis), hogy ez a gép
kocsi így is kelendő. Vajon kik 
azok a jugoszláv állampolgá
rok, akik vásárolhatnak BMW-t?

Meghalt Belgrád költője, Dusán 
Radovic. A kiváló költő, újságíró, 
humorista nemcsak könyveiről, a 
gyermekeknek írt verseiről volt 
nevezetes. A főváros helyi rádió
ja minden reggel közvetítette éve
ken át önálló műsorát, a „Jó reg
gelt, Belgrád” című programot. 
Irodalmunkat és újságírásunkat 
pótolhatatlan veszteség érte halá
lával. (Zorán Petrovió rajza)

1 IVÁN LAPTYEV, az IZ- 
VESZTJA új főszerkesztője 

doktori titulussal került jelenle
gi tisztségére. A környezetvé
delem tudományának tudora. 
Végzettségétől függetlenül 
meg kell állapítani, hogy jelen
legi munkahelyén elkönyvelte 
az első sikert: a lap példány
száma 5,9 millióról 6,6 millióra 
nőtt. Laptyev szerint azért, 
mert „a lap korábban unalmas 
volt.”

A LEOPÁRDOKAT ÉS A CSIM
PÁNZOKAT is a kihalás ve

szélye fenyegeti -  Tanzániá
ban. A lusakai kormány most 
megtiltotta az állatok és a bő
rükből készülő tárgyak kivite
lét. Aki vét a tilalom ellen, köte
les négy állatot felnevelni, vagy 
pedig hat évre börtönbe vonul. 
Választani lehet . ..

II. ERZSÉBET ANGOL KI
RÁLYNŐ nem szereti a piros 

színt. Erre látogatásai előtt 
mindig felhívják a házigazdák 
figyelmét. Az angol udvar pro- 
tokoll-főnöke arra is figyelmez- ■ 
teti a vendéglátókat, hogy „őfel
ségének ne szolgáljanak fel 
osztrigát, de ebéd előtt a király
nő soha nem utasítja vissza, 
ha egy korty ginnel megkínál
ják” . Ilyen is lehet a királyi íz
lés...

A STATE DEPARTMANT, az 
amerikai külügyminisztérium 

felhívta egy belső tájékoztató
ban a kormány tisztviselőinek 
figyelmét, hogy kerüljék a bul
gáriai hivatalos utakat. Az 
amerikai szenátus ugyanis ki
mondta, hogy Bulgária „támo
gatja a terrorizmust” . Az ameri
kai polgárok azonban magán
emberként továbbra is utazhat
nak Szófiába.

„DISZHARMÓNIA FE
DEZHETŐ FEL A KÉPEN” -
jelentették ki Londonban a 
National Galery szakembe
rei, miután megvizsgálták 
Margareth Thatcher arcké
pét. A festő, aki a miniszter
elnök-asszony portréját ké
szítette, szerintük nem ügyelt 
eléggé a szemek állására,

8.

helyzetére. A megállapítás 
ugyanis a „vaslady”  tekinte
tére vonatkozik.

GISCARD D’ESTAINE 
VOLT FRANCIA államelnök 
30 éves fia házasságot kö
tött. Ina Sikinghe holland 
amazont vezette oltár elé. 
Az eseményre fölfigyeltek a 
franciák, mert a boldog öröm
apa is megjelent a mennyeg- 
zőn, és az utóbbi hónapok
ban nem nagyon mutatkozott 
a nyilvánosság előtt .. .

PAT ROGAN ÉS PETER 
COLLINS az ausztráliai Új- 
Dél-Wales tartományi gyűlé
sének tagjai négyhetes eu
rópai körútra indultak. Több 
országban, így az NSZK-ban 
is tanulmányozták a nyilvá
nosházak rendszerét, azt, 
hogy miként rendezik a pros
tituáltak problémáit. Arról 
nem szól a fáma, hogy az 
ausztráliai honatyák csak 
elméletben tájékozódtak-e. ■

ROLAND RÖSLER, a hes- 
seni tartományi gyűlés egyik 
tagja Wiesbandenban kije
lentette, hogy egy „Flow La
boratories” nevű cég Mann- 
heimben szabályos embrió
kereskedelmet folytat. A kép
viselő fényképmásolatokon
mutatta be, hogy a cég listá
ján többek között olyan meg
jelölés is szerepel, hogy „Né
ger férfi embrió” .

AZ AMERIKAIAK EGYRE 
ÖREGEBBEK. Az USA pol
gárainak átlagéletkora 1982- 
ben 30,6 év volt, előzőleg, 
1952-ben 30,3 év számított 
rekordnak. A háború utáni 
„baby-boom” elmúlt már. 
Európában egyébként több 
országban is magasabb az 
átlagéletkor: az NSZK-ban 
36,6 év, Nagy-Britanniában
pedig 34, év.

NEM ÚJ ország, csak új név je
lent meg Afrika térképén. Az eddi
gi Felső-Volta neve augusztus 4.
óta ugyanis Bourkina Fasso.
francia gyarmatosítók által kapott 
név helyett választották ezt a sze
gény nyugat-afrikai országban- 
A név jelentése: „hazájukhoz mél
tó emberek országa”. A térképen 
az egykori Felső-Volta, azaz Bour
kina Fasso fekvése látható a feke
te kontinensen.

1984. augusztus 24
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Játékok
zomorú nézni és hallani a tettetett lelkese
dést, a mellébeszélési kísérleteket: tagadni 
próbálják Moszkvában, hogy a Barátság 84 

ellenolimpia. Pedig kétségtelenül a XXIII. Nyári 
Olimpiai Játékok „ellenjátékairól” van szó. Kevésbé 
látványosak a versenyek, maguk a sportolók sem 
lelkesednek túlságosan ezért a szurrogátumért, az 
a kevés néző sem hiszi, hogy olimpiához hasonló 
valamit lát, hogy olimpiával felérő versengés szem
tanúja. Az a plusz, az az olimpiai jelleg nincs meg. 
Csupán az eredmények, a sportolók leginkább igazi 
vetélytársak nélküli küzdelemben elért eredményei 
jelzik, hogy Los Angelesben milyen lehetett volna 
több sportágban is az olimpiai mezőny. Nem a 
sportolókon múlott, ők  mentek volna. 1980-ban is, 
Moszkvába, és 1984-ben is, Los Angelesbe. Rajtuk 
kívülálló erők avatkoztak azonban közbe. Sötét öl
tönyben próbáltak végigfutni a tartanpályán, és ez
zel éppen a pályát és a futást csúfolták meg.

Szomorú nézni az ellenolimpiát, a kettéosztott 
sportvilágot -  mindössze néhány hét alatt. Mert a 
utók, az atléták, a műugrók nagyon készültek
1984-re, Eredményeikből, is látszik ez. Nem tetsz
het nekik túlságosan, hogy külön versenyén kell 
jnost indulniuk. Az igazi sportolók ugyanis szeretik, 
a minél több ellenfelük van, és azok minél erőseb- 
ek, minél nagyobb képességűek. Csak így, az 

'9azi nagy mezőnyben megmutatni, hogy mire ké
pesek. A diplomaták és a politikusok éppen ezt a le
hetőséget vonták meg a sportolóktól.

Hogy mennyire mesterséges ez a felosztás, bizo- 
yitják a moszkvainál kevésbé hangzatos nevű, de 
agyományos, bejáródott nemzetközi versenyek, 

töhhlySl<en most is (BudaPes,en. Zürichben stb.)
b Los Angelesben fellépett sportoló is indul, 

i 0 áztatva ezzel még azt is, hogy olimpiai babér- 
í at megtépázzák. Amint az például Carl Le- 
'sszal is történt. Egy 300 méteres versenyen Lon- 

bajn k CSâ  ne9yecii,< 'e,t a négyszeres olimpiai

Kettéosztott, mesterségesen szétválasztott vi- 
I^Qunk most azt figyeli: mit tesznek a sportolók? 
hg?ese,<"e az atléták arra, amire a politikusok nem 
J  and°k? Meggyőződésünk, hogy képesek erre a 

avtí-0101' ’ de ehhez az kel1' hogy a politikusok ne 
u a k°zzanak bele a sportba, A tartanpályán 
rá h n'S ° Sal< ocla^P öltözékben (mezben, kisnad- 

9 an, atlétacipőben) illdomos megjelenni...

A b ak i
D )  onald Reagan amerikai elnök egyér- 

telműen a novemberi elnökválasztásra 
^  koncentrál. Ennek jegyében ügyködik, 
r;,ez tldajdonképpen érthető is, hiszen az Ame- 

31 Egyesült Államokban ez minden elnökvá- 
k ö d Soran {gy zajlik, így történik. Eme ügy
ien ?  SOr.̂ n követte el az elnök azt a figyelmet
szól csuPén figyelmetlenségről van
lágb ame^ rd  ̂ Immár hetek óta beszélnek a vi- 
té v é ^  mikrofonpróba során ugyanis, egy 
hán ^Sra készülve, Ronald Reagan rövid né- 
tg y szóban „bejelentette” a Szovjetunió elleni 
sím 3 aS meg’ndítását. Szokatlan szöveg ez egy 
az él ^krofonpróbához, ámbár az is lehet, hogy 
a? nök csak tréfának szánta az egészet. Ebben 

®sethen bizonyára Reagan humorérzékével 
nek komoly bajok. Mert enyhén szólva is 

Sa az ilyesmivel viccelődni.
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Amerikában most igyekeznek viccként bemu
tatni az elnök bakiját, máshol viszont komolyan 
veszik a lapszust. Olyan jelentőséget tulajdoní
tanak neki, amelyet -  tárgyilagosan nézve a dol
gokat -  ez a figyelmetlenség nem érdemel meg. 
Akkor sem, ha egy elnök követte e l ...

A Vörös-tenger aknái
z aknáknak nincs felségjelzésük. Gyártó
juk, elhelyezőjük ismeretlen. Csupán azok
nak a hajóknak a felségjelzése ismert, 

amelyek a Vörös-tengeren aknára futottak. És tu
dott az is, hogy milyen hajók kezdték meg a forgal
mas víziút aknátlanítását, azaz a veszélyes robba
nószerkezetek felkutatását és megsemmisítését. 
És itt a bökkenő. Nyugaton ugyanis segítséget 
akarnak nyújtani (így mondják) a Vörös-tenger 
mentén elterülő országoknak azzal, hogy amerikai, 
francia, angol, olasz stb. aknaszedő hajókat, heli
koptereket küldenek az elaknásított térségbe. 
Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy ezeknek 
az aknaszedőknek a jelenléte csak ürügy arra, 
hogy a Nyugat még közvetlenebbül és még na
gyobb mértékben beavatkozhasson a térségben.

Az aknák tehát -  akármelyik terrorszervezet he
lyezte is el őket -  csupán ürügyül szolgálnak a két 
nagyhatalom, a két tömb közötti újabb csetepatéra. 
Mi több, a Vörös-tenger mentén elterülő országok 
egyike-másika is viszályba keveredett egymással 
az aknák kapcsán. A robbanások és a robbanás- 
veszély nemcsak a vízre vonatkozik: ezek az aknák 
kezdenek veszélyesebbek lenni. Ma már nemcsak 
a térségben közlekedő hajókat fenyegetik, nem
csak egyszerű léket robbantanak valamelyik hajó
testen, ennél többre is képesek...

Geraldine Ferraro Walter Mondale, a Demokrata 
Párt elnökjelöltjének választottja: ő lesz (Mondale 
megválasztása esfetén) az Amerikai Egyesült Álla
mok alejnöke. Az alelnökjelölt megválasztását viha
rosan ünnepelték a demokraták, de az ünneplés 
nem tartott sokáig. Hamarosan kiderült, hogy Mon
dale választottja körül apróbb-nagyobb bajok van
nak. Olyan bajok, amelyeket nem szeretnek az 
amerikaiak. Az alelnökjelölt hölgy körül ugyanis 
olyan hírek keringenek, amelyek komoly hatással 
lehetnek a demokraták választási esélyeire is. 
Adóeltitkolással vádolják Geraldine Ferrarót, férjét 
pedig azzal, hogy kapcsolatban áll a maffiával. Egy 
amerikai számára pedig elég ezt a két dolgot emlí
teni, hogy megingassák a bizalmát. Mondale most 
arra törekszik, hogy munkatársai segítségével tisz
tázza ezeket a vádakat. Kétségtelen azonban, hogy 
az ilyen vádak (akár megalapozottak, akár nem) 
nagyon sokat rontottak a demokraták jelöltjeinek 
esélyein. Képünkön Geraldine Ferraro látható, még 
az ünneplés perceiben...

Kábítószer és terrorizmus

L atin-Amerika több országában is nagy 
üzletnek számít a kábítószer-kereskede
lem. Persze, köztudott, hogy a világ más 

részein is sokan meggazdagodnak a hassissal, 
kokainnal, marihuánával kereskedve. Kolum
biában, Peruban, Bolíviában és a térség több 
más államában azonban nemcsak a kábítószer
rel való kereskedelem méretei okoznak gondot, 
hanem az is, hogy kik állnak az ilyen üzletek 
mögött. Ismeretes, hogy a néhány héttel ezelőtti 
bolíviai államcsínykísérlet szervezői és végre
hajtói kapcsolatban álltak a kábítószerkereske- 
delem uraival. Valóságos maffia alakult ki 
ugyanis a kábítószer forgalmazása körül, és na
gyon befolyásos emberek, politikusok és kato
natisztek keze is benne van a sötét üzletben.

Most erélyes akció indult Venezuelában, Ko
lumbiában és Bolíviában is annak érdekében, 
hogy valamilyen módon útját állják ennek a 
rendkívül kifizetődő üzletelésnek. Persze, egyál
talán nem könnyű leszámolni a kábítószer-ke
reskedőkkel, még nehezebb tartósan felszámol
ni a jól szervezett bandákat. Kölönösen bolí- 
viában erősödtek meg a szervezett kábítószert 
termelő és forgalmazó bandák, amelyek ellen az 
államelnök rendeletére országos akcióba kezd
tek. Chapare tartományt például Coehabambá- 
val együtt hadműveleti területté nyilvánították, 
és itt a bolíviai hadsereg egységei próbálják a 
kábítószer-kereskedőktől visszahódítani nem
csak a területet, hanem a hatalmat is.

Nem kétséges, persze, hogy az üzlet mögött 
egyéb sötét erők is meghúzódnak. így legutóbb 
rámutattak arra, hogy a perui Sendero Lumino- 
so nevű terrorista szövetség mögött nem nehéz 
megtalálni a kábítószer-kereskedőket. Ha netán 
sikerülne ezekben a latinamerikai országokban 
felszámolni ezt a sötét businnes-t, esetleg fény 
derülne más kapcsolatokra is. A nemzetközi ter
rorizmus ugyanis sokféle szállal kötődik sokféle 
háttérhez...

(németh)

¡m
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Folytatás a 3. oldalról

FRONTVONALAT NYITNI
A regionális egészségügyi érdekközösségek ki

alakításának késése és sikertelensége az oka an
nak is, hogy dolgozóink (mint az egészségügyi szol
gáltatások igénylői) még mindig nem tudnak köz
vetlenül hatni egészségügyi politikánkra, hogy kül
döttszerepüket nem tudják e téren teljes mértékben 
megvalósítani. Jóllehet a községi kimutatások arról 
tanúskodnak, hogy mind több közvetlen termelő
munkás kapcsolódott be az utóbbi években az 
egészségvédelmi kérdések és nehézségek meg
oldásába, még mindig kirívó jelenség például az, 
hogy az érdekközösségek közgyűlésein olyan em
berek dominálnak, akik nem küldöttbázisuk néze
teinek és érdekeinek szószólói, hanem saját, önös 
pozíciójukat védik. Nagy befolyásuk van még min
dig a döntéshozatalban a különböző végrehajtó 
szerveknek és szakszolgálatoknak. Gyakran egy- 
egy kulcsfontosságú probléma megoldásakor el
maradnak a viták, a nézetek és vélemények cse
réje, egyeztetése, s határozatokat a többség szava
zatával hoznak (annak a többségnek a szavaza
tával, amely a kellő információk hiányában gyakran 
tájékozatlan), s így nem ritka, hogy az egészség- 
védelmi szolgáltatók érdekei kerülnek előtérbe a biz
tosítottakéval szemben.

Megoldás-e a 
takarékosság?

Mint ismeretes, egészségvédelmünk súlyos anya
gi helyzetének több oka van: a gyógyászati anya
gok ára, és a szolgáltatások díja nem nótt párhuza
mosan, ugyanakkor a gazdaságszilárd ítási határo
zataink értelmében az általános és a közös tor 
gyasztásról szóló intervenciós törvényeink is bizo
nyos korlátozást irányoztak elő az egészségvéde
lem költségvetésében. Ennek következménye pe
dig az egészségvédelmi jogokat élvezők szükség
letei, és az egészségvédelmi szolgáltatás lehetősé
gei között keletkezett nagy különbség.

A „vészharangok időben megkondultak” , s szá
mos takarékossági intézkedés született, amely 
azonban nem hozta meg mindig a kellő és várt si
kert. Legtöbb esetben ugyanis egyoldalú takaré
kosságról volt szó (gondoljunk csak a participáció- 
ra, amely kizárólag a biztosítottakat érinti), s nem 
pedig egy általános szervezési és működési ész- 
szerűsítésről. Ez pedig negatív eredményeket 
szült: csaknem megkérdőjeleztük biztosítottjaink 
egészségvédelmi jogait, s egyáltalán egészségügyi 
politikánk humánus alapelveit rengettük meg ez
által. Való igaz, hogy egészségügyi dolgozóink 
anyagi helyzete nem virágos (a középiskolai vég
zettségűek átlagos személyi jövedelme tartomá
nyunkban 14750 dinár), ám ezen, s egyáltalán 
egészségvédelmünk helyzetén csakis a fentebb 
említett nehézségek mielőbbi megoldásával, a tar
tományi egészségügyi törvény következetes meg
valósításával és betartásával segíthetünk. Az 
egészségvédelem sem mentes gazdaságszilárd í- 
tási nehézségeinktől és törekvéseinktől -  meg is 
született még 1982-ben az erről szóló hosszú tá
vú terv, az elmúlt két év alatt azonban kevés, vagy 
egyáltalán semmi sem változott. Önigazgatási, illet
ve társadalmi-politikai szerveinknek és szerveze
teinknek, valamint dolgozóinknak itt is „frontvona
lat” kell tehát nyitniuk, hogy megőrizhessék egész
ségvédelmünk eddigi színvonalát és minőségét 
mostani gazdasági helyzetünkben is.

m
KREKITY Olga

E G Y  H IV A T Á S
AZ ORVOSI 
ETIKÁTÓL 

A HÁLAPÉNZIG
' z ORVOSI ETIKA az orvosi hivatás er
kölcsét, kialakulását, fejlődését, idősze
rű kérdéseit tárgyalja. Az orvosi hivatás 

erkölcsi normái sohasem voltak függetlenek egy 
adott korban, egy adott társadalomban ural
kodó és ható erkölcsi rendszerektől. Az orvosi 
DEONTOLÓGIA valamivel szélesebb fogalom, 
mert az erkölcsi alapelveken kívül magába fog
lalja a jogi előírásokat is, amelyek kapcsolatban 
vannak az orvosi hivatással. A DEONTOLÓGIA 
görög szó. Jelentése: KÖTELESSÉGEK TANA.

Már Babilóniábán HAMMURABI (i. e. 1791— 
1750) törvényei, előírásai pontosan megszab
ták az orvos díjazásának és felelősségének mér
tékét. A törvényeket egy nagy fekete bazaltosz
lopon örökítették meg, amelyek a korabeli babi
lóniai társadalom számos jogi problémáját fel
ölelik. Régebben a testi sértések büntetése során 
az ún. ius talionis elv, a „SZEMET SZEMÉRT, 
FOGAT FOGÉRT” elve érvényesült. Hammura
bi király törvényei az azonos mérvű megtorlás 
jogát a gyógyításban is érvényesítették. A 218-as 
paragrafus (cikkely) például az orvos kezének 
levágását látja elő a rosszul sikerült műtét miatt.

Az orvos kötelességeit elvben feloszthatjuk: 1. 
betegek iránti kötelességekre; 2. a munkatár
sak, kollégák, egészségügyi dolgozók iránti; 3. a 
társadalom iránti és 4. a saját magukkal szem
beni kötelességekre.

Gyakran feledésbe merül, hogy AZ ORVOS 
VAN A BETEGÉRT, ÉS NEM FORDÍTVA. Meny
nyi. sérelmet, csalódást, konfliktust el lehetne 
kerülni, ha ezt minden orvos szem előtt tartaná. 
Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a beteget 
illeti meg a SAJÁT TESTE FELETTI RENDEL
KEZÉS JOGA. (Persze mindez a társadalmi kö
vetelmények határain belül, mélyen elítélve az 
öngyilkosságot vagy az öncsonkítást.) A beteg 
csupán a JOG GYAKORLÁSÁT RUHÁZZA ÁT 
az orvosra, mindezt kizárólag a saját egészsége 
érdekében. Az orvosnak KÖZÖSSÉGI EMBER
NEK kell lennie, akinek legfőbb jutalma a TÁR
SADALMI MEGBECSÜLÉS. A beteg iránt SO
HASEM LEHET KÖZÖMBÖS, hisz ő van a be
tegért, és nem fordítva.

A HIPPOKRATESZI 
ESKÜ

Az orvosi etika elveinek orvosi eskü formájá
ban történő megfogalmazását HIPPOKRATÉSZ- 
nek (i. e. 460-377) tulajdonítjuk. Némely kuta
tó szerint a híres eskü nem tőle, hanem később
ről származik. Tisztázatlan részletkérdések ma
radtak, de az biztos, hogy az i. e. V. század leg
kiemelkedőbb orvosegyénisége Hippokratész. 
Az ókori görög demokrácia orvosfamíliái szár
mazásukat valamennyien ASZKLÉPIOSZ-ra 
vezették vissza. ASZKLÉPIOSZ APOLLÓNAK, 
a gyógyítás istenének és KORONIS-nak a gye
reke. Az orvosok mint papok, istenek leszárma
zottai gyógyításaikat az ÁSZKLÉPIOSZ-temp- 
lomokban végezték. Az i. e. VI. században az or
vos-beteg kapcsolatában az istenbe vetett hit, 
a misztikum eszközei fokozatosan eltűnnek. 
A világkép mindinkább ember központúvá vá
lik. „Minden emberi dolog mértéke az ember.” 
(Prótagorasz)

Az ókori görög medicina felismerte, hogy az 
orvosnak nemcsak a betegséggel, hanem a BE
TEG EMBERREL van dolga. A HIPPOKRATÉ- 
SZI ESKÜ szól a TITOKTARTÁS KÖTELES
SÉGÉRŐL. „És ha olyat látok, vagy hallok az 
orvosi kezelés közben, vagy akár a terápia körén 
kívül az emberek életében, amit nem szabad ki
fecsegni, azt el fogom hallgatni, abban a véle
ményben, hogy az efféle dolgokat szent titok 
módjára kell megőrizni.” Határozottan fellép az 
EUTHANASIA ELLEN. ..És halált okozó szert 
nem fogok senkinek sem kiszolgáltatni még ké
résére sem, sőt ilyenféle tanácsot sem fogok ad
ni. .. ” A beteg embert egészként szemléli, és ér
telmezi. A történeleih színpadán megjelenik az 
orvos mint EMBER, akinek emberi értéke, és 
szaktudása teremti meg a TEKINTÉLYT, és 
szerzi meg a betegek BIZALMÁT. „Dietetikus 
rendeléseimet képességem és szándékom szerint 
a betegek hasznára fogom elvégezni, nem pedig 
ártalmára és kárára. „Az esküben a NIL NOCE- 
RE! elve is szerepet kap -  az a nagy erkölcsű 
elv, amely szerint az orvos HA NEM TUD HASZ
NÁLNI, NE ÁRTSON.

„Ha ezt az esküt megtartom, és nem szegem 
meg, akkor élvezzem életemet és mestersége
met úgy, HOGY AZ ÖSSZES EMBEREKNÉL 
ÖRÖK IDŐKRE BECSÜLETEM LEGYEN; de 
ha átlépem, és hamisan esküszöm, mindennek 
az ellenkezője történjék.”

A „KÜLSŐSÉGEK”
SUSRUTA SAMHITA ókori indiai orvostól 

tudjuk, hogy az orvos megjelenését, öltözékét, 
ápoltságát, fontos tényezőként tartották szá
mon a gyógyítás során. A beszéd, a megnyerő 
modor, az általános emberi tulajdonságok -  be
csületesség, lelkiismeretesség, emberszeretet, 
türelem, együttérzés mind-mind fontos ténye
zők, amelyek lehetővé teszik, hogy a beteg szá
mára az ORVOS SZEMÉLYE legyen a LEGHA
TÁSOSABB ORVOSSÁG.

Vitathatatlan az is, mennyire fontos, hogy a 
betegek bízzanak orvosukban, valamint magán
emberként is tiszteljék. A megbízható, lelkiis
meretes, áldozatkész, emberszerető orvos ritkán 
más a magánéletben.

KI A JÓ ORVOS?
„Nem elég a tudás, a mesterségbeli felkészült

ség. Sok múlik az orvos egyéniségén; CSAK JÓ 
EMBER LEHET JÓ ORVOS.” (HIPPOKRATÉSZ)

A vélemények nagyon megoszlanak, és eltér
nek, amikor az orvos magatartásáról és szaktu
dásáról van szó. Gyakran a betegek véleménye 
határozottan eltér a munkatársak, kollégák, fe
lettesek értékelésétől. Mindez csupán nézőpont 
kérdése volna?

A NÁCIZMUS 
ÁRNYÉKA ÉS 

A GENFI 
DEKLARÁCIÓ

Hitler 1939. szeptember 1-jén aláírt euthaná- 
sia-parancsa felhatalmazás arra, hogy jelölje
nek ki orvosokat arra a célra, hogy „azok a sze
mélyek, akik emberi megítélés szerint gyógyít
hatatlanok, betegségük leggondosabb diagnó
zisa után kegyes halálban részesülhessenek 
(HÁRMON SMITH)

1984, augusztus 24.



TE K IN T É L Y E
Mindez első lépés volt a GENOCÍDIUM felé -  

az „alacsonyabb rendűnek nevezett fajoknak”, 
népcsoportoknak, szervezett, tömeges legyilko- 
lásához, több millió ártatlan ember elpusztítá
sához. A náci orvosok embereken végeztek kí
sérleteket az „orvostudomány nevében."

„Bűntényeket is elkövettek -  főként orvosok, 
Vagv orvosi irányítással tudományos orvosi kí
sérlet címén. A nürnbergi tárgyalás jegyzőköny
vei azt mutatják, hogy legalább 200 orvos vett 
részt a tömegmészárlásban és kísérletekben, és 
talán még 300 orvos tudott arról, hogy mi is tör
ténik.” (RUTH RUSSELL)

AII. világháború szörnyű emlékeinek hatásá
ra 1948-ban számos állam, köztük Jugoszlávia 
is elfogadja a GENFI DEKLARÁCIÓT. Közel 
au a hippokratészi eskühöz, de új gondolatokat 
ls tartalmaz. „Nem engedem meg, hogy vallási, 
nemzeti, pártpolitikai vagy a szociális helyzet
tel összefüggő fenntartások a kötelességem és 
Pácienseim közé állhassanak. Az ember életét 
a fogamzástól kezdve különleges figyelemmel 
kísérem, kényszerítésre sem fogom megengedni, 

áuT orvosi tudásomat az emberiség ellen hasz
nálhassák.” Ami hiányzik belőle, az a faji meg
különböztetés megengedhetetlen volta és a pre
venció elve.

a  p á l y a v á l a s z 
t á s  é s  AZ ORVOSI 

HIVATÁS
1 csoportba tartoznak azok a szemé-
yek, akik ezt a ¡hivatást azért választották, mert 
alamit választaniuk kellett. Egy életen át mun- 
ajuk számukra teher, kellemetlen kötelezett- 
S -2 . A második csoport képviselői szorgalma

i n  dolgoznak. A pénz, a társadalmi ranglétrán 
n V+v? hely csábítja őket. 3. A harmadik cso- 
P?r a tartozók fő célja a tudás. Az orvosi hiva- 
dA ,tlsztelik> tudásuk tökéletesítésére és állan- 

0 ellenőrzésére használják. 4. A FILANTRÓ

POK. Hivatásuk alapja a segíteni akarás, a hu
manitás. Mindez egyidős az emberiséggel. (FI
LANTRÓP -  görög szó: emberbarát, jótékony
kodó személy.)

Igaz, hogy COLERIDG felosztása sematikus, 
vitatható, de mindenképp elgondolkodtató. A 
hazai orvostudományi egyetemeken végzett fel
mérésekből kitűnik, hogy mind többen választ
ják az orvosi hivatást az embereken való segí
teni akarás, mélyen emberi és humánus motivá
ciói miatt. Kevés azoknak a száma, akiket a 
pénz, a „vastag” boríték vonz az orvosi pályára.

VALAMI MÁS
Társadalmunkban a munka minden egyes em

ber társadalmi helyzetének alapja és mértéke, 
vagy legalábbis annak kellene lennie. Tisztáz
hatnánk, hogy társadalmi közösségünkben kel
lően honoráljuk-e az EGÉSZSÉGÜGYI DOL
GOZÓK (nemcsak orvosok) mind fanyarabb 
mosolyát, kedvességét, lelkiismeretességét -  
vagy elfeledjük, milyen nagy felelősséggel jár 
ez a munka és milyen hosszúak a beteg mellett 
átvirrasztott éjszakák?

Csodálkozunk azon, hogy mind több a szántó
vető, a földműveléssel (is) foglalkozó orvos. Ere
jük, a szakmai tudás bővítésére (is) felhasznál
ható szabadidejük nagy részét traktoron töltik, 
d e ...! Joggal merül fel a kérdés, hogy mindez 
egy hivatás tekintélyét sérti-e, kényszermegol
dás, esetleg valami más?

AMIT A BETEGEK 
NEM (MINDIG) 

TUDNAK
A betegnek is vannak kötelességei orvosa 

iránt! Nyíltan, őszintén el kell mondania pana
szait, és a velük összefüggő dolgokat. Meg kell 
fogadni, be kell tartani az orvosi tanácsokat.

PAPRIKAEXPORTÁLÓ URBANISTÁK

Tud)a szomszéd, ha külföldre megy az áru, ak
kor kiteszem a közlekedési jelet is ...I

-  Hogyan került az úttest közepére ez a ház? 
- A  mai napig ezen gondolkodunk...

Az orvost feleslegesen zavarni, zaklatni, feltar
tani nem illik. NEM ILLIK sértegetni, bántal
mazni, tudta nélkül egyidejűleg más orvossal is 
kezeltetni magunkat. Kellő megbecsülés és tisz
telet az orvosnak is jár. Nem várhatunk tőle 
többet, mint amennyit ígért, és tenni képes. AZ 
ORVOS IS EMBER. Sőt, Ő IS TÉVED(het)!

ÉRVEK ÉS 
ELLENÉRVEK

Mindjobban nőnek a lakosság egészségügyi 
alapismeretei. A fiatalabb nemzedék mind töb
bet tud. Ez az orvos munkáját is megkönnyít
heti, de. . . !  Mondják: a félművelt ember rosz- 
szabb a műveletlennél. Mindez az orvosi kérdé
sekben „jártas”, félművelt, de tudálékos betegre 
fokozottabban érvényes. Ót-hat üres gyógysze
resdobozzal belépve a rendelőbe egyikből eny- 
nyit, a másikból annyit kémek, ha lehet, a szom
szédasszonynak is, aki nem ér rá, mert az uno
kákra vigyáz... Nem kell őket megvizsgálni, 
mert hát OK.(jobban) tudják, hogy mi a bajuk...

A HÁZI 
GYÓGYSZERTÁR

Ha mindannyian legalább a szívünkre ten
nénk a kezünket... és esetleg összegyűjtenénk 
az otthon feleslegesen, felhalmozott, és elraktá
rozott gyógyszereket... Miközben sok helyen 
az egészségügyi biztosítók kasszája üresen 
kong, a MÉRTÉKTELEN „gyógyszerfogyasz
tás” pedig nem kis tét.

KÍGYÓZÓ SOROK
Az orvos csak személyesen végzett vizsgálat 

után részesítheti a beteget gyógykezelésben!... 
A betegnek (sokszor) még a nevét sem kérdezik 
meg. . Senki sem akar csupán egy kartonszám  
lenni a rendelőben... Feledésbe merül az is, 
hogy az orvos nem adminisztratív munkás. Azért 
van, meg azért tanult, hogy gyógyítson. A renge
teg adminisztráció sok időt vesz igénybe, sem
miképp nem a beteg javára.

A BETEG HÁLÁJA
Elgondolkozhatunk, a SHAW által „gyilkos

nak nevezett ellentmondáson”, amely szerint 
„az orvos abból él, ami ellen küzd.”
Az orvos-beteg viszonyában ősidők óta legéle
sebb ellentmondás a PÉNZ. A HÁLA FOGAL
MA (ami a jó cselekedetért kifejezett önzetlen, 
UTÓLAGOS köszönetét jelent) nem téveszten
dő össze a „borítékkal”, a paraszolvenciával. 
PARASZOLVENCIA (gör. -  lat.) ingyenes szol
gáltatásként járó kezelésért az orvosnak jutta
tott tiszteletdíj; „hálapénz.”

Az is köztudott, hogy az ajándékozottat az 
ajándék elfogadása hálára kötelezi az ajándé
kozóval szemben. Vagy, ahogy HIPPOKRA- 
TÉSZ mondta: „Ha az orvos pénzt fogad el, aka
ratlanul is kicsinyíteni vagy nagyobbítani, te
hát mindenképpen hazudni kénytelen.”

Az 1963. december-27-én elfogadott JUGO
SZLÁV ORVOSETIKAI KÓDEX tartalmazza 
mindazt, ami a hippokratészi esküből, a genfi 
deklarációból kimaradt, hűen a szocialista hu
manizmus elveihez. Az EGÉSZSÉGÜGYI DOL
GOZÓK egy pillanatig sem téveszthetik szem 
elől azt, hogy szocialista önigazgatású társa
dalmunk LEGFŐBB KINCSE AZ EMBER.

Dr. FALUSI László

augusztus 24,
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Behozatali mumus
Legszívesebben szó szerint idézném a két sajtótudósítást, 

hadd gondolkodjék el rajta az olvasó. Ez azonban rész- 
benfelesleges terjengősség lenne, részben idegesítő ismétlés 
is, hisz sokan bizonyára átböngészték m ár az újságokban, hal

lottak róla a rádióban, és a tévén. E helyett inkább csak egy
más mellé teszem a két szöveg rövid és általam megfogal
mazott kivonatát a levonandó tanulság végett-

Az egyik jelentés arról szólt, hogy a  szövetségi kamarában 
a  háztartási gépeket gyártó üzemek képviselői erélyesen ki
keltek a végrehajtó tanács javaslata ellen. Ez, m int ismeretes, 
félszá&ezer mélyhűtő és színes tévékészülék behozatalát tervezi, 
hogy nagyobb rendet teremtsen a hazai piacon. Gyáraink sze
rint ez szükségtelen, noha beismerték, hogy e termékekből je
lenleg kevés van, és a keresletet az áremelés sem csökkentette. 
Különösen -  állítják a mélyhűtő ára hozzáférhető, mivel a vá 
sárló mindent elkövet, hogy hozzájusson. Azt sem kérdi, mibe 
kerül. A tévékészülék meg nem fogy, tehát alighanem csökken
teni kell az árát, m inek folytán előreláthatólag olcsóbb l'ész, 
m int a külföldről importált masina. Fordítsa a kormány a 
szóban forgó devizát nyersanyag- éés alkatrészbehozatalra, és 
ezzel megoldódik a probléma.

Aminek az á tv itt értelme umie. hnau viaűe el az ördög a ki
alakítandó árupiaci egyensúlyt, és a konkurrencia hozta kény
szert a stabilizációs programmal együtt, amely ezt sürgeti. E 
képtelen logika ellenére távirati irodánk m unkatársának véle
ménye szerint a  gyártóknak volt igazuk, „ érveik sokkal meg
győzőbbek, m int azok a ködös követelések, hogy nagyobb ren
det akarunk teremteni a piacon.” Több lapban ez szóról szóra 
így is látott napvilágot. És legfeljebb az olvasó kommentálta 
magában dühösen az egészet, mondván, miért nem kérdezték 
meg őt, hogy kell-e nagyobb választék, sőt egyáltalán folya
matos kínálat. Jó ideig ugyanis semmilyen hűtőszekrényt és szí
nes tévét nem lehetett kapni. Hovatovább: miért félnek a kül
földi készülékektől, ha azok úgyis drágábbak a hazai árunál, 
amelynek az árát le kell majd szállítaniuk. Még jó, hogy ezt is 
eszükbejuttatta a behozatal mumusa!

A  másik ehhez fogható hírt m ár elfogadhatóbb magyarázattal 
közölte az egyik esti újság, sőt a címe „Az egyeduralom dön- 
getése” volt. Ez esetben az autógyárak berzenkedtek az ellen, hogy 
kiegyenlítsék az import gépkocsi adóját a hazaival. Holott az 
új rendelkezés is még huszonöt százalékos, rekordnak számító 
vámot irányoz elő a külföldi autókra. Ezenkívül üzemeink nem  
győzik kielégíteni a honi keresletet, ezért is' drágíthatnak ked
vük szerint. Voltaképp tehát az nem tetszik az autógyáraknak, 
hogy lassacskán nekik is igazodniuk kell a piaci körülményekhez 
-  ezt állítja velünk, esetleges és immár reményt vesztett vásár
lókkal együtt a szövetségi pénzügyi titkárság embere. Más szóval: 
végeszakad annak az évtizedes állami kényeztetésnek, amelynek 
az egyik következménye, hogy drága és elavult gépkocsikat kell, 
pontosabban kellene vennünk.

Mellesleg ők is ugyanazt a nótát fú jják , amit a villamosipar. 
Nevezetesen, hogy késztermék vásárlása helyett tegyék olcsóbbá 
nekik az alkatrészek importját. Ezzel vált egyébként annak ide
jén lehetővé számukra az úgynevezett „csavarhúzóüzemek” lé
tesítése. Az, hogy külföldi kocsikat rakhassanak össze belőlük 
könnyűszerrel. Gazdaságelméleti nyelvre fordítva: az interven
ciós behozatal nem csupán e két ágazatra jellemző ellenzése 
nem mást jelent voltaképp, m int a nemzetközi munkamegosztás 
tagadását, a  világpiac kiiktatására való törekvést. A zt a kép
telenséget propagálandó, hogy ki-ki csak a saját maga gyártotta 
termékét fogyassza, elszigetelődve országhatárai mögé, a techno
lógiai haladásban is lemaradva.

Furcsa viszont, hogy ugyanezek az üzemek hangosan méltat
lankodnak ha netalán őket gátolja kivitelükben a külföldi piaco
kon is fellelhető protekcionizmus, a magas védővám, a teljes 
behozatali tilalom. Amiben, sajnos, mégis igazuk van, az, hogy 
csakugyan kevés még a devizánk a behozatallal való válasz
ték bővítésére és általában a kínálat meg a kereslet kiegyen
súlyozására. Egyelőre valóban jól meg kell fontolni, mire for
dítjuk, és hogy valóban a hűtőszekrény meg a színes tévé a 
legégetőbb szükséglet. A  honi munkaszervezetek képviselőinek ez 
az idegenkedése ezért nem is pillanatnyilag érdekes; egy ideig 
még úgyis megőrizhetik monopolhelyzetüket. Kérdés azonban, 
hogy meddig. Es m intha bizony ők is éreznék, nogy ennek a meg
szűnése m ár nem sokáig várathat magára. Ezért is biztató 
tulajdonképpen, hogy ily módon tiltakoznak. Eddig, m int tud
juk, okuk sem volt rá. ,

VÉBEL Lajos

ŐSEINK

VISSZATÉRÉSE
GYAKRAN EMLEGETJÜK, hogy 

az alma nem esik messze a fájától, 
de mind ritkábban gondolunk arra, 
hogy ez saját gyermekünkre is vo
natkozik. Valamit tőlünk vagy éppen 
őseinktől is örökölt, s ebben az eset
ben nevezzük -  tulajdonságnak. 
A gyermek nemcsak külsőleg hason
lít ránk, hartem veleszületett sajá
tosságokkal is rendelkezik. Nem be
szélve arról, hogy hajlamos utánozni 
bennünket, felnőtteket. Külön tudo
mány foglalkozik ezzel a kérdéssel 
s így nem célom, hogy tanulmányt 
írjak erről, legyen az másnak, szak- 
avatottabbnak a dolga. Most ülök 
és gondolkozom, elnézve napjaink 
gondűzőit vagy olykor éppen gondot 
okozóit. Zajosak tőlük az utcák oly
annyira, hogy még a nyolcadik eme
letre is felhailatszik. Igaz, lesz ez 
csendesebb, amint megszólalnak az 
iskolacsengők. Akkor az iskolában 
gyűlik majd az utcai bajnokok serege. 
Jaj nektek, pedagógusok!

A GONDTALAN NYÁRI VAKÁ
CIÓT hallva természetesen a gyer
mekek jutnak eszünkbe. Szerencsé
re, nekik még gondtalan, ők még nem 
érzik át gondjainkat. Fölfegyverkez
nek a mi kis gondűzőink, olykor 
egy-egy játék után a sok fadarabtól, 
husángtól megtelik az előszoba. Van 
miben botladozni! (Nehogy károm
kodjunk, nagyon fogékonyak!) Ez 
a facipelési korszak a gyermeknél 
megint az ősi kort idézi. Mindent a 
fában vagy kődarabban lát. Ha meg
kérdeznénk, hányasa van famász- 
tanból, talán nem is venné tréfá
nak. Más lapra tartozik, hogy a kor
szerű építmények környékén kevés 
a fa. Mi fán terem hát ez a jósá
gos, estére már oly mocskos kis 
lurkó? Legyünk őszinték. Az állat- 
kertben melyik ketrec előtt töltünk 
legtöbb időt? Természetesen a maj
mokban gyönyörködünk, rajtuk szó
rakozunk. A felnőtt és gyermeke 
számára ez egyike a közös és biz
tos szórakozásoknak. De miért? . . .  
Közelséget érezünk netán? Vagy ta
lán tükörképet látunk? Üzen az ős -  
vissza a természethez? Mindeneset
re vonz bennünket a majomság és 
nem is elemezzük, miért*

A ZAJOS UTCA FŐHŐSEI az imi- 
tátorok. Elegendő egy Tarzan-filmet 
látni, máris akad élethű utánzója. 
Vannak filmek vagy regényhősök, 
amelyek nem ihletik meg a kis em
berkéket. De a vadon embere esz
ményképpé válhat a gyermekkor

ban. Ezt is kinövik némelyek, de saj
nos nem mindegyik. (Lásd a durva
ságot, figyelmetlenséget egy-egy 
nyilvános helyen.)

AZ ŐSI KÜLDÖTT ÚTNAK INDUL 
tele élménnyel, számára felejthetet
len emlékkel. Lehet, hogy mi is így 
vagyunk ezzel. A gyermek, családi

történelmünk hordozója ismét vagy 
éppen először lép be az iskola ka
puján. Nyújtsuk feléje kezünket, si
mogassuk meg kis buksi fejét -  kö
szöntsük a tudományok lépcsőjén!

SZŰCS Lajos
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Könyvbetiltás 
és nagykorúság

Egy év leforgása alatt már má
sodszor fordul elő, hogy az 1968- 
as eseményekkel foglalkozó könyv 
nem juthat el az olvasóhoz. Az ol
vasóhoz, aki ezúttal sem ítélheti 
nieg saját belátása szerint, hogy 
mennyire „nyugtalanítóak és ré- 
mísztőek” Éivojin Pavlovié szer
ző állításai az egyetemista zavar
gásokról, amint azt a közvádló, 
majd pedig a bíróság megállapí
totta. A belgrádi Omladinske ifjú
sági lap kommentárja ezzel kap
csolatban:

»Inkább az a tudat a nyugtala
nító, hogy úgy látszik, még mindig 
vannak olyan témák, melyekről 
tudományos, de személyes szem
szögből is egyelőré gyanús dolog 
írni. Nyugtalanító továbbá, hogy 
igazságszolgáltatásunk úgy véli: 
bizonyos nyugtalanságokra nem 
érett a közvélemény.. Leginkább 
aggasztó hogy ez a bírósági dön
tés csak gyarapítja az utóbbi há
rom-négy hónapban betiltott köny
vek, lapok és folyóiratok lajstro- 
mát. Úgy rémlik, hogy ezek mö
gött a betiltások mögött a politika 
és a kultúra viszonyának „átér
tékelése” zajlik le. Mármint a po
litikának és a napi politikai ál
láspontokhoz idomuló kultúrának 
a viszonyáról van szó.”

»A politikusok véleménye gyak
ran ellentétes. Egyik oldalról hall
juk, hogy „asztaldöngetés” helyett 
»könyvvel kell menni könyv el
len” (Mitija Ribiöié), meg hogy a 
névleges tekintély diktatúrája he- 
yett a tudományos elemzés argu

mentumainak erejével kell hatást 
gyakorolni (Marjan Roáié). A má
sik oldalról elhangzik, hogy azok, 
akik a „könyvvel, könyv ellen” el- 
vet hirdetik, tulajdonképpen le
szűkítik a forradalmi harc lehető
ségeit (DuSan Dragosavac).

ü'el kell tételeznünk, hogy nyil
vánosságunk már régóta nagyko- 
**■ önigazgatási gyakorlat által 

egszokta, hogy minden fontos 
érdésben döntsön. Arra is érett, 
°gy tevékenyen hozzászóljon eh- 
ez a kérdéshez. Az olvasóközön- 
gnek joga van arra, hogy önál- 
an döntse el, mi az, ami számára 
°gadhatatlan, mi az, ami nyug
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talanítja és az eszmei harc eszkö
zeivel kell szembeszállni az elfo
gadhatatlan álláspontokkal. Ám 
ahhoz, hogy véleményt nyilvánít
hasson, okvetlenül szüksége van 
információkra, tehát a szóban for
gó könyvre, lapokra, folyóiratok
ra.”

„Úgy látszik, a nyilvánosságot 
mégis az az érzés nyugtalanítja 
legjobban, hogy véleményére sen
ki sem kíváncsi, ki sem kérik tő
le. Igaz, hogy erre a véleményre 
hivatkoznak, és nevében döntenek 
állandóan.

Ne maradjon csak 
papíron

Széles körű vita előtt a JKSZ KB 
13. ülésének határozati javaslatai. A 
dokumentum nyomon kibontakozó 
pártmunka kapcsán a lap munka
társai Titoverbászon gyűjtöttek ész
revételeket, véleményeket. Mlloá 
Miijanié, a titoverbászi cukorgyár 
munkása azokról beszélt, akik nem 
érdemlik meg a pártkönyvecskét:

-  Ez a vita igazi alkalom arra, 
hogy végre kiderüljön, ki az igazi 
kommunista, és ki nem az. Az utóbbi 
időben elég gyakori jelenség, hogy 
valaki kilép a KSZ soraiból. Talán 
megakadályozhattuk volna, vélemé
nyem szerint azonban jobb, ha a 
pártból távoznak azok, akiknek nincs 
is ott a helyük. Mert milyen kom
munista az, aki tíz éve párttag, s ez 

alatt az idő alatt egyetlenegyszer 
sem vállalta, hogy szavát emelje a 
negatív jelenségek ellen...

Iván Leder, a Carnex munkása a 
következőket mondta:

-  A rotáció elvét mi a gyakorlatban 
úgy értelmezzük, hogy az emberek 
az egyik fotelből a másikba költöz
nek, s már a végén azt is elfelejtik, 
honnan jöttek. Az a véleményem, 
hogy ami a vezetői beosztások kö
rül történik, az már egyszerű bitorlás, 
s többek között ez az egyik oka an
nak, hogy én, mint régi kommunista, 
ma kezdem feladni némely régi ide
álomat. Sok párttag már nem kom
munista, de tény, hogy mindaddig, 
míg mi magunk nem változunk meg, 
addig ezt másoktól sem várhatjuk el. 
Az előttünk álló vita jó alkalom erre, 
de vigyáznunk kell, hogy mindaz, 
amit elhatározunk, ahogy az már 
annyiszor megtörtént, ne maradjon 
csak papíron.

Háromszámjegyű 
infláció?

Ante ZMIJAREVlC a Szövetségi 
Árügyi Közösség elnöke a Szövetsé
gi Képviselőház küldötteihez szólva 
nemrégiben elmondta, hogy ameny- 
nyiben egy hónapon belül nem hoz
zák meg a szükséges gazdaságpo
litikai intézkedéseket, fennáll a ve
szély, hogy az idén az infláció há
romszámjegyű, vagyis több mint 100 
százalékos lesz.

-  Valóban várható-e három- 
számjegyű infláció az idén?

-  Nehéz ezt megjósolni. Alkalma
sint azonban nem érjük el ezt a 
hírhedt háromszámjegyú inflációt. 
Néhány szükséges gazdaságpoliti
kai intézkedést már meghoztak, de 
ez nem adja a kívánt hatást. Sajnos 
az infláció okai még mindig megvan
nak, csak kevés kezdett enyhülni 
közülük. A Szövetségi Végrehajtó 
Tanács eddig foganatosított és ez
után életbe lépő intézkedései azon
ban, úgy vélem, valamelyest megfé
kezik a rohanó árakat, s az idén az 
infláció nem lesz nagyobb, mint ta
valy, vagyis 60 százalék alattit vá
rok.

w
Az infláció 
megfelezhető

Dr. Davor SAVIN, a zágrábi kül
kereskedelmi fakultás tanára, a 
JSZSZK Szkupstinája elnökének gaz
dasági tanácsosa:

-  Jugoszlávia az összes többi 
gazdasági gondját csakis úgy old
hatja meg, ha mindenekelőtt megol
dást találunk az inflációra. Bár ez az 
elsődleges gondunk, nem a legne
hezebb, bár első látásra nagyon ne
héznek tűnik, s eddig még nem sike
rült megbirkózni vele. íme miért ál
lítom, hogy ez így van. Nálunk az 
áremelkedések fő tényezője az élel
mezési költség. A létfenntartási költ
ségekben ez a tétel 60, sőt 70 szá
zalékkal vesz részt. Tehát amikor az 
infláció fő tényezője, a létfenntartási 
költségek fő alkotóeleme az élelme
zési költség, az infláció elsődleges 
gépezete körülbelül így működik: at
tól függetlenül, hogy egy munkaszer

vezet sikeresen vagy sikertelenül 
dolgozik, vesztesége van, vagy jól 
el tudja adni az áruját, amikor a lét- 
fenntartási költségek 60-70 százalé
ka élelemre megy el, ebben a mun
kaszervezetben növelni kell a dol
gozók keresetét, hogy legalább rész
ben követni tudják az inflációt. Ha 
ezt népi tennék a munkaszerveze
tek, a szó legszorosabb értelmében 
veszélybe sodornák a dolgozók 
puszta létfenntartását, tehát munká
ját is. Vagy fordítva: maga mondhat
ja a dolgozóknak, hogy személyi jö
vedelmük két-három évig nem emel
kedik, vagy csökken, de ez csak ak
kor elfogadható, ha a létfenntartás 
kulcsfontosságú részét, az élelme
zési költségeket is azonos szinten 
tartjuk. Most miként viselkedhetnek 
a munkaszervezetek? Növelik a költ
ségeket, beleértve a személyi jöve
delmeket is, így áraik nagyobbak, 
azt megint valakinek be kell számol
nia a termékének az árába...

-  De hát a falu munkaerő nélkül 
maradt, többnyire az idős embe
rek élnek már ott, mit tehetnek 
ők az olcsóbb élelmiszer-termelé
sért?

-  Ennek egyáltalán semmi jelen
tősége sincs! Mert ha a mezőgaz
dasági termelés jól szervezett volna, 
ha a falusi mezőgazdasági termelő
ket senki sem húzná az orránál fog
va a bizonytalan felvásárlási és ter
melési föltételekkel, ha adnának ner 
kik megfelelő kölcsönöket, megfele
lő serkentő kamat mellett, mindenek
előtt pedig ha szavatolnák a felvá
sárlást, minden megoldódna, még a 
termelői árak is. A földművesek szá
mára a gazdaságpolitikának biztos 
felvásárlást kell szavatolnia. Meg
szabadítani a parasztembereket at
tól, hogy kilométeres sorokban vára
kozzanak, amíg terményeiket átad
hatják, időben ki kell fizetni nekik az 
árut, nem pedig csak néhány hóna
pos várakozás után. Ilyen feltételek 
mellett a földművesek maguktól nö
velnék a termelést, de ehhez meg 
kell számukra teremteni a feltétele
ket.

— Ű
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ADÁN, A HALÁSZ JÓZSEF KOMBINÁTBAN____________

AZ ÉLTETŐ MŰ ESŐ
NYOLC ESZTENDŐ TAPASZTALATA

A NEM EREDNEK MEG ma
guktól az ég csatornái így 
nyáridőben, akkor Adán, a 

Halász József Mezőgazdasági Kom
binátban megnyomnak ,,néhány 
gombot” , s máris bőséges műeső 
táplálja, élteti tovább a szomjazó 
növényeket.

Nikola TODOROVIÓ mérnök, az 
öntözőrendszer vezetője, akinek 
szinte a kisujjában van az öntözés 
minden csínja-bínja, minderről így 
nyilatkozik:

- A  kezdet kezdetétől részt vet
tem az öntözőrendszer kiépítésén, 
azaz 1973-tól egészen 1976-ig, a 
rendszer üzembe helyezéséig. Az 
idei év már a nyolcadiknak számít, 
és elmondhatom, hogy az öntöző- 
rendszer eddigi működése igen je
lentős eredményeket hozott a több
termelés, illetve ennek megszerve
zése terén.

-M ié rt volt erre szükség annak 
idején?

-  Az az igazság, hogy már koráb
ban létre köllött volna hozni az ön
tözőrendszert az időjárási viszonyok 
miatt, éppen a többtermelés érde
kében, de akkor még nem értek 
meg a föltételek. Kivártunk egy reá
lis beruházási időszakot tehát, ami
kor a kombinátban az egyéb kísérő 
gazdasági ágak is fölfejlődtek a meg
felelő módon. Gondolok itt az állatte
nyésztésre, a földolgozóiparra stb.

M  : .

TÓTH Mátyás a szivattyúgépek 
munkájára ügyel

a \2££>

Eleve 3000 ha terület öntözésével 
startoltunk, ami bizony jelentős terü
letnek számított a korabeli technikai 
és technológiai adottságok fejlettségi 
fokához mérten. Azóta a tapasztala
taink kibővültek, és a jövőben min
denképpen tovább tudunk lépn i. . .

-  Milyenek a perspektívák?
-  A már meglévő technikai kapa

citások keretein belül az a további 
tervünk, hogy az öntözőrendszert 
még vagy 1000 ha-ra kibővítsük, 
annál is inkább, mivel Svetióevónál, 
a Csík éren épülő gát is elősegíti 
elgondolásunkat.

FOKOZNI A 
TERMÉS
HOZAMOT

tavalyi esztendő rendkívül 
aszályosnak bizonyult. Ennek 
ellenére milyen eredménye

ket tudtak fölmutatni éppen az ön
tözés segítségével?

-Szám unkra szinte minden év 
aszályos, minden évben a kellő idő
ben alkalmazzuk az öntözést, ki
használjuk teljes mértékben a lehe
tőségeinket. Jói tükröződnek, meg
mutatkoznak ezek a kiváló termés
hozamokon. Különösen akkor szern- 
betűnő a különbség, ha a7, öntö
zött területek hozamát összehason
lítjuk azokkal, amelyeket nem locsol
tunk; így bizonyos terményeknél 
40-50% -kal többet takaríthattunk be 
az előbbi területekről! Ez volt a hely
zet a cukorrépánál, a kukoricánál, 
a konzum-paprikánál, paradicsom
n á l. . .

-  Ekkora terület öntözése megle
hetősen sok vizet igényel. . .

- A  vizet a Tiszából nyerjük; az 
úszó-típusú szivattyúállomáson ke
resztül a víz az elvezető csatorná
ba jut, majd a másodlagos szivattyú- 
állomáson megfelelő nyomás alatt 
az öntözőberendezésekbe kerül, ahol 
létrejön a mesterséges eső. Az ön
tözőrendszer kezdetétől a végéig 
mintegy 18-20 km a távolság. Az 
általános gazdasági számításokat 
figyelembe véve az öntözőrendszer 
igen kifizetődő; társadalmunknak mi
nél több eszközt be kell fektetnie

hasonló rendszerek kiépítésébe. Vo
natkozik ez elsősorban Észak-Bács- 
ka területére, amely bizonyos évek
ben nagyon nélkülözi az esőt, a meg
felelő vízmennyiséget. Mesterséges 
öntözéssel nagyban fokozni lehetne 
a terméshozamot.

-  Mit mutat az idei év tapasztalata?
-  Gajnos, éppen a kellő időben 

most se kaptunk megfelelő mennyi
ségű esőt; akkor következett be a 
szárazság, amikor a növényeknek 
arra a legnagyobb szükségük lett 
volna. Arra törekszünk éppen ezért, 
hogy mesterséges úton, műesővel 
elégítsük ki a talaj nedvességigé
nyét, s a jelek szerint mindeddig 
sikeresen küszködünk a szárazság
gal, az aszállyal. A növények így 
minden tíz napban megfelelő meny- 
nyiségű öntözést kapnak, figyelembe 
véve a talaj nedvességtartalmát.

ÖNTÖZÉS 
ÉS 

MÁSODVETÉS
alamennyi kultúrnövénynél 
kihasználtuk az öntözés adta 
lehetőségeket, kezdve a bú

zától, egészen az ipari paprikáig. 
A korábbi években kizárólag a napra
forgót nem locsoltuk, és mivel az idén 
ez az ipari növény nem szerepelt a 
vetési tervben, gyakorlatilag 3000 
hektárnyi területet öntözünk.

-  Mennyiben van kihatással az ön
tözés a másodvetésre?

-V e té s i rendszerünket úgy ala
kítottuk ki, hogy lehetővé tegyük mi
nél nagyobb mértékben a másodve
tés alkalmazását is. Szokásossá vált 
nálunk, hogy a korai borsó, árpa, 
részben a búza és egyéb haszon- 
növények betakarítása után másod
vetésként babot, szóját, silókukoricát 
termesszünk. Az utóbbi időben a 
búza után pohánkával is próbál
kozunk.

-  Milyen eredménnyel?
-  Az elmúlt évben 70 hektárt ve

tettünk, s mondhatom, hogy igen ki
fizetődőnek bizonyult ez a nálunk 
még kevésbé ismert növény. Éppen 
ezért másodvetésként az idén 300 
hektáron termesztünk pohánkát. Már 
előre megvan a biztos piac, s ezért is

vetettünk ekkora területen. Az öntö
zés nagyban megrövidíti a növények 
fejlődési szakaszát, előbb takarítha
tunk be, előbb vethetünk ismét. Az 
öntözés kiszélesítésével kapcsolat
ban figyelembe kell vennünk a már 
meglévő rendszerünk technikai lehe
tőségeit. Így belátható időn belül 
még vagy 1000 hektárral növelhet
jük az öntözött területeket, ha pedig 
a Csíkon megépül a gát, akkor a 
szükséges komesszációk után új te
rületeken is alkalmazhatjuk majd a 
műesőt.

KOLLEKTÍV 
MUNKA

ennyi idő szükséges ahhoz, 
hogy a befektetések megté-. 
rüljenek, és kifizetődővé vál- 

t jón az öntözés?
- A  kérdés meglehetősen össze

tett; sokféle körülmény játszik közre. 
Elmondhatom azonban, hogy a mi 
öntözőrendszerünk nagyon rövid idő 
alatt kifizetődőnek bizonyult, mert 
kedvező gazdasági időszakban ke
rült sor a kiépítésére. Megjegyzem, 
hogy a most épülő rendszerek is 
gyorsan kifizetődnek, azonban a 
start, a kezdet meglehetősen drága- 
A probléma tehát a beruházásoknál- 
az indulásnál jelentkezik.

-  Mennyiben elégséges a működ
tetéshez szükséges energia?

- A  mi öntözőberendezéseink
elektromos áramot használnak. Tud
tuk azt már korábban is, hogy ilyen
fajta energiára lesz szükségünk; a 
továbbiakban is erre fogunk támasz
kodni annál is inkább, mivel terü
letünkön halad keresztül két távve
zeték is, melyek segítségével meg
felelő mennyiségű áramot tudunk 
biztosítani a berendezéseink működ
tetéséhez. öntözőrendszerünk az 
ún. félstacionáris rendszerek közé 
tartozik, nem mondhatjuk rá asm a2*’ 
hogy régi, sem pedig azt, hogy a 
technika legújabb vívmánya. Min
denesetre úgy építettük ki, hogy 
a jövőben bármikor rá lehessen kap
csolni a legmodernebb berendezé
seket is. Példaként említhetem, hogy 
1980-ban rotációs, ún. Korner típusú 
berendezéseket kapcsoltunk rá, me
lyek azóta is-teljes mértékben be-
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váltották a hozzájuk fűzött reménye
ket. Szakemberekből sem volt hiány, 
mindenkor arra törekszünk, hogy kol
lektíván dolgozzuk ki a munkaszer
vezést, s így tudjuk összhangba hoz
ni a technológiai, agrotechnikai és 
egyéb, az öntözőrendszernél szük
séges munkálatokat. Az elért sike
rek, eredmények tehát a kollektíva 
valamennyi szakemberének érdeme 
Is egyben. A már említett munka- 
szervezés értelmében arra törek
szünk, hogy a lehetőségek szerint 
minden gombnyomásra történjen, de 
az ember mint faktor még mindig 
jelentős szerepet játszik a gyakor
latban. Aránylag kis, de összeszokott 
csoporttal dolgozunk az öntözésen.

-  Honnan szerezték be a berende
zéseket, gépeket?

-Valamennyi hazai gyártmányú, 
kivéve az Amerikából behozott rotá
ciós Korner-típusú berendezéseket. 
Ez utóbbiakat a közeljövőben ide
haza is gyártják, a szabadkai Sever 
már az idén fölszerel belőlük néhá
nyat.

MŰESŐBEN 
FÜRDIK 

A HATÁR
/T\ z elmélet után a gyakorlat- 

/ L \\  bán is kíváncsiak vagyunk 
“  u  az esőztető berendezésekre.

A Valkai sor előtt épült föl a másod- 
la9os szivattyútelep. Érkezésünkkor 
TÓTH Mátyás ügyel az éjjel-nappal 
dolgozó gépekre. Elmondja, hogy 
e9y-egy masina 1400 liter vizet ké- 
Pes fölszippantani másodpercenként 
a tárolóból. Tíz ilyen gép működik 
a 9épházban.

A kanyargó dűlőutak mentén ha
talmasra fejlődött kukoricatáblák, 
bab- és szójaültetvények virulnak. 
Nemsokára kivirágzik a pohánka is, 
a silókukorica derékig ér.

Mindenfelé csövek, esőztető szár
nyak feszülnek a növények fölé.

Legtöbbjükből finom permetben 
hull alá az éltető müesö.

Todorovió mérnök szüntelenül ma
gyaráz, a példa kedvéért kihúz 
egy-egy fiatal kukoricát, összeha- 
s°nlításokat végez.

-  A szabadkai Zorkával karöltve az 
'dón kísérletezünk először folyékony 
műtrágya és egyéb herbicidek ki
já rásáva l az esőztető berendezé- 
Sek segítségével. Reméljük, hogy 
bevállik a módszer, s akkor a jövő
ben még jelentősebb eredményeket 
tudunk fölmutatni a növénytermesz
tésben!

A napfénytől szivárványossá váló 
Permeteső pedig kitartóan itatja a
'szikkadt földet, a szomjazó növény

zetet . . .
MOLNÁR CS. Attila 

fotó: KREKOVICS Ferenc

Földközelben
Grgo V ukov áll a tanyája sarkán, napszem üvege  

m ögül elégedetten  szem léli az aratást. A hogy a 
szövetkezet kombájnjai gyűrik m aguk alá szép  
szálú, töm ött kalászú búzáját. H etvenesztendős, de 
m ég eszébe sem  jutott, hogy hátat fordítson a föld
nek. Parasztem ber, am íg csak m ozdulni tud, erre
felé nem igen fordít hátat a földnek.

-  Jó óra alatt levágják a bő két hektárt -  mondja  
Grgo V ukov, akit a környékbeliek, a suplyákiak és 
a palicsi szállások lakói csak Gergő bácsinak szólí
tanak. -  Valamikor ez egy családnak: kaszásnak, 
m arokverőnek, kötélterítőnek, kévekötőnek  három  
napig eltartott volna. Ennyit fordult előre egy-két 
évtized alatt a világ kereke.

Grgo V ukov m indig is bízott ebben az előre for
duló kerékben, ha csak tehette, maga is nek i
vetette a vállát, hogy erejéhez m érten lendítsen  
egyet rajta. Szám talan funkció, szám talan feladat- 
vállalás a fél évszázad alatt -  a gazdálkodás m ellett. 
Felsorolni is nehéz, em lékezni m indegyikre.

-  A m ióta csak létezik a járás és a község, én  örökké 
ott voltam , ahol használni lehetett. K épviselő, kü l
dött, a végrehajtó tanács elnöke, a közgyűlés elnöke, 
szövetségi, köztársasági és h ely i funkciók. A körzeti 
gazdasági kamarában éppen m ost jártak le a m an
dátum aim , de m ég m indig maradt a Vajdasági Szö
vetkezeti Szövetségben, a palicsi Harcos Szövet
ségben, E m ellett persze m indig gazdálkodtam . Hol 
a politikát csináltam  éjszaka, hol a gazdálkodást. 
M ost már azért lassan jó lenne m egpihenni.

A palicsi-suplyáki szövetkezet megalakítására  
élénken  em lékszik , pedig nem  m ost volt: m ég  
1946-ban. K ésőbb igazgatója is lett, de csak úgy „in
gyért”, fizetség nélkül. Azt mondja, eszébe sem  ju 
tott, hogy havi fizetést kérjen, h iszen  gazdálkodott, 
jövedelm ezett nek i elegét a föld. A szövetkezettel 
azóta is m egm aradt a szoros kapcsolata, baráti jó  
viszonya. Azt mondja, már m eg sem  tudna lenni 
a szövetkezet és a szövetkezetiek  nélkül. N em  szé- 
gyelli bevallani azt sem , hogy igazán jó lesik  neki, 
am iért odabenn szeretik, jó l esik  a Gergő bácsizá
suk is. E szébe sem  jutott m ég, hogy a tíz hold földjét 
m ással m unkáltassa, a term ényt m ásnak adja.

-  Az én földjeim  m indig jó l terem nek, m ert m eg
adom  nekik, am i az övéké. T iszteletben tartom a 
vetésforgót: cukorrépa után szóját vetettem , m ost 
búzát, a búza után ism ét répa következik. Van is 
foganatja. A  cukorrépa-hozam om m al harmadik dí
jat nyertem  a körzeti kamara versenyén: nyolc va
gon tizennyolc mázsa term ett hektárján, m ost pedig  
a búzából hetvenöt mázsa. M egírhatja rólam, hogy  
a hetven  évem m el én a korszerű m ezőgazdaság hívé  
vagyok.

A tűző napról beinvitál a tanyai szoba hűvösébe. 
A pingált falat bekeretezett ok levelek  borítják: ku
korica-, cukorrépa- és napraforgóterm esztésben el
ért országos díjak. A fiók m élyéről előkerülnek a 
kitüntetések, közöttük Szabadka város Októberi 
díja is. S a sárgulásnak induló újsághalmaz, am ely
nek m inden lapja a rekorder földm űves eredm é
nyeit dicséri. Majd m indenütt a fényképe is: fiatalon, 
középkorúén, k icsit idősebben. Idősen  seh ol sem: 
hetven évesen  is fiatalos, erőteljes férfi. D e régen  
lapoztam  át ezeket, m ondja a m últba révedő tek in
tettel. *

-  N agyfényen születtem , nyolcéves korom ban  
hurcolkodtunk be a városba, Szabadkára. A lig m úl
tam húszéves, amikor k iköltöztem  ide a szállásra, a 
földjeim  közelébe. Azóta itt élek  földközelben, a jó

levegőn, a P alicsi szállások 201-és szám alatt. Jó 
ideje már teljesen egyedül. Még 1964-ben itthagyott 
az asszony, nem  kerestem  helyette másikat. A gye
rekeim  is szétszélledtek: az egyik  a városban dol
gozik, a m ásik húsz éve kint él Svédországban, a 
fiam m egm aradt a föld m ellett. M egmaradok m el
lette m ost már én is, am íg csak bírom erővel. H et
ven  vagyok, de eszem be se jutott, hogy akár egy

Grgo Vukov: „Hol a politikát csináltam éjszaka, hol 
a gazdálkodást”

darabot is eladjak a tíz holdból. Errefelé nem szo
kás eladni a földet. Ha már nem  bírok vele, ráha
gyom  a fiamra. Vagy majd csak lesz vele  valami.

Egy újságcikket mutat: ő írta. M eggazdagodhat-e 
a földm űves? -  ez a cím e. Azt fejtegeti benne bölcs 
m értéktartással, hogy ha k icsit összeszed i magát a 
paraszt, nem  kell mindjárt adókkal porba sújtani. 
Gyarapodása nem csak az ő érdeke, hanem  a közös
ségé  is. Kilábalása a szegénységből közhaszon.

-  Sok munka' rengeteg álm atlan éjszaka van ezek  
m ögött a díjak, k itüntetések  m ögött. A föld is, a 
társadalmi m unka is teljes odaadást követelt. Én 
m egpróbáltam  m indkettő elvárásainak eleget tenni, 
ítéljék  m eg m ások, m ennyire sikerült.

Az újsághalm azok, a díjak, a k itüntetések  vissza
kerülnek a fiókba, őrizze továbbra is hűségesen  
őket. Grgo V ukovnak, Gergő bácsinak, m ost sür
gősebb  dolga van, m int a régi újságok lapozga
tása, kitüntetések  nézegetése, em lékek idézgetése. 
Teljes figyelm ével ism ét a föld felé fordul. Hogy 
m egadja neki, ami az övé. M egy a kombájnosok  
kai elrendezni a búzaátadást, intézi az ugarolást. 
A  földet nem  lehet megvárakoztatni.

DUDÁS Károly

1984. augusztus 24.



Szabadkai rendőrségi történetek (I.)____________________________

Megcsókolod az öklömet, asszony!
Családi perpatvar minden mennyiségben • A részeg férjnél csak 

egy a rosszabb: a még részegebb férj • Az asszonyok nyelvén sem ár
tana rövidíteni • A férj részeg, a feleséget a frász kerülgeti, a gyerekek 
sírnak • A tizenegyedik parancsolat: részeg embert meggyőzni 
nem lehet • Néhány nap a szabadkai rendőrség központi ügyeletén.

á ittasság, részegség miatt nem lennének 
családi perpatvarok; a szabadkai rend
őrség központi ügyeletének dolgozói idő- 

milliomosok volnának. így azonban, különösen hét
végeken, aligha akad idejük unalmukban a körmü
ket piszkálni Pláne az esti és éjszakai órákban, 
amikor a borgőzös férjek hazaérnek.

Pénteken délután szokatlanul élénk a belügyi 
titkárság előcsarnoka. Zsebmetszők, apró tolvajok 
kihallgatása folyik. Annyian vannak, hogy a sorukra 
várnak. A szabadkai ócskapiacon ugyanis az utób
bi időben elég sok zsebmetszésről érkezett beje
lentés. Különösen a pénteki napok voltak „forrók” . 
Ezen a pénteken a polgári ruhás felügyelők is a 
helyszínen voltak. Elég sokan ahhoz, hogy négy 
„zsebest” tetten érjenek, és megkezdjék a külön
böző korú, főleg cigányokból álló társaság felgön
gyölítését...

z ügyeletes szolgálat számára a pénteki 
nap első fele a szokásos munkával telt el. 
Apró családi beavatkozások tarkították a 

napot: két szomszéd torzsalkodását kellett vala
melyest elsimítani; egy ellopott kerékpár leírását 
adták le a terepes rendőröknek; egy nyolcgyerme
kes családban cirkuszolt a férj, be kellett vinni a kór
ház elmegyógyászatára, ahol már korábban is volt; 
megtalálták a buszon Szabó Margit elveszett táská
ját, szólni kellett neki...

Este fél hatkor H. Ferenc izgatottan jelenti, hogy 
bement a Zorka gyárnál levő önkiszolgálóba, s mire 
kijött, már hült helyét találta kerékpárjának.

-  Miért nem zárta be?
-  Elfelejtettem.
A rendőrségi rádión szinte óránként hallani újabb 

kerékpárlopásokról:
-  Minden járőrnek... A ... kocsma elől eltűnt egy 

fekete női kerékpár, az alsó váza hegesztve van, 
a tettes személyleírása: 180 centiméter magas, 
gondozatlan szőke haja van, csíkos trikót és far
mernadrágot viselt...

Ezen a napon a város minden csücskében kerék
párellenőrzési akció van. A sokszáz ellopott kerék
párból azonban csak néhány kerül így meg. Az is 
valami. Kétkerekű barátunk még mindig könnyű 
zsákmány a tolvajok számára.

fj. N. József debelácsi fiatalember, aki je- 
i lenleg Bácsszőlősön lakik, Szabadkán épít 

-I házat. Eljött neki segíteni az apja, id. N. Jó
zsef, Debelácsról. Dolgoztak, jócskán be is rúgtak 
Hazafelé indulva a fiú Bácsszőlősre hívta az apját, 
az meg nem akart menni. Ebből lett a baj: a segít
ségért a fiú hálából néhány pofonnal díszítette apja 
arcát. A sértett.

-  Eddig nem verekedett sosem. Nem tudom, mi 
leli. Úgy látszik, ha berúg, nem tudja, mit csinál.1..

strazilovóí utcába a szomszéd hívja a rend
őrséget. Josip P.-nél tört ki a családi per
patvar. Egy hónapja külön él a feleségétől, 

vagyis a kis házacskát két részre választották. Ám 
az asszony átment a férj „részébe” , és állítólag el
lopta a kávét. Ebből lett a veszekedés.

Az asszony szerint nem a kávéért ment, hanem a 
férj eldugta a gázpalackot, amire szükség volt a 
disznópörköléshez, s azért ment át.

-  Napokon át iszik, sose józan -  mondja a szom
széd.

-  Fenyegettem a feleségem -  vallja be a rend
őröknek az igen részeg Josip P. - ,  de nem vertem 
meg. Nem tudom már, mi mindent mondtam neki, 
de biztosan nem voltak vidám dolgok. Ő is fenye
get, én sem tarthatom vissza. Tavasz pta nem ver
tem meg. Amióta külön élünk, pláne.

Hazaér az asszony is, aki a szélmérésre vágott 
disznóhúsából vitt kerékpáron a közeli megrende
lőknek.

-Á llandóan fenyegetőzik, hogy megöl. Amikor 
csak berúg, mindig fenyegetőzik, hogy megöl en
gem is, meg a gyerekeket is.

Aztán kihasználva az alkalmat, hogy a rendőrök 
itt vannak, a férjhez fordul, és megered a nyelve: 
ezt csináltad, azt csináltad, most mondd meg. És 
mondaná, ha a rendőr nem szakítaná félbe

Ez az asszonyok szinte jellemző viselkedése 
ilyenkor. Rengeteg perpatvart lehetne megelőz
ni, ha tudnák: a részeg embert úgy sem tudják

semmiről meggyőzni. Fektessék hát szépen le, s 
majd ha kijózanodik, akkor intézzék a dolgokat. 
A veszekedéshez is ketten kellenek...

Keleti Szőlőkben él M. Piroska a lányával.
-  Hat éve elváltam a férjemtől, de mikor 

berúg, eljön. Randalírozik. Ha nem enge
dem be, feszegeti az ajtót. A kislányom már kórsá- 
gossá válik. Most is eljött, dulakodott, a szomszéd- 
asszonynak is nekiment, mert az kinn állt a saját 
kapuja élőtt. Csináljanak valamit... ,

Elmegyünk a nem túl messze lakó M. Rudolfhoz. 
Részeg. Alig áll a lábán.

-  Nem voltam ott Nem csináltam én semmit.
Ne hazudj -  vág vissza az asszony, és sorolja

a volt férj látogatásait.
-  Téged akarlak, Piroskám...
-  Nem kellesz, értsd már meg. Nekem is van má

som, neked is. Többet oda ne gyere!
-  Jooó. Nem megyek többet sose. Megértettük 

egymást. Érted. Sose megyek többet oda.
A rendőrök figyelmeztetik M. Rudolfot. De vajon 

meddig tart az ígéret hatása?

bajmoki utcából Cvijin A. tett bejelentést a 
vejére, Iván Z.-re, hogy megverte. Az öreg 
berúgott, és szemtelenkedett saját lánya-.

val:
-  Vesd le a bugyidat, hogy szuronnyal célozgas

salak -  meg ilyeneket mondott. A vejkó ezt nem 
tűrte, egy kicsit meglökte az apóst, az ettől meg az 
alkoholtól elesett. Figyelmeztetik a rendőrök mind
kettőt.

E ste háromnegyed nyolckor az Újvidéki ut
cában. Alacsony ház, magas deszkakapu-

  val. A feleség kinn az utcán, a gyerekek
benn az udvarban pityeregnek.

Az egyik gyerek: „Anyukát kisbaltával agyon 
akarta ütni, ki kellett neki ugrani az ablakon.”

Különösen hétvégeken alig hűl ki a kék-fehér rendőrségi autó motorja, máris új csetepatéhoz kell
indulni...

1984. augusztus 24.
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A feleség: „Részeg a férjem. Nem akartam neki 
pénzt adni italra, behozta a kisbaltát, becsukta az 
ajtót, azt mondta, agyonüt. Az ablakon ugrottam ki 
előle.”

A férj, K. Ferenc, a szobában levő ágyon ülve 
hallgatja a jó hangos rádiót. Tagbaszakadt közép
korú férfi. Van benne jócskán ital: „Nem adtak 
pénzt egy sörre, ebből lett a baj. De nem igaz, hogy 
ráfogtam a baltát."

Az udvaron fejsze. Az egyik gyerek: „Ezt a fej
szét maguknak készítette ki. Azt mondta: egy rend
őr az enyém lesz.” ,

K. Ferenc tagad. Nem igaz. Az a fejsze már há
rom napja ott áll.”

Amikor rácsukódik a kék-fehér „meseautó” ajta
ja, az egyik gyérek pityeregve kéri a rendőröket: 
»Nehogy mindjárt kiengedjék...” Könnyes szem
mel néz az autó után.

K. Ferenc vallomása a rendőrségi kihallgatószo
bában:

-  Szombat van. Elmentem pecázni. Fogtam 6 -7  
kiló halat. Ilyen szép pontyokat. Hazamentem, én 
egyedül megpucoltam, lesóztam mind. Ittam, az 
igaz. De itt van, huszonvalahány dinár van a zse
bemben, kértem, pótolja az asszony, hogy meg- 
igyak egy sört. Nem akarta, ebből lett az egész. Hát 
nem érdemiek én meg egy sört? Amióta együtt va
gyunk, a 24 év alatt, egyszer vertem meg az asz- 
szonyt, amikor azt mondta, kurva volt az anyám. 
Nem volt az, ne bántsa. Akkor adtam neki. A gye
rekeket? Sose vertem."

Rövid pihenő után hazaengedik. Megígéri, hogy 
otthon nyugodtan lefekszik. Betartotta a szavát, 
mert nem hívták miatta a rendőröket még egyszer.

z Oromi utcában lakó Gábor B. napközben 
összeveszett a feleségével, s az asszony 
hazament a két utcával arrébb lakó szülei

hez. A férj jól berúgva bátorságot merített, és el- 
ment a feleségéért. Hívta szépen haza, az nem 
akart menni. Megverte. A szemtanúk állítása sze- 
hnt az asszony háromszor esett el az utcán, s ilyen
kor a férj rúgásokkal „keltette” fe l...

A fiú anyjánál levő konyhában már lefeküdt a 
család, mire a rendőrök a kései értesítés alapján 
odaérnek.

A feleség a pléd alatt remegve zokog:
~ Ne bántsák... Nem történt semmi... Csak ösz- 

szevesztünk... Nem akartam hazajönni... Én va- 
9yok a bűnös... Ne bántsák...

Törékeny, vékony szőke asszonyka. Arcát jócs
kán kikézimunkázta a férje. A többi nyomot a pléd 
'akarja. A szobában levő idősebb kisgyerek ijedten 
ftéz a rendőrökre, s nagyokat szív cumiján. A kiseb
bik négykézláb mászkál. A két aranyos gyerek lát
tán hevesebben ver az ember szíve...

A 24 éves fiatalember az őrszobán vállalja a ve
tés bűnét, de váltig bizonygatja, hogy nem rugdos
ta- Először verte meg az asszonyt, s ígéretet tett, 
hogy többet nem ragadtatja így el magát.

A történteknek egy különleges szempontja van. 
utóbbi években több mint száz hasonló rend

őrségi beavatkozást néztem végig. Ez volt az első 
®set, amikor a feleség beismerte: ő a bűnös, vagy 
®galább ő is bűnös. Biztos jele ez annak, hogy Ga- 
or B.-nek érdemes megpróbálnia józanul és vere

s s  nélkül élni.

MISKOLCZI József

I KŐVETKEZŐ SZÁMUNKBAN:
Fizesd ki az irigyentéglát! • Be
ijedt a kelebiai hős • Ki a legény 
Kisboszniában? • Kié az utcán 
vérző ember?

f - ' -------------------  --- ------------------ - ------------------b  1

KOSZOVÓI FIGYELŐ

les élet -  
dtával

Paloták, luxus, éc 
a bányászok tu

Rexhep Kacaniku vizsgálóbíró 
nyilatkozata munkatársainknak

etek teltek el azóta, hogy Koszovón 
az államvédelmi szervek jóvoltából 
a széles nyilvánosság elé került az 

„ezüstaffér” -  előzetes letartóztatásba ke
rült a zveéanei Trepéa finomító tíz ezüst
fosztogatója. Ahogy a hetek múltak, a sajtó 
jóvoltából a közvélemény egyre több részle
tet tudhatott meg a páratlan bűntény körül
ményeiről -  időzközben például „öt körben” 
összesen 61 személy került előzetes letartóz
tatásba - ,  a gyáróriásban történt ezüstlo
pásról teljes képet azonban nyilván csak 
a vizsgálati eljárás befejeztével alkothatunk. 
Nem kizárt, hogy újabb személyek kerülnek 
majd vádlottak padjára, akik bűntársai vol
tak a tetteseknek, segédkeztek az ezüstkon- 
centrátumot itthon és külföldön értékesí
teni, azaz, a törvénykönyv nyelvén szólva 
(a büntetötörvénykönyv 114. és 139. szaka
sza) hazánk gazdasági rendszerét aláaknázó 
bűncselekményt követtek el.

Rexhep Kacaniku, a Ti tova Mitrovica-i kör
zeti bíróság bírája, a nyomozás vezetője, nyi
latkozatában elmondta: a 61 vádlott kihall
gatása során egyértelmű tény, hogy a bűn- 
cselekményt nem máról holnapra követték 
el, hogy a fosztogatás kezdete évekkel ez
előttre tehető vissza. Hangsúlyozta azonban, 
hogy a 61 tolvaj ügyének semmi köze a poli
tikához, az aktőrök nem álltak kapcsolatban 
sem hazánk belső sem külső ellenségeivel, 
sem az albán nacionalistákkal, sem az irre- 
dentákkal, ahogyan azt egyes újságírók tud
ni vélték. A Trepéából ellopott ezüstért ka
pott pénzen az illetők mesebeli várkastélyo
kat, hatalmas hétvégi házakat építettek, 
drága luxusgépkocsikat vásároltak, költöt
tek video-fölszerelésre, nőkre, szerencse- 
játékokra, drága bel- és külföldi utazásokra. 
Becslések szerint mintegy 50 milliárd dinár
ral károsították meg a társadalmat. Ezen a 
pénzen tíz gyárat építhettünk volna fel, 
melyben 15-20 ezer ember kaphatott volna 
munkát. Hogy ez mit jelent koszovói körül
mények között, elég ha emlékeztetünk arra, 
hogy a tartományban több mint 98 ezer la
kos keres munkát, ebből a munkanélküliek 
70 százaléka harminc év a latti... Fölösleges 
tehát minden kommentár. Nem véletlen, 
hogy a Trepéa kombinát alapszervezeteiben, 
a körzetben, s egész Koszovo tartományban 
mindenki a legszigorúbb büntetéseket köve
teli a bűnszövetség résztvevőire, és a legeré
lyesebb intézkedéseket azokkal szemben is, 
akik ezt hosszú éveken át lehetővé tették 
hallgatásukkal.

Azoktól a személyektől, mondja Rexhep 
Kacaniku, akik előzetes letartóztatásban 
vannak, elkoboztak minden műszaki felsze
relést, elkoboztak 40 luxusautót -  volt köz
tük BMW, Mercedes, Audi, Volvo - ,  420 kilo
gramm ezüstkoncentrátumot és 70 kilo
gramm tiszta ezüstöt ékszer formájában. 
Mint ismeretes, a zveéani fémfeldolgozó 
fosztogatói zömmel azok a dolgozók voltak, 
akik közvetlenül a fémolvasztáson dolgoz
tak, a harmadik műszakban. Az ellopott 
mennyiségeket, előre erre a célra előkészített 
autókkal, melyekbe titkos tartályokat épí
tettek be, kiszállították külföldre. Az ügyre 
nem véletlenül derült fény -  hosszas nyomo
zás eredménye volt. Ennyit röviden a kedé
lyeket igencsak felkavaró esetről, annak 
alapján, amit a nyomozást vezető Kacaniku 
mondott. Az igazi nyomozás ezekben a na
pokban azonban valójában a Trepéában in
dult be, az eset körülményeinek felderítésé
re. Az opportunista viszonyulást, sajnos, 
még a történtek után sem tűnt el teljesen, 
bár a kollektívában mindenki vallja, az ügy
ről már néhány éve tudnak, de a letartózta
tottak olyan erős klánt alkottak, hogy tenni 
ellenük lehetetlen volt bármit, mert a fenye
getésektől kezdve a zsaroláson át mindent 
megtettek, hogy elnémítsák azokat, akik 
a dolgot szóba hozták, sőt a tettlegességtől 
nem riadtak vissza.

Tény, hogy a munkaszervezetetet megkáro
sították, hogy milliárdok kerültek ki a „kiska
pun; tény, hogy az állambiztonsági szervek a 
Trepéa 61 dolgozóját előzetes letartózta
tásba helyezte; tény, hogy mindenki tudta, a 
letartóztatottak között vezető beosztású 
egyén és közvetlen termelő is volt, s ezek ak
kor jártak be dolgozni, amikor akartak, mert 
védték egymást; a kollektíva kommunistái 
ezidáig mégsem gyakoroltak igazi kritikát 
és önkritikát. Nehéz lenne megmondani, 
honnan még ma is az opportunizmus, hiszen, 
mint mondják, a kommunisták kilencvenki- ' 
lene százaléka tudta, hogy lopják az ezüs
töt, s hallgatott erről kitartóan hét éven át.
A Trepéa bányászai, akik verejtékes munká
val bányásszák a föld mélyéből ezt az annyi
ra értékes nyersanyagot, joggal várják el a 
kommunistáktól, hogy nevezzenek néven > 
mindenkit, aki szemet hunyt az éveken át 
tartó fosztogatás fölött. Mint ahogy joggal 
várják a bíróságtól, rójja ki a tettesekre a 
legszigorúbb büntetést.

Sadri HADERDJONAJ
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Nemesmiliticsi levél:

TÖRTÉNELEM

A kilencvenöt éves Matyus Eszter

etekig jártam Nemesmiiitics 
utcáit, a falu múltjáról szóló 
történelmi és levéltári anya

got gyűjtve-jegyezve. Fáradt voltam 
már a gyaloglástól, hiszen minden 
reggel korán keltem útra. Vagy 
százszor tértem be a helyi közös
ségbe is Katalin Macuá és Kanyo 
András irodájába, a postára, a 
templomba, munkahelyekre, házak
ba. Annyi anyagot gyűjtöttem össze 
a háromezer lakosú faluról, hogy
1985-ben kötetbe foglalhatom.

A zombori ferences rendi szerze
tesnek, Boné Míhalovicnak naplójá
ban találtam rá az első latin betűs 
adatra, amely arról szól, hogy 1752 
július 16-án fektették le Nemes Mili- 
titsen a Kisboldogasszony római ka
tolikus templom alapjait. A hívőkön 
kívül ezen a szertartáson részt vet
tek a nemesurak is: a rogaticai Mis
kolci István, Nagy Sándor, Mirko 
Stapanovió, Dózsa Gergely és a 
helybéliek, Antun Alaga, Odry Ger
gely, Tar György, Bajcsi Antal és 
mások. Az alapkövet Budái Imre 
szerzetes, a zombori ferences rendi 
kolostor rendházfőnöke rakta le. Ez 
az első levéltári anyag, amelyben 
említik Nemes Militits nevét. Hogy mi 
volt a falu helyén korábban, azt nem 
tudni, de egy 1717-es osztrák kato
nai térkép szerint itt terült el a zom
bori (nem a bajmokil) Durdin neve
zetű puszta. A pusztán hatvanöt sza
badkai, pesti, nógrádi és más nemes 
telepedett le, abban a reményben, 
hogy itt jobb soruk lesz, hogy nem 
kell a polgári hatalomnak alávetniük

magukat. Az említett városokban 
ugyanis, ahonnan jöttek, ugyanolyan 
adófizetők voltak, mint a többi lakos. 
Ebbe nem tudtak belenyugodni, s 
amikor meghallották, hogy Zombori 
környékén létezik egy állami urada
lom, azaz puszta, elindultak, hogy 
bérbe vegyék. Elsőként a bezdáni 
Berec István próbálkozott. Pestre, 
Bécsbe, Pozsonyba utazott evégett, 
és sikert ért el, mert mint nemes ki
harcolta magának azt* a kizárólagos 
jogot, hogy csak ő művelheti meg a 
földet, azaz ő használhatja. Az ő pél
dáját követve kerültek a Ourdin- 
pusztára aztán az Odriak, a Macu- 
áok, a Pijukovióok, a Kaiőok, Vídako- 
vicok, Litvaiak, Hajnalok, Horváthok, 
Tarok, Dózsák, Vujevicek, Knézik és 
mások. Az osztrák cári uradalomtól 
vették bérbe a földet, de településeik 
külön autonómiát élveztek Bács- 
Bodrog vármegyében. Ezekben a 
falvakban az élet a katonai közigaz
gatás szerint zajlott, a közigazgatási 
és végrehajtási szervek élén egy 
hadnagy állt, emellett pedig egy 
nyolctagú nemesi tanács létezett. És 
később is, ahogy azt az 1885. évi fel
jegyzések jelzik, a militicsiek a falu 
első emberét még mindig kapitány
nak szólítják, mint látjuk, nem is 
alaptalanul.

Tehát még Nemes Militits létezése 
előtt lakott terület volt ez a környék, 
bizonyítják ezt a Burdin-pusztáról 
szóló adatok, valamint az itt feltárt 
török temető, és a másutt is talált 
emberi csontvázmaradványok. Pél
dául az említett török temetőben, s a

Téglagyár utca kezdetén még ma is 
tárnak fel sírokat, sőt a militicsiek ál
lítása szerint előfordult, hogy öt, tíz, 
sőt húsz sorra is rábukkantak. Ezt a 
temetőt azonban az ide telepedett 
nemesek és a velük jött szegény nép 
nem használta, mert nekik megvolt a 
sajátjuk, a Staniáió felé mutató Régi 
temető, valamint az újabbik, amely a 
papiaktól és a kálváriától valamivel 
feljebb fekszik. Honnan akkor a török 
temetőben annyi sír? Feltételezhető, 
hogy a megboldogultak a Mohács 
előtti település, azaz a valamikori 
Halmos lakói voltak, vagy pedig a tö
rök időbői származó Maritáé.

A régmúlt idők adatai után kutatva 
Veres Károly és Jandó György pin
cérek felhívták'figyelmemet a kilenc
venöt éves Matyus Eszterre. Hallgat
tam rájuk és felkerestem az idős 
asszonyt, aki mellett ott találtam lá
nyát, Júliát is. Magyarul kezdtünk el 
beszélgetni, de a néni csakhamar át
tért a bunyevác szóra. Hallgatom: 
„Amikor hétéves voltam, elkezdtem 
dolgozni. Mások libáit őriztem. Kihaj
tottam őket a mocsárra, azaz a 
Nagy-tóra. A telecskai fennsíkról ak
kor még, 1900-ban hideg, tiszta Ivó
víz folydogált. Mi, szegények akkor 
nehéz körülmények között éltünk, 
kukoricakenyeret ettünk meg gom
bóclevest, az is kukoricalisztből ké
szült. Nyáron pedig fogtunk egy ka
réj kenyeret és teleettük magunkat 
eperrel. Nem volt akkor olyan úrhat- 
námság, mint most. Úgy oda is tud
nék vágni annak, aki ma azt mondja 
nekem, hogy nincs miből megélnie! 
Hogyhogy nincs miből, amikor Tito 
mindenkinek osztott földet! Az én 
időmben csak gazdag nemesurakról 
és szegény, nincstelen népről tud
tunk..."

Nemesmiiitics történelmi múltjáról 
Janja Vidakovió, Nikola Vidakovió- 
Kajtin, a Vrebalovók közül való Grgo 
Kaic, Berd Vukovió, Antun Alaga, 
Odri Elek, Szabó Miklós, Horvát Ist
ván, Károly István, Naco Ivankovic, 
dr. Ernest Hauzer, Grgo Knézi, Deno

és Rozika Mandió is mesélt és má
sok is, vagy százan, ha nem többen. 
Megbizonyosodtam arról, hogy a 
nép mindent tud: azt is, hogy hol van 
a zsidótemető, meg a Kukoricavá
ros, a Csígafalu, ahol valamikor négy 
kápolna is létezett, s ahová a hivők 
eljártak a nyári napokban. Kérde
zősködtem a taposó- és szélmal
mokról, meg a téglagyárakról is. így 
tudtam meg, hogy a gazdagabb mili
ticsiek mocsárfürdőt is létesítettek, 
amely 1885-től 1922-ig működött. 
Kétszáz háború előtti tanyáról 
készítettem feljegyzést, azokról, 
amelyek az úgynevezett Jegyző-, 
Posta-, valamint a Baraéevic-dűlőnél 
terültek el, s ahol a szőlőkben az em
berek sírokra akadtak. Tudakozód
tam a valamikori malmok sorsa után, 
de megkérdeztem, hogy mi lett a pol
gári kaszinóval is, ahol muzsikus
bandák zenéltek, s ahol a militicsiek 
tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
nemcsak dolgozni, hanem mulatni is 
tudnak. Ki ne emlékezett volna a Le 
bencs banda tagjaira! Hiszen ez is 
történelem. És az Árendás ház is, 
meg dr. Adam Vidakovió lakóépülete 
is.

Feljegyeztem a családi beceneve
ket is, amelyekből van vagy millió, s 
amelyek a családtagokról árulnak el 
egyet s mást. De erről bővebben a 
könyvemben, amelyben szólok majd 
arról is, hogy Iván Beneá pap meny
nyire kedves és segítőkész ember, 
valamint arról is, hogy a valamikori 
nemesurak utódai közül ma mintegy 
kétszázötven luxusautóval furikázik, 
hogy a földművesek 4000 hektár föl
det művelnek meg a tulajdonukban
lévő kétszáz traktorral, hogy a falú
nak van vízvezeték-hálózata, s csak
nem minden utcája és járdája ki
betonozott, hogy a háborútól nap
jainkig a militicsiek négyszáz háza' 
építettek. Ennyit számoltak meg 
ugyanis a postások, Alojzije Knezi és 
István Vukovió, s jaj nekik, ha elvé
tették a számolást! .

M ile n k o  B E L J A N S W

1984. augUSZÍÜS 24.
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KORAI VONATON
HAJNALI VONATABLAKBÓL 
jobb híján nézegetjük az el
futó mezőket régi ismerő

sömmel, a dundi varrónővel. Közben 
beszélgetünk. Rövidül így az út, ha- 
ladósabb az idő is.

Egyik közeli kukoricaföldön pipa
csokként virítanak a kapálók. Lá
nyok, asszonyok fürtökben. Integet
nek.

-  Látod -  int fejével a varrónő 
ezek tudják igazán, mi is az a mun
ka. Ma is lesz vagy harminc fok ár
nyékban, hát még kint a porban, a 
napon! A mostani fiatalok, különösen 
a városiak ezt nem tudják megbe
csülni. Mert ugye, a csecs még a 
szájukban van...

-  Tán elpuhultak egy kicsit -  okos
kodom. -  Vonzóbb a diszkózene, a 

- film, miegymás. Észrevették, hogy 
könnyebben is lehet élni.

-  Minket mindannyiunkat annak 
idején munkára neveltek. Nagyon 
sok szülő ezt ma már elfelejti és min- 
dent-mlndent megad a csemetéjé
nek, mondván, ha ' neki nélkülözni 
köllött, bár legyen most a gyereké
nek.

Nézegetjük az elforgó mezőket.
öregember kaszál erőlködve az 

egyik közeli hereföldön.
Ebből a távolságból éppen olyan, 

mintha ormótlan beretvájával mér
gesen szőrtelenítené a föld szakál- 
lát.

-Mezőgazdaságiba adtam a fia
mat -  folytatja a dundi varrónő. -  
Kérdeznéd, miért éppen oda? Egy
szerű a válasz: nem volt hely más
hol. Most meg nagyon szeretnék ta
lálni valami magánkőművest, hogy 
beszegődtessem hozzá pár hétre. 
Nem tudsz valakit?

-  Annyira köll a pénz? Mások nya
ralni mennek...

-  Dehogyis! Azt akarom, azt sze
retném, hogy tudja meg, mi is az a 
kemény kétkezi munka. Még magos 
fizetést se kérünk. Nem tudsz egy 
belevaló, becsületes kőművesmes
tert?

-K evé s  ilyet ismerek. Tudod, 
huncut manapság a világ, de egy 
életrevaló mesternek jól jönne na
gyon a fiad munkája. Persze csak 
trógerkodásról lehetne szó...

-  Ha hiszed, ha nem, éppen ezt 
akarom! Hogy megedződjön, hogy 
beleszokjon. Hallottam valakitől, 
hogy a téglagyárba helyezte el egyet
lenkéjét, de nagyon megjárta sze
gény gyerek...

Kíváncsian pillogok rá, gondolván, 
hiszen éppen azt kapta, amit kere
sett.

-T udod te jól, milyen egy-egy 
összeszokott társaság. Mindig ugrat
nak valakit. Kiválasztanak egyet, 
hogy szórakozzanak rajta. No, volt 
most jó alkalom. A legnehezebb 
munkákat végeztették vele a kemen
ce előtti forró járatokban. Majd mi 
megtanítjuk a városi ficsúrt kesztyű
be dudálni -  gondolattal. Esténként 
a gyerek nem volt se eleven, se holt 
a kimerültségtől...

Ezen kicsit elmorfondírozunk még, 
latolgatjuk a helyzetet.

Ekkor egy csendes állomáson fia
talok szállnak be hozzánk.

Valamennyien diákok, a közeli 
nagyvárosba utaznak. Hangosak, 
hancúrozók, jókedvűek, akár a tűz- 
lángok.

-Lá tod , látod -  figyelmeztet a 
dundi varrónő - ,  egy se akar paraszt 
maradni. Mind kapaszkodna fölfelé, 
nyomják őket a szülők előre. Ha meg 
lediplomálnak, akkor sokszor évekig 
őgyeleghetnek állás után!

Valahogy így lehet, ha már a na
ponta utazgató, igen sok ember kö
zött forgolódó varrónő így tapasztal
ja. De máris mondja tovább:

-  El se hinnéd, hogy valamikor 
énekesnőnek készültem én is! Már- 
már fölvettek, majdnem befogadtak, 
én meg az utolsó pillanatban meg
torpantam ...

-  Mitől ijedtél meg?
-  Hát hallod, nem is tudnám pon

tosan megmondani. Tán a felelős
ség, tán az életmód riasztott vissza. 
Az is lehet, hogy mind a kettő.

-  Úgy tudom, jó hangod van -  di
csérem. -  Nagy kár, hogy nem ka
matoztattad a tehetségedet. Jobb 
most így naponta utazgatni?

-  Előadó voltam évekig a munkás
egyetemen. Az utazgatást megszok
tam, már amennyire meg lehet szok
ni az ilyesmit. Ám ebben is akad va
lami jó: soha ennyi időm nem volt 
még az olvasásra, mint mostanában! 
Naponta két teljes óra! Sőt, még 
több is, ha késnek a vonatok.

-  Lassan páskálódjunk! -  mond
ják körülöttünk a falusi piacosok és 
emelgetni kezdik a túrós-tejfölös ko
saraikat.

És megérkezünk a nagyvárosba a 
rekkenőnek ígérkező nap küszöbén.

MOLNÁR CS. Attila

EGY SÉTÁLÓ VALLOMÁSAI
_. Sok nyarat megértem már életemben, ami
kor fényesen zöldelltek a remek kukorica- 
táblák, de ilyen augusztust még nem láttam, 
ás a mind érzékenyebb, lúdbőrzőbb bőrömön 
nem tapasztaltam. De nem is tapasztalhat
tam, mert ilyen még soha nem volt erre, a mi 
égaljunk alatt, ahol ilyenkor a kánikula me
legétől majd lángra gyűltünk, s mindennap 
a déli órákban rohantunk a vasútállomásra 
mert pontosan negyed kettőkor indult a fil
léres vonat Palicsra. Nagy dolog volt ez akkor 
a sovány bukszás fiatalok számára, mert egy 
menettérti jegy két és fél dinárba került, 
s ennyiért a verőfényes napsütésben egész 
nap lubickolhattunk a Vermes-parton, az 
ingyenes fürdőben, ahol soha senki nem kért 
tőlünk jegyet, nem kérdezte, mi van a szaty
runkban, s egyikbe se nyúlt bele, pedig csor
dultig tele volt mindenik, mintha föld körüli 
útra indultunk volna... A bácskai ember ele
mózsia nélkül nem kel útra.

-  Tudod, mit hoztam ma uzsonnára az étte
remből? -  Kérdezte Anna. -  Kacsapecsenyét, 
sült krumplit, meg kovászos uborkát...

Nagyon néztem erre, bár tudtam, saját ét
termünkből hozta, de szerencsére nem ma
radtam üres kézzel adós. Egy kis tűnődés 
útán kicsit zavartan kinyögtem, már az ér
ték összehasonlítása után persze, mert az 
ekvivalens akkor is számított, ha nem is be
széltek róla annyit.

-  Én is hóztam egy üveg bort, nehogy a 
na8y falatozásban félúton megakadjon a ka
csacomb.

-  Én meg hoztam egy kétliteres üveggel 
családi sört -  fűzte hozzá tüstént Manci - ,  
hogy ki ne maradjon a felsorolásból.

^ 8 4 . augusztus 24.

Azután következtek a többiek. De mind
annyian a szatyorból szedték elő az elemó
zsiát, az itókát, egy kis kalácsot, gyümölcsöt 
is. Annak idején így a mi szegény fiatal
jainknak személyenként két és fél dinárba 
került egy vasárnapi (vagy hétköznapi) ki
rándulás. Egy párával se többe, mert az in
gyenes fürdőn nem kér tőlük senki sem mit...

A parton már várt ránk Mici kis csónakja, 
olyan volt, mint egy igazi „lélekvesztő”, meg

Spitzweg: Vízió a réten

a Vermesék behemót ladikja, amelybe bele
fért majdnem az egész népköri ifjúsági al
osztály fele.

És még az volt a titka ezeknek a nyári ki
rándulásoknak, hogy -  miért is?!... -  akkor 
lassabban múlt az id ő ... Mintha az órákon 
nem akart volna mozdulni a mutató, a fényes 
nap meg mintha csak megállt volna az égen. 
Még bárányfelhőt se láttunk.

Tőlünk kissé távolabb egy magányos sé
táló közeledett felénk jegyzetfüzettel a kezé
ben, hogy ott helyben megírja ennek a kissé 
szegényesen kopott, de vidám, boldog ifjú
ságnak a vasárnap délutánjait...

Tiszta szándék élt benne.
Itt a réten úgy megírni mindent, ahogy a 

szeme előtt lezajlott ez a körtánchoz hason
latos társas együttlét, még az elemózsiás- 
szatyrokba is belenézve, hogy ugyan mit is 
hoztak magukkal ezek a lelkes fiatalok. 
Hoztak-e lapot, könyvet, Kosztolányit, hogy 
feledhetetlen palicsi emlékeit idézzék:

„A tó, a tó! az eleven poézis, 
fölötte az ég -  s összefoly a két víz -  
egymásba olvad.................... ”

Szóval mindezt följegyezte az utókor szá
mára, egy boldog nyár emlékére, és a végén 
azt is odaírta jegyzete végére, akár egy vers
idézetet:

„Amikor bealkonyodott, a fiatalság már 
ott nyüzsgött a fürdővonaton, népdalokat 
énekelve, dúdolgatva, de annyian voltak, 
hogy még a vasúti kocsik lépcsőin is csüng
tek jónéhányan, akár a színes virágszirmok. 
És így indultak ők hazafelé...

LÉVAY Endre

¡ M g
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VOLT EGYSZER
f

Sportjátékokból politikai „játékok”
mikor az olimpiai játékokkal 
kapcsolatos cikkek, írások, 
tanulmányok tömkelegében 

pásztázunk, már egy hete befeje
ződtek az újkori XXXIII. Nyári Olim
piai játékok Los Angeles városában. 
Egy hét éppen elég idő ahhoz, hogy 
elkészüljenek a mindennemű sta
tisztikai kimutatások, rangsorolások 
és összehasonlítások. A szorgos 
kollégák igyekeztek is a sportsajtó 
hasábjain, illetve az egyéb lapok 
megfelelő rovataiban közzétenni 
mindazt, amit a sportkedvelő embe
rek számára érdekesnek találtak: ki 
hány, és milyen érmet nyert, hogyan 
szerepeltek egy-egy ország ver
senyzői, milyen az országok ranglét
rája az elnyert érmek száma alapján, 
és milyen, ha csak az aranyérmeket 
vesszük figyelembe a rangsorolás 
során? Melyik sportág egy-egy or
szág legsikeresebb olimpiai ver
senyszáma, melyek a feltűnő és 
melyek a letűnő sportnemzetek, hol 
mutatkozik fejlődés és hol látszanak 
a hanyatlás jelei? És mi lett volna, ha 
a keleti szocialista államok sportolói 
is részt vehettek volna a világ leg
jobb sportolóinak ez évi nagy találko
zóján?

Sorolhatnánk a végtelenségig az 
összehasonl íthatóság változatainak 
ismérveit. Az egyik oldalon ez, a 
másikon pedig a nagy érdeklődés, 
amely a Los Angeles-i olimpián meg 
nem jelent szocialista országokban 
megrendezésre kerülő sportverse
nyek eredménye iránt mutatkozik -  a 
propaganda, az olimpiai játékokkal 
való erőltetett összehasonlítás, az 
egy-egy eredményt kísérő kijelenté
sek, a szuperioritást fitogtató megál
lapítások, hogy ez és ez a sportoló 
ebből és ebből a szocialista ország
ból, bizony messze megelőzte volna 
az olimpián ezt meg ezt a nem ha
sonlóan gondolkozó sportolót -  új- 
fennt csak azt bizonyítják, hogy az 
olimpiai játékok sajátos politikummal 
töltött helyet foglalnak el korunk 
nemzetközi rendezvényei között, s

egyáltalán nem mentesek a két láger 
országainak politikai „játékától” .

Ezúttal nincs szándékunkban az 
olimpiai játékok mai társadalmi sze
repe felett elmélkedni. ítélkezni sem 
akarunk az olimpiákon való részvé
tel, avagy elmaradás, illetve az olim
piai játékokat helyettesítő pótjátékok 
megrendezésének hasznosságáról. 
Egyet viszont újra leszögeznénk: az 
olimpiai mozgalomnak a népek kö
zötti békét és barátságot kellene 
szolgálnia, ezzel szemben az utóbbi 
olimpiászok egyre inkább ki vannak 
téve korunk nem kívánatos társadal
mi törvényszerűségeinek, amelyek 
magukban a játékokban is az olim
piai eszme ellentmondásait váltják 
ki, miáltal a politikai kísérőjelensé
gek már aligha egyengetői a népek 
és nemzetek közötti békének.

A Los Angeles-i eredmények és 
ezek a napról napra megjelenő idét
len összehasonlítások meg termé
szetesen az is, hogy az olimpiák 

-előtt és után gyakran emlegetjük az 
eszmét adó legjelentősebb sportjá
tékokat, amelyeket az éliszi Olüm- 
piában tartottak az i. e. évszázadok
ban, ott, ahol azt írták a csalók és 
megvesztegetők pénzbírságából 
felemelt Zeusz-szobrok talapzatára, 
hogy: „Olümpiában nem pénzzel, 
hanem gyors lábbal, ésszel és erő
vel kell győzni!” , tett kíváncsivá, 
hogy utánanézzünk, milyen gyorsan 
futották az ókori Hellász atlétái a 
legrövidebb vágtákat, a 100, illetve 
200 méteres gyorsfutást, és mi volt a 
távolugrás rekordja?

Carl LEWIS, pillanatnyilag a világ 
legjobb atlétájának, Jesse OWENS 
igazi utódjának a versenyszámai 
ezek. Az eredményeket, amelyeket 
ez a nagyszerű fiatal sportoló hétről 
hétre megismétel, és az éltetés 
amely fogadja egy-egy európai vá
ros stadionjában, az elpolitizált nem
zetközi sportversenyekkel szemben 
tisztán és magától értetődően hirdeti 
a latin „Hic Rhodusz, hic salta!" szál
lóigét.

Futtában a nyulat...
i .  ■

z ókorból ránk maradt isme
retek birtokában egyelőre 
kénytelenek vagyunk elfo

gadni azt a feltevést, hogy az antik 
görögök nem jegyezték fel olimpiai 
győzteseik eredményeit és nem ve
zettek örök ranglistákat a játékok re
kordjairól. Ez csak természetes,

mondhatja bárki, hiszen gyorsasági 
futóeredményeket aligha lehetett 
víz-, homok-, esetleg napórával mér
ni -  ha egyáltalán rendelkeztek ilyen 
időmérőkkel. Jó, ez elfogadható ma
gyarázat a vágtaszámokat illetően, 
de távolságmérő eszközeik már ne
kik is voltak, így az ugró- és dobó-

1984. augusztus 24

ő  Is megfogná futtában a nyulat, jóllehet az egyéni világcsúcsok 
még váratnak magukra. Ettől függetlenül Carl Lewis pillanatnyilag a 

világ legcsodálatosabb atlétája.

aaa? ■
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EGY OLIMPIA
versenyek eredményeit rendszere
sen feljegyezhették volna. Mégsem 
tették. Hogy miért? A kutatók azt ál
lítják, hogy a hellászi görögök szá
mára csak a győztes személye volt a 
fontos. Olyannyira, hogy szobrot ál
lítottak neki, kedvezményekben ré
szesítették, elhalmozták ajándékok
kal, felmentették az adófizetés alól, 
mi több, a következő olimpiai játé
kokig terjedő négyéves időszak, az 
olimpiász a győztes nevét viselte. 
Ezért maradtak fenn oly pontos fel
jegyzések a játékok megtartásának, 
éveiről és a győztesek nevéről. 
Egyszóval a görögök az olimpiai já
tékok győzteseit félistenként tisztel
ték.

I e. 776-ban, az antik olimpiai já
tékok kezdetének elfogadott idejé
ben, vagyis pontosan 2760 évvel 
ezelőtt, a játékok csak egy napig tar
tottak és csupán egy versenyszám
ból, a stadionfutásból álltak. Később 
a játékok népszerűségének növeke
désével szaporodtak a versenyszá
mok, bővült a program és természe
tesen nőtt a versenynapok száma is.

De térjünk vissza a minket érdek
ig eredményekre: Már említettük, 
h°gy a kezdetben (egészen a XIV. 
°íimpiáig) csupán a stadionfutás, 
azaz egyetlenegy vágtaszám szere
pelt a játékok programjában. Ez kö
rülbelül a mai 200 méteres futásnak 
telel meg, vagy egészen pontosan 
192,27 méteres távolságnak, ami az

olimpiai stadion keskeny versenyte
rének volt a hossza. Az időered
mény, amely alatt lefutották ezt a tá
vot, biztosan örök titok marad. Az 
ókori források alapján is csak követ
keztetni tudunk az egy stadionnyi fu
tás eredményére. Természetesen 
nagy fenntartással. Egy Polümnesz- 
ter nevű pásztorról fennmaradt mon
da alapján, amelyet a források 
többször is említenek, tudunk egy 
összehasonlításra nem éppen alkal
mas eredményre következtetni. íme: 
Polümnesztert meglátta a gazdája, 
amint az egy menekülő nyúl után 
eredt, majd megfogta és ezért a sa
ját pénzén elküldte az i. e. 597-ben 
megtartott olimpiára. No már most, a 
nyúl (hacsak nem egy szegény be
teg, sánta tapsifüles volt) már az 
ókorban is képes volt 10-15 méte
res másodpercenkénti sebességgel 
futni üldözője elől. Ha a gyors pász
tor csak 50 métert is futott a nyúl 
után, majd megfogta, akkor az nyúl 
gyorsaságának középértéke alapján 
is legalább 4 másodperces időered
ményt jelent. Ez 100 méteren 8 , 200 
méteren pedig 16 másodperc, ami 

'sokkal jobb teljesítmény mint Carl 
Léwis és a Los Angeles-i olimpián 
ezeken a távokon: 100 méter 9,99, 
200 méter 19,80 másodperc.

Természetesen Polümneszter 
időeredménye csupán játékos felte
vés, az ókori olimpiák győztes futói
nak eredménye a már elmondottak 
miatt örök titok marad.

kon. Az Odüsszeiában található leí
rásból nyivánvaló, hogy az ugrás 
szabálya és technikája meglehető
sen különbözött a mai távolugrástól. 
Az ugrók rövid, mintegy hatlépéses 
nekifutásból, illetve csak helyből való 
nekirugaszkodásból ugorhattak -  
erről tanúskodnak egyes fennmaradt 
ókori rajzok. Összehasonlítva a mai 
távolugrással, mégis a legnagyobb 
eltérés az, hogy ugrásukhoz az ókori 
atléták segédeközt, úgynevezett hal
tereket, vagyis lendítő súlyzókat 
használtak. Ezeknek, a telefon
kagylóra emlékeztető kőből vagy 
fémből készült lendítőknek a súlya 
másfél, négy és fél kilogramm között 
mozgott, s a versenyző ugrás köz
ben mindkét kezében vitt belőlük 
egy-egyet. A leírások szerint a halte
rek sokoldalú segítséget nyújtottak 
az ugróknak. A versenyző általuk nö
velte a felugrás sebességét (?) és 
szögét, tartotta az ugrás irányát és 
megakadályozta a test elfordulását, 
a holtponton könnyebben összehúz
ta magát, hogy a kellő pillanatban 
hátradobva őket az ugrás befejező 
szakaszában még növelje a táv 
hosszát. Olyan csodabogarak voltak 
ezek a súlyzók, amelyek segítségé
vel az ugró jobb eredményeket tu
dott elérni...

Önkéntelenül is felvetődik a kér
dés: hozzásegítenék-e ezek a halte
rek Carl Lewist a 9 méterhez, ami 
ma a távolugrás álomhatárának 
számít? S egyáltalán tudna-e velük 
ugrani? Érdemes volna a távolugrás

mai technikája mellett kipróbálni, 
hátha csakugyan elérnék a távol
ugrók az oly mesés ötven lábnyi tá
volságot.

Nyilvánvaló, hogy az ókori olimpiák 
atlétikai verspnyszámainak ered
ményeiről feljegyzett adatok, követ
keztetések és játékos feltevések 
nem elégítik ki a modern, az infor
mációra éhes sportember kíváncsi
ságát. A versenyzés feltételezett 
módja és a győztesek neve mellett 
ugyanis az elért eredményekről, az 
említetteken kívül számszerű adatok 
nem maradtak ránk. Keveset tudunk 
róluk. Azt viszont igen, hogy ebben 
az évben van pontosan 1590 éve an
nak, hogy Theodusziusz római csá
szár, úgynevezett milánói edlktumá- 
val a pogány szertartások, a kultikus 
játékok és a gladiátorviadalokkal 
együtt betiltotta az ókori olimpiai já
tékokat is. Ugyancsak ebben az év
ben volt 90 éve annak Is, hogy 13 
nemzet 2000 résztvevőjének jelen
létében és 21 ország levélbeli támo
gatásával Párizsban az új Sorbonne- 
on Coubertin báró által megszerve
zett nemzetközi kongresszus plená
ris ülésén ellenszavazat nélkül ki
mondták: „A testnevelés ápolása és 
fejlesztése érdekében és a népek 
ilyen irányú barátságos érintkezé
sének előmozdítása végett minden 
négy évben a hellén Olümpia mintá
jára, más és más országban nagy 
játékokat rendezünk, amelyekre 
minden kultúrnépet meghívunk.”

BIACSI Antal

M  régi sporteredményekről 
/ ¿ i \  fennmaradt ismeretek alap- 

ián csupán három abszolút 
or' olimpiai eredményről tud az 

ütőkor: „Phaülosz 55 lábnyit ugrott, 
'szkoszvetésben pedig csak 5 hi- 

anyzott a 100-ig” -  állítja egy delphóí 
szobor talapzatába vésett írás. A 

armadik eredményt Julius Africa- 
nus jegyezte le: „A spártai futó, Khio- 
hisz emlékoszlopán a következő 
szöveg áll: ötven lábnyi hosszúságot 
ls átugrott."

Mai mértékegységre átszámítva-  
9y görög láb 0,308 méternek felel 
69 -  a nagyszerű Phaülosz 6 centi 
'tan 17, a spártai Khionisz pedig 
9alább 15,5 métert volt képes 
9rani. Ezek az eredmények csak- 

kétszer nagyobbak Carl Lewis 
- S Angeles-i győztes ugrásánál, 
zo ”csuPán 8,54 métert tett ki. Bi-
hal'^?S’ *1° 9y az 50 9örö9 iábat meg- 

adó ókori távolugró eredménye-

augusztus 2 4 .,

két az atléták nem a mai távolugrás 
versenyszabályai alapján érték el, 
ugyanis tudomásunk szerint messze 
felülmúlják az emberi képességeket.

Mindemellett mégsincs jogunkban 
kétségbe vonni ezeket az eredmé
nyeket, mert nem ismerjük a módot, 
ahogyan ugrottak, bár több feltétele
zésünk van rá. Valószínűnek látszik, 
hogy hármasugró eredményről van 
szó, amelyek a Los Angeles-i olim
pia győztesének -  A! Joyner 17,26 
méter -  eredménye mellett is szép 
teljesítmények. De lehet három kü
lönálló ugrás összege, illetve öt 
helyből ugrás eredménye is. A talány 
megfejtését nehezíti, hogy nem is
merjük az ugrások módját és nem 
tudjuk az ókori olimpiai versenyek 
távolugrásának szabályait.

A kérdésben még az sem igazít el, 
hogy Homérosz szerint a távolugrás 
kizárólag az ötösverseny, a pentat
lón részeként szerepelt az olimplá-
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A zrenjanini munkavállaláson

Ki ÉNEKEL OTT?
' ÜJó néhány város lakóinak lesz oka a kárörömre: Zrenjanint is 
úgy feltúrták-ásták a közművesítés jóvoltából, hogy a szemközti 
szomszédok áttértek a levelezésre. így egyszerűbb, mintha neki
vágnának a számtalan veszedelmet rejtegető utca átszelésének. 
Nos, ugyanez a körülmény szavatol elfoglaltságot legalább még
5-10  évig a Zrenjanin önkéntes ifjúsági munkának.

Salko Klimentió honvédelmi fele
lős kalauzolásával városnézésre 
indultunk. Nem annyira önszántunk
ból, mint amennyire keressük a zág
rábi brigád építőhelyét. Salko a tuz- 
lai brigád tagjaként dolgozott az 
akció első váltásában, majd itt ma
rasztalta valami: „...ho gy  jobban 
megismerkedjek az itteniekkel; le
gyen kihez jönnöm, ha erre járok.” 
25 éves, négy éve végezte el a gé
pészeti középiskolát, azóta munka- 
nélküli. Ugyanakkor, három éve ak
ciós.

Mégse olyan nagy ez a Zrenjanin, 
hogy elbújhatnának előlünk a zág
rábi Dubrava község brigádjának

tagjai, bár némelyik ifjú „kubikos” 
hollétét csak a lapát jelzi, amikor ki
dobja a földet a mély árokból. Ezek 
az árkok végighúzódnak az utca 
mindkét oldalán, majd merőlgesen 
átbújnak a kerítések alatt és eljutnak 
a házak faláig. A csöveket csak ez
után fektetik le, de a munkavégző
ket máris összekötik a lakosok szí
vével ezek az árkok.

Petar Petroviéot például azon 
kapjuk, hogy „doppingolja” a háza 
előtt meg a kertjében dolgozó zágrá
biakat. Igaz, ezúttal üdítő itallal 
egyensúlyoz a földrakásokon, de...

* -  Nagyon szeretem őket, hogy itt

dolgoznak. Mindent kihordok nekik: 
sört, bort, pálinkát. A feleségem ka
lácsot süt, az is az övéké.

A házigazda doboji születésű, a 
fűtőtestgyár öntője. Úgy véli, hogy 
a brigádtagok jövetele nélkül elhú
zódott volna a gázvezetékek lera
kása. Nem, géppel sehogyan sem 
lehetne mindezt elvégezni. A gép le
tapossa a virágot, kidönti a fá t... 
Pöttömnyi brigádtag striöeknek szó
lítja Petar bátyánkat. Hozott egy da
rab kenyeret a malacoknak.

-  Ezek néhányan az én „ügynö
keim". Legyünk őszinték, egy felnőtt 
négy ekkorka helyett is dolgozhatna. 
De ahogy igyekeznek, azt bizonyít
ják, többre .lennének érdemesek. 
Úgy értem, a társadalom viszonyu
lását nézve. Miért nem csinálnak ne
kik helyet legalább a nyugdíjasok? 
Különben elismerem, valóban nem 
bírtam ki, hogy ne fogjak csákányt, 
de csak egy kis részen segítettem 
ezeknek a kicsiknek. Ha kellene, 
a legnagyobb követ is kiemelném 
helyettük. És ha lenne helyem, akkor 
az egész brigádot itt ebédeltetném 
magamnál. Itt ám, testvér, hadd 
egyenek azok a gyerekek.

A rászedett 
anyuka

A táborrá átvedlett zrenjanini in
ternátusbán, noha a brigádok az épí
tőhelyeken dolgoznak, igen élénk 
a forgalom. Már amennyire a kapu
nál ügyeleteskedő „napközis” kor
osztály kissé túlzott ébersége meg
engedi. Valeri Ungur, a társadalmi 
munka parancsnoka küldöttségeket 
fogad; más szerkesztőségekből ér
kező kollégáknak is elmondja, hogy 
a tavalyi, helyi jellegű munkaválla
lásnak nem pusztán anyagi sikere az 
idén tartományi rangra emelte a zre
njanini önkéntes ifjúsági munkát. A 
környékbeli harmadosztályú szántó
földek nem növeszthetik az egekig 
a terményt, úgyhogy marad a még 
mindig valódi akciós munkának titu
lált árokásás, útépítés, amiből pedig 
továbbra is lesz elég. A lakosok hoz
záállásán viszont nem kell csodál
kozni: 1946-ban két brigádot küldött 
a város a áamac-szarajevói vasút
vonalra, ha már a hagyományokról 
beszélünk. Nemrég érkeztek meg 
a második váltás brigádjai és a pa
rancsnok nincs oda az örömtől:

-  Ég és föld a különbség a két vál
tás brigádjai között. Az elsőben, 
különösen a tuzlai meg a bori brigád 
nagyszerű társaság volt, de a mos
taniak... Néhány nap alatt annyi 
káromkodást, szitkozódást hallot
tam, mint még soha. Előfordul, hogy 
este egyszerűen nem akarnak le
feküdni. Leghangosabbak a zení- 
caiak.

Bekanyarodik az udvarba a szara
jevói Mladost teherautója. Ez a mun
kaszervezet „öltözteti fel” a brigád
tagokat, nem is túl drágán. Egy pár 
bőrből készült tornacipőt például 
1500 dinárért vásárol meg tőlük a 
munkatábor, a parancsnok csupán a 
kivitelezés miatt elégedetlen. „Csak 
hol találnak ilyen színeket?” És ilyen 
nagy cipőket! -  tehetjük hozzá, mivel 
a Mladostban nem haladnak a kor
ral, a legkisebb szám, amit gyárta
nak, 35-ös. A 31-től 34-ig terjedő 
számokat a boltokban vásárolják 
meg, kétszeres áron. Márpedig erre 
egyre gyakrabban van szükség.

A zágrábi Brankica Dokupilnak 
egy cselre volt szüksége ahhoz, 
hogy részt vehessen ezen az önkén
tes munkán, habár már két éve nem 
pionír.

-  Néhány éve hajtogatom már ott
hon, hogy elmennék munkaválla
lásra, de eredménytelenül. Az idén 
azt mondtam az anyámnak, szeret
nék eltölteni egy hónapot úgy, ahogy
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nekem megfelel. Megígérte, hogy le
het. No akkor én a munkaakciósok
kal tartok. Bumm. Kapcsolt, hogy át
ejtettem, de nem akart visszatán
colni.

“  Pedig a városi fiatalok mintha 
kevésbé lennének oda az ilyen mun
káért...

-  Mondták is az ismerőseim, hogy 
bolond vagyok, amiért Ingyen dolgo
zom. Nem számít, nekem megéri. 
Szerintem az önkéntes ifjúsági mun
ka becsülete kapcsolatban van az 
lfjúsági szervezet tekintélyével. Hí
vom gyűlésre a társaimat, azt mond
tak, á, az hülyeség, unalmas, és oda 
sem tudom csalni őket, hogy lássák: 
aem tévednek, igenis fontos dolgo
kat vitatunk meg.
„ Szén a napon a zágrábi brigád 
agyeleteskedik a táborban, úgy hogy 
két részre szakadt. Azoknak sincs 
cnnyebb dolguk, akik itt maradnak.

kell takarítani az épületet a jó osz- 
alyzat, no meg a tisztaság érdeké- 
en. Tomíslav Koátan brigádpa- 

jancsnokra nem mondható el, hogy 
e erővel érkezett a zrenjanini árkok 

e en, mivel brigádja csak 36 tagot 
számlál.

~ Nem olyan egyszerű már a tábo- 
' elet, esetleg csak Boszniában tart- 

1 még magát, habár... Onnan is 
usz pionírral érkeznek a brigádok,

ét valami nincs rendben. Akörül 
nem lehet vita, hogy ami brlgádklubunk

augusztus 24,

véletlenül sem nyújthat annyit a fia
taloknak mint Zágráb mulatóhélyei.

-  Ml lesz, ha nem nyeritek el a pla
kettot? Hogy állítasz be a községi 
választmányba nélküle?

-  Mi sohasem küzdöttünk az el
ismerésekért, és nekem senki sem 
mondta otthon, hogy el kell nyer
nünk a plakettot vagy az akció sza
lagját. Dolgozzunk, szórakozzunk, 
ennyit mondtak.

-T izenkét éves az egyik brigád- 
tagod, aki után kiabálnak, füttyög- 
nek az akciós daliák. Felelősséggel 
tartozol érte meg a többiekért is ...

-  Én senkinek sem tilthatom meg, 
hogy szerelmes legyen, egyébként 
ha bárkiben közülük nem bíznék 
meg teljes mértékben, akkor nem is 
vállaltam volna a brigádparancsnok
ságot.

Slobodan Stanió tábori orvos (né
hány vizsgája van még az egyete
men) hozzáteszi:

-  Ebben a korban jobb, ha itt is
merkednek, barátkoznak a fiatalok, 
mint az utcán. A szocializáció szem
pontjából rendben van a dolog.

Kezdeti izgalom, 
sörrel átitatva

Amíg az első váltásban egy bé
késcsabai brigád a zrenjanini mun
kaakción tevékenykedik, addig

ugyanabban az időben a zrenjanini 
Stevica Jovanovié nevű brigád a ma
gyarországi Telekgerendáson dol
gozott. Andelka Filipovic, tizenöt 
fiú mellett egyetlen lányként, de fő
leg tolmácsként utazott a magyar- 
országi akcióra. Édesanyja magyar, 
jól beszéli a nyelvet, jelenleg a mun
kavállalás tájékoztatási felelőse. 
Mint ilyen, az információk ostromát 
zúdítja ránk.

-S o ka t dolgoztunk, és nagyon 
elégedettek voltak velünk. Menjünk 
ismét, azt mondták. Gyomtalan itat
tuk a napraforgót, a kukorica eseté
ben pedig idegenelés, címerezés 
volt műsoron. Az ottani brigádok meg
lepetten nézték szokásainkat, a so- 
rakozókat, a reggeli tornát, köszön
téseinket, az éneklést. Nekünk vi
szont furcsa volt, hogy náluk fizet
nek a munkáért, de a mundért vissza 
kell szolgáltatni. És nem mérik a tel
jesítményt, egyedül az a fontos, 
hogy ne legyen hiba a munkában. 
De nemcsak dolgoztunk. Kirándul
tunk Gyulára, voltunk a Várszínház
ban, vendégművészek jöttek a tá-

nom... ” , aztán nincs felesége, mun
kahelye, pénze se a hősnek. Aki ha
sonló helyzetben van, az számíthat 
erkölcsi támogatására.

A zenicai közönség, színház a 
színházban alapon, ettől függetlenül 
és ezzel egyidejűleg gitározik, éne
kel. Nem hallani az előadót. Három 
egymásra támaszkodó, kivörösödött 
dalia közül az „értelmi szerző” így 
magyarázza önmaga és társai han
goskodását: „Nagyon izgatottak va
gyunk még, de előreláthatólag meg
nyugszunk.”

Előreláthatólag akkor, amikor az 
otthonról hozott zsebpénz elfogy. 
A következő mókás játékban a liszt
nek kell elfogynia a joghurtospohár- 
ból. Zseniális fordulat, hogy mielőtt 
a versenyzők belefújnának a pohár
ba, bevizezik az arcukat. A fújáson 
kívül más módszer nem engedélye
zett. Majd jöhet egy egyfelvonásos:

-  Hogy van a feleséged?
-  Nincs is feleségem.

-  Ne beszélj, tegnap láttam, amint 
együtt vágtátok a fát...

borba, különböző játékokat szer
veztünk, volt mozi is ...

Ma valahogy állandóan a zágrábi 
brigád van műsoron, a brigádtestről 
is ők gondoskodnak. A focipálya 
alapvonalánál fölállított emelvény 
előtt gyülekeznek a brigádok: a bjeli- 
nai, zenicai, zrenjanini és zágrábi 
fiatalok. Elég fiatalok. A tízéves Isak 
Mujagic édesapjával együtt jött az 
akcióra, a 11-éves Mario Coliónak 
itt van a bátyja meg több rokona is. 
Közben egy zagorjei népdalt hallunk, 
majd humoreszk következik: „Nem 
érint a benzinhiány, mert nincs au
tóm, a lakbér, mert nincs hol lak

-  Dehogyis, csak a bútort osztot
tuk.

A két homlok közé szorított tojás
sal való táncolás a műsor végét, 
egyben a takarodó közeledtét jelzi. 
És most eljön Salko Klimentló ideje, 
aki elhatározta: véget vet a lopó ga
rázdálkodásának. Többen látták 
már, amint farmernadrágban, piros 
ingben, hajnalban bújik ki az étte
rem ablakán. Igaz, csak kenyeret 
eszik, de hát nem attól tolvaj a tolvaj, 
hogy mivel táplálkozik, (gy aztán Sal
ko elhatározta, hogy alvás ide vagy 
oda, de ő lesbe áll.

KOMÁROMI Ákos
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FÉNYBEN
sti csend borult a tájra. Az 
öreg ugyan még szöszmö- 
tölt az ólaknál, mire azon

ban két akácfa lombja között 
megjelent fényesen a hold, ő is ab
bahagyta, s előrejött a házba. Haj- 
lottan, hosszan lelógó karokkal.

Nem volt beszédes ember, így 
arról se szólt, hogy délután itt járt 
egy asszony, s a fiát kereste. Leku
porodott a konyha sarkában a 
sámlira és kukoricát kezdett mor
zsolni. De egyre csak a fiatalasz- 
szonyra gondolt, hogy mit akarha
tott. A fia most már rég megjött 
a határból, ki-be járkált, egyszer 
dühösen rászólt a gyerekre: „Te, 
ha még egyszer meglátom, agyon
csaplak!”, máskor félhangosan 
fütyülni kezdett, csak úgy magá
ban, mint akinek hirtelen jókedve 
támadt. Felesége néha ránézett, 
ahogy jött-ment a dolga után, 
mint minden este lefekvés előtt, de 
nem szólt hozzá. Odabenn a szo
bában felhyögött olykor az öreg
asszony Jézus szentséges szíve 
alatt, kinn meg úgy ugatott a ku
tya, hogy ki kellett menni, meg
nézni, mit ugat.

-  Mész hátra! -  mordult rá az 
öreg, s amikor visszajött, már-már 
ott tartott, hogy mégiscsak meg
mondja azt a délutáni fiatalasz- 
szonyt. De a menye a gyerekkel 
volt még elfoglalva, a lavórba ál
lította, lefürösztötte, lapos kézzel 
az ülepére paskolt, aztán megcsó
kolta. Sehogy sem akart elvonulni 
vele, hogy ő magára maradt volna 
a fiával.

Aztán mégiscsak öreg este lett, 
a konyhában ott volt az ő fekhe
lye, gondolta, majd másnap újra 
beállít az az asszony, minek szól
jon, s lefeküdt ő is. De elaludni 
nem bírt.
c. -  Kár, hogy nincs itthon -  
mondta a fiatalasszony - ,  mert 
nagyon szerettem volna beszélni 
vele. És egy üzenetet hagyni. Amíg 
nem késő.

Fehér selyemblúz volt rajta, nem 
nagyon kihajtott gallérral, kék 
szoknya, a haja hullámokba sütve, 
s a tekintete kedves és barátságos. 
Mély hangja volt, de mégis dalla
mos és meglátszott rajta, hogy vá
rosi nő.

-  Mit mondjak neki, ha megjön?
-  Semmit! Aki elkerüli a mi 

utunkat, csak egy ideig mehet a 
maga útján, aztán úgyis találko
zunk vele. Mert csak az az egy az 
igazi út!

-  Felesége van meg egy kisfia -  
mondta válaszul az öreg. Hátha 
még a városból való volt az isme
retsége a fiával. Mert ott minden

féle nővel összeakad az ember. De 
ha egyszer házas már, minek jön
nének utána.

Csakhogy ez azért nem úgy né
zett ki, mint aki utána megy a fér
fiaknak. Az olyan jófélének a sze
me is másképpen áll. Volt neki is 
egy olyan donyesza, mikor benn 
szolgált, mint berendelt kocsis a 
tekintetes úrnál. Miket tudott az 
súgni este a fülébe, miután been
gedte magához! Hanem aztán 
amikor vissza kellett jönnie a 
pusztára, hamarosan talált magá
nak más legényt.

Ez úgy nyitott be, ez a fiatal- 
asszony, mint a toliszedők, vagy 
a vörös hajú trieszti asszony, aki 
után Suta Jani, a félkegyelmű 
csámpás legény viszi házról házra 
a hatalmas táskát, mindenféle kö
tött holmival tele. De ez üres kéz
zel jött, szelíden és csendesen nyi
totta rá az ajtót. És hogy milyen 
üzenetet akart átadni, rejtély ma
rad, hacsak nem jön megint. A be
széde meg olyan volt, mint a bib- 
liás borbélyé, aki egy napon be
húzta műhelye fölött a réztányért, 
bezárta az ajtót örökre, mert ál
mában megjelent előtte földig érő 
fehér palástban és vakító fényben 
az Öregisten, s attól kezdve semmi 
mással nem törődött, csak járta 
a házakat és arról beszélt, hogy el
jön a világ vége.

-B é k e  velünk! -  mondta a fia
talasszony köszönésképpen, s 'ő 
még utána nézett, ahogy libegő 
járással a magas sarkú szandál
jában kilépett az ajtón. Neki egy 
villányi széna volt a kezében, ki se 
kísérte, csak állt és nézte.

Talán ez is ilyenféle üzenettel 
jött.

De akkor miért a fiához, miért 
nem az öregasszonyhoz, aki há
rom éve nyomja az ágyat és se élő, 
se holt, csak jajgat folyton és azt 
kiáltja egyre:

-  Jaj meghalok, meghalok! Meg
lássátok, meghalok! De jobb is, 
ha meghalok!

-  Most akarsz meghalni? -  állt 
oda az öreg egyszeribe haragosan 
és megrémülve. -  Mért nem haltál 
meg húsz év előtt, mikor még nem 
voltam ilyen öreg!

Mert nagyon félt egyedül ma
radni a fiatalokkal. Amíg az öreg
asszony megvan, addig ez még az 
ő házuk, az ő szegénységük. Amint 
azonban meghal az asszony, akkor 
ő már csak olyan lesz, amint akit 
kegyelemből tartanak.

Erre a gondolatra végleg kiment 
az álom a szeméből, s csak hány
kolódott a kékcsíkos dunyha alatt. 
A menye nem volt rossz hozzá,

csak nem szerette. Csendes terem
tés volt, mégis úgy járt-kelt a ház
ban, mintha az övé lett volna, a fia 
meg hagyta. Amilyen nagy, erős 
ember volt, úgy húzta meg magát. 
Akármilyen nagy hangja volt, a 
felesége szavára hallgatott.

-  Maradt még a tatának pálin
kája? -  fordult hozzá tegnap is a 
menye, s a kérdésben szemrehá
nyás is bujkált, ami nem kerülhette 
el az ő figyelmét. -  Meggyet aka
rok eltenni benne!

Evvel is úgy volt, mint aki elszá
molással tartozik. Pedig az ő öreg 
fáiról való volt a lehullott gyü
mölcs, ő gondozta a cefrét, s tolta 
el talicskán a tele hordót kifőzni.

Most iszonyúan megkívánta. 
Pedig csak reggel szokott egy na
gyot húzni az üvegből, napközben 
eszébe se jut. De akkor iszik, ami
kor akar. Joga van hozzá, hiszen 
az övé. Le is szállt most az ágyról, 
kiment a holdfényes udvarba, kö
rülnézett az éjszakában, mintha 
nem a saját házában lett volna,

tényleg nagy fény ömlött el egy
szerre. A kutya elsompolygott, 
csak a borbély állt kimagasodva 
az esti akácfák feketeségéből, s 
egyszer csak ott volt mellette a 
délutáni fiatalasszony, kicsit le
hajtott fejjel, mosolyogva.

-  Miért nem haltál meg húsz év 
előtt?! -  motyogta, s tisztán hal
lotta a saját hangját, olyan sírós 
volt, mint valami gyereké. -  Ak
kor még kezdhettem volna vala
mit. Akkor még én lettem volna az 
úr ebben a házban!

A kutya a hangra visszajött, mii 
sem törődve a borbéllyal és a fia
talasszonnyal, mintha ott se lettek 
volna, csak nézett rá hosszan és jó 
időbe telt, amíg eltűnt megint, 
csupán az a fény maradt vakító 
ezüstjével eltakarva a bibliás em
bert, aki el is hallgatott, mintha 
már nem lett volna mit mondania, 
S a fiatalasszony se lett látható 
abban a hatalmas fényözönben a 
földtől fel egészen a magasság°s 
égig-

pedig minden úgy volt a helyén, 
mint máskor is, még a hold is is
merőén tekintett le rá egy fehér 
felhő mögül előbújva. A kamra 
mélyében üres zsákok alatt ott állt 
a fonott üveg. Szájához emelte, 
éppen csak kicsit reszketett a ke
ze. Nagy kortyot ivott belőle. Ej- 
ha! Ez jó volt!

Előbb a kutya állt meg a kamra 
nyitott ajtajában és úgy nézett be, 
mint egy ember. Aztán isten tudja, 
honnan, megjelent a bibliás bor
bély és éneklő hangján elkezdte 
mondani a magáét Jehovárói és

-  Mind megitta a tata? -  ha^a 
szott a menye hangja. -  Mind meê  
itta? Mind megitta? S szavai vissz 
hangjával tele volt az udvar.

Hátrabotorkált a kamra mély 
be. Ott lógtak a kötelek átaly®^ 
a gerendákon. Egyet lehúz0 ’ 
hurkot kötött belőle és a nyakó 
akasztotta. Volt ott egy öreg sz ’ 
arra ráállt, aztán kirúgta nnae 
alól. a

A kutya nyüszítve m e n e k ü l  

házába.

HERCEG Jó"0'

1984. augusztus 24.
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ELADÓ AZ EGÉSZ VILÁG
Egy nap az ócskapiacon

EGYSZERŰEN felülünk a város 
központjában az 5-ös autóbuszra és 
pillanatok alatt a hírős ócskapiacon 
találjuk magunkat. Mindössze 20 ré
gi dinárért Európa szívébe poty- 
tyansz, mert a beavatott tudja, hogy 
ezen a piacon miden megvásárolha
tó, amit München áruházaiban, a ná
polyi és trieszti boltokban, Szege
den, Prágában vag> éppen Varsó
ban olcsó pénzért megkaphatsz. 
Szabadkán nem Mutogathatunk az 
idegennek pomp i  tereket szökő- 
kutakkal, hidakat a zúgó folyó felett 
es olyan színházat, amelyben egy- 
egy igazgatót legalább négy esz
tendeig megtűr a társulat. Tehát 
menjünk mütyürt és miegymást bá
mulni az ócskapiacra, ahol a péntek 
? oagy nap, hiszen a romantikus és 
izgalmas zsibvásárnak az alkonyá
ra! nemigen beszélhetünk, éppen el- 
ionkezőleg.

Ott terjeszkedik a piac a Baöka- 
Palya mellett. Madridban a Rastro -  
a használt holmik piaca -  a város 
szívében kapott helyet. A mi szerény 
vasárunk a perifériára szorult. Az 
° reg szabadkai csavargók mesélik, 
hogy egy alkalommal -  vasárnap 
delelőtt is nagy a forgalom a sátrak 
Között -  a versenypályáról átrepült 
a Petty®3, a  leleményes viszontel
adó azonnal felkapta a labdát és jó 
Pénzért eladta. Mi azt se bánnánk, 
na egy derék árus a község vala
mennyi hivatásos labdarúgójának 
atára rátűzné az árcédulát...

*

Hat óra van... és máris csúcsfor
galomról számolhatok be. A Peáöara

atozójában néhány vendég lé
zeng. a  törökmézes -  gyermekkori 
«maink nagyhercege -  álmosan to
porog. Három fiatalember banánt és 
arancsot árul. Piroslik a földieper, 
" eggy és a cseresznye. Mellénk 
lakodik egy Spillane-regénybe illő 

aiv'lági fickó.
~ ^ an forintom -  súgja bizalma

im  -  Harminckettőért adom. Csak 
magának...

Megyünk a zöldségpiacra. Varázs- 
aios világ tárul elénk. 30 -40  deka- 
g ammos paradicsomok, hosszúra 
megnyúlt paprikák, sárgarépa, 
frle még szebben dalol a rigó,

ssen csupált zöldség. A gazdag 
nn *  i ■terített asztala. Árulnak csi- 
p 90 kiscsibéket, jércéket, nyulakat 
u^a'am bokat. Mondanám Kubát 

_ bácsinak -  ott sétál a mester
kj. °9y a szemtanú örömével örö- 
d meg a látványt a jövőnek. Ér- 

Boldog tartomány és több 
z boldog vásároló, mert az a gya- 

aatn’ . 9y 3 P'acra csak azok láto- 
e ^ e l .  akiknek tömött a pénztár- 
Q ', Éppen a bodzapálinkás üve- 

méricskéljük, amikor ismét 
'enk surran a forintos pali. 

koeu ^minckettőért adom -  erősza- 
p -  Csak neked. 

qv.,^, af ! Mi már régi ismerősök va- 
A p |O M te9eznek' Megyönk tovább.

bolhapiacon árulják. Csokoládé 
nincs. Az egyik elárusítóhelyen hihe
tetlen összevisszaságban ott hever 
mindaz, amit egy kisebb szegedi áru
házban megvásárolhatunk. Egy fia
talember letesz a pultra négy cso
mag ALVARADO-t. Mindössze 2000 
dinárért -  van szíve -  árulja a mi
nőségi kávé kilóját. Nyúlok a pénz
tárca után, de az aranysárga csoma
gokat pillanatok alatt széjjelkapkod
ják.

A nap felkapaszkodik az égre, 
majd elered az eső. Senki sem moz
dul a helyéről. SHARP-rádiók min
den mennyiségben. A vásárlójelölt 
szellemeskedlk. Megkérdi az árus
tól:

-  Mennyiért vesztegeti?
-V ih e ti 35000-ért. Ez az utolsó

ár... ne is próbálkozzon meg alku
dozni.

-  Milyen piac az, ahol még alku
dozni sem lehet?

-  Vámot is fizettem érte. Viszi?
-  Csak abban az esetben, ha ez a 

rádió jó híreket mond be, hehehe...
Az árus elfordul. Nem érti a tréfát. 

Új és régi hanglemezeket is kínál
nak. Nena-LP 2000 dinár! Németor
szágban a pacsirta hallatlanul nép
szerű és a lemez 27 márkába kerül. 
Gyors fejszámolás: 27 márka 1350 
dinár. Majd csak forgalomba hozza 
fráulein Nena lemezét a Jugoton Is. 
Mi türelmesek vagyunk...

A pokrócra dobott könyvek között 
matatunk nagy-nagy buzgalommal, 
amikor régi ismerősünk megint a vál- 
lamra ejti a kezét. Most már hango
san közli velem:

-  Van forintom, hallod-e? Megka
pod harmincegyért.

Legyint és elsomfordál. Nem taga
dom: Edgár Wallace-krimik után

nyomozok, de eredménytelenül. A 
pengős és félpengős regények agyon- 
rojtolódtak, megsemmisültek. Mégis 
felfedezek az újabb kiadványok kö
zött egy 1928-ban nyomtatott sárga 
fedelű könyvet. Cím: Válogatott szit
kok és káromkodások. Színes ké
peslapokat Is árulnak. Fénytelenek, 
kopottak, piszkosak... rajtuk a lepe
csételt bélyeg és az „édesnek" írott 
üzenet. Intim vallomások, frja az 
egyiken: „Csókolom a nagymamit, a 
nagytatit, Piroskát és mindenkinek 
jó egészséget kívánok. Mi nagyon 
olcsón nyaralunk a Pityúval Dub- 
rovnlkban...”

Ez egy tudományos-fantasztikus 
színes képeslap.

Szemerkél az eső. Brandy of 
Fr^nc-ot kínál egy hölgy. Mindössze 
4000 dinár (?). ÓPIUM' parfüm 7000- 
ért. Egészségügyi óvszerek Angliá
ból. Minőségi sex... Három kitömött 
hörcsög pipával a szájában. Órák, 
öngyújtók, kézbalzsam, BAC frlsch 
deo... meg egy gázálarc. A farmer- 
nadrágot olcsón árulják, de a kutyá
nak se kell. Hajnalban még úgy lát
szott, több az eladó, mint a vásárló, 
de most fordult a kocka. Tolongva, 
lihegve törtetünk előre. Valamit még
is jó volna vásárolni azért. Az árny
ként a nyomunkba szegődő pasas 
még egy alkalommal próbálkozik a 
lehetetlennel. Az ár változik. Har
mincért kínálja a forintot...

Érdekes mesét hallunk a piacok
ról. Megérkezett szép városunkba az 
a polgártárs, aki mintegy harminc 
esztendővel ezelőtt letelepedett va
lahol Ausztráliában. Egyenesen a 
régi zöldségpiacra rohant. Otthon 
megkérdezték tőle:

-  Hoztál valamit a zöldségpiacról, 
Jimmy?

Mire Jimmy:
-  Ott most nem zöldséget árulnak, 

hanem autóbuszokat.

H rendszámtáblás gépkocsi tűnik 
fel. A piaci népség megrohanja a 
testvérvárosból valókat. Nyílik a cso
magtartó. Szalámirudakat lóbálnak, 
egy sajt elgurul, gyermekcipő, alsó
nemű cserél gazdát. A szögedi láza
san számolja a dinárt és érdeklődik, 
hogy hol lehet vinyákot kapni. Csuda 
izgalmas hajszákat látunk a gépko
csik körül. Egy-egy ügyesebb nagy
főnök taxival hozatja el magát a piac
ra, de rendőrkocsiban távozik. A fe
ketéző öt kilométerről felismerhető. 
A lábán csehszlovák cipő, a harisnya 
román. Az inge német, de a nyak
kendő olasz. DUNHILL cigaretta a 
szájában. Úgy sétál a pultok között, 
mint egy földbirtokos, akinek délben 
a tükrös vendéglőben a primás el
húzza a nótáját. A szerény lengyelek 
eltűntek, és egyáltalán az az érzé
sünk, hogy a térség valamelyest 
megtisztult. Jó, hogy van nekünk egy 
ilyen vásárunk, mert ott megtalál
ható minden, ami egyébként nincs.

Veszettül perzsel a nap. Már-már 
elhagyjuk a vásárt, amikor hű bará
tunk megszólít.

-Vegyél márkát. Csak neked... 
ötvenöt.

-  Az előbb forintot árultál -  mon
dom.

-  Hol van már a tavalyi hó? Elad
tam a forintot és vásároltam dollárt. 
Jó boltot csináltam. Túladtam a dol
lárokon és vettem márkát... ötven
négyért adom.

-  Mit csinálsz azzal a pénzzel, 
amit a márkáért kapsz?

-Veszek forintot...
Igen... itt eladó az egész világ. 

Ez a vacak? Egy fityinget se adok 
a lőporfüstös hordón csücsülő vilá
gunkért, de azért vissza kellene for
dulni. Miért ne vásárolnám meg a 
Válogatott szitkok és káromkodások 
című könyvet? Szükségem van rá, 
ha majd küldi az Elektrovojvodina a 
számlát.

BARÁCIUS Zoltán

rizses cukortábláját is a

augusztus 24.
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A második front (4.)

Az invázió

1944 májusában a nyugaton állomásozó né
met hadsereg létszáma elérte a hatvan hadosz
tályt, de a visszahelyezett egységek nagyrészt 
gyenge alakulatból álltak. Az első hetekben ez 
még elég nagy fölényt jelentett, hiszen az invá- 
ziós erők csak két hónap múlva rendelkeztek 
negyven hadosztállyal. A támadók azonban 
tudták, hova összpontosítsák erőiket, míg a né
met hadosztályok a Földközi-tenger térségétől 
a holland partokig voltak szétszórva. A légi 
fényképek áprilisban arról számoltak be, hogy 
a németek elkezdték a normandiai partok erősí
tését. Tengeri, víz alatti akadályokat építettek. 
Űj hadosztályt vezényeltek ebbe a térségbe. Az 
erősítések némi riadalmat keltettek a szövetsé
ges hadvezetésben, nem tudhatták, hogy a né
metek nem fedezték-e fel szándékaikat. A hat
van német hadosztályból 15 gyalogos és 3 pán
célos hadosztály állomásozott a Szajna és a 
Loire között, de csak nyolc volt Normandia tér
ségében. A partraszállók az „N-napon” szintén 
nyolc hadosztályt vetettek be, így az első napon 
erőegyensúly alakult ki, amely az előzetes szá
mítások szerint még 10 napig a csapatok számát

1944. június 6-án a hajnali órákban mintegy 
száz kilométer szélességben öt partszakaszon 
indult meg a partraszállás. Az úgynevezett 
Utah-szakaszon az amerikaiak értek el legha
marabb eredményeket. Felvételünk is ezen a 
szakaszon készült: sebesült bajtársuknak ame

rikai gyalogosok nyújtanak segítséget.

illetően 50 százalékos német fölényig módosul
hatott. A szövetségesek tengeri fölénye azon
ban vitathatatlan volt. A mintegy 5000 külön
böző fajtájú és méretű szállítóhajójukkal, a tér
ségben tevékenykedő 7 hadihajóval, 27 cirkáló
val, több mint 100 rombolóval a németek mind
össze 15 rombolót, néhány tucat tengeralattjá
rót és kisebb hajót tudtak csak szembeállítani. 
A valaha félelmetes tengeralattjáróik ekkor már 
nem jelentettek nagyobb veszélyt. Ami a légi
erőt illeti: az 500 német gép sem jelentett 
lényeges veszélyt a többszörös túlerőben lévő

mm 
—  .................

szövetségeseknek. A német légierő sem a hajó
kat, sem a partraszálló alakulatokat nem tudta 
támadni, azaz lényegesebb szerepük a hadmű
veletek alakításában nem volt.

A német hadvezetés ezenkívül erősen lebe
csülte az inváziós veszélyt. Úgy vélték, hogy au
gusztus előtt egyáltalán nem kell számolniuk a 
támadással. A június 5-i német jelentések is 
határozottan leszögezték, hogy a rossz idő miatt 
egyáltalán nem fenyeget az invázió közvetlen 
veszélye.

Megnyílik a második 
front

A németek nem várták a partraszállókat, pe
dig a döntés már megszületett: az invázió június
6-án megindul! Bekövetkezett az, amit a német 
vezérkar mindenáron szeretett volna elkerülni. 
A Harmadik Birodalom haderői egyszerre, két 
arcvonalas háborúra kényszerültek. A Vörös 
Hadsereg 1944 nyarán az ellenség arcvonalá
nak feldarabolására, csoportosításainak szét
zúzására egymást követő csapást mér, Angliá
ban pedig, amint azt Eisenhower tábornok, a fő- 
parancsnok összegezte, az Északnyugat-Európa 
elleni invázióra a következő alakulatok álltak 
bevetésre készen: 17 brit birodalmi hadosztály, 
köztük 3 kanadai; 20 amerikai hadosztály; 1-1 
francia és lengyel hadosztály; 5049 vadászre
pülőgép; 3467 nehézbombázó; 1645 közepes és 
könnyű bombázó, valamint torpedóvető repülő
gép; 698 egyéb harci repülőgép; 2316 szállító 
repülőgép; 2591 vitorlázó repülőgép; 233 nagy 
hajó, amely képes volt harckocsikat és nehéz 
tehergépkocsikat közvetlenül partra tenni; 835 
partra szálló jármű; 6 csatahajó; 22 cirkáló; 
93 torpedóromboló; 159 kisebb hadihajó, nem 
számítva a torpedóvetőket, gyorsnaszádokat, 
aknarakókat és 255 aknaszedő hajó.

Eisenhower szerint az invázió megkezdésének 
napján az expedíciós erőkhöz beosztott száraz
földi, tengerészeti és repülő állomány létszáma 
2 876439 tiszt és katona volt azzal, hogy az 
USA-ban újabb 41 hadosztály állott készen ar
ra, hogy felszerelésével és készleteivel együtt 
behajózzon, mihelyt az angliai és a kontinensen 
birtokba vett kikötők fogadni tudják őket.

Elérkezett a nagy nap. A rádiók elkezdték su
gározni az előre közölt jelszavakat. A partra
szállás megkezdését ez volt hivatva jelezni: 
„Meleg van Szueznél!” Inkább az éjszakai 
órákban, mint hajnalban megindult a hosszú 
idő alatt jól előkészített támadás.

Hitler még mindig attól 
tartott...

A hajnali órákban két hullámban, több mint 
ezer repülőgép bombázta a német part menti 
állásokat. A szövetséges'flotta közeledett a nor
mandiai partokhoz. Agyútüzet nyitottak a hadi
hajók. Hajnalra a kisebb partra szálló hajókból 
és járművekből megkezdődött a gyalogosok, a 
páncélosok és tüzérek kirakodása. A helyzet za
varos volt. A nyugati német erők főparancsnok
sága kiadta a parancsot az ellenakciókra. Ez 
azonban a partraszállást már nem akadályoz
hatta meg.

Mintegy száz kilométer szélességben öt part
szakaszon indult meg az angol-amerikai csapa
tok partraszállása. A katonák egy része a ten

geribetegségtől legyengülve vergődött a partra. 
Az amerikaiak 70 000 embert, tőlük nyugatra az 
angol-kanadai csapatok pedig 85 000 főt tettek 
ki a szárazföldre. Az öt partszakaszból a leg
nyugatabbra elterülő úgynevezett Utah-szaka
szon értek el leghamarabb eredményeket. Az 
amerikaiak itt már reggel 8 órára 3 kilométer
re behatoltak az Atlanti falba. Beigazolódott, 
hogy az Atlanti fal, amelynek bevehetetlenségét 
a göbbelsi propaganda évek óta harsogta, ko
rántsem félelmetes erődítménysorozat. Igaza 
lett Runsdstadt német parancsnoknak az erő
dítménnyel kapcsolatosan -  igaz, hogy ezt csak 
később írta le -  „Elől semmi, hátul semmi, az 
egész csak szemfényvesztés. A legkedvezőbb 
esetben is 24 órai akadályt jelenthetett a tá
madók számára. S ha egyszer áttörték, mivel a 
tenger felé fordult, az egészet hátba támad
hatták, és így teljességgel értéktelenné válha
tott.”

Az angol csapatok közvetlen feladata nehe
zebb volt, mint az amerikaiaké. Három kis híd
főt létesítettek, de Rommel közelben állomáso
zó egyik páncélos hadosztálya támadásba len
dült ellenük. Az ejtőernyősök is csak részben 
tudták teljesíteni feladatukat. A rossz idő és 
a német légvédelem szétszórta őket. Az első nap 
eredményei közé tartozott, hogy mintegy 200 000 
angol-amerikai katonát -  csaknem 10 000 halott 
és sebesült elvesztése árán -  sikerült partra ten
ni. Hitler június 6-án délután engedélyezte a 
tartalékok bevetését, de nem egyezett bele a 
Pas-de-Calais térségében tartózkodó német csa
patok meggyengítésébe, mivel még mindig attól 
tartott, hogy Normandiában csak elterelő had
műveletről van szó, s a fő csapás csak ezután 
következik.

Emberi történetek sora
A partraszállás- első hadműveletei ötnapos 

kemény küzdelem után sikerrel befejeződtek. 
Keresztültörték a német védelmi vonalat. Az 
angol-amerikai csapatok csaknem 150 kilomé
ter hosszú és 30 kilométer széles parti sávot 
tartottak kezükben, és öt nap alatt tizenhat 
hadosztályt tettek partra.

Ezek voltak a második fronton elért első harci 
eredmények. Természetesen sok történet ma
radt fenn ezekről a napokról. Comelius Ryan 
gyűjteményéből idézünk néhányat,

. . .Az ejtőernyősöket szállító egyik gépen Er- 
nest L. Gee őrmester elbeszélése szerint egy 
Huth nevű katona azzal vezette le valamelyikük 
idegességét, miközben a repülőgép körül a né
met légvédelmi ágyúk lövedékei robbantak, 
hogy utánozni kezdte Roosevelt elnököt. Az 
egyik híres beszédéből idézett; „Barátaim, újra 
meg újra megismétlem, hogy az önök fiai, meg 
az én fiam sohasem fognak idegen földön har
colni! ”

...W alter Evers főhadnagy azzal heccelte a 
gépen Earl Schmidt hadnagyot, hogy a németek 
mindent tudnak az invázióról, még azt is, hogy 
kinek hol kell földet érnie. „Bizony, ahogy te 
földet érsz, jön egy marha nagy német és ránéz 
az órájára, hé, Schmidt hadnagy, hol késett, már 
két perce itt kellett volna lennie, aztán puff, te 
meg kinyiffantál! ” Schmidt hadnagy, aki akkor 
23 éves volt, évtizedek múltán is élesen emléke
zett ezekre a szavakra, mert Evers főhadnagy 
abban a pillanatban, ahogy földet ért, halálos 
lövést kapott.

A BEFEJEZŐ RÉSZBEN: 
Helyzetüket konszolidálták -  az elfeledett 

hajó -  A leghosszabb nap -
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Letajev-show az Adrián
Az opatijai Adriatic nagyszálló 

bejáratánál szembetűnő tábla hir
deti az éjjeli bár műsorát. Rajta 
űznyelők, bűvészek és az ilyen 
filyeken elmaradhatatlan vetkő

z ö k  színes fényképei.
t  ^  bűvészt keresve találtam meg

AJEV Mihajlót, aki néhány 
szó után mindjárt készségesen 
rAállt a beszélgetésre.

-  Mióta csinálja? -  tettem fel 
ezdetnek a kérdést szállodai szó
jában, ahol az ágyra helyezett 

nagy bőröndjéből képeket és eddi- 
§* fellépéseit igazoló szerződései
nek egy részét rakja elém.

~ harmincnyolc éve -  mondja, 
lehalkítja a szoba sarkában 

b színes televízió hangját, szem- 
e ül velem és hátát a falnak tá- 
asztja. -  Még 1946-ban kezdtem 

®s szerettem meg a bűvészkedést, 
^hány hónapig egy cirkuszt kö- 

Ve, de már ugyanabban az év- 
(e.n °n<tííó előadást tartottam. At- 
z k ve Mindig önállóan dolgo- 
? ,' kezdetben egész estet betöltő 

^adásokat tartottam. Akkor jól 
érrf14’ ^  lS Ehetett keresni, de az 
fői 6?ĉ ® s fokozatosan csökkent, 

e9 a televízió elterjedése után. 
 ̂Usz°tihét éve kizárólag bárok- 
an és éjjeli mulatókban lépek fel. 

lát~ FénykéPem mindig egyedül 
hinc*? Segítője, asszisztensnője

Volt, a feleségem -  válaszolja,
képek után kutatva bőrönd- 

~ akivel tizenegy évig utaz- 
szá T *  e^ t t t t  mindenfelé az or- 

Qban, de azután megszületett a 
vatehol le kellett teleped- 

dék lnost’ a flamrnal együtt, Újvi- 
j ev Azóta műsoromban tel- 

en önmagomra támaszkodok.

-  Az emberek azt mondják, 
hogy a filmszínészek, énekesek és 
az artisták is jól keresnek -  veze
tem be lassan a kérdést, majd a 
mellének szegezem.

-  Hogy az artisták jól keres
nek-e, vagy sem, azt mondja meg 
maga -  teszi elém a legújabb szer
ződést, ami a mostani munkahe
lyére vonatkozik.

Egy fellépés után 1500 dinár jár, 
amiből tíz százalékot elvesz a köz
vetítő, a zágrábi Koncertiroda, így 
végül naponta 1350 dinár jut neki. 
Mivel a hétfő szünnap, ezért ha
vonta átlag 25 napot dolgozik, te
hát körülbelül 35.000 dinárt keres. 
Emellett most teljes ellátást is 
káp, de nem mindig van így. Ha 
azt vesszük, hogy napi félórai 
munkáért kapja meg ezt az össze
get, akkor talán sok, de ha figye
lembe vesszük azt is, hogy ezért 
állandóan külön és távol él a csa
ládjától, akkor már ez a kereset 
nem is látszik olyan nagyszerű
nek, A fellépés díját, helyét és idő
tartamát mindig a Koncertiroda 
szabja meg.

-  Önállóan nem köthetnek az 
artisták semilyen szerződést, csak 
a Koncertirodán keresztül. Sajnos 
ma az ember a menedzserek ké- 
nyekedvének teljesen ki van szol
gáltatva. Mivel a köztársaságok
ban működő artistaegyesületek 
pénzelés hiányában megszűntek 
jó néhány évvel ezelőtt, nem véd 
bennünket senki. Ha dolgozni, te
hát élni akarsz, minden szempont
ból szót kell fogadnod a közvetí
tőknek, ellenkező esetben nem 
kapsz alkalmazást. Velem is meg
történt, ennyi év után, nem is 
olyan régen, hogy önhibámon kí

vül két hónapig nem kaptam fize
tést. Ha szólni és reklamálni me
részelsz, továbbra is -  büntetésből 
-  munka nélkül maradsz. Habár a 
menedzserekkel több évtized óta 
személyesen ismerjük egymást, 
mégsem dolgoztam már 17 éve Új
vidéken, hogy néhány hónapot 
otthon, a család mellett lehessek. 
Sajnos, ez az igazság. Azonkívül 
nincs nyugdíj és betegbiztosítás 
sem, ezt mind egyedül kell fizetni. 
Azt ne is mondjam, hogy az embert 
mindenfelé lenézik. Mert artistá
nak lenni lebecsülendő foglalko
zás. Míg más országokban a hosz- 
szú, évekig tartó munka után ér
demes művésznek titulálják őket, 
nálunk csak legyintenek, ha azt 
mondom, hogy artista vagyok. Az 
ilyen nem lehet normális és becsü
letes ember. Pedig éppúgy, néha 
még nehezebben is megdolgozok a 
fizetésemért, mint az a másik a 
marógép, az íróasztal, vagy a 
nyomdagép mellett.

-  Abbahagyni? -  mélázik el egy 
pillanatra kérdésemen. -  Mondja, 
mit tudok én kezdeni 56 éves ko
romban, olyat, amivel feleségemet 
és állás nélküli mérnök fiamat el 
tudnám tartani? Még egy pár év, 
és azután rendesen nyugdíjba me
hetek, annál is inkább, mert már a 
korommal járó betegségek is szo
rongatnak. Addig pedig kibírom 
ezt a szervezetlenséget és fejetlen
séget, ami a szakmával jár.

A bűvészeten belül mindent 
egyforma szeretettel csinál, nincs 
legkedvesebb trükkje, sőt olyan 
se, amit még eddig nem sikerült 
megcsinálnia. Elégedett, és a hát
ralévő időszakban többre a má
gia területén nem is vágyik.

-  Legszívesebben néhány belyei 
fellépésemre emlékezek vissza, 
amikor Tito elvtárs és vendégei 
előtt bűvészkedhettem. Mondha
tom, mindig és mindenütt meg 
voltak velem elégedve, így itt is — 
és bizonyítékul két-három levelet 
nyom a kezembe, melyekben mű
sorát, közvetlenségét és szakmai 
tudását dicsérik.

-  Utánpótlás, sajnos, kevés van, 
habár az emberek újra mind job
ban kedvelik a cirkuszt, az élő elő
adást, meggyőződve arról, hogy 
mindaz, amit a bűvész csinál, nem 
televíziós- vagy filmtrükk, hanem 
látható és közvetlenül érezhető 
csodá. Nálunk nincs tanító, nincs 
iskola és szervezett tanítás, mint 
például a Szovjetunióban vagy 
Kínában. Ha évek folyamán fel is 
tűnik valamelyik tehetséges fiatal, 
közülük kevesen tartanak ki a 
könyörtelen közvetítők hálójában. 
Azt hiszik, hogy ezzel a munkával 
könnyen és gyorsan meg lehet gaz
dagodni, de amikor rájönnek, 
hogy csak közönséges bábok, aki
ket a kíméletlen menedzserek sa
ját zsebük feltöltése érdekében 
ide-oda mozgatnak, akkor gyor
san kilépnek a reflektorfényből, és 
biztosabb pénzforrás után kutat
nak, amelyik nem köti őket a ván
dorbothoz és a bőröndök állandó 
ki- és becsomagolásához. Más ala
pokon jobb jövőt szerintem csak a 
fiatalok tudnának teremteni, 
olyat, amilyet az artisták társa
dalmunkban megérdemelnének, 
mint bármelyik öntudatos, szak
mailag képzett és becsületes mun
kásember.

RÁBAI Tibor

r  mi

HALAM JELEUL
D □

römújsággal jövök!
) Felemelték a viteldíjat a városi köz
lekedésben!

3 én ilyenkor egy darabig olyan nagyon -  
e9észséges vagyok! Mert -  gyalogolok.

Nnnnnna?! Csak nem adok nekik annyit? 
7 f  n  a Pér percért, amennyi idő alatt be kel- 

ne’ hogy szállítsanak a központba...

No, hogy Itt sincs igazam ezekkel a -  per- 
n u >: Hiszen ugyancsak hosszú ideig visz- 

viszegetnek azon a rövidke kis úton.
_ e nem ülök fel nekik és kész! Gyalogolni 
készséges, különösképpen akkor, amikor

egy egész liter tej árát takarítja meg az em
ber oda-vissza...

Engedje meg a világ, hogy a tej egészsé
gesebb, mint a szardínia. Pláne, ha mozog, 
meleg és verejtékezik útközben...

Nekem az az egy beutazás, tejbe átszámít
va, két napig is eltart, kiváltképpen, amikor 
meg vagyok fázva. Olyankor -  teát Iszom.

És EZT most mind ünnepélyesen megkö
szönöm a városi közlekedési vállalatnak, 
amelyik így törődik velem! Köszönöm neki a 
sétát, a tejet, a takarékossági lehetőséget!

Úgy jön, hogy kezet csókoljak neki... De 
hát nincs a közelben, amikor akar vele vala
mit az ember...

Mondom, így gyalogolgattam egy ideig a 
friss reggeli levegőn boldogan, hogy mennyi 
tejem lesz, ha minden elintézni való ügye
mért külön-külön kutyagolok be a központ
ba...

De nem tarthatott sokáig, sajnos.
Mert már nem gyalogolok! Három nap 

után teljesen értelmét vesztette az egész.
Ugyanis ennyi idő kellett, amíg -  megdrá

gult a TEJ!
Ha pedig egy vacak litert sem tudok meg

takarítani, akkor, ugye, nem vagyok bolond 
lekoptatni a sarkamat. Akkor az egész 
rekreáció puszta strapává alacsonyodig ami 
viszont már nem felemelő.

S most megint utazom szépen, kényelme
sen -  autóbuszon.

EZT pedig ezennel megköszönöm szépen 
azoknak a -  TEHENEKNEK...

ENGLER Katalin
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nélkül
z 1911-12-es színházi 
évadban Krémer Sándor 
igazgató a legjobb vidéki 

erőkből válogatta össze társulatát 
és azzal jött be a téli idényre Sza
badkára. A közönség hamarosan 
megkedvelte a színházat, a jó elő
adásokat, és a helybeli társaság 
szívesen fogadott tagjai lettek a 
színház vezető színészei, akik kö
zé Szabó Gyula, a kiváló komikus 
is tartozott. A családok is szíve
sen fogadták be a színészeket. 
Szabó is ily módon ismerkedett 
meg egy helybeli tekintélyes ke
reskedőcsalád leányával, D. Julis
kával. A szimpátiából szerelem, a 
szerelemből házasság lett és a fia
talok hamarosan beköltöztek a 
Posta utcai házba, amelyet a fiatal- 
asszony hozományként kapott. A 
férjét a helyi társaság férfitagjai 
megkedvelték, annál is inkább, 
mert kellemes modorú és kitűnő 
humorú ember volt, akivel sok
sok kellemes percet töltöttek el.

Ebben az időben a palicsi úgy
nevezett Kisvendéglőt Horváth 
Lajos vendéglős bérelte, akinek

konyhája és borai messze földön 
híresek voltak. Ide jártak ki a vá
rosháza magasabb posztot betöl
tő tisztviselői és a kereskedővilág 
tekintélyes képviselői „kvater- 
kázni”. Egyikük magával vitte 
Szabó Gyulát, akit szívesen foga
dott a társaság, no de Szabó is jól 
érezte magát ebben a jókedvű tár
saságban. Számára hamarosan a 
poharak koccintásának csengése 
volt a legkellemesebb zene. Hát 
még a benne gyöngyöző jóféle 
buckái siller!,! Ha csak színházi 
munkája nem akadályozta, min
dig megjelent Horváth Lajosnál.

1912. augusztus 19-én, Lajos 
napján, a vendéglős névnapján 
szintén felkerekedett a társaság, 
hogy a kedves vendéglőst felkö- 
szöntse. Velük tartott Szabó Gyu
la is. A kitűnő vacsora után elkva- 
terkáztak késő éjjelig, de az éjfél 
után fél egykor induló utolsó vil
lamosjárattal hazaindult a társa
ság.

Itt el kell mondani, hogy régen a 
villamos a régi törvényszéknél 
elkanyarodott és a mai Pátria 
Szálló előtt haladt a korzóig, ahol

befordult a régi Kossuth (mai Kid- 
rié) utcába, a városházánál a park 
szegélye mellett elvezető síneken 
ért a Rudics kitérőig, majd onnan 
folytatta útját a Bajai temetőig.

Amikor megérkezett a társaság 
a törvényszék épületéhez, Szabó 
-  aki a posta közelében lakott -  
leszállt, azok pedig, akik a kor
zón, vagy a városháza közelében, 
esetleg a Zombori úton laktak, 
folytatták útjukat villamossal.

Szabó Gyula leszállt a villamos
ról, elővette szivartárcáját és rá 
akart gyújtani. Igen ám, de erős 
szél fújt. Szabó felhajtotta zakója 
gallérját és a posta felé vezető út
nak hátat fordítva gyújtott rá. 
Majd megfeledkezve arról, hogy 
megfordult, spicces fejjel elin
du lt... de nem hazafelé, hanem 
Palics fe lé ... Már vagy fél órát 
gyalogolt, amikor azon kezdett 
zúgolódni, hogy ilyen messze la
kik, de csak folytatta útját. Egy
szer aztán azon kapta magát, hogy 
Palicson van.

Mi mást tehetett volna, felzör
gette az ünnepeltet és k e t t e s 
b e n  f o l y t a t t á k  a k v a t e r 
k á z á s t  reggelig.

Mikor ennek a történetnek a hí
re járt, az egész város kacagott a 
kedves történeten.

i  - o -

Volt a magyar színészetnek egy 
igen érdekes alakja: Féld Zsig-

mond, aki a múlt század hetvenes 
éveiben német színészként került 
Pestre. A német színészet meg
szűnte után -  mivel magyar nőt 
vett feleségül - ,  ott maradt és 
színházat nyitott Budapesten, a li
get melletti Budapesti Színházat, 
amelyet a második világháború 
idején lebombáztak. Féld igyeke
zett elsajátítani a magyar nyelvet, 
de nagyon nehezen ment neki- 
Egyszer például a bohémek ottho
nában, a F é s z e k  klubban ült 
néhány művész társával és egyik 
neves íróról beszélgettek, akinek 
abban az időben nem ment valanü 
jól a dolga... Zsiga bácsi az ő ked
ves magyarságával így szól:

-  Szegény ember, annak se t e j- 
f e l e s  a f e n e k e !

Kiderült, azt akarta m o n d a n i ,  
annak sem fenékig tejfel az élete.

Egyszer nyáron valami operettet 
próbáltak a színházban és Zsiga 
bácsi ott üldögélt ligeti színházá
nak első sorában, figyelve a pró
bát. Egyszer csak észrevette, hogy 
a dobos nem dobol. Leszólt hozzá 
a zenekarba:

-  Sie! Hallja csők, mért nem 
jáccadozza móka, mikor própa 
fan?

-  Kérem, igazgató úr, nekem itt 
nincs dolgom, szünetem van.

-  Á, nincs szinet! Nálam télen 
fan szinet, nyáron tolgozung. Mó
ka csak toboljonü ... -  válaszolt 
Zsiga bácsi mérgesen.

GAR AY Béla

Páratlan feleség
szelíden és szépen hangzó cím az 
élet egyik furcsa tréfáját fejezi ki. Jélen 
esetben azt jelenti, hogy egy András 

nevű embernek volt egy szép fiatal felesége, aki 
számára páratlan volt minden értelemben. Ő 
volt az első, a harmadik, és az ötödik felesége. 
Ezért a férje is csak úgy hívta: PÁRATLAN FE
LESÉGÉ

Annyira tetszett neki ez a játék, hogy tervbe 
is vette: 6 lesz majd a hetedik és talán a kilen
cedik felesége is. De a sors sajnos ezt nem 
engedte meg. Az ötödik házasság után nemso
kára meghalt, így ennek a páratlan feleségnek 
csak az ötödik kézfogóig tartott a karrierje.

Amikor egyszer találkoztam ezzel a páratlan 
feleséggel, így mesélte el nekem a történetét:

„Az első házasságomat nagyon gyorsan 
nyélbe ütöttük.

Nagyon megtetszett nekem ez az ember. Ked
ves volt, jó volt és mindig szépen tudott beszél
ni. Mindent elhittem neki, így hát nem is csoda, 
hogy egyhónapi ismeretség után feleségül 
mentem hozzá. De hát az ördög neki sem ha

gyott nyugtot és nemcsak nekem mesélt szé
peket, hanem más nőket is szédített. Amikor 
egyszer rajtakaptam egy másik nővel, azonnal 
elhagytam, ő  pedig mindjárt elvette feleségül.

Néhány hónap múlva eljött hozzám. Olyan 
szépen, szívhez szólóan beszélt és megbánta 
a bűneit, hogy mindjárt megbocsájtottam neki. 
Azt mondta, csak azért esett ebbe a bűnbe, 
mert az a nő mindjárt vetkőzni kezdett, amitől 
azonnal elvesztette a fejét.

így hát újra elvett engem feleségül, és egy 
darabig szépen éltünk. De aztán ismét ráakadt 
egy nőre, aki szeret vetkőzni. Újra elvesztette 
a fejét, és feleségül vette. Ez volt a negyedik 
asszonya.

Néhány hónapig nem találkoztunk. Azt hittem, 
végre megnyugodott és én megszabadulok 
kedveskedő hazugságaitól. De akkor olyasmi 
történt, amire nem számított. Legújabb felesége 
megszökött tőle és Németországba ment.

Éppen ekkor találkoztam az én drága, bo
lond, szélhámos férjemmel. Hát mit is tehettem

volna mást, mint újra hozzámentem feleségül. 
Képzelje el, amikor az anyakönywezető elé 
álltunk, olyan nevetésbe kezdett, amilyenhez 
hasonlót még életemben nem láttam. No aztán 
ezen mindannyian nevettünk.

Két évig éltünk békességben. Azt hittem, 
hogy a férjem megjavult, vagy pedig olyan ra
vasz, hogy új bűneiről nem szerzek tudomást. 
De akkor hirtelen lecsapott rá a sors keze. 
Férjem úgy halt meg az új nő mellett, hogy csak 
a nadrág egyik szárát húzta le és csak fél kar
jával tudta megölelni kedvesét. Szívrohamot 
kapott a nagy izgalomtól és nyomban meghalt, 
így maradtam én végül is az ő utolsó és ötödik 
felesége.

Ezzel véget ért a fiatalasszony meséje. Azt 
mondtam neki, hogy én is szívesen elvettem 
volna háromszor, mert most, harmincévesen is 
nagyon szép. És ezen mind a ketten nevettünk 
egy nagyot.

DÉSI Ábel



84. a bíróság előtt
¡után az 1984-es esztendő bevonult az 
életünkbe -  és még hogy bevonult! -  
nosza gyorsan összeröffentünk, meg- 

hánytuk-vetettük ifjú vétkeit, és máris bevádoltuk. 
Ezúttal valahogy még a bíróság is serényebben fo
gott a dologhoz, mint máskor, így aztán a tárgyalás 
tavaszra máris megtörtént.

Olvassák helyszíni tudósításunkat a tárgyalásról!
Miután a bíróság bevonult, a bíró megnyitotta a 

tárgyalást. Konstatálta, hogy a jelenlevők jelen 
vannak, tehát jogerős határozatokat hozhatnak. 
Aztán bevezették a vádlottat, és megkezdődött 
a kihallgatás.

-  Maga az 1984-es esztendő?
-  Igen.
-N ő s?
-  Dehogy! Éppen a páromat keresem.
-T ehá t páratlan.
-  Legalább is, ami az árözönt illeti.
-  Mikor foglalta el pozícióját?
-1984 . január elsején.
-  A széles néptömegek óhajára, vagy csak úgy, 

érdemei elismerése képpen?
-  Kikérem magamnak! Csak látták volna azt a 

boldog, derűs tömeget 1983. Szilveszter éjszaká
ján! Mind engem várt! Mindenki engem akart!

-  Szegények, ha tudták volna! -  jegyezte meg 
halkan az egyik esküdt.

-  Hát akkor halljuk a vádat! -  folytatta a bíró.
Az ügyész feltápászkodott, megköszörülte a tor

kát, aztán hozzáfogott.
-T iszte lt bíróság! Az előttünk álló vádlott, a mi 

ldei illetőségű fogadatlan vezérlő csillagunk, igen 
felelőtlenül végzi a munkáját. Fütyül a tömegek 
óhajára.

-  Ez rágalom! -  pattant fel a vádlott.
Általános lárma. A bíró kopogtat.
-C sönd legyen! Ha nem lesz azonnal csönd, 

mindenkit eltávolítók a teremből, és egyedül foly
tatom a tárgyalást!

-  Szóval rágalom, azt mondja? -  kérdezte gú
nyosan az ügyész. -  Hát akkor lássuk csak: ki
kérte a tömegek véleményét, például, az árfeloldás 
előtt? Hogy kell-e nekik! He?!

A védő felugrott.
-Tiltakozom! Védencem az objektív körülmé

nyek áldozata! Nem ő fagyasztotta be őket, hanem 
az elődje!

-  ígéreteit sorra nem tartotta be -  folytatta kö
nyörtelenül az ügyész. -  Például az áram új vaj
dasági ára, melyet polgáraink oly hevesen vissza
utasítottak, még ma is érvényben van! Továbbá: 
a gazdaságban az átlagkereset 15800 dinár, a gaz
daságon kívül pedig 17000, holott ez utóbbiak 
keresetének emelkedését tavaly 5 százalékkal 
„visszatartottuk” . Úgy látszik, nálunk sehol sem 
dolgoznak, csak az intézményekben! -  Soroljam 
még tovább?!

-  Ez nem védencem bűne! -  tiltakozott a védő. -  
A munkateljesítmény megállapítása igen bonyolult 
és kényes dolog. Megtévednek néha az emberek.

-  Érdekes, és mindig a termelőmunkás kárára!
-  Ne túlozzunk, kérem!
-  Érdekes, továbbá, hogy az infláció „jóvoltából", 

egyre több pénz folyik be az érdekközösségekbe, 
ő k  azok, akik hasznot húznak a mi szegénysé
günkből!

- A  jogtalanul befolyt összeget letiltjuk! Mint 
ahogy a jogtalanul birtokolt lakást is visszaköve
teljük!

-  Hát! -  szólt gúnyosan az ügyész. -  Csakhogy 
se pénz, se lakás nem kerül vissza soha többé a 
dolgozó tulajdonába. Legalább is ilyesmire nem 
sok példát tudunk. Mindig elköltik valami másra, 
mindig odaítélik suttyomban valaki másnak!

A bíró folytatta a faggatást.
-A ztán , mondja csak, tulajdonképpen hogyan 

is állunk ezzel a „Ha van házad, add vissza a la
kásodat!”  című slágerrel?

-  Honnan tudjam! Nem az én szerzeményem!

Tavaly fütyörészgették, én csak úgy hallottam.
-  Igen? És az idén mi lesz vele?
-  Az idén, kérem, kimegy már a divatból.
-  Hja, elvtársaim, a nagy slágerok hamar kimen

nek a divatból! -  segített bele a védő is.
Miután sorra szedték minden mulasztását, az 

ügyész kérte a bíróságot, hogy az enyhítő körül
mények mellőzésével, a legszigorúbb büntetést 
szabja ki a vádlottra. Aztán a védő kapott szót.

-T isz te lt bíróság -  kezdte. -  Tisztelt gyászoló 
gyülekezet! Védence ártatlan, mint egy ma szü
letett 450 dináros bárányhús. Kérem én, tisztelt 
bíróság, hát lehet egy ma született bárányhústól 
elvárni, hogy rendezze összes gazdasági bajain
kat?! Különben is a rossz társaság az oka minden
nek. Gazdasági tanácsadóinak szaktudása ugyan
is, a szakbizottság szakvéleménye szerint, szak
mát aluli! Különben is, miért nem hozták rendbe 
a bajokat az elődei! A 64., a 78. vagy a 83.?! Miért 
éppen védencem feleljen? Na ugye?!

A bíróság végül, alapos megfontolás után, el
tiltotta az 1984-es esztendőt a kávé-, cukor-, 
étolaj-, hús-, benzin-, villany-, pótalkatrész- és 
műtrágyafogyasztástól.

Az infláció, persze, marad.

KISS István

íme egy szépségtől csepegő cím:
„A földmély vízi ketrecében”.
Folyékony kétrec -  avagy vizi-sízi.

oOo

Pórul járnak-e az árdrágítók?
Erre van egy hivatalos és egy privát 
válasz: NEMI

oOo

Ügyeljünk a gabonafutrinkára!
Jó, de előbb hozzák ide.

oOo

Javul a járdahálózat.
Az út az még kurva.

oOo

Johfürdető Tordán.
Ez lesz a kapura kiírva: 

BEEEEEEEMENET1

• ■    ^
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TUNÉZIAI
Szórakozás

étórai repülés után landolt az Inex Adria 
DC-9-es típusú repülőgépe a karihágói 
repülőtér kifutópályájára. Jugoszláv és 

osztrák turisták csoportja tapssal jutalmazza a gép 
kapitányát a kellemes utazásért. A röptéri busz mo
dern épületig viszi a turisták vegyes csoportját. Ha
marosan átvesszük a bőröndöket és útlevélvizsgá
latra megyünk. Az országba történő belépéskor át 
kell adni a már korábban kitöltött rendőrségi beje
lentőlapot, melyet egy központi adattárolóba táp
lálnak (a gyerekeknek is kötelező). Elsétálva a vá
mos mellett átestünk a vámvizsgálaton. Lent az elő
csarnokban vár bennünket az idegenvezető, aki 
szállodák szerint oszt el bennünket a várakozó 
buszokhoz, s utána ő maga is velünk tart.

„Dobro veöe” -  köszön tiszta szerbhorvát nyel
ven a buszvezető, amin nem is csodálkoznánk, ha 
az illető nem volna arab. Szállodánk 60 km~re van 
a repülőtértől, amit valamivel több mint egy óra alatt 
teszünk meg. Buszunkban már majdnem kibírha
tatlan a hőség. Az út első része a tengerpart mellett 
vezet, másik része viszont egy félszigeten halad át 
a tengerpartig. Mediterráni növényzet húzódik az 
út mindkét oldalán. A forgalom elég gyér, de Nabeul 
városához közeledve mind nagyobb. Már sötétedik, 
mire áthaladunk a városon és a várostól mintegy 
két kilométernyire levő településre érünk.

Farah Club a település neve, több hektárnyi terü
leten mintegy száz kisebb-nagyobb hófehér épület 
helyezkedik el. Két-, három-, négy- és ötágyas stú
diók, bungalók, illetve villák alkotják a települést. 
A bejáratnál helyezkedik el a recepció épülete, mel
lette az autó-, a kerékpár- és csónakkölcsönző, 
a pénzváltó. A közelben van a központi étterem is, 
az aperitív-bár, a lemezklub, a fürdőmedence, a te
rasz, a teniszpálya, az emlóktárgyárus üzlete, a 
játékautomata terem. Maga a település közvetlenül 
a part mentén terül el, így pár percnyire van a 
hosszú homokos, napernyőkkel ellátott, rendezett 
strand. Az épületeket betonjárdák kötik össze, kö
zöttük pedig leander- és hibiskusbokrok, pálmafák 
és ciprusok.

Családunk egy, a település szélén álló bungaló
ban kapott helyet, mely tágas nappaliszobából, 
hálószobából, fürdőszobából és verandából állt. A 

1 nappaliban valamikor konyha is volt, de mivel újab
ban az utazási irodák kizárólag teljes ellátást kí
nálnak, nincs rá szükség.

Hivatalosak vagyunk 
egy italra

Szobáink ablakát (kivétel nélkül minden épüle
ten) erős vasrács díszíti, még a fürdőszobáét is. 
Épületünk kívül-belül hófehérre van meszelve, a 
nappaliban kis asztalkán vázában friss virág várja 
az új lakókat. Fürdőszobánk ajtaján többnyelvű fel
hívás kéri a vendéget a vízzel való takarékosságra. 
Épületünktől mintegy tízpercnyire volt az étterem. 
Kellemes meglepetés ért bennünket, amikor a pin
cér szerbhorvátul szólt hozzánk (később megtud
tuk, hogy a jugoszláv turisták szívesen látott ven
dégek országszerte). Tudatta velünk, hogy három
féle főtt étel közül választhatunk. Sertéshúst nem 
szolgálnak fel, de baromfi- és marhahúst, azonkívül 
halat mindenkor. Közölte velünk, hogy az elfo
gyasztott italt másnap is kifizethetjük, ha majd vál
tunk be pénzt.

Ételeik kicsit szokatlanok voltak. A francia kony
hát utánozzák kisebb-nagyobb sikerrel.

Másnap reggeli után mindannyiunkat itallal (gyü
mölcslével) vendégeltek meg. Idegenvezetőnk Is
mertette velünk a fontosabb tudnivalókat és a ki
rándulások időpontját. Készségesen válaszolt kér
déseinkre.

■

így a földrajzi és történelmi tudnivalókon kívül ér
tesülünk arról is, hogy a csapról való víz nem iható 
(már megérkezéskor figyelmeztettek), csupán a pa
lackozott vizet fogyaszthatjuk. Utasításokat kap
tunk bevásárlással kapcsolatos tudnivalókról, a 
szórakozási lehetőségekről stb. Idegenvezetőnk fi
gyelmeztet bennünket, hogy este csak csoportosan 
hagyjuk el a települést, vagy taxival, a bazárokban 
óvatosak legyünk.

„Sétalovaglás” 
teveháton

Többnyire fürdéssel-napozással töltjük az első 
napot, majd pénzt váltunk. Tunéziában szintén di
nár a neve a hivatalos pénzegységnek, mely ezer 
műimből áll. Értéke megközelítőleg megegyezik az 
angol fonttal (minden pénzen Habib Burghiba elnök 
képe látható). Estefelé melegebb ruhát kell húz
nunk, mivel nagy a hőmérséklet ingadozása. A kel
lemes nappali hőmérsékletet hűvös esti váltja fel. 
Sétálni indultunk a homokos parton, amikor teve
hajcsárok csoportjával találkoztunk. Kizárólag a 
külföldi turisták kedvéért jönnek ide. Hosszú alku
dozás után a család két tevén tesz sétát a part 
menti szakaszon. A gyerekek nagyon élvezték a 
magasban való imbolygást. A teve ugyanis egy
szerre lép a jobb mellső és hátsó lábával -  majd a 
bal mellsőt és hátsót emeli. Nekünk viszont az volt 
fontos, hogy baj nélkül érjünk talajt. Visszaérve 
a településre pár fényképet készítettünk, hogy 
megörökítsük ezt a nem mindennapi élményt. Ké
sőbb' rájöttünk, hogy a rövid séta nem is olyan ol
csó mulatság. Erre a helyre is jellemző -  mint álta
lában a hazai tengerpartra - ,  hogy minél rövidebb 
idő alatt jó sok pénzt kicsikarni a vendégtől.

Tunéziában a szórakozási lehetőségek igen kor
látozottak. Többnyire a szállodákban van rá mód. 
Napközben a homokos strandon lehet fürödni-na- 
pozni, esetleg a nádból készült napernyők árnyé
kában hüssölni. A vízisportok kedvelőinek csóna
kot, vitorlásdeszkát, illetve vízibiciklit kínálnak (a 
megszabott árjegyzék szerint). Nagyméretű me
dencében fürödhetnek azok, akik nem kedvelik a 
tengerben való lubickolást. Közvetlen a medence 
körül napernyők és asztalok vannak, a pincérek pe
dig helybe hozzák a megrendelt italt vagy süte
ményt. Tenisz- és röplabdapályán is játszhat a ven
dég, ezenkívül rendelkezésre áll a játékautomaták
kal felszerelt terem.

Vacsora után a tengerre néző teraszon lehet foly
tatni a csevegést, esetleg a bárban, ahol minden 
este táncmulatságot rendeznek. Vannak, akik a kö
zeli Hammameti szállodákban szórakoznak. Egy
szer volt alkalmunk hastáncosnők rövid műsorát 
végignézni, amit vacsora után rögtönöztek az ebéd
lő közepén. Három nő táncolt köcsögökkel a fején. 
A tetőfokára hágott a hangulat, amikor a vendégek 
közül némelyiket táncra kértek a fátylakba burko
lózó barna szépségek. A többi vendég is remekül 
szórakozott, míg a táncba hívott férfiak a táncos
nő gyors ütemű mozdulatait utánozták.

Nabeul
Reggeli után a közeli városba indultunk. Gyalog 

tesszük meg az utat, amely kaktuszültetvények, 
kertek és vízre szomjas földek mellett vezet. Néhol 
embereket látunk a földeken, kertekben, tőlünk bal-
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ra teve legelészik szabadon. A városhoz közeledve 
áj házakat látunk imltt-amott, de akad köztük még 
épülőfélben levő is. A házak lassan már utcát alkot
nak, mely a Habib Burghiba sugárútba torkollik. A 
sugárút valóságos kontrasztja az imént látott táj
nak, korszerű egy irányú aszfaltburkolatú útjai kö
zött széles sétány húzódik pálmafákkal, fenyőkkel, 
bokrokkal, padokkal a hús lombok alatt. Kétoldalt 
villaszerű házak és állami intézmények húzódnak. 
Szép nagy családi házak kerttel, benne narancs
okkal, kis szökőkuttal, kovácsoltvas-kerítéssel, 
előttük luxusautókkal, személyzettel. Itt laknak a 
módosabb polgárok és a külföldiek is.

Táncba hívtak a fátylas szépségek

Tunéziában nemcsak a régi és az új között fedez
ék fel a nagy ellentéteket, a lakosság életszínvo

nala is ezt tükrözi. A módosabbak itt kényelmes 
.Bte* élnek, de nagyon sokan a létminimum hatá- 
n tengődnek. A központ felé haladva helyezkedik 

váh vast^ ll°m á s , korszerű villanyvonatokkal. Tö
bb haladva egy nagy útkereszteződéshez érünk, 
*>Pén nagy fenyőfa áll, melyet hatalmas váza 

I ® 2’ 'gy jelképezve, hogy Nabeul városa a gö- 
ópsérek és agyagművesek központja, 

ah i ^  ulL|nk a rendőrség épülete előtt halad, 
tu v típusú motorkerékpárokat és autókat lá- 

i Kisebb emeletes házak alsó részén zömmel 
a v ? !^  kaptak helyet, de akad bank, teázó és 
nak S26rtár is- Balra és jobbra kisebb utcák nyíl
i g  szémos üzlettel. Kiértünk egy nagy utcára, me- 

h meglepetten vettem észre, hogy autók, gyalo- 
iárrií^ ibszágok vegyes csoportja közlekedik. A 
Dortó ai'^ b e te t t  haladni, mivel a bazárárusok 
s?. bkájukat kirakták. Nabeul környékén tíznél több 

ioda van. Hetente egyszer tartanak Nabeulban
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tevepiacot, ilyenkor mind a külföldiek, mind a ha
zaiak megtekintik a híres piacot.

A bazárban
Itt a tevével való kereskedés mellett minden más 

jószág is eladásra kerül (juh, öszvér, szamár). A ba
zárban helyezkednek el a gölöncsérek, rézműve
sek, bőrművesek, szőnyegárusok, kínálva a legkü
lönbözőbb hasznos és hasztalan portékájukat. 
Megállni, valamint kézbe venni annyit jelent majd
nem, mint megvenni, mert az ügyes kereskedők 
nyelvi akadályokat nem ismerve kínálják tárgyai
kat. Francia, angol, német, olasz? -  kérdezi a ke
reskedő. Hallván, hogy jugoszláviaiak vagyunk, ki
csit törve, de szerb nyelven üdvözölnek bennünket: 
„zdravo, prijatelji, kupiti, nije skupo!” Kezelésre 
nyújtja a kezét, vállamnál fogva invitál az üzletbe. 
Kis, apró üzletecske, de bőráruval úgymond a pad
lótól a mennyezetig tele. Jugoszláviai vevőről lé
vén szó nagylelkűen enged az árból. Idegenveze
tőnk már korábban kioktatott bennünket, hogy 
ilyenkor csak az összeg egyharmadát kínáljuk, és 
akkor bocsátkozzuk alkudozásba. Ilyen esetben a 
kereskedő középárat javasol, ami még mindig meg
haladja a ténylegest. Ha kitartóan alkudozik a 
vevő, akkor még esélye van megkapni valamivel 
olcsóbban, de ha szégyenlősebb, akkor bizony 
vagy megadja az árat, vagy továbbá!. Mindent meg
tesznek a vevő megnyerésére, ilyenkor, még egy 
nagylelkű árengedményt tesznek, vagy esetleg 
cserét ajánlanak. Igen szívesen cserélnek nyugati 
cigarettáért. Három doboz „Came!” füstszűrös ci
garettáért végül sikerült cserélnem egy kis női te- 
vebőrtáskát.

Egy gölöncsér üzletébe tértünk be. Itt nem volt 
szükség alkudozásra, mivel az idős kereskedő 
tudatta velünk, hogy nála rögzített árak vannak. Va
lójában itt eléggé reális árak voltak. Vettünk két 
agyagtányért. Már csak azért is megérte, mert elke
rültük a szinte rituális alkudozást.

Lent az úttesten haladva ügyesen elkerültük az 
üzleteket, és minden „veszély" nélkül nézelődhet
tünk. Igen meglepődtünk a hentesüzleteken. Für
dőszoba nagyságú üzletekben áll a hentes, és előt
te egy pulton hever a hús. A többi a ház falára vagy 
a gerendára van akasztva. Véres húsdarabok lóg
nak, némelyeken még a bőr és a szőr is rajta van. 
Az ajtó felett marhafej függ, szintén szőröstől- 
bőröstől. Az ajtóra marhatüdő van kiakasztva, me
lyet a légzőcső tart. A tulajdonos néha ronggyal 
hessegeti róla a legyeket. Nekünk európai turis
táknak kicsit visszatetsző látványt nyújt, de idővel 
már nem is figyelünk föl rá. Néhol utcai árusok kí
nálják péksüteményeiket, kenyeret árulnak kis toló
kocsikon.

Buszok tömege 
vesztegel

Egyenletes kopogásra leszünk figyelmesek, ami
kor a rézművesekhez érünk. Az utcán ülve, kis 
véső és kalapács segítségével díszítik a tányéro
kat, poháralátéteket és a legkülönbözőbb tárgya
kat. Sok tányér már előre géppel van megmunkál
va, csak úgymond az utolsó simításokat végzik 
kézzel. Rézmozsarak, kávéskészletek, kancsók, 
nargilek (vízipipák), gongok, tálcák stb. sorakoznak 
az üzlet előtti asztalkán, de bent még akad bőven 
választani való. Az üzletek közé helyenként ven
déglő ékelődik, itt többnyire külföldi turisták a tera
szon ülve fogyasztják italukat. Pihenni térnek be, hi
szen a bazárt járva lejárták a lábukat.

Kisebb térre érünk, itt vége szakad a bazárnak. 
Balkéz felől látható a mártírok emlékműve. Ismét 
árusokat látunk, de itt már többnyire közszükségleti 
tárgyakat, konyhai kellékeket, gyümölcsöt árulnak 
asztalon vagy földön (a szabadkai bolhapiachoz 
hasonlít). Turistákat szállító buszok sokasága 
vesztegel a téren. Egyre több turistával találkozunk, 
hiszen a közelben van a tevepiac, ahova a helybeli 
utazási iroda szervez látogatást. Természetesen 
ahhoz, hogy a piacra bejuthasson a kíváncsisko
dó, előbb egy árusokból álló labirintuson kell át
jutnia.

KISS Zoltán

(A befejező rész következik)

Szegénynegyed Hammamet falai mögött
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Alfredo Bryce Echenique 
(Peru)

AMÉRICA FELFEDEZÉSE
3. (befejező) rész

n  anuár 14-én Manolo frissen és elegánsan 
11 állított be Américáékhoz. Nem felejtett el

V ~ v  egyetlen részletet sem. Két vagy három 
hónapja véletlenül összeakadt az utcán Miguellel, 
aki évekkel ezelőtt az ő környékükön dolgozott mint 
kertész. Miguel elmesélte, hogy most nagyon jól 
megy sora, mert egy milliomos család fogadta fel 
hatalmas üres házuk őrzésére Chaclacayóban. 
Miguel elvállalta a kertgondozást, és mondta Ma- 
nolónak, hogy a kertben van egy úszómedence, és 
hogy a milliomos fia időnként megjelenik fürödni a 
barátaival, ezért a medence állandóan tele van víz
zel. „Érted öregem -  mondta Manotónak - ,  ha egy
szer arra tévedsz...” És megadta a címet. Mikor 
Manolo becsöngetett Américáékhoz, a cím a zse
bében volt.

-  Manolo -  kiáltott fel América, amikor megpillan
totta. -  Hogy megváltoztál.

-  Tegnap levették a kötést. Az orvosok azt mond
ják, hogy teljesen meggyógyultam. (A hegek kér
dését gondosan kerülte, mert lehetetlennek lát
szott, hogy forradásokat fessen.)

Több, mint egy hétig fürödtek naponként Huam- 
paníban. Esténkint, mikor búcsút vett Américától, 
Manolo felkereste Miguelt, aki megmutogatta neki 
az üres, óriási házat. Jól az emlékezetébe vésett 
minden szegletet. Aztán elmentek sörözni, és Ma
nolo elmesélte, hogy felcsípett egy csajt, nem lakik 
messze innen. Egyik este felöntöttek a garatra, és 
Manolo nekibátorodott, és elmesélte Miguelnek, 
mik a tervei. Miguel bánjon úgy vele, mintha ő lenne 
a milliomos csemete. -  Megéred a pénzed, öregem 
-  vigyorgott sokatmondóan Miguel. Huampaníban 
csak úgy nyüzsög az ember, magyarázta Manolo, 
nem tudnak egyedül maradni. -  Megéred a pénzed, 
öregem -  ismételte Miguel. Manolo meg azt mond
ta, hogy semmi rosszra nem kell gondolni. -  Na
gyon szeretem, Miguel -  és gondolatban hozzá
tette: „Nagyon, ahogy régen", mert bántotta, hogy 
megint csapdát állított Américának.

Huampaníba érkeztek.
-  Holnap hozzánk megyünk fürödni -  mondta 

Manolo. -  Elhoztam a kulcsokat.

-  Mehettünk volna ma is -  válaszolta América, 
miközben a női öltöző felé indult.

Manolo a medence szélén ülve várta, lábait a víz
be lógatta. „Fehér fürdőruha” -  mondta magában, 
mikor América feltűnt. Jött, csábos fehér trikójá
ban, és úgy ¡Megette magát, mintha szépségverse
nyen vonulna a bírák előtt. Jött a sörényével... Le 
kellene vágatni belőle, mert olyan... Barna lábai, 
ezekkel a combokkal... még sötétebbek a naptól... 
jól festenének egy szenzációhajhász újság címlap
ján. Szenvedne, ha meglátná América képét újság
papíron, valami hajrá-egyedül faszi szobájának 
a falán. América Manolo vállára támaszkodott, 
hogy lehajoljon és mellételepedjen. Manolo nézte, 
ahogy a medence szélén szétlapulnak América 
combjai, és a víz a lábikráit nyaldossa. Látta az

elszórt pihéket a lábán, és a szőke pihék a sötét 
bőrén valamit elárultak onnan, ahol nem lakik 
tisztességes érzelem... Milyen szomorú elnézni 
ezeket a lányokat júliusi vasárnapokon a chosicai 
Centralparkban, undorító férfiakkal, sárga autóban, 
természetesen a legújabb évjáratúban. Olyankor 
júliusban nem szeretek a parkban járni. Ezek a fér
fiak Limából jönnek, sárga ingben, sárga autóban 
smacizní Chosicába.

-  Nem záródik jól a fürdősapkám.
-  Akkor ne vedd föl.
-  Vizes lesz a hajam.
-  Pillanatok alatt megszárad a napon.

Volt Valami hasonlóság a haja meg a nap közt, 
csak Manolo nem tudta egészen megfejteni, mi.. 
A tigrisek a cirkuszban sárgák, akár a nap, és ez az 
idomári sörény... América kérte, hogy segítse rá a 
sapkát, és míg ezen fáradozott, elképzelte, hogy 
félrecsúszik a keze, és megfogja América mellét; 
a válla América mellett sápadozott... És a hülye
ségem meg milliós fiú baleseti komédiája miatt nem 
mehetek el a régi barrancói strandra, pedig ott a 
Sikló meg a múlt egyéb emlékei, s a közelben a köl
tők háza. Ezek a régi fürdők a fából ácsolt szomorú 
teraszukkal. De América nem illene bele ebbe a 
régi tengerparti légkörbe fehér fürdőruhájával... 
A szexis dolgok olyan maiak, vagy talán nem is, 
csak azért gondolom, mert most fedeztem fel. A fel
fedezésnek semmi köze a szerelemhez. América. 
Nem nézegetem tovább a pihéit... szeretném elsi
m ítani... aranyosan fénylenek. Jól mutatnak a lá
bán, a lábikráján meg a barna combjain.

-  Menjünk vízbe! -  rikoltotta América, és a me
dence széléről becsúszott a medencébe. Manolo 
utána. Mögötte úszott, ahogy az akváriumban úsz
nak a halak, egyik a másik után. Tempózás közbén 
néhányszor hozzáért, akkor eltévesztette a ritmust, 
megállt, aztán újra nekilendült. América elért a 
medence végéhez, és rheg-megfogódzott a pár
kányban. Manolo zihálva szedte a levegőt mellette, 
és América mellét nézte, ahogy kerekedett és la
pult, de csak a kavargó víz volt.

-  Már nem fázom -  mondta América.
-  Én sem -  mondta Manolo, de egyfolytában 

reszketett, és zihált.

-  Elég fehér vagy, Manolo.
-  Alig fürödtem még az idén.

■ -  Én se sokszor. Nekem barna a bőröm. Tetsze
nek neked a kreol nők?

-  Igen -  válaszolta Manolo, és félrekapta a tekin
tetét. -  Ússzunk víz alatt?

Alámerültek. Égett a szeme, de nyitva tartotta, 
hogy lopva figyelhesse Américát. Felbuktak levegőt 
szívni, aztán megint lemerültek. América beleka
paszkodott a lábába, hogy húzássá magát, de Ma
nolo hirtelen megfordult, és szembekerült vele. 
Derékon kapta. América belecsimpaszkodott a kar
jába, és Manolo érezte combjának érintését, miköz
ben félbukkantak a felszínre. -  Kimegyek pihenni -

mondta América, és elúszott a lépcsőig. Manolo a 
nyomában. A vízből szemmel tartotta, ahogy ki
szállt a medencéből, és megfigyelte, miiyen szép 
hátulról a lába. Ahogy a nedves trikó rátapadt a lány 
testére, mintha csupaszon állt volna fölötte. Manolo 
nem szállt ki a vízből. A medence széléről América 
gondterheltnek látta Manóiét, amint ott kapaszkodik 
a lépcső korlátjába... Hihetetlen! Ez ugyanaz az 
alak, aki nap nap után várt rám a San Martin téren! 
Szerencsére befejeződött az iskola, az se érdekel, 
hogy megvágtak, nem is szégyelltem bevallani, mi
kor kérdezte. Az a vézna alak ott lenn, hihetetlen... 
okosnak látszik, jó szövege van, de bátorítanom 
kell. Mikor a balesetet meséli, azt élvezem... Szép 
piros volt az az autó, de ez nem is számít, mert a 
cingár és sápadt formája mellett biztonságot érzek. 
Csak mit fognak szólni a barátnőim, a jó testemért 
meg a szép fejemért jobbat is kaphatnék. A férfiak 
annyi bókot mondanak, még malacságokat is, több 
bókot, mint másoknak, és amikor a szőke, csinos 
Marianával bementünk Limába, nagyobb sikerem 
volt, mint neki, legyőztelek, Mariana. Mariana ud
varlója nagyon jó fej, de Manolo jobban öltözik, le
het, hogy lesznek kellemetlen perceim a bulikon, de 
a barátnőim majd megszokják, hogy az udvarlóm 
nem egy bomba pali. Nagyon jó nálam, sokkal jobb, 
mint a volt udvarlóim, neki nem beszéltem róluk, va
lami furcsa bizsergést érzek, most is, ő meg ott van 
lenn, furcsa bizsergést érzek, fura volt, mikor elkap
ta a derekamat, még annál is jobb, mint amikor 
Raul annyira megszorított.
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-  Le akarsz ülni a padra? -  kérdezte Manolo, 
ahogy feljött a lépcsőn.

-  Le -  válaszolta América. -  Elég volt a fürdés
ből.

-  Siessünk. Amíg más el nem foglalja.
-  Zavar a sok ember. Holnaptól kezdve hozzátok 

járunk fürdeni.

-  Persze. Ott sokkal jobb.
-  Milyen a medence?
-  Jó nagy, és a víz tisztább.
-  Senki se használja?
-  Gondolom, a kertész néha megmártózik.
-  Akkor miért van megtöltve?
-  Néha gondolunk egyet és elmegyek fürödni a 

barátaimmal.

-  Micsoda nagy bulikat csaphattok -  mondta 
América jelentősen.

-  Ne hidd -  válaszolta közömbös hangon Mano- 
'°- Játszotta a szerepét.

~ Mesélhetsz nekem! -  kiáltotta América nevet
ve.

~ América -  szólalt meg kérlelően Manolo. -  
América...

-  Mi van? Akarsz valamit?
'S e m m i...  Semmit... Elgondolkoztam Na

gyon szeretlek. Bár.”

-  Mi van Manolo?
... ~ Semmi a világon. Azt hiszem, elég volt mára a 
késb ő l. Menjünk haza hozzátok.

~ Öltözzünk fel

Manolo előbb elkészült. Mikor América is kijött az 
Előzőből, a piros-fehér csíkos halásznadrágja 
eszébe juttatta América megjegyzését, hogy még 
bem volt benn Limában vásárolni az idei nyárra. 
Minden nadrágja feszült rajta, és most, mikor Cha- 
0|acayo utcáit rótták, mindenki utánafordult, hogy 
me9bámulják a fenekét. „Miért ne?” -  gondolta Ma
nolo. _ Mehetünk -  mondta América, és leindultak 
Américáék háza felé.

Senki sem zavarta őket. A szülők az üzletben vol- 
n (Manolo is rászokott erre az elnevezésre), a 
sgymama meg az emeleten, öreg, nem vállalkozik 
épcsőmászásra. Bementek a nappaliba. Manolo 

^választott néhány lemezt. América bolerókat tett 
• Manolo Américát figyelte. América azt mondta, 
öcoljanak. Mentegetőzött, és a balesetére hivat- 

-|..Zoít "  América erősködött. Beadta a derekát.
nc°ltak. América zihálva szedte a levegőt. Ő pe- 

emiá S2<̂ e pihéket nézte a lány barna karján, és 
ékezett... América behunyta a szemét. Manolo 
arcához simult. América megszorította a kezét, 

lért a lemez. América elmondta, hogy a Majd 
Studod, hógy szeretlek a kedvenc bolerója. 
noio azt mondta, hogy megveszi neki, azzal le- 

d H América szomorúnak találta, de mellételepe- 
d ' Manolo reménytelenül legyintett. América ér- 

'Odött, hogy nincs-e melege, és kinyitotta az ab- 
ját Manolo megragadta a kezét. América a szá- 
rj Hajtotta fel, hogy csókolja meg. Csókolta. Amé- 

a nagyon jól csókolózott.

a rr, A víz akár a kristály! -  mondta América 
l0. edence előtt. -  Nem rossz -  hagyta meg Mano- 

’ °9ta América kezét úgy mondta el, mennyire 
rr ie T '’ ho9y sok rnegbeszélnivalójuk van. El- 
rólaSelt volna mindent, azt is, amit Marta mondott 
hn3 ^ llT1esélte volna, hogy minden tökéletes lesz, s 
szp - ^ ^ ^ 9  annyi mindenben hisz, ami az emberek 
rriin^H* a korral elmúlik. Élmagyarázta volna, hogy 
ho> 6n ^  êsz’ m'nt ’Jégen", bár nem igen talált 

za szavakat, milyen is volt az a „régen” . -

Vegyük fel a fürdőruhát -  mondta América. Manolo 
megmutatta, hol vetkőzhet, ő  Miguel szobájában 
öltözködött. -  Az idő röpül, öregem -  mondta Migu
el. -  Mint a rakéta.

A medence mellé, a fűre terítették le a törülköző
jüket. América Manolo törülközőjére telepedett, Ma
nolo meg Américáéra. Csöndben fogták egymás 
kezét, a nap az arcukat égette. Manolo elképzelte, 
hogy América nagy, fekete szemei is könnyeznek, 
mint az övé. Feléje fordult. Izzadságcseppek gör
dültek le a nyakán. Kedve támadt, hogy megigya 
őket. América arca és szeme jól tűrte a napot: úgy 
fordult a nap felé, mintha semmi sem zavarná. 
Könnyedén maga alá húzta a lábát, és Manolo 
megfigyelte, hogy vaskosabb, mint az övé. Meg
csókolta volna a lábait. Simogatta az alsókarját, és 
érezte ujja hegyén a pihéket. A fehér fürdőtrikó a lé
legzés ütemére emelkedett és süllyedt a lány mel
lén, hasán. Szerette volna rátenni a kezét, hogy 
együtt emelkedjen és süllyedjen vele, de jobbnak 
látszott nem próbálkozni. Ebben a pillanatban Amé
rica felkönyökölt. Centiméterre volt Manolótól, és 
erősen megszorította a kezét. A lábujjhegyével 
megcsiklandozta Manolo lábát. Manolo az arcán

érezte meleg leheletét, amint a mellei sötétbarnán 
kibuggyantak vállai jármából, mintha szabadulni 
akarnának. Majd később beszélünk. Jobb fürödni, 
beleugrani a vízbe. De olyan jó itt... Felugrott, és 
szélsebesen belerohant a vízbe. América felült, 
és utánanézett. -  Gyere! -  kiáltotta Manolo. -  Isteni 
a víz!

América nem tehetett róla. Hallották, mikor Migu
el bejelentette hogy elmegy egy kis időre. Úszkál
tak, úgy kezdődött, mint egy közönséges fürdőzés. 
Maguk sem tudták, mikor kezdődött, és hogy már 
késő volt, mire a víz zavarni kezdte őket. Mert bele
sodródtak, és minden egyéb a semmibe veszett, és 
ők egyszer csak ott találták magukat a medence 
szélén, a füvön. És Manolo csókolgatta, és a hajá
val játszott, ahogy a tigriskőlykök a cirkuszban meg 
az állatkertben játszanak, morognak, és kieresztik a

körmüket, mintha verekednének. América nevetett, 
és hagyta; egyik térdét Manolo lába közé tette; Ma
nolo érezte a lány combjának érintését; fürge keze 
América egész testét végigjárta; és a fehér trikó 
egyszerre akadályozni kezdte, pedig úgy tetszett 
neki. Mintha összebeszéltek volna; Manolo nem 
mondta, hogy lehúzza róla, de América segített 
neki. Az arcát América melle közé fúrta, mintha 
bele akart volna temetkezni, América a térdével 
kereste, Manolo meg lehajolt, és megcsókolta izgé- 
kony hasát: itt is barna, finom bőrét. Aztán rábukott 
meleg testére, úgy ölelte magához, mint a hajó
törött a bóját. Moccanni sem tudott, mert América 
combjai nem engedték. Talán meg is vakult, mert 
már nem látta a füvet, sem América arcát, sem a 
környező bokrokat, csak érezte, hogy minden erő
szakosan és édesen mozog, és már nem hallotta 
América nyöszörgését sem, s egyszerre összecsil
lant minden. Már vége volt, de a föld és a környező 
világ még azután is tovább lüktetett egy darabig alat
tuk.

América sirdogált, ültében nézegette az ölét, és 
szemérmesen takargatta karjával a mellét. Az apá
cákra gondolt és a szüleire, a boltra meg a testvé
reire. Eszébe jutottak a barátnői, egyre nézte az 
ölét, és érezte, hogy újra elönti a forróság. Kívánta 
a szerelmet Manolóval, aki mint a halott úgy feküdt 
mellette, és csak egy vágya volt: bárcsak América 
könnyei a medence vízcseppjei lennének. Megpró
bált nem gondolkozni, mert elfáradt... Hány napot 
viselt el Marta nélkül. Elmondani neki! Mindent! A 
vért is. Elmondani, hogy annyira szomorú vagyok. 
Annyira szomorú. És aztán? Most mi van? Marta 
okos dolgokat fog mondani. Ha férfi lenne, össze
verném. Jobb volna, ha kinevetne, és vége lenne 
az egésznek. Ott. Itt meg. Menj mosdani. Fogd be a 
szád, a büdös francba! Ne nyafogj! Nagyon szeret
telek, most meg olyan szomorú vagyok, azt mond
hatod, hogy torna közben történt, nem jövök töb
bet, mert szerettelek volna. Régen, régen régen. 
Levelet küldeni. Mindent megmagyarázni. Eltűnni. 
A halálba rohanni az új autómmal. Egyszerűen el
tűnni. Marta mondjon el neked mindent. Gyáva! 
Megmondani az igazat. De legfőképp elmenni. Ha 
tudnád, milyen szomorú vagyok, megbocsátanál, 
de sose fogod megtudni, és el is múlik. Igen. Nem. 
Menj. Menj innen egy kicsit. Eriggy. Mire megkötöm 
a nyakkendőmet, már minden másképpen lesz. 
Hazaviszlek. Többé nem látlak. Lehet, hogy már 
a kaputokban rádöbbensz, és holnap elmész nyári 
ruhát venni, én meg nem látom a még feszesebb új 
ruhádat. Hibás vagyok. Fáradt. Öltözködik a szo
bában, a házban. A kertésznek vagyok a barátja, 
a szüleim nincsenek Európában. Talán írok neked, 
América. A nyakkendőmmel. Az apám nincs Euró
pában. Hazugság. Én tehetek róla. Az apám. A 
nyakkendője ott van Miguel szobájában. Hazavisz
lek, América. Boleróidnak a házába, ahol meghal
tam, meg öltem is. Olyan messze van a nyakken
dőm. Meghalni. Lenni. To be: Éveket átaludni. Mar
ta. A nyakkendőm arra, arra, arra, arra.

América öltözködött.

HALÁSZ Tünde fordítása
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30 Forrás

A lkotó  
légkörű  

írótábor

T öbb mint három évtizedes gazdag 
múltja ellenére a Kanizsai írótábor 
léte az idén veszélyben forgott. A 
tartományi művelődési érdekközösség csak 

hosszú huzavona után adta meg a szerény 
anyagi támogatást, s elhangoztak olyan ja
vaslatok is, hogy a nagy hagyományú ren
dezvényt csak minden második évben ren
dezzék meg. Minderről annak idején részle
tesen tájékoztattuk olvasóinkat.

Kanizsa és a Vajdasági íróegyesület hatá
rozottan kiállt rendezvénye -  az ország leg
régibb, s egyik legjelentősebb írótábora -  
mellett, így az idei őszelőn immár harminc- 
kettedik alkalommal jönnek-össze az írók a 
Tisza partján. Jóval kevesebb, mint az el
múlt években, de remélhetőleg így is hasz
nos munkát végeznek majd. A jelek szerint 
az idei program a létszámcsökkenés elle
nére is tartalmas lesz, sőt talán tartalma
sabb, mint korábban volt. Mintegy harminc
öt író -  a tábor régi vendégei, valamint a 
munkában . tevőlegesen, alkotó módon is 
részt vevő írók -  szeptember tizenegyedike 
és tizenhatodika között igyekszik ezt bizo
nyítani.

A gazdag programból érdemes kiemelni 
A vajdasági regény 1983-ban című tanács
kozást, amelyen a jeles kritikusok a Vajda
ságban élő nemzetek és nemzetiségek tavalyi 
regénytermését veszik számba. A tanácsko
zásra szeptember 12-én 16 órakor kerül sor a 
Gyógyfürdőben, a táborlakók és az olvasók 
ugyanitt találkozhatnak este nyolckor a re
gényírókkal. Tizenharmadikán este nyolc 
órakor az Amatőrszínház előcsarnokában 
megnyílik Martin Jónás országos hírű ková
éi cai naiv festő tárlata, utána pedig a szín
házteremben sor kerül a jugoszláviai szlovák 
irodalom estjére. Tizennegyedikén este nyolc 
órakor a hagyományos irodalmi est az öt
venéves Híd jegyében zajlik, majd közönség 
elé lépnek az írótábor vendégei. Másnap dél
előtt tíz órakor Kanizsán tartja plenáris ülé
sét a Fórum Könyvkiadó mellett működő 
Alkotók Gyűlése, majd a Szemtől-szemben 
elnevezésű rendezvény keretében az írók 
ezúttal a Laták István utca lakóival talál
koznak.

Az írótábor vendégei ezenkívül a szoká
sukhoz híven mindennap ellátogatnak az 
iskolákba, a munkaszervezetekbe, író-olva
só találkozókon vesznek rész a környező te
lepüléseken.

A 32. Kanizsai írótábor ha tömegesség, 
látványosság tekintetében el is marad a ko
rábbi évek írótáboraitól, tartalmasság, mun
kajelleg, alkotói légkör tekintetében minden 
bizonnyal eléri, sőt talán felül is múlja azok, 
színvonalát.

d. k.

 Ü L
  . . . . . .  ^

Mini Rula 
Szabadkán (2.)

sikeres filmsorozat jó ötletét s elgondolá
sát némileg megzavarta egy technikai jelle
gű félreértés (vagy mulasztás). A filmfor

galmazó vállalat nem küldte be a beígért és a pla
kátokon is baharangozott Fadil Hadzió-filmet, a 
Nagykövet-et. A többi beígért és meghirdetett film 
a bejelentett sorrendben műsorra került.

Az élet álkapcsai közt
Rajkó Grlió negyedik filmjét mindenki nagy érdek

lődéssel várta, hiszen előbbi három művével a fiatal 
rendező nagyon magas helyet vívott ki magának a 
jugoszláv filmművészetben. Ez az alkotása Dubravka 
Ugreáió azonos című regényén alapszik. A forgató- 
könyvet az írónő és a rendező közösen írták. A film 
abban tér el a regénytől, hogy a cselekményét és 
mondanivalóját egy másik kritikai keretbe helyezik. 
Egy rendezőnő tévéfilmet készít erről a témáról. 
Eközben nemcsak a filmet látjuk, amelyet a fiatal 
rendezőnő forgat, hanem megismerjük a rendező
nő életét, környezetét, egyéni és családi problémá
it. Éz a kettős tükör azonban kettős kritikát ad. így 
hát kiderül, hogy a film főszereplője Őtefica Cvek, 
aki boldogtalanul keresi a szép életet éá a boldog 
szerelmet. Nem él rosszabb és szánalmasabb éle
tet, mint a művelt, tehetséges és művészekkel körül
vett rendezőnő.

Rajkó Grlió filmje kiváló mű. Ötletes, szellemes és 
méltán érdemelte ki a rendezésért járó díjat a Pulai 
filmversenyen.

Kis vonatrablás
Dejan Sorak filmrendező első filmje tiszta és vilá

gosan felépített alkotás; egyszerű eszközökkel létre
hozott paródia. A rendező feltette magának a kér
dést, hogy milyen lenne a jugoszláv vadnyugati film, 
ha valaki épp ilyesmit akarna csinálni? Téma is akad 
erre bőven és sziklás hegyvidék is e témához. A film 
cselekménye 1918-ban játszódik le, az Osztrák' 
Magyar Monarchia utolsó, és az új jugoszláv király
ság első napjaiban. Groteszk fordulat: a hajdani 
útonálló és rablóvezér az új korszakban mint csend
őrparancsnok kezd új életet, és a vele együtt dolgo
zó útonállók is mind csendőrök lesznek. Ezzel párhu
zamosan a hajdani csendőrök elvesztik állásukat, 
mert üldözték az útonállót, akit a nép legendás hős
nek tartott. A csendőrök tehát beköltöznek az úton
álló hegyi kunyhójába.

Mi történik, ha 
szerelem születik?

Zorán Calió szerelmi témájú filmsorozatának ez a 
hatodik része. A több mint egy évtizede készülő 
filmsorozat a legnépszerűbb és a legtöbbet nézett 
filmek közé tartozik Jugoszláviában. A rendező jő1 
ismeri a közönség ízlését, igényeit és pontosan tud
ja, hogy hol és mikor mit kell adnia neki. A közönség 
hálásan nézi a filmeket, és jót nevet a nagyváros1 
sznobok primitív és buta magatartásán; izgul a f'a' 
talok további sorsa miatt. De Calió filmjében végű1 
minden a helyére kerül, és mindenki boldog lesz a 
maga módján. A közönség is elégedett lehet.

A balkáni kém
E filmet két rendező készítette: a drámaíró Duáan 

Kovaöevió és a filmrendező Bozidar Nikolié. A fi|rn 
némileg módosított változata Kovaöevió azonos el- 
mű komédiájának. Kovaöevió vígjátéka az utóbb1 
évek jugoszláv színházi életének egyik legnagyobb 
sikere és legtöbb elismerést kapott darabja. A Ste 
rija Játékokon elnyerte a legjobb Jugoszláv mű díjá*1 
főszereplője pedig a legjobb alakításért járó díja1 
Most, a pulai filmversenyen, újra megismétlődött 
a siker. E film nyerte el a nagydíjat és a főszerep10’ 
Bata Stojkovió, újra elnyerte a legjobb színészi ala 
kításért járó díjat.,

Ez a film szellemes és kegyetlen vígjáték. de ê 
netei minden nézőben a hangos nevetés hullád131 
fakasztják.

A nagyszerű és népszerű film most versenyre kel 
majd az eredeti színdarabbal. Az országszede 
játszott változatok elé most új normaként áll máj

Olyan ez, mint amikor a gyönyörű festmény vef' 
senyre kel az ugyancsak gyönyörű művészi fény 
képpel, csak azért, mert mind a kettő ugyanar 
a gyönyörű szép nőről készült.

DÉSI Ab«1
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A kalászok
zizegésének zenéje

gy, a miénkhez hasonlóan 
fiatal irodalom életképessé
gének a legfőbb jele, ha már 

tud számolni a saját értékeivel. Az 
ehhez szükséges feltételek megte
remtése, természetesen, nem köny- 
nyű feladat, és nem végezhető el 
e9yik napról a másikra. Az eddigi 
'lyen jellegű vajdasági munkák közül 
az°k, amelyek -  róluk ez már meg
alapítható -  időálló értékeket je
lentenek, beszédesen bizonyítják, 
u°gy nagy hatósugarú eredmények 
csak jól szervezett történeti kutatá
sok és kritikusi tevékenység révén 
érhetők el. A meglevő erők szerve
z i  működtetése tehát a legfonto
sabb feladat.

Látnunk kell azonban, hogy a már 
ofyó munkák egybehangolásával 
nem oldhatjuk meg mindazokat a 
Problémákat, amelyek döntő mér
őkben befolyásolják irodalmunk sor
sat. Ezért nem túlozunk, amikor óriá- 
Sl jelentőséget tulajdonítunk az új
vidéki Magyar Tanszéken folyó 
szakembernevelő munkának, és 
®zért indokolt várakozásunk, amely
nél az egyetem kapuján kilépőkre 
őkintünk.

Nem véletlen, hogy a népies írók 
jrafelfedezése vagy felfedezése 
9yütt jár a folklórkutatások fellen

dülésével.

A folklór és a népies irodalom egy
másba szövődése nemcsak nálunk 
őenség, de nálunk különös jelen- 

séget kap, mert itt éppen a népies 
1, k voltak a legjobb „amatőr” folk- 

osták. Műveik valóságos kincses- 
nyáj a folklórelemeknek. Korukbeli 

ePrajzi gyűjtések hiányában sok 
setben ma már csupán az ő adata- 
ra támaszkodhatunk. Közülük is

Csépe Imre őrizte meg a legtöbb 
őndosult szókapcsolatot (közmon- 

íze ^ lá s t ,  szóláshasonlatot) és 
s tájnyelvi szót az enyészettől.

^ 8 4 . augusztus 24.

(Erre a tényre dr. Matijevics Lajos is 
felhívta a figyelmet a kishegyesi 
Csépe-emléknapok műsorának ke
retében felolvasott -  Tájnyelvi jel
legzetességek Csépe Imre művei
ben círhű -  tudományos értekezé
sében.)

Irodalmunk fejlődése csak gazdag 
örökségünk megismerése és meg
becsülése révén segíthető elő. Ha 
olvasásra késztetni és igényeiben 
felemelni szeretnénk olvasóközön
ségünket, meg kell ismernünk a vilá
gát! A munkásokét és a földművese
két! És azt úgy csak kevesen isme
rik, ahogy Csépe ismerte.

Értenünk kell azt a hegyesi pa
rasztembert, akinek az apja soha
sem gyújtott rá gyufával, hanem in
kább órákig csiholta egymáshoz az 
acélt és a kovát, hogy lángot fogjon a 
tapló. Az évszázados népi érzéseket 
röpke évek alatt átformálni az élet- 
körülmények gyökeres megváltozta
tásával sem lehet: És nem is szük
séges. A falusi ember mindig más
képp reagál a kalászok zizegésének 
finom zenéjére, mint a városi, bár
mennyire egyformán szeretik és fo
gyasztják is a kenyeret.

A népies írók soraiban az újra, 
jobbra vágyódás fogalmazódik meg: 
 én is megemelem a kalapom

ezen az évszázados aratás előtti 
ünnepen, mondva, hogy hála nek
tek, új Péterek és Pálok, akik nem 
kaszákkal és kukákkal jöttök, hanem 
szelíd, szép erős masinákkal álltok 
a rendbe. Szép ez így nagyon, csak 
hát ne becsüljétek le azokat a lép
csőfokokat sem, amiken eljutottatok 
eddig” (Péterek és Pálok) -  írja 
Csépe Imre.

Annak az írónak a szavai ezek, aki 
a könyvéért kapott pénzen földet 
venne: szőlőt diófával. Világfelfogá
sának jellemzésére keresve sem ta
lálhatnánk kifejezőbb szimbólumot.

Csépe Imre egész életművét az 
idő jegyében alkotta meg. Vala
mennyi írása az időt idézi, hogy 
„szebbé tegye” azt. Erre a momen
tumra Fehér Ferenc is felfigyelt, és 
ezt a felismerését kamatoztatta ak
kor, amikor az idő elve szerint sorol
ta négy, az évszakokat jelképező al
cím alá a Mezei dolgok című kötet 
darabjait.

Az idő jelenti a köteléket a múlt és 
jelen között, fűzi össze a világokat. A 
jövő felé mutat, a szebb jövő felé, 
amely csak úgy érhető el, ha szilár
dan, biztosan állunk a tegnap és a 
ma talaján.

Hogy -  művészi szinten -  folklór
munkát végzett Csépe, amikor a falu

világát ábrázolta, azt mi sem bizo
nyítja jobban, mint hogy némely kar- 
colata nem más, mint egy-egy nép
szokás, hiedelem, foglalkozás stb. 
(tehát folklórjelenség) élményszerű 
leírása, megjelenítése (Kenyérsü
tés, Pálinkafőzés, A régi jó ba
nyák, A rontás, A mesélő guzsaly 
stb).

<*’
Szembetűnő ezeknek az írások

nak a népmesékkel, népdalokkal, a 
népballadák drámaiságával tartott 
rokonsága is. Olvashatunk közöttük 
olyan lírai hangvételű novellákat, 
amelyek a bordalok hangulatát idé
zik (A kefekötő panaszai, Az őszin
te ember stb.).

De magára maradt, környezeté
ből kiszakadó ember fájdalma is ott i 
érezhető abban a nosztalgikus bú
csúzásban, emlékezésben, amely 
nemcsak a paraszti világnak, hanem 
egyáltalán az életnek szól: „én már 
nem vagyok én, csak a réginek az 
árnya... A régi szép nagy aratások
nak a vége. A nótaszónál csinált kö
tél végleg elszakadt..." (A keresz
tek tövében).

CSORDÁS Mihály

Ha élne, az Idén lenne hetvenéves Csépe Im
re. A készülődés már nagyban folyik a Csépe- 
napra, amelyet az idén szeptember 21-én

(pénteken) tartanak meg Kishegyesen.

Csépe-emléknapok közönsége minden évben betölti a küldött-testület 
nagy tanácstermét (Maronka Anna felvétele)
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Dusán Radovió 
(1922- 1984)

Az élet
Az élet fut, száll, úszik 
és dalol.
Ha elfárad,
növénnyé vagy fává változik 
és féllábon pihen.

A fa

A fának nincs szárnya, mint a madárnak. 
A fának lombja van, szárnyak helyett.
A fa úgy lengeti lombját, mint a szárnyát. 
A szárnyak elszállnak, 
s a fa marad.

Görögdinnye -  
sárgadinnye ,

A görögdinnye meg a sárgadinnye 
nagy zöld tojásra hasonlít.
Úgy ül rajtuk a nap, 
mint'a kotlós.

■ *
A ló  meg 
az álom

Van aki álmodja, hogy lova van, 
és van akinek lova van.

Van aki álmodja, hogy lovagol, 
és van aki lovagol.

Van aki azt álmodja, 
hogy leesett a lóról, 
és van aki leesett a lóról,

Van aki fölébredt, 
amikor leesett, 
s van aki fölkelt 
és újra nyeregbe szállt.

Zongora
A zongorán
lehet
aludni,
ebédelni,
vasalni,
ugrándozni.

Aki tud, 
az játszhat is 
a zongorán.

Fehér Ferenc fordításai
A fenti verseket abból az alkalomból 
közöljük, hogy a napokban elhunyt 

Duéan Radovic, a neves gyermekíró, 
a hazánkszerte és külföldön is 

ismert költő.

Lányi Sarolta 
naplójáról

1 rdemes hosszabban is elidőzni Lá
nyi Sarolta már emlegetett napló

jánál, amely több szempontból is 
különbözik a Szovjetunióban az 1920- 
1930-as években keletkezett naplójegyze
tektől vagy úti beszámolóktól. Elsősorban 
abban, hogy itt nincs szó a naplóíró politi
kai céljairól vagy hátsó gondolátairól- 
szándékairól, _ hanem a tollat az írónő 
(ugyancsak jelzett) eredendő naivsága és 
jóhiszeműsége vezette -  mégha feltételez
zük is, hogy harminc év múltán esetleg át
gépelés közben megtisztította, „sajtó alá 
rendezte” a szöveget, s ilyen módon mint
egy ártalmatlanná is tette azt. Éppen ezért 
beszédesebb is ez a mindössze egy hónapot 
(az 1935. november 13-a és december 16-a 
közötti időt) felölelő naplószöveg, s az oly 
tragikus folytatása 1936. szeptemberétől 
1937. októberéig. A kis dolgok észleletei
vel van tehát módunk tetten érni a majd 
ötven esztendő előtti kort -  azt, amiért 
manapság is annyian lapozzák fel Sinkó 
Ervin moszkvai naplójának az Egy regény 
regénye című átdolgozását, az ilyen élet
látás minden előnyével és hátrányával 
együtt. Nem véletlenül említettük Sinkó 
Ervin nevét és naplóját, hiszen van egy 
mozzanat, amely összeköti a két, terjedel
müket tekintve közelről sem egyforma 
nagyságú naplószöveget. A Sinkó-napló 
egyik említett hősnője ugyanis Lányi Sa
rolta és férje, Czóbel Ernő. Egy oldalnyi 
szöveg ez, s kezdődik azzal, hogy Sinkó 
Ervin leírja, már Párizsban hallotta, hogy 
„Czóbel Ernőt valami, a pártvonal ellen 
elkövetett, vétség miatt Szibériába szám
űzték”, s előadja, hogy ő piég diákként is
merte az udvarolni Szabadkára lejáró fia
tal férfit, tanárt és tudóst. A Lányi-házban 
ismerte meg, hiszen Czóbel Ernő Lányi 
Saroltának udvarolt, majd vette feleségül. 
„Gondoltam -  olvassuk Sinkó Ervinnél -  
... hogy örömet okozna neki viszontlátni 
valakit, akivel láhykorában találkozott 
Szabadkán s nyáron Palicson az apai ház
ban”. Akkor elmaradt ez a találkozás. De 
akkor még Czóbel Ernő nem volt börtön
ben, s Lányi Sarolta sem ismerte meg még 
a megbélyegzetteknek kiközösített sorsát. 
Igaz volt ellenben, hogy a marxista texto- 
lógusnak már bonyolódott a helyzete a 
munkahelyén, s a naplót író feleség is el
elejt néhány információt -  például az „alja 
módon viselkedő” kollégákról, „akiktől 
éveken át csak rosszat kapott”, s az is 
nyomravezető lehet, hogy Lányi Saroltá 
imként a naplóhoz fűzött szerkesztői 
jegyzet mondja -  azért ment egy írók szá
mára fenntartott üdülőbe, hogy „elejét ve
gye idegösszeroppanásának, megszaba
duljon kínzó fejfájásától, gyógyíthatatlan
nak látszó szomorúságától, ingerültségé

től és letargiájától”. így tehát amikor Sin
kó Ervinék a legintenzívebben ismerked
nek Moszkvával és az ottani élettel, Lányi 
Sarolta „üdül” és naplót vezet üdülőbeli 
kalandjairól és tapasztalatairól.

S mert már honos (egy tucat éve, hogy 
moszkvai lakos) nem csodálkozik, hanem 
rezignáltan bosszankodik legfeljebb. Ész-“ 
leleteinek éppen az a tónus adja meg sú
lyát. „A kilátásba helyezett honfitárs igaz
gató nem mutatkozik, de ne is tegye -  
egyelőre gyűlölöm. De magamat is, amiért 
idejöttem, szemétdombot nézni, petró
leumlámpát szagolni. Nincs annyi kölni
víz, ami feledtetné velem a szagát... Fá
radt vagyok, beteg, vérig sértett s még 
annyim sincs, hogy megbíznék haragvá- 
som állhatatosságában. . . ” íme, ez a kez
det, nem lehet hát a folytatás sem biztat
óbb: „Buta és gonosz véletlen vetett ide, 
ahol az egész környék is szegény és elma
radott. De ez sem tipikus, azért se! Nincs 
mindenütt így, hogy például egy nyolcosz
tályos iskola szomszédságában az egyetlen 
üzlet nem tart se papírost, se írószert, hogy 
a postahivatal bűzös és piszkos, a telefon 
úgy működik, hogy nincs köszönet benne, 
hogy egyetlen barátságos arcot nem látni, 
egyetlen emberséges szót nem ha llan i...” 
Egy beteg nő «all lépten nyomon, mint 
maga meghatározza, a „közélet betegsé
geiről”, s ezek igencsak sokrétűek és fö
löttébb változatosak voltak az 1 9 3 0 -as 
évek derekán, s azok maradtak még évti
zedeken át, a háború utáni időkben is.

Ám így, idegesen, betegen is kitűnő 
megfigyelő, jó leíró és jellemző. A postán, 
ahol előre be kell fizetni másfél rubelt, 
hogy telefonálhasson, regényalak ül, „egy 
érzéki ajkú, púpos törpe”, míg az üdülő ta
karítónője „tehénszemű falüsi madonna”. 
S az írók, akiknek üdülőjében van? Az 
írók, „hát azok bizony nehéz barmai az 
istennek”! Az ő számlájukra ironikus is 
tud lenni. „Más tisztálkodási alkalmatos
ság az egy fürdőszobai mosdón kívül nincs 
-  az író ír, de nem mosdik, róla az angya
lok hordják el a koszt. ” S még akkor is iro
nikus, amikor a jellemzése szinte nyers és 
nyílt lesz: egy titkos disszidens írja a hét
köznapi bosszankodásait le ezek szerint. 
„A politikai eseményekre is úgy reagá
lunk, mintha dróton rángatnának. Elfelej
tettünk a magunk fejével gondolkozni- 
Önmagunkra sincs időnk ráeszmélni. ”

E rövid napló, s az utána következő is, 
végeredményben ennek a fentebb hiányolt 
ráeszm élésnek a dokumentuma — oly 
szemmel látható szerénysége ellenére is.

B O R I Imre

1984: augusztus 24.
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D a v ia  Albahari

Kísérlet Ruben Rub hajdani
rőföskereskedő halálának leírására

egnyikordul a parketta. Ruben Ru
benovic k inyitja  szemét.
■ Hogy érzed magad? -  kérdi tőle apa.

-  Mégis főzök teát -  mondja anya és kimegy.
Apa megvárja, hogy elhalkuljanak a léptei,

ákkor bizalmasan Ruben arcába súgja: - 
Félsz?

~ Úa - horkan Ruben Rubenovic és egy pil
lanatra olyannak látom, amilyen korábbi 
órténeteimben volt -, hogy félek-e?
~ Igen - mondja apa -, félsz-e?
~ Hát nem tudod, mi vagyon írva a köny

vekben? Az élőket sirassátok . . .
- Nem ezt kérdeztem.
~ Hát m it kérdeztél?
Apa hallgat.
- Te félsz?
- Én félnék - mondja apa.
Ruben Rubenovié fejét ingatja. -  Tudod-e,

mondott egy rabbi? -  kérdi. -  Vezekeljetek,
.. udta, egy nappal a halálatok előtt vezekel
jétek!

~ Igen -  mondja apa.
~ Honnan tudjuk, kérdezték a tanítványai, 
unan tudhatjuk, melyik az a nap?
~ Valóban -  mondja apa, -  honnan?
~ Minden napot az utolsónak tekintsetek. Ez 

° l  a válasz -  mondta Ruben Rubenovié.
pa uyugodtnak látszik, feláll. De maga a 

nV, hogy feláll, nem árulkodik-e valami
Téjtett nyugtalanságról? Kihasználom hát az ̂ x v i n i w i d u t u f / t  i t a t  U xí

re;t ségtelén jogát, s apám  tudatának leg- 
^ I éttebb zugába is bekukkantok: m int vár- 
^  á volt, zűrzavart, páni félelmet látok. 

a  hetven évével a kétségbeesés határá- 
■jutott. A haldokló (a beteg?) szuggesztiója, 

i csak a lélek érdemel figyelmet, minden
hét n°se^k m agyarázat nélkül érvényes le- 
e és bizonyos, hogy apám  minden más

® én az élet általa kínált lehetősége mellett 
ö lten e . MINDEN MÁS ESETBEN, mert m int 
san°S’ 02 orvostudornAnyok doktora, halálo
dé Szere m̂es a saját testébe (mekkora para
j t ) ,  dekrétum aiba és exkrétumaiba, mi- 
s z e ^  éS testrészei működésébe, az idegrend- 

tökéletességébe, a sejtfelépítésbe, a bőr 
1 szövetbe, a szív harántcsíkolt izmába. 

e2. észetesen nem állíthatom, hogy csupán 
e llj szavaz az életre: ugyanez az ok a halál 
I ®Hilhetetlenségét is tudomására hozza, azt, 
rn ij,a szív (Ismét stílusfigurával élek), m in t

áén gép, egyszer menthetetlenül felmond- 
á szolgálatot. De a lélek mellett dönteni

Ja

te&trrv ^e ênt’ m H előbb-utóbb lemondani■ a 
tQnr ~ véli apám most már kissé csillapul
jál S gond°latalt könnyebb követni; a lelket 
lem Zt<xnI ebben a pillanatban annyi, mint- 
l(íl?^ n i  a testről ebben a pillanatban. Ha
l iu l '  Kérdi apám, s lopva rápillant Ruben 
UtoiJ°V^  hajdani rőföskereskedőre, aki 
mét szávai után fárad tan  lehunyta sze- 
ba t tudja, miféle utakon, apám tudatá-
h u n j  a ^  Ismert születésnapi frázis: „bis 
én ztvanzig Jahre”. Apám  meglepődik;

■ Érzem, visszatér önbizalma, amint régi

augusztus 24.

form át ölt az öröklét gondolata. Apa előreha
jol, aggódva keresi a beteg (a haldokló?) pul-

.sát, majd a homlokához nyúl. Éppen akkor 
egyenesedik fel, amikor anya belép a nagy 
tálcával.

-  Megfőztem - mondja, Ruben merev arcá
nak láttán megtorpan: -  Csak nem? - kérdi.

-  Nem -feleli apa. -  Alszik.
Anya leteszi a tálcát az asztalra. -  Szenved?
Apa ránéz. -  Ki?
-  Hogy-hogy ki -  válaszol anya. -  Hát Ru

ben.
Apa leveszi a szemüvegét, megdörzsöli 

szemhéját, visszateszi orrára a szemüveget, 
ujjaival végigsimít haján. -  Nem szenved -  
feleli.

-  ő  nem szenved.
-  Mit akarsz ezzel mondani?
-  A z élőket sirassátok, ezt akarom mondani. 

Értük búskodjatok, ne azért, akit magához 
vett az Isten; örök nyugalomra tért, mi 
viszont hétrét görnyedünk a bánat súlya 
alatt. Mi.

-  Ruben mondta ezt?
- Valami ilyesmit mondott -  válaszol apa.
-  És miért bánt ez annyira? Mert igaz?
A pa nem felel.
-  Téged tán nem szorongat a bánat, a nyo

morúság, a kétségbeesés, minden?
-  Te éppen annyira félsz, m int én -  mondja 

apa.
-  Tessék?
- Félsz, rettegsz, iszonyodsz attól, am i ebben 

a szobában történni fog!
-  Felébresztem -  mondja anya. -  Nem tesz 

jót neki a hideg tea.
-  Felelj! -  parancsolja apa.
-  Ruben -  szól anya. Majd hangosabban: -  

Ruben!

Dudás Antal: Egyszer volt (1976)

-  Ne ébreszd fel, előbb válaszolj! -  mondja 
apa.

-  Nem akarok válaszolni.
-  Muszáj!
Anya gondosan lefedi a teáskannát, hallgat.
-A n y a  -  mondja apa. -  Anyácska! -  és 

sírvafakad.
Szinte sejtettem anyám  reagálását: eltolja 

magától a tálcát, apához lép, a fejét kebléhez 
vonja. A pa zokog, szavai értelmetlenek, anya  
gyengéden simogatja (mint m ár mondtuk) 
ősz haját. Ám  apa viselkedése, aminek leírása 
a kettőspont után alább következik, megha
ladja elképzelésünket, am i újabb bizonyíté
ka közös vállalkozásunk keserves voltának: 
apa kitépi magát anya öleléséből, átsiet a 
szobán, s vajon kihez fordul? Hozzám. Jól
lehet beszéde halk és mondatai zavarosak, 
csonkák, megértem, hogy valam i egyezséget 
ajánl, (valójában) ragaszkodik ahhoz, hogy 
az akarata szerint já rjak  el, kiemelvén a 
megdönthetetlen tényt, hogy a szülőm, hogy 
legalább tisztelni kötelességem. -  Látod, m it 
tettél ezzel az asszonnyal? -  kérdi. -  Mekkora 
fájdalm at okoztál neki? Az anyád! Engem is 
megbántottál. Lásd: sírok. Hát nem volt elég 
ebből, folytatnod kell? Ez a történet úgyis 
csak kísérlet, annak az embernek (Ruben Ru- 
benoviéra gondol, a szerző megj.) nem kell 
okvetlenül meghalnia, félbeszakíthatod, vagy 
folytasd inkább más alkalommal, amikor 
pihentebbék leszünk, amikor könnyebben el
viseljük ezt. Nem könnyű farkasszemet nézni 
a ha lá lla l-fo ly tá tja -, szembekerülni az egye
düli bizonyossággal, legalábbis az én éveim
ben nem könnyű. Idefigyelj -  súgja -, hagyd 
ezt az egésszet, nem sokat írtál, ments ki 
bennünket a dologból. Én különben sem 
ismerek semmilyen Ruben Rubenoviéot,fikció 
az egész, képzelgés, a zsidók állítólagos proto
típusa, nemde? És mért szenvedjünk és bűn
hődjünk holmi képzelgésért, a te képzelgése
dért, amikor a valóság másmilyen, igazabb, 
szebb. Haljon meg (Ruben Rubenovié, a szerző 
megj.), nem bánom de mi hadd menjünk in
nen, az apád vagyok, ne feledd. Tudod-e, m i
lyen vége lesz ennek az egésznek, ha hama
rosan közbe nem lépsz? Követelem, a szülő
apád vagyok, követelem, add vissza a minket 
megillető méltóságot!

-  Apa! -  töri meg a csendet anya, és abba
hagyja a simogatást.

-  Apa!
Apa felriad szendergéséból, némán feláll.
-  Hallasz? -  mondja anya.
-  Tessék? -  kérdi apa. -  Tessék?
- Úg y  látszik -  válaszol anya -, azt hiszem, 

Ruben Rubenovié meghalt.

Vasagyi Mária fordítása

Részlet az Andrlé-dljas író OPIS SMRTI című 
könyvéből.
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ég tart a szünidő, de az iskolákban már 
megkezdődött a munka. Folynak az új 
tanév teendőinek előkészületei, a taní

tók, tanárok készítik terveiket, az iskolavezetés 
pedig mérlegeli a munkaszervezés lehetőségeit, 
igyekszik megteremteni optimális feltételeit.

Nem zsibong ugyan az iskolaudvar, hisz a di
ákok zöme élvezi még a vakációt, de vannak ta
nulók, akik 20-ától kötelesek voltak megjelenni 
az ötnapos, úgynevezett augusztusi pótoktatá
son. Kik ezek a tanulók? Akad közöttük olyan, 
akinek ugyan nem gyengék a képességei, de az 
évek során nem alakult ki semmilyen munka
szokása. Nem dolgozott, alig tanult az elmúlt 
tanévekben, nagy hézag keletkezett a tudásá
ban. Az új anyagot az alapok hiánya miatt nem 
tudta elsajátítani, nem is pótolta lemaradását, s 
a júniusi pótoktatás sem vezetett eredményhez. 
Ahhoz, hogy felsőbb osztályba lépjen, legalább 
minimális tudásalappal kell rendelkeznie. A 
nyári gyakorlással és a mostani pótoktatás se
gítségével el kellett sajátítania annyit a proble
matikus tantárgy anyagából, amennyi a követ
kező tanévben való előrehaladáshoz nélkülöz
hetetlenül szükséges.

Van olyan pótoktatásra utalt gyerek is, aki — 
amellett, hogy nincsenek munkaszokásai -  azért 
nem tud lépést tartani hasonló korú társaival, 
mert lassúbb a fejlődése. Észrevehetően éretlen 
(játékos, nem tud kellőképpen figyelni, írásbeli 
megnyilvánulásai életkorához képest gondolat
szegények stb.)

A gyerekek nagy részénél az otthoni, családi 
viszonyokkal magyarázható a lemaradás. A szü
lők elváltak vagy rosszul élnek, s elfeledkeznek 
a felügyeletről, egész évben senki sem kéri szá
mon a gyerek előmenetelét, soha senki nem 
megy el sem szülői értekezletre, sem fogadó
órára. A lemaradás és a sikertelenség néhány 
ilyen tanulónál fokozott közönyt, nemtörődöm
séget vált ki, nem éteznek semmi távlatiságoi. 
Semmilyen erőfeszítésre nem képesek, pusztán 
megjelennek az iskolában.

Milyen eshetőségeik vannak a tanulóknak a 
pótoktatáson? Ha csak egy-két tantárgyból volt 
gyenge osztályzatuk (nem négyből-ötből!),.amel
lett a nyáron is, követve a tanár utasítását, dol
goztak valamicskét, s most öt nap alatt is becsü
lettel tanultak, elvégezték feladataikat, termé
szetesen megvan rá a lehetőség, hogy átmenő 
osztályzatot kapjanak. Sajnos azonban elég szo
morúak a tanári tapasztalatok. A szülők mintha 
minden felelősséget az iskolára hárítanának: 
nagyítóval kell keresni az olyan pótoktatásos 
gyereket, akit a szülő rászorított arra, hogy a 
nyáron is megfelelő időt szánjon lemaradásának

pótlására. Mindinkább arról győződhet meg a 
tanár, hogy sok szülő a.pótoktatás sikerét eset
legességekre bízza. Úgy véli, ha eddig nem sike
rült a gyereknek az átmenő osztályzatot meg
szerezni, legcélszerűbb a továbbiakat a sze
rencsére vagy a tanár „könyörületességére” bíz
ni. Bizony a családi körülményeket is figyelem
be véve gyakran válik a tanár valóban „könyö
rületessé”, nehogy a bukás kudarca a gyerek 
további előrehaladását váltsa ki. Csakhogy en
nek az álláspontnak sok vonatkozása van, s he
lyénvalósága főleg nevelési szempontból vitat
ható: a gyerek ugyanis arra a következtetésre 
juthat, hogy sült galamb nemcsak a mesében 
van.

Mindemellett a tanár lehetőségeihez képest 
mindent megtesz, hogy a kettes érdemjegy ne 
devalválódjék, és a tanuló valóban megfelelő 
alapokkal induljon az új tanévben. S ha valaki 
mégis megbukik? A szülők is kutassák, mi lehet 
az oka!

Tisztelettel: 
az osztályfőnök

egészség

A ráncosodásról
A leghamvasabb bőrű húszévesek is tudják, 

hogy egyszer váratlanul és hívatlanul megjelennek 
a ráncok. De ebben a korban ki figyel oda! Pedig a 
ráncok elleni harcot nagyon korán kell kezdeni, 
rendszeres bőrápolással késleltethetjük őket. A 
ráncok nem gyorsan* hanem lassan és biztosan 
alakulnak ki. A bőr sejtjeinek megújulási ritmusa 
lelassul és a szövetek fokozatosan elvesztik ru
galmasságukat.

Az életmód is fontos tényező a ráncok kialaku
lásában. A késői fekvés, gyors evés, az egyoldalú 
táplálkozás, az alkoholfogyasztás, a nikotin, az 
agresszív fogyókúra, a túlzott napozás stb. mind
mind káros hatású. Az arc az életmód tükre, amely 
nem mutatja meg magát azonnal, hanem néhány 
év múltán.

Sokat ronthat arcbőrünk állapotán a hanyagság, 
a rossz szokás. Például: nem szabad sminklesze
dés nélkül lefeküdni, azonkívül ne feledkezzünk 
meg a bőrtípusnak megfelelő bőrtápláló éjszakai 
és nappali hidratáló krémekről, de a ráncosodás el
leni készítményekről sem. Ezeknek speciális ható
anyagai késleltetik az arcbőr erre leghajlamosabb 
területein a ráncok megjelenését.

VÖRÖS MARTON Erzsébet 
kozmetikus

íme,
hányféle ötletes módon lehet a virágokat még 
mutatósabban, érdekesebben környezetünkbe 
illeszteni. Itt csak néhány példát mutatunk be, 
de ezeken kívül még sokféle, szinte kimeríthe
tetlen a lehetőségek száma, ahogyan cserepes 
növényeinket udvarra, erkélyre, lakásba, ablak
ba, falra rakhatjuk. De hadd említsük még né
hány változatot, amelyet képekben nem mutat
hatunk be: négykerekű kiskocsin, kifaragott 
fatönkben, fölfordított szalmakaiapban, faklum
pában, bármilyen formájú vessző- vagy gyé
kénykosárban. Ezt a fölsorolást talán ki-ki to
vább tudná folytatni. Ha igen, akkor lássanak 
hozzá! Minden bizonnyal tetszetős lesz.

1984. augusztus 24.
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Rózsás
t e r í t ő

A kerek asztal térítője 140 cm átmérőjű. A hím
zést fehér leakril anyagra készítjük. A rózsamo
tívum eredeti nagyságú, így rajzoljuk át átlátszó 
papír segítségével és indigóval az anyagra. A 
virágok beosztását tetszés szerint vagy a ké
pen látható formában készíthetjük. Töltött hím
zéssel dolgozzunk, hármas szálú Ljubica muli- 
néfonallal. A színek: 1 =  karminpiros 382, 2 = 
világospiros 450, 3 = bordó 499, 4 =  rózsaszín 
396, 5 =  zöld 382, 6 = vllágoszöld 381, 7 = olaj
zöld 387,8 =  sötétzöld 388.

G y o r s  a l m á s  

t e k e r c s

1984. augusztus 24.

kiolvadt fagyasztott leveles tésztát négy 
15x25 cm-es lappá nyújtjuk. Meghá
mozunk és lapos szeletekre vágunk 

oégy nagy almát.
Két tésztalapot elfelezve rászórunk 15 dkg 

darált mandulát, a felszelt almát, megszórjuk 
2~^ kanál cukorral és egy kiskanál fahéjjal.

Fölhajtjuk a tészta széleit és ráhelyezzük a 
aiásik két tésztát, melyeknek középső részét 

centi távolságra keresztben bevagdaltuk. 
A mintegy négycentis széleket a tekercs alá 
hajtjuk.

Fél óráig hideg helyen pihentetjük, majd az 
cldalrészeket kenjük be fölvert tojással. (A föl- 
vágott részt nem kenjük be!)

Kétszáz fokos hőmérsékleten sütjük 25 per- 
ci9- Melegen és hidegen egyaránt tálalhatjuk.
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Elvárások, 
feladatok, 
módszerek

/k fenti problémakörrel kapcsolatos kérdé
sek dr. Fehér Ilonkához, a szabadkai 
Anya- és Gyermekvédelmi Tmasz gyer

mekrészlegének vezetőjéhez szólnak.
-  A nemrég életbe lépett iskolatörvény elren

deli az iskolaérettségi bizottságok felállítását. 
Ezzel újabb feladatok elé néz az Ön vezetése 
alatt álló intézmény.

-  Igen, a feladat új, de egyben régi is. Új, mert 
az iskolaérettségi bizottságot meg kellett alakí
tani. Ezzel a problémával azonban már csak
nem negyed évszázada -  a neveléslélektani ta
nácsadó megalakítása óta -  foglalkozunk, sőt 
a gyermekgyógyászati rendelők már előbb is 
végeztek ilyen célú orvosi vizsgálatot.

-  A törvény.megjelenésével mennyiben módo
sul az eddigi munka?

-  Lényegesen, mert mind a gyermekgyógyá
szati, mind az iskolaorvosi rendelőknek és ter
mészetesen a neveléslélektani tanácsadónak is 
körülhatároltabb, meghatározottabb lett a fel
adata, vele együtt, ez nagyon fontos, felelőssé
ge is.

MAKRAMEISKOLA 11.

B O R SÓ K A
Négy szálból fonatot készítünk, négy-öt la- 

poscsomóval. A két közbülső alapszálat felfe
lé behúzzuk a kezdésnél középütt elhelyezke
dő szálak közé. (gy a íaposcsomóosziopból kis 
gömbölyű formát kapunk, ezért nevezzük ezt a 
fonatot borsókának. A borsóka alatt kihúzott 
középszálakra a csomózó szálakkal laposcso
mót készítünk, ezzel rögzítjük a borsókát.

borsóka

-  Szavaiból úgy érzem, hogy ez a felelősség a 
gyerekek egész pszichofizikai fejlődésére vonat
kozik, beleértve tanulmányi eredményüket is.

-Term észetesen, a tanulmányi eredmények 
egyik lényeges tényezője a gyermek pszichofi
zikai állapota. Tőle válik függővé, beiratható-e 
egy-egy gyermek iskolába. Ebben a gyermekgyó
gyászati rendelőnek igen nagy szerepe van. 
Gondolunk itt elsősorban a koraszülöttekre, kü
lönösen azokra, akik az év második felében vagy 
éppen utolsó negyedében születtek. Ezek egy ré
sze, ha idejében születik, a törvény szerint nem 
iskolaköteles.

-  Tudjuk, hogy az egészségügyben kevésbé ér
vényes a statisztika, mert minden gyerek egész
séges fejlődése óriási tét, mégis hozzávetőleg 
hány gyerek születik idő előtt vagy az átlagnál 
lényegesen kisebb testsúllyal?

-  Évenként százhúsz gyerek, vagyis négy ta- 
gozatnyi. Számuk, sajnos, különféle civilizációs 
ártalmak következtében egyelőre nem mutat 
csökkenő irányzatot.

- A z  iskolaérettség elbírálásakor milyen sa
játosságok játszanak még szerepet?

-  A vizeletét és a székletét kontrollálni nem 
tudó gyereket, tekintet nélkül egyéb képességei
re, szintén nem tanácsos iskolába íratni. Egy-egy 
ilyen eset az osztályban kitörölhetetlen nyomot 
hagyna mind a beteg gyerekben, mind osztály
társaiban. A beszédhibás gyerekek sem alkal
masak az iskolakezdésre, mert a hiányzó han
gok jeleire nem lehet őket megtanítani. Persze 
vannak gyerekek, akiknek a viselkedése teszi 
kérdésessé az iskolakezdést. Ezek az impulzív 
magatartású, túlzottan mozgékony típusúak, 
akik osztályba kerülve lényegesen megnehezítik 
a többi diák és az oktató-nevelő munkáját.

-  Az imént a felelősséget említette.
-  Igen, mindezeket a fejlődési hibákat ma már 

nem elég közvetlenül iskolábaíratás előtt meg
állapítani, hanem a diagnózist évekkel előbb fel 
kell állítani és a gyógyítás módját, a kompenzá
ciós foglalkoztatás tartalmát meg kell határoz
ni. Mindez természetesen bizonyos átszervezést 
és nézetváltoztatást igényel. Minden szakorvos 
nem követhet megfelelő szinten minden problé
mát. Például az annyi bajt okozó túl mozgé
konyságnak ma már 6 -7  gyógymódja van. Ezek 
közül csak egyik a gyógyszeres kezelés, hogy a 
különféle gyógyszerek hatásáról, azok és a gyó
gyítási módok végtelen kombinációjáról ne is 
beszéljünk. Nyilvánvaló, hogy erre a problémá
ra valakinek jobban oda kell figyelnie. Az el
mondottakból kitűnik, hogy sok a probléma, 
amelyek mind meghatározzák a gyerekek pszi
chofizikai fejlődését, tanulmányi eredményét, 
így minden szakorvosnak jut legalább egy. Ez 
természetesen nemcsak a gyermekgyógyászati, 
hanem az iskolai rendelőkre is vonatkozik, 
ugyanis bizonyos szociális jellegű egészségi prob
léma csak később jelentkezik. Gondolok itt 
többek között a kábítószer-élvezés újabb, diva
tosabb formáira és a szexuális nevelés módszer
tani vonatkozásaira.

-  Bizonyos nézetváltozásról is beszélt.
-  Igen. Arról van szó, hogy mindezeknek a 

problémáknak a megoldásában a szakorvosok 
számára komoly segítséget nyújthat a nemrég 
megnyílt gyermek ideggyógyászati rendelő, de 
helyettük a problémákat nem oldhatja meg.

-  Köszönjük, és kívánunk továbbra is jó mun
katársakat ehhez a meglehetősen egyedülálló 
munkához.

Divat
Nehéz észrevenni, ha a férfidi

vat változik. Öltöny, ing, nyakken
dő, mellény: ez a hagyományos 
viselet, ami csak részleteiben szo
kott megváltozni. A divatvonalak 
lassú, észrevétlen változása, át
alakulása miatt a laikus úgy látja, 
hogy semmi fantázia nincs a fér
fiak öltözékében.

A mostani divatváltozást még az is észreveszi, 
aki különösebben nem foglalkozik férfidivattal.

Az új divatvonal az Y és a V. Az Y: klasszikus öl
töny, kicsit szélesített vállú a zakó, mélyen elhelye
zett, „ejtett” gombolással, körülbelül kilenc centi 
széles fazonnal. „Cigaretta vonalú” , azaz párhuza- 

. mos szárú a nadrág, csípőben kényelmes -  hajtás
sal, bőségránccal készül. A V: az ötvenes évek di
vatjára emlékeztet. Erősen szélesített, gömbölyű 
vállú zakó jellemzi, amelynek hossza a hagyomá
nyosnál lehet 8 -1 0  centivel rövidebb vagy 8 -1 0  
centivel hosszabb. Alig karcsúsított. A nadrág sza
bása eltér a klasszikustól: csípőben bő, mély bőség
ránccal készül, a nadrágszár lefelé szűkül. Kidol
gozása puha -  kártolt jellegű, rusztikus felületű szö
vetből készül. A V a fiatalok divatja.

SB

1984. augusztus 24.
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a férfidivat?

ORGONAVIRÁG. -  „Fiam öt évig élt fele
ségével, majd elköltözött és azóta külön él
nek, de a házasságot nem bontották fel. Visz- 
szakövetelheti-e az eljegyzéskor adott aján
dékot? Kit illetnek meg az ajándékok, me
lyeket fiam az esküvőre a rokonoktól kapott? 
Mi a közös és a külön vagyon?”

Véleményünk szerint nem követelheti 
vissza menyétől az ajándékot. A házastársak 
sem kérhetik vissza egymástól az egyszerűbb 
ajándékokat. Ellenben az értékesebbeket a 
házasság felbontásáért nem vétkes fél visz- 
szakövetelheti. A nászajándék mindkét há
zastársat illeti -  ez az általános szabály. Ez 
alól lehet kivétel, ha az ajándékozó kifeje
zetten hangsúlyozta, hogy amit adott, csak 
az egyik félnek szánta, esetleg ha olyan aján
dékról van szó, amit csakis az egyik fél tud 
használni. A házasság idején munkával szer
zett vagyon közös. Ha önök a fiuknak adtak 
két hold földet használatra -  a termés a há
zastársaké, mert az az ő közvetlen (földmű
velés) vágy közvetett (főzés, mosás, vasalás, 
gyermeknevelés stb.) munkájuk eredménye. 
A háztartási munkát is értékelni kell, mert 
ezzel az egyik házastárs mentesíti a másikat 
az ilyen munka alól, illetve a családnak ki
adást takarít meg. Külön vagyon az, amelyet 
a házastársak a házasság idején személy sze
rint ajándékba kapnak vagy örökölnek, il
letve ami már a házasságkötéskor tulajdo
nukat képezte. Előfordul, hogy a házastár
sak az együttélés idején beruházásokat vé
geznek a másik külön vagyonába és ily mó
dön növelik annak értékét. Az értékkülönb
séget meg lehet állapítani és igényelni. Ki
vételesen, ha a beruházások igen jelentősek, 
rendkívüli módon megnövelik az eredeti in
gatlan értékét, akkor követelhető abból egy 
bizonyos tulajdoni részarány. Tehát az ilyen 
befektetések fejében követelhető pénz vagy 
tulajdoni részarány.

H. G. -  Munkaviszony létesítésének előfel
tétele az orvosi vizsgálat és orvosi bizonylat 
a munkavégzésre való alkalmasságról. Az 
élet- és egészségvédelem célját szolgálja. Mi
vel a szociális segély iránti kérelmét elutasí
tották, esetleg saját felelősségre és a mun
kaadó kockázatvállalásával próbálják meg 
fiukat beajánlani magánszemélyhez, ahol 
könnyű kisegítő munkát végezne, mégpedig 
olyat, ahol nem veszélyezteti a magasból va
ló leesés vagy éles szerszám okozta sérülés.

Dr. VASS Ádám

A sportos fazonú cipők továbbra is divatosak, 
ugyanígy a rövid, de a hosszabb szárú csizmák is, 
s elegáns, könnyű kidolgozású bőr félcipők, pici 
fémdíszekkel.

(Ez a divat)

/  ; \
JOGI TANÁCSADÓ

Az új vonás még, hogy rétegesebb a férfiak öltöz
ködése az eddiginél. A V vonal stílusához illik a za
kó alatt viselhető pulóver és a mellény együtt.

Újdonság még: a flanellel bélelt nadrág, a csípő 
aljáig érő, nagyon széles vállú, esetleg válltöméses 
blúzon, a pilóta” típusú felsőrész, amelyet műszőr
me gallér díszít és lebegő rátett zsebek adják meg 

jellegzetességét. Ugyanilyen divatos a motoros 
blúzon is, amely elég rövid, széles pántban simul a 
csípőre, nem ritkán övvel fogják össze a derékon. 

A legdivatosabb anyag ezen az őszön-télen? A 
bbféle anyag -  kombinációja. Szép modelleket le

het összeállítani a kötött, a kord, a szövet, a bőr és 
3 vászon anyagok párosításából. A zakók legfőbb 

'sze a bőrgomb, a sportos felsőrészeké a vas és 
r°nz színű patent. A nemes hatású műbőr egyre 

hagyobb tért hódít a divatban, főleg hüllőbőr mintá
zatú préseléssel.

A fekete és a fekete-vörösesbarna, fekete-ka- 
kaószín, fekete-khaki a divatszín. Hódít a fehér, fő- 
®9 a pulóverekben, amelyek most túlméretezetten 
'vatosak, azaz az igazán modern pulóver olyan, 

mintha legalább két számmal nagyobb volna a vise- 
ia méreténél.

augusztus 24.
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NŐGYÓGYÁSZATI KÉRDÉSEK
KÖNNYES MÚLT. -  A kiálló mellbimbó helyén 

található gödröcskében helyezkedik el a mellbim
bó. Ezt a jelenséget befordult mellbimbónak nevez
zük. Naponta öblítse le hideg vízzel és enyhén 
emelje ki a befordult mellbimbókat. Remélhető, 
hogy ilyen módon segíthet, javíthat helyzetén. A 
szőrszálak bőrgyógyászati vagy kozmetikai beavat
kozással távolíthatók el, de ajánlanám a nőgyó
gyászati vizsgálatot is, mert bizonyos megbetege
désekre jellemző a mell fokozott durva szálas szőr
zete.

DRÁGA. -  Az első terhesség megszakítását, ha 
csak lehet, el kell kerülni. Fontos a nem kívánt 
terhesség létrejöttének megelőzése hatásos fo
gamzásgátló módszerrel. Sajnos a kérdés azonban 
nem ez, mert leveléből úgy látom, már megtörtént 
a terhesség megszakítása. Amennyiben szakorvos 
végezte el a terhesség megszakítását az orvosi 
eljárás szabályainak betartásával és korai szö
vődmény (például gyulladás) nem jelentkezett, 
nagy valószínűséggel remélhető, hogy újra terhes 
maradhat, és kihordhatja terhességét. A férfi vér
csoportja nem játszik szerepet a teherben mara
dásnál, az Rh-negatív vércsoportú anyáknál vi
szont a terhesség kiviselésénél és az újszülött 
sorsának alakulásánál szerepet játszhat. Jövendő 
férjének meg kell mondania, hogy nem szűz, akkor 
nem érheti szemrehányás. Ez nem „bűn” .

SZANDRA. -  Idézem kérdésének egy részét, ne
hogy félreértés történjen: „Milyen idős lány fo
gyaszthat Patentex Óval fogamzásgátlót.” A Paten- 
tex Ovait nem fogyasztják, hanem használják. Te
hát nem lenyelni, megenni kell, hanem a hüvelybe 
fölcsúsztatni 5 -10  perccel az együttlét előtt, jó 
mélyre. Nem okvetlen szükséges, hogy a másik fél 
is használjon védőgumit, de ha használ, növeli a 
biztonságot. A Patentex Óval recept nélkül is kap
ható. Megbízhatósága kielégítő. Használata nincs 
korhoz kötve. A Patentex nemcsak mint Óval (go
lyócska) kerül forgalomba, hanem mint zselé és 
spray is. A különböző formák használati értéke egy
forma. Az utóbbi időben elég rendszertelen az el
látás Patentexből.

A. M. SZABADKÁRÓL. -  Az úszás, hidegvizes 
lemosás, valamint a megfelelő melltartó segíthet 
melle rugalmasságának visszanyerésében.

EGY BOLDOGTALAN LÁNY. -  Mivel önkielégí
téssel el tud jutni az orgazmusig, amit viszont 
együttlétük alkalmával nem ér el, csakis a közösü
lés technikájában, összhangjában lehet a hiba. 
Ezen kell javítani. Több hangsúlyt kell fektetni az 
úgynevezett szerelmi előjátékra.

Dr. KOVÁCS FERENC 
nőgyógyász

VEGYES VÁLASZOK

SZŐKE FIÚ. -  A varicocele a mellékhere vlssz- 
erelnek varlcosus tágulata. Kifejlődhet másod
lagosan, hasűri vénás pangást követően, a lép, 
vese, máj megnagyobbodása, vagy tumora kö
vetkeztében. Elsődlegesen fiataloknál fordul elő 
(ilyen az ön esete Is), 80%-ban bal oldalon talál
ható, 1 5%-ban mind a két oldalon és csak 5%-ban 
a jobb oldalon. Ez onnan ered, hogy a vena 
spermatica interna jobb oldalon hegyesszög
ben egyenesen a vena cava Inferlorba torkollik, 
bal oldalon pedig derékszögben a vese vissz- 
erébe, így ennek kiürülése kevésbé kedvező. 
Feltehetően a hlpoxia (oxigénhiány) következ
tében kevesebb spermium termelődik, így ko
moly következményekkel járhat. Ez a vena sper
matica lekötése után megszűnik.

T. M. K. -  Ne higgye, hogy a betegségek diag
nosztizálása könnyű feladat. Van, hogy ez a 
betegség minden tünet nélkül alattomosan fej
lődik és már csak akkor állítható fel a diagnó
zis, amikor szóródott a szervezetben. Azt, hogy 
kinek mennyi Ideje van az életből, nem hiszem, 
hogy akárki Is meg tudná mondani, de ha felnyi
tották és Ilyen az állapota, valószínű nem ok 
nélkül mondta az orvos, hogy kevés a remény. 
Más lapra tartozik az, hogy időszűke miatt, saj
nos, az orvosnak nem mindig van ideje bővebb 
felvilágosítást adni a betegnek, vagy a hozzá
tartozóknak, bár ez esetben ez nem is lett volna 
szabad. Erre egyébként az orvost eskü kötelezi, 
hogy annyit közöljön betegével, amennyi szük
séges, hogy az ne veszítse el a gyógyulásba 
vetett reményt. Régen rossz, mint a leveléből 
kitűnik, hogy megingott az orvosok Iránti bizal
ma és ne higgye, hogy mondott-hallott gyógy
szerek, kezelési módok alkalmazhatók lenné
nek. Azért orvos az orvos, hogy ezekről dönt
sön. Amennyiben ez a betegnek nem megfele
lő, választhat másik orvost, de azt is higgye el, 
hogy Ilyen esetekben még a külföldi gyógyszer 
vagy a külföldi gyógykezelés sem segíthet.

MARILYN. -  Tériszonya van. Valószínű, hogy 
a múltban volt valamilyen esemény vagy ráha
tás az életében, amely kiváltotta és kialakította 
önben ezt a jelenséget. Ezt kellene „felkutatnia” 
és kiküszöbölnie.

Dr. VÉKONY László

Étvágytalanság
IBOLYA. -  „Kétéves kislányom étvágya születé

sétől kezdve nagyon rossz. Sohasem éhes. Napon
ta két deci tej elég neki. Ha nem adok tejet neki, 
nem eszik semmit. Testsúlya egy év óta 9 kg, azóta 
egy dekát nem hízik. Az orvos vitaminokat írt fel 
számára. A vérvizsgálaton mindent rendben talál
tak. Vajon nincs-e gilisztája?”

A szervezet az étvággyal jelzi, hogy mit és meny
nyit bír megemészteni. Ha ennél többet adunk a 
kicsinek, csaknem mindig bajt okozunk vele: há
nyást, hasmenést és mindenekelőtt még tartósabb 
étvágytalanságot.

Az étvágytalanságnak több oka lehet. így pl. a 
heveny betegségek, a lázas állapotok étvágytalan
sággal járnak, de a betegség gyógyulása után 
hamar megszűnik. A krónikus betegségek, mint pl. 
a húgyúti fertőzések, bélparaziták, felszívódási 
rendellenességek is étvágytalanságot idéznek elő. 
Az emésztő fermentumok megfelelő termeléséhez 
is vegyes kosztra van szükség, tehát az egyoldalú 
táplálás ebből a szempontból is káros. A vérsze
gény gyermek is étvágytalan. A helytelen nevelés is 
fontos szerepet játszik. A kényeztetés, a rendszer
telen táplálás, nyalánkság adása, a nagymamák 
lágyszívűsége már a csecsemőkorban is káros 
hatású.

Ajánlom, hogy gyermekgyógyászával zárják ki a 
krónikus betegségeket (húgyúti fertőzés, bélparazi
ták stb.). Ha nincs szó táplálási hibáról vagy helyte
len nevelésről, akkor étvágygerjesztővel (Pepsan- 
nal) kell serkenteni az étvágyat. Ha ez nem segít, 
jelentkezzenek a szabadkai gyermekosztály szak
rendelőjében bármelyik kedden 10 és 13 óra között.

Éjszakai felriadás
RÓZSASZÁL. -  Az éjjeli felriadás a leggyakoribb 

szorongásos neurózis gyermekkorban. A kicsi azo
nos időpontokban felébred, riadtan sír, gyakran

nem tudja, hol van, izgága, remeg, nyugtalan, félig 
öntudatlan állapotban van, s alig lehet megnyug
tatni. Ennek oka, hogy rosszat álmodott, napköz
ben szorongás vett erőt rajta, szigorúan nevelik.

Az ilyen gyermeknek nem szabad izgalmas tele
vízióműsort néznie, szülei ne ijesztgessék, lefekvés 
előtt ne foglalkoztassák különösebben. Ne feledje 
azonban azt sem, hogy akkor is felriad álmából, ha 
lázas. Ilyenkor óvatosnak kell lennünk, s meg kell 
tudnunk különböztetni a két állapotot egymástól.

Kislánya tartózkodjék sokat friss levegőn, spor
toljon (ússzon, korcsolyázzon), legyen jó gyermek
társasága. Ha gyakran felriad, s ezzel megzavarja 
a család nyugalmát, ajánlatos este 2 mg-os Apau- 
rint adni neki huzamosabb időn át.

Dr. FEHÉR Ilonka
gyermekorvos

Eredménytelen kapcsolatok
13 éves és 22 éves. -  Nem könnyű ezt így egy®' 

nesen kimondani, de végül is miért kerülgessük a 
lényeget, mint macska a forró kását. A lány eseté
ben bizony hiánycikknek számít a felelősségérzet 
Több józan megfontoltság diktálta felelősségérzet
tel tartozna önmagával és főként a születendő gy®' 
rekkel (illetve most már gyerekekkel) s z e m b e n  

Levélírónk mint közvetlenül érintett édesanyának 
igaza van, ez valóban csak kihasználás. Az a kap
csolat a tizenhárom éves fiúval éretlen, sőt ko
molytalan, mint ahogyan elképesztően naiv a gy®' 
rek hasonlatosságával kapcsolatos elképzelésűk 
is. Egy gyerek nem fog egy férfira csak azé® 
hasonlítani, mert halálosan szeretik azt, ugyaneZ 
zel a céllal napi huszonnégy óráig nézegetheti vala
kinek a fényképét, az eredmény szintén el fog T 3' 
radni. Az említett, illetve leírt kapcsolatok közű 
egyetlenegy sincs, amelyikért kár lenne, egyiké 
sem eredményezhet semmi jót.

DÓRA. -  Az még nem baj, hogy levélírónk sze- 
retne komolyan járni valakivel. A kétségbeesel1 
kapcsolatkeresés a balsikert szinte eleve garah; 
táló tényező. Más téren sem ritka a balsiker p°n( 
olyankor, amikor a legjobban szeretnénk vala®1' 
elérni. Különös, hogy milyen keveset foglalkozó 
ez idő szerint az áldozat lélektanával, p o n to s a b b a l1 

azzal, mennyire is hibás a bekövetkezett bajért ma 
ga az áldozat. (Különösen jellemző ez a kocsr®3' 
iszogatások után kizsebelt áldozatokra.) A siked® 
len kapcsolatok esetén is gyakori magának az otI 
hagyottnak a balsikert kiváltó szerepe.

A levélírónk által említett kapcsolatok közű1

egyetlen olyan sem található, amelyet értékes®®* 
lehetne tartani, egyikért sem kár. Mindegyikre táv® 
tette sötét árnyát magának az állandó feszültség 
nek a fő kiváltó oka, a görcsös igyekezet valamHY® 
érdemes kapcsolat feltétlen megteremtésére. T® 
mészetesen nem levélírónk hibás mindezért, a J® 
lek szerint az eseteknek több mint ötven százai 
kában partnereiben kellett keresni a sikertelens®» 
okát, a fennmaradt majd ötven százalék jó rész®1 
családi körülményeinek kedvezőtlen hatása, pe 
veltetésónek számlájára írható. Még két ok van
türelmes kivárásra: egyrészt levélírónk kissé b

mai'
ne*

természetes igénye, hogy szeressék, de ezeknê  
a megfelelő kapcsolatoknak nem kell időnorm® 
megvalósulnak.

KÚN SZABÓ Pf'
pszicholóSJu

tortalanul úgy jellemezte magát, hogy csinos' 
mondható, másrészt olyan fiatal még. Az emberi
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C o u n te x t
apcsolat -  így értelmezhető 
az együttes neve, mely a 
country és a text szó ötvöze

te. A csoport tagjai arra szeretnék 
felhívni a figyelmet, hogy a szöveg is 
legalább olyan fontos, mínt a zene. 
Maguk között főnöknek nevezik Sza
bó Kornélt, akivel beszélgettem.

-  Trióként kezeltétek?
~ Igen, 1979-ben háromtagú 

együttesként működtünk. Jelenleg a 
zenekar összetétele a következő: 
Prlboj Gábor (basszusgitár, ének), 
Mészáros Attila (gitár, ének), Szabó 
Róbert (bendzsó, szájharmonika, gi
tár, ének) és Szabó Kornél (gitár, 
szájharmonika, ének). Egy ideig nem 
dolgoztunk. Saját számainkat fabri
káltuk.

~ Milyen kontaktust teremtettetek 
a közönséggel?

~ Igyekszünk minél többet szere
pelni, hogy ezzel is közelebb kerül
jünk a zenekevelőkhöz. Az első fél
té s ü n k  egy egész estet betöltő 
műsor volt. Másodszor a palicsi 
Nagyteraszon szolgáltattunk zenét. 
Ezt követte a palicsi Nyári színpad 
bejáratánál adott térzenénk. Ezen
kívül részt vettünk a szegedi ifjúsági 
napok keretében megrendezett mini 
c°untry fesztiválon is.

-M ilyen a repertoárja a Coun- 
fextnek?

-  Műsorunk 90%-át saját száma- 
ln,k alkotják. Szerzeményeinket kö
zösen komponáljuk: a balladákat, a

tiltakozó dalokat és olykor a blue 
grass stílusúakat. A szövegeket ma
gyar nyelven írjuk. Legjobb száma
inkat kiválogatjuk és belőlük felvé
teleket készítünk. Mivel akusztikus 
zenét játszunk, egy hegedűst kere
sünk. Ha valakinek kedve támad ve
lünk dolgozni, hát jelentkezzen az 
együttes címére: 24000 Subotica, 
Partizanskih baza 30/e.

-  Mit vártok á hallgatóktól?
-  Elsősorban azt, hogy ne csak 

némán élvezzék a zenét. Mi nem 
akarunk forradalmat csinálni, de el
várjuk, hogy énekeljen-tapsoljon ve
lünk a közönségünk. Minden együt
tes erre vágyik, hisz ily módon szoro
sabb kapcsolat létesül a zenekar és 
közönsége között.

-  Miről énekeltek?
-  A hétköznap eseményeiről, 

amelyeket szívesen hallgatnak az 
emberek. Mi kicsit jobban belemé
lyedünk a dolgok lényegébe és ezt 
szeretnénk érzékeltetni zenénkkel. 
Műsorunkon a lírai hangulatú zene
számoktól, a pattogó ritmusú szer
zeményekig minden megtalálható:

-  Mivel foglalkoztok ezek kívül?
-  Dolgozunk, tanulunk, de főleg 

sokat gyakorolunk. Szabad 'időnk 
nagy részét a zenének szenteljük. 
Van egy bendzsónk, amelyet ez 
ideig még nem használtunk ki elég-

Itt abbahagytuk, mert az együttes 
új fellépésre sietett.

MAGYAR Zoltán

„11 éves lány vagyok. Hozzám hasonló 
korú lányok leveleit várom TÓTH ANNA
MÁRIA, 21220 Be tej. Ady Endre u. 123." 
• „12-13 éves fiúkkal és lányokkal leve
leznék. VÉN MÁRTA, 24000 Subotica, Za- 
padni vinogradl 177/a." • „15 éves vagyok. 
Szeretek olvasni, zenét hallgatni. Szeretem 
az állatokat. Hozzám hasonló korú fiatalok
kal leveleznék. CZUKOR ARANKA, Buda
pest, XV. kér, Kolozsvár u. 28, 1155, Ma
gyarország.” • „14 éves lány vagyok. Sze
retem a diszkózenét. Kedvenc együttesem: 
az Edda és a Hungária. Gyűjtöm a poszte- 
rokat. 15-16 éves fiúkkal szeretnék levelez
ni. A fényképes leveleket előnyben része
sítem. HORNUS ERIKA, 24435 Mól, Ivó 
Lola Ribar u. 92." • „13 éves lány vagyok. 
Szabad Időmben olvasok és zenét hallga
tok. Kedvenc énekesem: Michael Jackson 
és Boy George. 13-15 éves fiúk és lányok 
leveleit várom. A fényképes leveleket előny
ben részesítem. PETRÉNYI LÍDIA, 21220 
Beíej, Spasoje Stejlé u. 78," • „14 éves 
lány vagyok. Hobbim a képeslapok gyűjté
se. Kedvenc együttesem a Dolly Roll. 14- 
15 éves fiatalok leveleit váram. Minden le
vélre szívesen válaszolok. SZECSEI 
GYÖNGYI, 24417 MartonoS, Vinograd- 
ska 39/b.” * „13 éves lány vagyok. Szere
tem a sportot és a zenét. Kedvenceim: 
Michael Jackson és Nino de Angelo. Min
den levélre válaszolok. URBÁN ANNA- 
MÁRIA, 24104 Kelebia, Csávoly 94/c." • 
„12 éves lány vagyok. Szeretem a sportot. 
Kedvenceim: Nik Kershaw és az Alphaville 
egvüttes. Minden levélre válaszolok. KO
VÁCS EDIT, 24104 Kelebia, Kelebia 59/b."
• „17 éves lány vagyok. Korban hozzám illő 
lányokkal és fiúkkal szeretnék levelezni. 
MÉSZÁROS ROZÁLIA, Jászszentlászló,

Felső tanya 43, Magyarország.” • „15 
éves fiú vagyok. Kedvenceim: Nena. Szabad 
időmben sportolok. Hozzám hasonló korú 
lányok leveleit várom. FERÓ ATTILA, 
24000 Subotica, Heroj Pinki 47/6." • „12 
éves lány vagyok. Szabad időmben zenét 
hallgatok. Kedvenceim: Limahl és Nena. 
12-16 éves fiúk és lányok fényképes leve
leit várom. TÉNYI EDIT, 23272 Növi Beőej, 
Slatinska I. 7," • „15 éves lány vagyok. Sza
bad időmben zenét hallgatok. Kedvenc 
együttesem: a Neoton família és a Kaja- 
GooGoo. 16-19 éves fiúk és lányok leveleit 
várom. Minden levélre válaszolok. VAJDA 
KATALIN, 24420 Kanjlía, Papp Pál u. 13." 
• „12 éves fiú vagyok. Kedvenc együttesem 
az Ottawán és a Boney M. Gyűjtöm a poste- 
rokat és a jelvényeket. Szabad időmben ze
nét hallgatok és horgászok. Szeretem a 
labdarúgást. 1 0 -12  éves lányokkal sze
retnék levelezni. ZABOS RÓBERT, 24312 
Gunaras-Kavilló, Munkás u. 66.” • „11 
éves lány vagyok. Hobbim a zenehallgatás 
és a sport. 1 1 - 1 2  éves fiatalok leveleit vá
rom. A fényképes leveleket előnyben ré
szesítem. TÓTH RITA, 24416 Male Pljace, 
Arany János u. 14.” • „17 éves lány va
gyok. Hozzám hasonló korú fiatalokkal leve
leznék. GÖRÖG ILDIKÓ, Móricgát, Ber
zsenyi út 105, 6132, Magyarország.” • „18 
éves fiú vagyok. Kedvenc együttesem a 
Rolling Stones. 14-20 éves lányok fény
képes leveleit várom. Minden levélre vá
laszolok. ZSERAI RÓBERT, 23324 Sajan, 
Lenin u. 1." •  „14 éves lány vagyok. Ked
venc időtöltésem a zenehallgatás. Kedvenc 
énekeseim: Michael Jackson és Dániel. 
Hobbim a levelek gyűjtése és az irodalom. 
Hozzám hasonló korú fiatalokkal szeretnék 
levelezni. Minden levélre válaszolok, de a 
fényképes leveleket előnyben részesítem. 
CSONTOS TÜNDE, 25230 Kula, Durmi- 
torska 34." • „13 éves lány vagyok. Kedve
lem a zenét és a sportot. Hobbim a jelvény- 
gyűjtés. Velem egyidős fiúk és lányok leve
leit várom. MAJOROS ILONKA, 23218 No
va Crnja, Nyárfás út 12." • „12 éves va
gyok. Kedvenc együttesem a Duran Duran.

. Kedvenc énekesem: Nena. Hobbim a posz
terok gyűjtése. Hozzám hasonló korú fiata
lokkal szereték levelezni. Minden levélre 
válaszolok. VÁCI ILDIKÓ, 23206 Muilia, 
VrSaöka 17."

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

Üj James Dean?
Szinte már elcsépelt frázisként hangzik, amikor 

2 amerikai Matt Diliont a nyolcvanas évek James

8̂4, augusztus 24. h h h h h m m h

Deanjeként emlegeti valaki. Persze a reklámgépe
zet kihasználja a népszerűségét és Matt egymás 
után kapja a fiatal verekedő, lázadó szerepeket. 
Legújabb (fekete-fehér technikával készült) film
jében is, melyet a közelmúltban kezdtek vetíteni-

Nyugat-Európában (a címe: Rumble Fish) a 20 
éves Matt egy 18 éves Rusty-James nevű fiút
alakít, aki természetesen bandástól járja a  várost.

(Bravó)

■ a g g
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Tojás alakú 
gyümölcs -  padlizsán

Vidékünkön csak kis mennyiségben termesztik. Az 
ország déli vidékein jobban elterjedt. Kitűnő diétás 
ételek készíthetők belőle. Elkészítési módja v' itozatos. 
Az élelmiszeripar is nagy mennyiségben dolgozza fel.

Egyéves növény, hajtásai 80-100 centiméteresre nő
nek meg. Termése tojás alakú, de lehet gömb, körte 
alakú is. A termés héja lila, elvétve fehér színű. Tömege 
20 grammtól 2 kilogrammig terjed.

Kimondottan igényli a meleget. Magja csak 15-16 C 
fokon kezd csírázni és a legkisebb fagyok is tönkrete
szik. Fejlődésének legkedvezőbb hőfoka a 20 C fok fe
letti. Vízigénye eleinte nagy, később csökken. Olyan ta
lajra van szüksége, mint a paradicsomnak. Sikeres ter
mesztés csak a laza vagy középkötött jó termőerőben 
lévő vályogtalajokon érhető el. A túl laza homok, meg a 
túlságosan kötött talaj nem felel meg. Legjobb előve- 
temények a pillangósok.

A padlizsán változatai

Palántáról termeszthető. A palánta nevelése olyan, 
mint a paprikáé, azzal a különbséggel' hogy 1-2  héttel 
előbb el kell vetni a magját, mert ennyivel tart tovább a 
nevelése. 3 -4  gramm magot kell elvetni egy négyzet- 
méterre. így ritkább lesz a növényállomány, de erősebb 
palánták nevelednek. Kipalántálása májusban törté
nik.

Tápanyagigénye nagy. Ősszel, talajforgatáskor 4 0 -  
50 kg érett istállótrágyát kell kiszórni 10 négyzet- 
méterenként. Ugyanerre a területre ki kell még szórni 
300-500 gramm NPK kevert műtrágyát. A foszfor- és a 
káliumtartalmú műtrágyák kétharmad részét ősszel 
kell a földre juttatni. A megmaradt részt, a fél adag 
nitrogénnel együtt a talaj előkészítésekor kell kiszórni. 
Ugyanakkor a talajnak csak 5 -8  cm mély megmunká
lásra van szüksége. A fennmaradt nitrogént, fejtrágya- 
ként, a virágzás kezdetekor kell felhasználni. A lomb
trágyázás is növeli a hozamot.

Legmegfelelőbb a 60-70 centiméteres sortávolság, a 
tőtávolság viszont 40 -60  cm legyen, mivel erőteljesen 
fejlődő növényről van szó. Többször kell kapálni, mert 
fontos, hogy gyommentes legyen a talaj. Öntözni szük
ség szerint kell, különösen a kezdeti szakaszban.

A szedés akkor kezdődik, amikor a bogyók elérik a 
fajtára jellemző nagyságot, színt és fényt. A későn le
szedett bogyók keserűek. A termést, kocsányostól, éles 
késsel kell levágni a szárról. A várható hozam 30 -60  
kilogram 10 négyzetméterenként.

Kobrehel Péter 
mezőgazdasági mérnök

A GÖRÉNY ÉS TENYÉSZTÉSE

A takarmányozástól 
az értékesítésig

fedeztetés, a vemhesség és a szop
tatás időszaka külön takarmányo
zást követel. Életének más szaka

szaiban a görény meghatározott időben fo
gyassza a napi ételadagot -  egy-két részre 
osztva -  és csak annyi takarmányt kapjon, 
amennyit egy órán belül meg tud enni. A 
vemhesség és a szoptatás időszakában vi
szont az anyaállat előtt mindig legyen friss 
ételpép. Ilyenkor szem előtt kell tartani, 
hogy az eleség gyorsan romlik, ezért kis 
mennyiségben és gyakran kell adagolni.

A takarmányadag összetétele lehet to
vábbra is 70% állati- és 30% növényi ere
detű, ahogy azt már előbb leírtuk, de!: az 
1 % csontliszt és a 2 % nedves pékélesztő 
helyett 3% gyárilag elkészített vitamin- és 
ásványianyag-keveréket (pl. Kostovitot) kell 
adagolni a masszába.

Itatásuk
A görények vízigénye megegyezik a szá

razföldön élő gerincesek legnagyobb részé
vel. Az ivóvízellátás legalább olyan fontos, 
mint a takarmányozás. A szomjas állat ke
vesebbet eszik, rossz a közérzete, rosszab
bodik az emésztése és ennek következté
ben a tápanyagok felszívódása is.

Legmegfelelőbb, ha az állatok előtt ál
landóan van friss víz. Nagymennyiségű víz
re különösen az anyaállatoknak van szük
ségük a bőséges tejtermelés meg a kölykök 
biztonságát szavatoló kedvező közérzet 
miatt.

Önitatók használata a legcélszerűbb. Al
kalmazhatók mindazok az ismert módsze
rek, melyek a nyúl- és nyérctenyésztésben 
használatosak.

Fiókanevelés és 
pihentetés

A kölykök szeme egy hónappal a születés 
után nyílik ki. Ettől kezdve a szopás mellett 
önállóan esznek anyjuk táplálékából is. Öt
hat hetes korukban választhatók el az any
juktól. Ekkor az anyát kell áthelyezni másik 
ketrecbe, a kölykök maradnak a helyükön. 
Háromhónapos korig együtt marad az alom, 
utána hármasával-négyesével -  nem sze
rint csoportosítva -  külön ketrecekbe kerül
nek.

A választástól a prémezésig, naponta 
kétszer, bőséges takarmányra van szüksé
gük. A takarmányt egy óra eltelte után el kell

venni az állatok elől. Az újszülöttek súlya 
10-15 gramm, négy-öt hónapos korukban a 
nőstények 900, a hímek 1100 grammosak is 
lehetnek.

A szülőállatok nyári és őszi életszakaszá
val egyidejűleg történik a pihentetés. Ez a 
hímeknél valamivel előbb kezdődik. Ebben 
az időszakban ezek az állatok naponta egy
szer kapnak enni, és csak annyit, amennyit 
egy óra alatt elfogyaszthatnak. A maradékot 
meg kell vonni tőlük.

A prém lefejtése
A prémezést -  attól függően, mikor jöttek 

a világra az állatok -  két időszakban lehet 
elvégezni. A tavasziakat decemberben, a 
nyáriakat februárban kell leprémezni. A ki
selejtezett szülőállatokat is csak télen ész
szerű ilyen célra felhasználni.

A prémezésre érett görényeket kloroform 
segítségével kell leölni. Az állatot egy, a tes
tétől nem sokkal nagyobb, hermetikusan 
zárható ládába kell helyezni, amelybe klo
roformmal átitatott vattát helyezünk. Ilyen 
körülmények között a görény elalszik, majd 
5 -6  percen belül fájdalommentesen kimú
lik.

A gerezna eltávolítására a hasított fejtés 
módszerét javaslom. Ez abból áll, hogy a 
gereznát a faroktól a fejig, a has közepén, 
egy vonalban felnyitjuk, majd a prémet telje
sen szétnyítva távolítjuk el az izomzatról.

A lefejtett gereznát meg kell szárítani. 
Szőrrel a deszka felé fordítva, puhafa desz
kára kell helyezni, majd enyhe feszítéssel 
körül kell szögezni. Az így kifeszített préme
két száraz, huzatos helyen kell tartani, távol 
a hőforrásoktól, ott, ahol lassú száradásra 
van lehetőség.

Beszerzés és 
értékesítés

Görénytenyésztéssel kapcsolatos kérdé
seikkel az érdeklődők az újvidéki Vojvodi- 
nainvest Kutatóintézethez fordulhatnak. A 
prémek értékesítésével kapcsolatban pedig 
a következő munkaszervezetekkel vehetik 
fel a kapcsolatot: Modna konfekcija -  Szent
tamás, Slavonija -  Eszék, Krzno -  Zágráb 
és IUV -  Smartno pri Litiji.

Dudás Árpád 
bőripari mérnök

1984. augusztus 24.
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Galambászat

A Paramyxo vírus pusztítása
í j \  z utóbbi években a galambállományokban 

nagy károkat okozó járvány jelentkezett. 
A betegséget először Olaszországban ész

ölték 1981-ben. 1983-ban már megjelent Cseh
szlovákiában, Spanyolországban, Portugáliában, 

ölglumban, Hollandiában, Franciaországban, 
usztriában, az NSZK-ban, Nagy-Britanniában, 
agyarországon és Jugoszláviában Is.
A betegség kórokozója vírus. Paramyxo 1-es 

Va9y Paramyxo 3-as csoportba sorolták. A Paramy- 
xo 1-es csoportba tartozik a baromfipestis vírusa 

«  a „rokoni” kapcsolat nyújt lehetőséget a vé
tkezésre.

j f  hategség tünetei: 3 -10  napos lappangási idő 
n vizes hasmenés jelentkezik. Az állatok sokat 

^ nak, keveset esznek. Ezután jelentkeznek a köz
ponti Idegrendszeri zavarok -  általában a beteg- 

9 harmadik-negyedik hetében. A nyak először 
íl|S tJ5 rne9merevedik, majd feltűnik a fej csavarása, 

e|ve csavargatása. A járás bizonytalanná válik. 
u yosabb esetekben az állat a hátára fordul és 

rü7 ' ud .'ábra állni. Olykor forog saját tangelye kö- 
I R tü lé s  közben képtelen irányt tartani a ga- 

tób és gyakran a falnak repül vagy a talajra zu- 
n- Nem tud táplálkozni: a mag mellé csapkod, 
9y kiesik csőréből. Nagyon lesoványodnak, végül

Pusztulnak.

Nem lehet gyógyítani
b®te9sé9 lefolyása öreg állatoknál hosszadal- 

Pes 3 ,or9a,^sa tart el sokáig, de ha ké- 
akk 32 elesé9 felvételére és megtartja testsúlyát, 
A b°t *el®Pülhet A fiatalok nagy része elpusztul.

e e9ség lefolyása alatt nem minden tünet jelent- 
, 1 ögyidejűleg. Némely állományban csak vizes 

srnenés észlelhető, máshol pedig a központi 
,ásf ndszer zavarai -  a lábak és a szárnyak bénu- 

val. A vírus nemcsak közvetlen kapcsolat ré

vén terjed, hanem a szúnyogok meg a legyek is ter
jeszthetik, sőt a tenyésztő is ruhájával, cipőjével, 
kezével, hajával stb. Nemegyszer azáltal, hogy a 
kiállításokon a bírák kézbe veszik a galambot, de 
a ketrecek is fertőzöttek lehetnek.

A védőoltás az egészséges galambok esetében 
jár kedvező eredménnyel

A Paramyxo nevű betegségben szenvedő jószá
got nem tudjuk gyógyítani. Vírusról lévén szó, az 
antibiotikumok hatástalanok. Csupán tüneti keze
lés alkalmazható, kisebb-nagyobb sikerrel. Vírusos 
betegségek során általában csak védőoltással le
het védekezni, így a Paramyxo vírus esetében is. 
Említettem, hogy a Paramyxo vírus és a baromfi
pestis egy csoportbá tartozik, tehát a védekezéskor 
is baromfipestis vakcina alkalmazható.

Először az egész állományt megitatjuk élő vírust 
tartalmazó baromfípestís oltóanyaggal (La Sota),

vagy ugyanezt a galambok orrába csöppentjük. 
4 -6  hét múlva az állatok olthatók élő vírust tartal
mazó vakcinával, vagy inaktivált baromfipestis vé
dőoltással. Az ilyen oltási eljárás egy évig tartó 
védettséget nyújt, így csak egy év múlva kell ismét 
semleges vakcinával beoltani őket.

A megelőzés szigorú 
követelményei

A védőoltás csak az egészséges állatoknál fejt
het ki megfelelő hatást. A beteg állatok esetében 
hatékonysága mérsékeltebb._Az élővírusvakcinák 
már rövid idő (egy hét) után védelmet nyújtanak, 
az inaktivált vakcinák pedig három-négy hét alatt 
fejtik ki hatásukat. Inaktivált oltóanyag haszná
latakor azonban kétszer kell beoltani az állatokat.

A védekezés nem korlátozódhat csupán a Para- 
myxo-fertőzésre, mert a galamboknál több más 
fertőző betegség is előfordulhat. Az egyes beteg
ségek elleni védekezés csak akkor igazán sikeres, 
ha a többi betegségtől is meg tudjuk védeni a ga
lambokat. A jó erőnlétben lévő, egészséges galam
bok között lényegesen kisebb kárt okoz egy-egy 
baktérium vagy vírus, mint a többféle betegségben 
szenvedő állományban. A Paramyxo vírus nagyon 
károsítja a paratífuszban szenvedő állományokat.

A betegség megelőzése többet ér, mint a gyó
gyítás, ezért bizonyos rendszabályokat be kell 
vezetni. A postagalamb-versenyeket le kell állí
tani vagy korlátozni kell őket. A kiállítások ren
dezését fel kell függeszteni. A galambállományokat 
kötelezően be kell oltani. A galambszállító ketre
ceket, gépkocsikat, okvetlenül takarítani, tisztítani 
és fertőtleníteni kell.

A fertőtlenítő szerek közül elsősorban a formaiin, 
a Lysoform és a klórkészítmények fejtenek ki ked
vező hatást.

Szávold Ferenc 
állatorvos

Horgászat.

CSALIHALAK
ár csak egy hét választ el 
bennünket az őszt hozó 
szeptembertől; a nyárutó 

^onh sül|úz<5 időszak. Ahhoz 
taPo an’ h°9y fenekes, úszós vagy 
iát <^a** 'mártogató módszerrel s>ül- 
iobb ssun*L csalihal r  k^u 1 eg- 
foqk. ha a süllőzőhely Közelébe, 
körm - nk csaiibalat kis hálóval vagy 
r w yu . úszós készséggel, de ez 
9ász rn'ndi9 iehetséges. Sok hor- 
rétj 32 údáb kubikgödrökben, kis
ezüstSat0rnákban fogfa az apró 
sa:n ®szt, naphalat, keszegfélét,
ha néba a pontyivadékot is, no- 
öékáMJdott’ h°gy nemes halak iva- 

^  ^ 0s csalihalként használni, 
boqv ° r9ászok e9y része nem tudja, 
birw sú|,öre kiváló csalihal a dur- 

Mág a szúrós, tüskös hát-

aügusztus24. _ _ _ _ _

úszóját sem kell lenyírni, mint ahogy 
azt egyesek teszik teljesen felesle
gesen. A legjobb süllőcsali mégis 
a kistermetű fenókjáró küllő (Gobio 
gobio) és közeli rokona, a halvány 
foltú küllő (Gobio albipinnatus). Ki
zárólag folyóvízi halak, mindig a kö
ves, sóderos, esetlég a kemény ho
mokos helyeken tanyáznak, ahol a 
vízfolyás felgyorsul. Többnyire 50-80 
cm mélységű vízben foghatók apró 
horoggal, kis gilisztavégre vagy 
csontkukacra, de néha a karíkake- 
szegnek szánt nagyobb horgot is 
elkapják. Ritkán, a méternél mé
lyebb vízbe is lehúzódnak, megbúj
nak a kövek, akadályok mögött, és 
az elébük kerülő falatot hirtelen rán
tással viszik a mélybe. A horgász 
szinte becsapódik, mert valami ter

metes halat vár az erőteljes kapás 
nyomán, s nem győz csodálkozni, 
amikor a bevágás után alig látja a 
horgon ficánkoló, kisujjnyi halacskát. 
Sokan bosszankodnak, holott ilyen
kor a legegyszerűbb horogra tűzni a 
fenékjáró küllőt és a közeli, kissé 
mélyebb vízbe engedni. Rendszerint 
ott lesnek a süllők, és az élénken 
mozgó halacska gyorsan magára 
vonja figyelmüket.

Fenékjáró küllő

Számtalanszor hallottam már, 
hogy a horgászok a fenékjáró küllőt 
márnaivadéknak tartják. A hengeres 
testű, szája szélén apró bajuszt vi
selő küllő valóban „márna alkatú” , 
de az oldalain látható sötét foltok so
ra biztos megkülönböztető jel.

Mivel ez a kis csalihal a gyorsfo
lyású folyószakaszon él, tehát oxi
génigényes, elég nehezen tartható 
élve vödörben, hosszabb szállítás 
esetén. Likacsos haltartóban, csó
nakból vagy partról folyóvízben jól 
megőrizhető.

Amennyiben csalihalaink elpusz
tulnának, emiatt ne hagyjuk abba 
a süllőzést. A döglött halacskának 
vágjuk fel a hasát, hogy a vér és a 
testnedvek szabadon kimosódjanak, 
a nagyobb csalihalákból pedig ké
szítsünk halszeletet. Folyóvízben 
néha ilyen csalival még jobb ered
mény érhető el, mint élő kishallal.

A süllő horgászatáról majd a jövő 
héten írunk.

Guelmino János

ELŐREJELZÉS: Kiváló kapóked
vet jelez a szolunáris naptár egész 
hétre. Ma és holnap délután, a töb
bi napon Inkább délelőtt menjünk 
horgászni. Jövő pénteket kimon
dottan rossz napként jelzi a nap
tár.



42 Jó Pajtás

M. Lukács Erzsébet:

Parancs király parancsai
ol volt, hol nem volt, 
elég baj az, hogy egy
szer mégis volt egy-öreg 

király, akit Parancs királynak hív
tak. Illett is rá ez a név, mert a 
parancsoláson kívül az égvilá
gon nem csinált egyebet. Paran
csolt délben, parancsolt este, de 
még éjszaka sem volt nyugta, 
rossz alvó volt őkelme s azt gon
dolta:

-  Ha én ébren vagyok, akkor 
más se aludjék!

Ezért aztán nap mint nap, még 
a hajnal előtti félhomályban ki
botorkált a tyúkól elé, kakast éb
reszteni. Hiába berzenkedett a 
szegény állat, hogy így, meg úgy, 
még nincs itt az ébresztés ideje. 
Mi mást tehetett, a parancs, az 
parancs, nagy keservesen hoz
zákezdett hát a kukorékoláshoz.

Jaj volt annak, akit a második 
kakasszóra is az ágyában talál
tak. Azt Parancs király saját fel
séges kezével rángatta elő a 
paplan alól:

-  Dolgozni! Dolgozni! Lusta 
népség! -  hajtogatta mindegyre 
a király. Nem is akadt országá
ban olyan emberfia, aki ellenkez
ni mert volna vele.

Csak a madarak nem fütyültek 
a királyi szóra. Hajnalban ébred
tek, s olyan víg éneklésbe kezd
tek, hogy csak úgy zengett belé 
a kert. így köszöntötték a felke
lő napot; cserregve, trillázva, ki

pittyegve, vagy kakukkolva, má
sok meg csak egyszerű füttyel, 
szívbóli csipogással. Volt közöt
tük egy cinke is, a királylány leg
kedvesebb madara, az a nótá
hoz még a farkát is billegette.

-  Hej! -  dúlt-fúlt a király, ami
kor kiment a kertbe. Akárhogy 
parancsolgatott, egy madár sem 
hagyta abba az éneklést, a cinke 
meg tovább billegette a farkát.

-  No, várjatok csak, engedet
len népség! Ezt még megkese- 
1 üüíek! -fenyegetőzött felbőszül
ve a király s azon nyomban ki
adta a parancsot:

-  Minden madarat ki kell ker
getni az országból! Pusztuljon 
a sok mihaszna!

Aztán még azt is hozzátette, 
hogy életével lakói minden földi 
halandó, akinek a kertjében akár 
csak egy madarat is találnak.

Nosza, támadt erre nagy ze
nebona, riadalom. Verték a do
bokat, sípot fújtak, kerepeltek, 
kolompoltak, fazékfedőket ütö- 
gettek, hogy elűzzék a madara
kat. A levegőben riadt madár- 
szárnyak csattogtak. Menekült a 
sok árva fecske, rigó, pinty, meg 
kakukk, de még a verebek is. 
Utolsónak a billegő farkú cinke, a 
királylány legkedvesebb ma
dara. Meg sem álltak a szom
széd ország határáig, ahol sze
rencsére a király kisebbik fia ol
talmába fogadta őket.

-  Megszabadultam tőlük! -  
diadalmaskodott Parancs király. 
De nemsokára mindenféle fér
gek lepték el a fákat, bokrokat, s 
felfaltak minden kis hajtást, 
zsenge rügyet. Sírt, rítt az or
szág népe az elűzött madarak 
után. A királylánynak is hullt a 
könnye, mint a záporeső, vala
hányszor eszébe jutott a cinkéje. 
Parancs király is zord képpel járt 
a palotában, s azon törte a fejét, 
mivel vethetne véget az orszá
gos szomorkodásnak. Akkor ma
ga elé hívatta a királylányt, s

mézes-mázos hangon így szólt 
hozzá:

-  Kedves lányom, örömet 
mondok neked, férjhez adlak! 
Hét országra szóló lakodalmat 
csapunk!

Amikor látta, hogy a lánya 
cseppet sem örül, mérgében így 
folytatta:

-  Elegem van a sok rívásból, 
picsogásból! Azt akarom, hogy 
veled együtt mindenki táncoljon, 
mulasson. Punktum!

A kis királylány nemcsak szép 
és jó, de okos is volt. Tudta, 
hogy az apjánál hiábavaló min

den szó, könyörgés. Ezért hát 
nem ellenkezett.

-  Felséges Apám! A szavad 
parancs. És csak azt kérem, 
hogy ahhoz mehessek férjhez, 
aki a legszebb cseresznyét hoz
za ajándékba.

A király abban az órában köz
hírré tétette, hogy annak adja a 
lányát, meg a fele királyságát, 
aki legfinomabb s a legszebb 
cseresznyét hozza ajándékba. 
No hiszen lett erre nagy lótás- 
futás. Ahány herceg, gróf meg 
báró akadt az országban, mind 
cseresznye után szaladgált. De 
hiába csörgették az aranyat, 
mert cseresznye -  egy szem 
nem sok -  annyi sem akadt a 
kertekben, (gy aztán kérő sem 
jöhetett. Harmadnap reggel a kis 
királylány kitekintett az ablakon, 
hát látja ám, hogy az országúton 
hatalmas porfellegben daliás lo
vas közeledik. A háta megett a 
nyeregben hatalmas kosár, a 
vállán meg egy billegő farkú ma
dár.

-  Az én cinkém! -  csapta ösz- 
sze örömében a kezét. S már fu
tott is lefelé, a trónterembe. A 
dalia -  aki nem volt más, mint a 
szomszéd király kisebbik fia -  
éppen akkor tette a király elé a 
hatalmas kosarat, amiben ott pi- 
roslott a világ legszebb cseresz
nyéje.

-  Szép, szép! -  mondta fanya
logva Parancs király. -  Nem ku- 
kacos?

-M á r  hogy lenne kukacos, 
amikor hetvenhét madár vigyá
zott minden egyes szemre! -  fe
lelte villogó szemmel a királyfi, 
és tán sarkon is fordul, ha a cin
ke nagy hirtelen át nem száll a 
kis királylány vállára. Nagyot 
dobbant a szíve a királyfinak, de 
még a királylánynak is, amikor 
egymásra néztek. Azon nyom
ban meg is szerették egymást.

A királynak is megtetszett a 
kérő. Mindjárt ki is doboltatta, 
hogy a lakodalomban ott legyen 
mindenki! Az elűzött madarakat 
is hazaparancsolta. Nem is hi
ányzott senki. Ott táncolt, viga- 
dozott az ország apraja-nagyja. 
Százegy muzsikus húzta a talp- 
alávalót. Parancs király a király
fihoz fordult:

-E legem  van a királyságból. 
Nehéz már az aranykorona az 
én öreg fejemnek. Neked adom 
hát nemcsak a fele, de az egész 
királyságomat!

Ezzel feltette a királyfi fejére 
a koronát, maga meg leült a cse
resznyés kosár mellé, s jóízűen 
eszegette a rubintos szemeket.

Hej, örült az ország népe a de
rék új királynak! Nem is volt pa
naszuk rá azután sem. A kakas 
akkor kukorékolt, amikor itt volt 
az ideje. A madarak meg kedvük 
szerint köszönthették a felkelő 
napot, s az sem volt baj, ha a 
cinke közben billegette a farkát.

Szalai Borbála:

L e g y e n  
ö r ö m  a  

t a n u l á s !

Hangosabbak ma az utcák, 
gyerekektől népesek, 
valahogyan még a nap is 
szebben ragyog, fényesebb. 
Izgatottan várt e napra 
minden kezdő kisdiák: 
az iskola előttük is 
kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni 
a tétova kis kezek: 
csengő-bongó szép szavakkal 
telnek majd a füzetek...
Ma, amikor útnak indul 
a sok kicsi iskolás, 
kívánjuk, hogy öröm legyen 
számukra a tanulás!

Szalai Borbála:

U t o l é r e m  
a  b á t y á m a t !

Mi tagadás,
irigyeltem, 

hogy a bátyám iskolás, 
hogy őneki

gyerekjáték 
az írás, az olvasás.
Csodáltam, hogy

milyen szépen 
formálja a betűket, 
s hiába van

sok belőlük -  
ismeri a nevüket.
Úgy megy neki

az olvasás, 
akárcsak a vízfolyás!...
Hej -  gondoltam

mikor lesz már 
belőlem is iskolás?!.. .
S most, amikor 

beírattak 
iskolába az idén, 
megfogadtam:

a bátyámat 
utolérem bizony én !.. .
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A Loreley tündére (olv.: Lorelej)

/ A  régi/¿ S \  szik 
tén>

régi időkben a Loreley- 
sziklán, a Rajna fölött es
ténként gyönyörű leány je

lent meg, és a holdfénynél énekelt. 
A szép dal veszélyt hozott a ha
jósokra, mert úgy elbűvölte őket 
fl leány éneke, hogy elfelejtkeztek 
mindenről, s a csónak zátonyra fu 
tott, vagy örvény nyelte el.

Lakott azonban a közelben egy 
fiatal halász, akit egészen közel 
migedett magához a tündér, nap
nyugtakor megmutatta neki, hogy 
merre vannak a halak. A halász-

-  germán népmonda -
legény mindig bőséges zsákmány
nyal tért haza, és mindenkinek 
mesélt a ragyogó szépségű leány
ról.

Hallott a leányról a pfalzi vá
lasztófejedelem fia is, s egy este 
csónakon arra vette az útját. A  
tündér akkor is a Loreley-sziklán 
ült, és aranyhaját fésülte. Amikor 
az ifjú meghallotta a bűvös éne
ket, nem bírt magával, s a hajóból 
a sziklára akart ugrani; de elvé
tette a lépést, és a Rajna habjai 
összecsaptak felette.

A választófejedelem vigasztal
hatatlan volt, mikor megtudta, 
hogyan vesztette el egyetlen fiát. 
Nagy sereget küldött a tündérlány 
ellen, hogy foglyul ejtsék. A lány 
fenn ült a Loreley-sziklán, s mikor 
megérkeztek a katonákkal rakott 
hajók, éppen borostyán nyakéké
vel játszott. Megkérdezte a harco
sokat, mi járatban vannak.

-  Téged akarunk elfogni, te go
nosz varázsló! Ugorj csak a vízbe!

A leány felnevetett, a borostyánt 
a vízbe dobta, és így énekelt:

G yorsan, gyorsan, édesapám , 
K ü ld d  a feh é r  lovaka t, 
E lu ta zo m  h a b o k  szárnyán , 
H ogyha  jö n  a z  a lkonya t.

Hirtelen vihar kerekedett, hul
lámzott a Rajna, sistergett a fe
hér tajték. Két hullám felcsapott a 
Loreley-sziklára, és elsodorta a le
ányt.

Látták a katonák, hogy nem va
rázslóval, hanem tündérrel van 
dolguk, s dolgukvégezetlen tértek 
haza a gyászoló apához.

A Loreley-sziklán pedig soha 
többé nem énekelt tündérleány.

Jenő Hajnalka szabadkai pajtás rajza.

ben t  Klóra’ Len9yel Mónika és Tímea, Kovács Ró- 
S»»’ . ** Hdlkó, Farkas Zsuzsanna, Ada • Hejberger

Va’ Adorján • Szalai Hedvig, Bezdán • Blaskovity 
na> OHIk Mónika, László Erika, Varga Robi, Becse • 

pletiü lzabella’ Fö,di Andrea, Kőműves Zsolt és Attila, 
Lain lnes’ Csantavér • Farkas Marianna, Farkas 
y J * ’ Csúza, • Csltári Judit, Darázs • Márton Gizella, 

r Magdolna, Debelyacsa • Csete Csaba és Sára, 
na 8 2ódor és Róbert, Feketics • Horváth Piroska, Gu- 
Nell|Su Nafly F" Rita és Csaba> Hajdújárás • Szabó 
bó f'i R0r90s * Csesznek Zoltán, Keresztúr • Balog Sza- 
Ka . **• Kelebia • Apró Etelka, Rekecki Agl és Attila, 
KuiaZSa * Mo,nár Márta, Kikinda • Hegedűs Gabriella, 
v|a ú ®lnkovity Ottílla és Szabina, Mohol • Csíkos Szil
ég Jaj81*8* Rebeka, Dohár Ilona, Muzslya • Slsa Károly 
lalva Martonos • Tóth Marika, Tóth Katica, Mihály- 
• Bl ^ardczl Márta, Kovács Attila és Márta, Morgvica 
j$_ 808 F,,a és Gábor, Horváth Annamária, Orom • Fe- 
S 8^ n ,  Madarász Lívia és Ferenc, Palics • Bállnd 
ka 6c /w S ^ n,kd> Majoros Róbert, Rákos Melinda, llon- 

08 °ttó , Koliger János és Évike, Szabó Attila, Gödöl-

augusztus 24.

lei Katica, Tokodi Zoltán, Péterréve • Sztojsity Karmen, 
Majláth Magdika, Pacsér • Jankó Attila, Pádé • Dobó 
Szabina, Sebők Attila, Gedovics István és Szaniszló, 
Farkas Igor, Palotás Igor, Roland és Norbert, Karó SzuzI 
és Dóri, Illés Károly és Nelli, Both írisz és Ingrid, Kor
mos Elvira, Bakó Izabella, Csóvlty Kornélia, Szabadka
• Kővári Angéla, Szilágyi • Takács Tímea, Szenttamás
• Szakái István és Mihály, Tóba • Malkaácsl Ágnes, 
Titoverbász • Kaszás Piroska, Tornyos • Jánosi Zsolt 
és Attila, Varga Szerénke és Dénes, Temerin • Kocsis 
Zsolt és Tímea, Topolya • Szloboda Tibor, Kecsenovics 
Szilvia, Szeles Éva, Zenta • Jankovits Izabella, Zombor. 
Bejegyeztem nevetek mellé a megfejtéseket:

Ibolya

f ....

A múlt szám helyes megfejtései:
Oszloprejtvény 1.: Születésnap
így is -  úgy is: Fáraó

Könyvjutalmat kap:
PALOTÁS Roland, Szabadka
KOLIGER Évike, Péterréve
VÉBER Magdolna, Debelyacsa

így is -  úgy is: 1. Nyáron a legked
veltebb édesség, 2. Énekesmadár 
névelővel, 3. Házi szárnyas, 4. Visz- 
sza: nemesfém, 5. Dél-amerikai há
ziállat, hazánkban csak az állatker
tekben látható, 6. „Néma" arab, 7. 
Kínai férfinév, 8. Mássalhangzó.

1 2 3 4 5 6 7 8

Piramisrejtvény:
Vízszintes sorok: 1. A foszfor vegy- 
jele, 2. Erődítmény, 3. Kör alakú, 4. 
Peremes, 5. Ideje megvásárolni, 
kezdődik a tanítás. (Ezt kell meg
fejtésül beküldeni.)
Függőleges sorok: 1. Mássalhang
zó, 2. Kicsinyítő képző, 3. Hím ál
lat, 4. Költemény, 5. Párizs szerb- 
horvátul (é. f.), 6. Majdnem remek, 7. 
Veszteség, 8. Tagadó szó, 9. A ká
lium vegyjele.

Sebők Attila

a s ü
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Marko PERICIN KAMENJAR viharos napjai (IV.)
(R észletek a szerém ségi néphősrő l készülő kö n yvb ő l)

A  N A G Y  O F F E N Z ÍV A
nép Fruska gora-i nagy offenzívának  
nevezi azt a hadm űveletet, m elynek  
folytán, augusztus hónapban, az ellen 

ség  körülzárta ezt a szerém ségi hegyet. Az 
életben maradottak közül sokan írtak róla. 
Sok dokum entum  is fennm aradt erről a v i
haros, 1942-es nyárról, am ikor lángra lobbant 
az egész Szerém ség, a népfelszabadító m oz
galom  felhívására: „Egy szem  búzát sem  
adunk a m egszállóknak!”

Az ellenség terve
Kamenjar elvtárs a következőképpen  m on- 

ta el ezt az esem ényt, saját osztagának te
vékenységéről, illetve arról a terepről:

„A fasiszták k ísérletei, hogy m egsem m i
sítsék a Fruska-gorai osztag, tavasztól nyá
rig tartottak . . .  Ezek a kísérletek azonban  
nem  jártak sikerrel, é s  az osztag egyre erősö
dött. A lsó-Szerém ségben gyarapodtak a par
tizán erők; a boszuti erdőségekben  is felbuk
kantak és Szerém ség m inden  területén jelen  
voltak a partizánok. Ez igen  aggasztotta a fa
siszta hatóságokat. V iktor Tom ié Paveliéhez  
írt levelében  kéri a legfelsőbb  parancsnok
ságot, hogy  tegye m eg  az in tézkedéseket a 
tisztogató akció érdekében, hogy legalább  
ném i gabonát m egm entsenek . Ekkor kezdték  
m eg a fasiszták az előkészü leteket a nagy  
offenzívára.

Mi értesültünk az ellen séges erők össze
vonásáról, d e úgy véltük , hogy ez csak vala
m ivel lesz erősebb, m int az eddigiek, és nem  
is terveztük, hogy az osztag elhagyja a Fruska  
gorát, m elyet akkor m ég bevehetetlen  erőd
nek véltünk. A  vezérkar úgy döntött, hogy  
fokozatosan fogunk ellenállni. K ezdjük az 
erdő szélén, aztán beljebb vonulunk 300-500  
métert, ott újra ellenállunk, folytatjuk fent a 
hegyen, majd v isszavonulunk  a terep föld
rajzilag legerősebb három  pontjára: Hajducki 
breg, Babin majdan és Conak felé.

Elfogadható terv v o lt ez. A zonban ham a
rosan kiderült, hogy ez az offenzíva nem  
olyan lesz, m int az edd ig iek  voltak. Az ellen
ség ugyanis az erdő széléig  nyom ult előre, 
itt m egállapodott és néhány napon át hideg- 
vérűen -  nem  is hederítve arra, hogy  m i állan
dóan tüzeltünk rájuk -  lövészárkokat ásott 
és lezárta m indazokat az utakat, m elyek  a 
falvakba vezettek. Ez a tény k issé  aggasztott 
bennünket. Mert m i arra szám ítottunk, hogy  
tám adni fognak.

Ez így tartott két-három  napon át. Aztán a 
negyedikén tám adni kezdtek, m éghozzá egy
idejűleg Erdevik, D jipsa és N estin  felől. Lám, 
az ellen ségnek  is m egvolt a maga terve: egy  
kisebb terepre akartak bennünket szorítani, 
hogy délről elinduljunk a D una felé  a hegy
gerincen át. És m ost, hogy már ism ertük az 
ellenség szándékát, osztagnak vezérkara 

. • m égsem  változtatott véd ek ezési tervünkön, 
hanem  továbbra is az előbb m eghatározott 
tervhez tartotta magát.

Az offenzíva m ásodik  napján az ellenség  
csak  felderítéseket végzett egy  nyolcvanas 
ném et csoporttal, m ely  G lavica felő l az első  
század állásaihoz ért. Én m agam  is itt tartóz
kodtam  az erdő szélén. A  ném etek  a patak  
m entén  R elince irányában hatoltak előre, 
ahol a m i vezérkarunk tartózkodott. E gy gép 
fegyveres tizedet küldtem  azonnal a vezér
kar védelm ére, m i m eg továbbra is o tt m a
radtunk az erdőszélen, az általános tám adás
ra várva. D e  ők továbbra is  a lövészárkokban  
ültek  és vártak. E lindultunk a V enac felé, de  
ott már sen k it sem  találtunk. E m lékszem , 
vagy tíz m éhkaptár állt ott. M ondom  a har
cosoknak:

-  Ha erre találnának jönni, csak eressetek  
m inden kaptárba egy  golyót, hogy a m éhek  
m egzavarodjanak, és rátámadjanak a fasisz
tákra.

Közben m egtudtam , hogy  Paja a cereviki 
út m entén az ú gynevezett Djurdjin grabon  
tartózkodik, odasiettem  hát hozzá.

Dudást elveszítettük
Ez a hely közel Volt a m i osztagunk táborá

hoz, ahol a p ék ség  és  a m alom  zavartalanul 
m űködött, m intha körülöttük nem  is folyná
nak harcok. Paja elm ondta, h ogy  Fatovinál 
elesett D udás, az osztag parancsnoka, Ciculja, 
m eg Cika:Mata és m ég  néhány harcos. Fato
vinál m eg is találtuk holttestüket, k ivéve a 
D udásét, ö t  a ném etek  m agukkal vitték. D u
dásnak jugoszláv századosi uniform isa volt, 
s a fasiszták ebből bizonyára arra k övetkez
tettek, hogy ő a p aran csn ok . . .  Nála voltak  
az adatok a harcosok létszám át, felfegyver- 
zettségét és a m uníciót illetőleg, é s  nála volt 
a Fruska gora véd elm i terve is. N ekünk azon
nal változtatnunk k ellett volna a terven, mert 
az ellen ség  eddig  azt gondolta, hogy a Fruska  
gorán több ezer partizán van, m ost m eg  
m inden adat a kezébe k erü lt . . .

Pajonak azt javasoltam , h ögy  m ég azon  
az estén  hagyjuk el a Fruáka gorát, vagyis: 
törjünk ki. Kérdem  tőle, h o l van V eljko és 
a vezérkar parancsnoka. Mondja, hogy Boro- 
vina környékén vannak. A m ikor utoljára 
együtt volt velük , m eghagyták, hogy  tovább
ra is  a m eghatározott tervhez kell tartanunk  
magunkat. Én ezzel nem  egyeztem .

-  Mert nézd, Pajo, m i holnap m ég  harcolha
tunk, m eglehet holnapután is, d e n incs elég  
m uníciónk, s aztán majd összefogdosnak  
bennünket az erdőn, m int a nyulakat.

Paja egyetértett velem . Én m eg kitartóan  
biztattam, h ogy  írja m eg Veljkonak, hogy m i 
délre szándékozunk k itöm i a kukoricásba, 
és h ogy  szerintünk a vezérkarnak is velünk  
k ellen e tartania . . .

Veljko egyetértett azzal, hogy az e lső  és a 
negyed ik  század k ivonuljon az erdőből, v i
szont a m ásodik és ötödik  nyugat felé vonu l
jon, vagyis té ljen  v issza  saját terepére, és ott 
az ellen ség  háta m ögött tám adjanak a Lezi-

Mi azonnal m egkezdtük a kitörésre való 
előkészületeket. M ég nappal volt, délután. 
A- h elyzet teljesen  zavaros. Az a ném et cso
port, m ely  a V enacon volt, azonnal vissza is 
vonult, a fasiszták m eg csak a D unán lévő 
m onitorról lőttek. G yalogsági megmozdulás 
nem  volt.

Ú gy terveztük, h ogy  estére összeszedjük a 
harcosokat m eg a népet, és ism ertetjük velük 
a helyzetet. (Mint már előbb  em lítettem , fegy- 
vertelen em berek egész töm ege volt velünk 
és földm űvesek  családjaikkal, gyerekeikkel, 
akik az ellenség  terrorja elő l m enekültek el 
hazulról, nálunk keresve m enedéket.)

Mi ketten  beszéltünk, Paja m eg én. M o n d 
tuk az em bereknek, m indent hagyjanak ott: 
lovaikat, ökreiket, szekereiket, fogják meg 
gyerekeik  kezét és álljanak be a m enetoszlop
ba. A harcosokat úgy helyeztük el, hogy 
fedezzék a fegyvertelen nép m enetoszlopát 

N em  volt egyetlen  szó ellenvetés, de i°i 
m égis igen  kínosan éreztük magunkat. Most 
derült ki, hogy ezeknek  az em bereknek, akik 
úgy bíztak abban, hogy a Fruska gora beve
hetetlen, m ost m inden vagyonukat ott kell 
hagyniuk, és elindulniok  velünk együtt a 
bizonytalanságba. Az m ég kérdés, hogy aZ 
áttörés sikerrel jár-e vagy sem . Voltak, akik 
a hegyek  között akartak maradni, de 011 
m eggyőztük őket, hogy a m enekülés egye' 
dűli m ódja a kitörés.

Tíz órakor m indenki m enetkészen  állt- Az 
idő nyugodt, csen d es volt; a hold talán még 
soha úgy nem  ragyogott, m int akkor. A me
netoszlopban 7-800 civil em ber haladt. Mj' 
vei a pékség  azokban a napokban m ég műkö
dött, m eghagytuk, hogy indulás előtt osszák 
ki az élelm et. M indenkire jutott vagy egy kim- 
nyi pogácsa.

Egy három tagú előőrs járt előttünk. Miala* 
a népet csoportosítottuk és feladataink? 
beszélgettünk, visszatért az előőr-s a Sve j 
Pantelija kúttól. K özölték velünk, hogy seb0 
sem  láttak e llen séges katonaságot. Elindu 
tünk  hát abba az irányba.

A kitörés
Az erdő szélén m egállítottuk a m enetoszl^  

pót, és elrendeltük, hogy m indenki vesse 
a cipőjét. G lavica m ögött a láthatáron 
séges katonát láttunk m ozogni. Balra tőlün ’ 
Istocnikon, vagy száz m éterre tőlünk, rake 
szálltak a m agasba. N agyon veszélyes 1 
volna m inden nesz, az ágak reccsenése, a 
tek za ja . . .  jj

Szörnyű helyzet volt: egy  olyan terepen k 
áthaladnod, m elyről feltételezed , hogy  ̂
ellen ség  kezén van. Kínzott bennünket 
bizonytalanság, hogy valóban nem  vet“e  ̂
észre sem m it, vagy csak hagynak bennün 
m enni, aztán egyszerre csak csapdába esű 
M inden pillanatban vártuk, hogy elkezdő 
a lövöldözés. Indulás előtt m indenkit 
m eztettünk, hogy ellenőrizze, ha kell s 
szór is, hogy fegyvere m eg van-e töltve, de 
ra is ügyeljenek, n ehogy valam elyik v 
lenül elsüljön. Igyekeztünk m indennek e 
venni, hogy  m inél nagyobb biztonságba0 
gyünk. eg

A hold közben káprázatosán világít. Mi 
csak szedtük a lábunkat egyre gyorsad 
m ert nem  tudni, m ikor vágnak e l bennün . 
Szerencsésen  egyetlen  puskalövés ° ém ir-Sviloái ú t m ögött.
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kijutottunk az erdőből. Suljam tól balra, a le 
gelőn át, egy kukoricásba értünk.

Mindez az éj folyam án történt. A m ikor a 
Vasic kúthoz értünk Radinci és Grgurevci kö
zött, m egálltunk. A  népnek azt m ondtuk, 
hogy oszoljanak szét a környező falvakba, 
rokonaikhoz, ism erőseikhez, mert ott na
gyobb biztonságban lesznek, m int ha velünk  
tartanak. A nép m egértett m inket és hallga
tott ránk. Elindultak hát a nők, gyerekek és 
öregek a falvakba, én  m eg Pajaval elhatároz
tam, hogy k ét csoportba osztjuk a harcosokat .

Nyolcvan harcos velem  indult Grgurevci 
felé, hogy ott csatlakozzunk a negyedik  szá
zadhoz, és együtt induljunk a boszuti erdők  
felé. A m ásik csoporttal, m integy negyven  
felfegyverzett harcossal, S lobodan Bajic Pa
la, Acim Grulovic és Stevan D oronjski ma
radt.

Szétváltunk. Mi azonnal a Grgurevci-Ra- 
űinci út felé indultunk és átm entünk az or
szágúton. M ivel már hajnalodott úgy határoz- 
t'unh, hogy a kukoricásban bújunk m eg és ott 
töltjük a napot. Mire a harcosokat széthelyez
tük a kukoricásban és felállítottuk az őrséget, 
már m eg is virradt. És ekkor nagy m eglepe
tés ért bennünket. Tőlünk vagy 300-400 m é
terre iszonyú tüzérségi tűz kezdődött. N em  is 
gondoltunk rá, hogy a ném etek éppen itt, 
¿„raĈ .nc* te je lő n  fogják felállítani tüzérségi 
állásaikat. Tűz alá vették az erdőt. B ebizonyo
sodott ekkor, m ennyire járatlanok voltunk a 
hadi tudom ányban, am ikor úgy határoztunk, 

°gy a kukoricásban töltjük a napot anélkül, 
°gy alaposabban felderítettük volna a te

lp e t .  D e az ellen ség  épp olyan elővigyázat- 
an volt, ők sem  nézték át a tőlük csak pár 

száz méterre levő hatalm as kukoricatáblát, 
fnielőtt a tüzérség letelepedett itt.

A hosszú nap 
szerencsésen ért 

véget
Közben nappal lett, s m i úgy döntöttünk, 

°gy a legbiztonságosabb, ha ott m aradunk.

ahol vagyunk, ha m egszálljuk, a kukoricás 
szélét, és szükség esetén  felvesszük  a harcot.

Egész nap lövöldöztek; csak úgy m enny- 
dörgött a Fruska gora. Az ellen ség  tervsze
rűen nyom ult e lő r e . . .

D e hosszú is volt ez a nap! Izzott az égbolton  
a nap, nekünk m eg egy csepp vizünk nem  
volt. Az em berek zöld tökkel és zsen ge kuko
ricaszárral próbálták elütni szom jukat. Egész  
napon át bizonytalanságban voltunk.

Elhatároztuk, hogy valakit a radinciak kö
zül beküldünk a faluba, hogy m egtudjuk, 
m i a helyzet. E gy harcost civil ruhába öltöz
tettünk, elláttuk revolverrel és kézigránáttal, 
és elindítottuk a faluba.

Múltak az órák, ő m eg nem  jelentkezik. N a
gyon aggódtunk: lehet hogy elfogták és kény
szerítették, hogy elárulja, merre vagyunk; le 
het hogy az ellenség katonasága már m eg is 
tette a lépéseket, hogy körülzárjon bennün
ket, m i m eg itt ü lünk teh ete tlen ü l. . .  Az órák 
lassan múltak, a nyugtalanság a tetőfokára 
h á g o tt. . .

A  nap m égis szerencsésen  ért véget. A  m i 
harcosunk vissza se  jött egyáltalán, hanem  
a faluban maradt.

Este, besötétedés után, m i újra m enetoszlop
ban álltunk, és elindultunk az öreg eszéki 
országúton, m ely R adinciből M andjelos felé  
vezet.

Ú tközben egy  kútra akadtunk, egy  gém es- 
kútra. A  harcosok m egrohanták. D e a kút- 
gém  annyira nyikorgott, hogy kilom éterekre  
elhallatszott a csen des éjszakában. K ényte
len  voltam  letiltani az ivást.

-  Senki sem  ihat. Majd iszunk  a széles csa
tornánál!

Az em bereknek nem  tetszett: ilyen  nap  
után . . .  alig várták, hogy ihassanak, s m ost 
én m egtiltom  nekik . . .  N agyon szom jas vo l
tam  magam is, de nem  ittam. Ha én kibírom, 
akkor ki kell a többinek is bírnia!

A széles csatornánál aztán teleittuk  m agun
kat, m egm osakodtunk és felfrissültünk. Á t
m entünk az úton, és a kijelölt helyen  találtuk

Az anegdoták 
világában

Egyszer B u d ja n o v c in  m entek keresz
tü l Jole öccsével. A z  egy ik  u d va ro n  pe
lenkák v o lta k  kiteregetve.

-  G yerünk  be ebbe a  szerencsés házba  
-  m ond ta  öccsének -  m ert tu d d  meg, 
hogy aho l pe lenka van , o tt boldog fe l
nő ttek is v a n n a k  meg gyerekek, a k ik  
f e lv id í t já k  az egész házat.

0O 0
G ya k ra n  e llá to ga to tt a  ta r to m á n y i 

tö rténe lm i levé ltá rba , aho l háborús  
é lm énye irő l te tt n y ila tko za to t. Egyszer, 
a m ik o r idősebb f ia  fe lő l érdeklődtek  
b a jtá rs a i, M a rko  P e ric in  kedvetlenü l 
m ondta :

-  Sem m i sem lesz belőle. Ez a  f i ú  még 
egyszer sem tö ltö tte  az é jszakát házon 
k ívü l.

Egyszer az tá n  boldog izg a lo m m a l je 
lentette be:

-  D rá g a  e lv tá rsa im , m égis csak lesz 
v a la m i az én f ia m b ó l. M á r három  na p  
és három  é jje l nem jö t t  haza . . .

°O o
K özism ert v o lt K a m e n ja r m egfigye

lőképessége és az, hogy m inden  helyzet
ben fe lta lá l ta  m agát. M on d ják , hogy 
o lyan  éles szeme vo lt, hogy jó  időben  
még az A v a lá n  lévő to rn yo t is m eg lá tta  
a  F ruska  go rá ró l. M in de n t észrevett. 
Egyszer, a m ik o r  m eg lá to ga tta  Jole öcs- 
csét, a k i néhány b a jtá rs á v a l fe lv it te  
m éheit a  F ruska  go rába  -  a  fű b e n  rég i 
k a to n a i je leke t fedezett fe l, a m it  a  töb
biek, ped ig  m á r napok ó ta  o tt vo lta k , 
nem vették észre . . .

M égis m egtö rtént vele, hogy eltévedt. 
B a rá tjá tó l,  M ita  Jovanov ié  S a já tó l, 
kölcsönkérte egyszer a  kocs ijá t, s a m i
k o r vissza a k a r ta  nek i v in n i,  nem ta - 
lá lta  meg az u tcán. K ényte len v o lt 
v issza fo rd u ln i és telefonon m egkérn i 
őt, hogy jö j jö n  el a kocs ijáé rt. F ia i ezt 
nagy kárö röm m el fo g a d tá k :

-  H á t a  te híres tájékozóképességed 
hova le tt, apa , ha m á r Ú jv idéken  sem 
ta lá lo d  fe l m ag ad !

✓ """ — 1 —  -

a negyed ik  századot. Ók is észrevétlenül hú
zódtak ki az erdőből, s a népet ők is szétküld
tük a környező falvakba. Lacarakba kurírokat 
küldtek  élelm iszerért. Ú gy em lékszem  Man- 
djelosból is hoztak, úgy h ogy  vo lt étel elég , a 
környező szállásokon m eg elláttuk m agun
kat vízzel. A zon a napon az em berek testileg  
és le lk ileg  is jó l összeszedték  m agukat. Fel
engedett a feszü ltség  . . .

. . .  És m i elindultunk a boszuti erdőkbe.”

íg y  zúgott végig  Szerém ségen, 1942-ben, 
a hírhedt ellen séges offenzíva, m ely  teljes hét 
napon át -  augusztus 25-étől 31-éig tartott, 
és am elyet a T om ic-akció előzött m eg. A Frus
ka gora ellen i tám adásban több m int 20.000 
jó l felfegyverzett fasiszta vett r é sz t . . .

Kamenjarnak a legnehezebb  körülm ények  
között is sikerült, ügyes m anőverezéssel, 
m egm enten ie a rábízott em berek nagy ré
szét. V édett helyre juttatta, bátorította és 
Űjabb harcokra és erőfeszítésekre készítette  
fel őket.

Olga Jovan ov ié  Cerevicki

Marko PERIÉIN KAMENJAR köszön ti a 70 év es  Jovan VESELINOV Éarkót (Folytatjuk)
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(gy szól a pincér a vendéghez:
-  Tessék, Itt a marhapörkölt és a nagyfröccs, amit ren

delt.
-  Elnézést, de én nem ezt rendeltem. Ezt az a férfi kérte, 

aki a szomszéd asztalnál ül.
(A poén a rejtvényben!)

SAKKSAROK
v  ___

Matt két lépésben
Párbábos mattfeladványaink érde

kessége a humoros bástyafogás. Az 
első feladvány L. B. Salkid műve, 
1907-ben jelent meg először, a má
sodik állás M. Wrobel I. díjas mun
kája, 1953-ban jelent meg.

Mindkét állásban világos indul és 
2 lépésben mattot ad.

Fogjuk meg azokat a bástyákat!
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SAKKSAROK

PLUSZ EGY VICC
Helyezzük el az alábbi szavakat, betűcsoportokat -  hat 

kivételével -  az ábrában. Egy szót (LEZÁR) könnyítésül 
előre megadtunk. A hat megmaradt szóból az alábbi vicc 
poénját állíthatjuk össze:

Kétbetűsek: AB, LS, OS, RS.
Hárombetűsek: EKE, ERI, FEL, KAS, KIS, LAV, LÉG, 

NIL, NÓS, ODO, ROM, ÚGY, ZSI.
Négybetűsek: ALAG, ARRA, BÁBU, BETŰ, DELI, 

EDEN, ELÁN, ELEK, IMRE, LELŐ, RITZ, RÖNK, SEBI, 
SEBŐ, SZÉN, TÁRÓ, TETT, TORZ, VAGY, VELE.

ötbetűsek: AKKOR, ÁLLÁS, CSITT, FITOS, FUTAM, 
FÚZIÓ, HŐKÖL, KALÓZ, KATAR, KERET, KLEIN, LÁ- 
BOL, LÁRVA, LEMEZ, LÉLEK, MAGAS, OSTIA, STEFI, 
SZÁKI, SZEDŐ* SZENT, SZÍNI, SZINT, SZÍRT, SZÚRT, 
TIBOR, TIPOR, VITÁS, ZÁROL, ZENIT.

Hatbetűsek: ELLESZ, HELYET, KAPPAN, KOSBOR, 
ZSUZSA.

Hétbetüsek: KASZINÓ, TERELÉS.
Nyolcbetűsek: BAGÓLESÓ, EGYSZERŰ, FISKÁLIS, 

VARÁZSOS.
Kílencbetűsek: CSERÉLJEN, KOMPLIKÁL, ÚTON- 

ÁLLÁS.
Tízbetűsek: SZENVTELEN, VEGYSZERES.

A  V Á L A S Z T O T T  
LA P

Nemrég lányomhoz az egyik barátja jött leckeügyben. 
Amikor meglátott, örömmel mondta: „Láttam a múlt
kor a televízióban. Legjobban a tejtrükkje tetszett!”. 
További beszélgetés közben megtudtam, hogy ő is ol
vassa megjelentetett trükkjeimet és elég sokat meg is 
tanult közülük. Megtetszett nekem ez az ügyes gyerek 
és miután lányommal elintézték leckéjüket, búcsúzóul 
a következő trükköt mutattam meg neki:

Az összekevert kártyacsomót háttal felfelé az asztal
ra teszem és elfordulok. A fiú a csomagot bárhol ket

téemeli (1. ábra I—XI.). megnézi a maradék csomag (1- 
ábra I.) felső lapját és az elemeit csomag (1. ábra II.) te
tejére teszi. Aztán a maradék csomagot (I.) az elemeit 
csomagra (II.) és az azon levő választott lapra helyezi 
(2. ábra). Most az egyesített csomagot még néhányszor 
elemelheti.

Ezután én visszafordulok, kiterítem a lapokat képpel 
felfelé az asztalra és egyik kezemmel megfogom a fiú 
pulzusát. Másik kezemmel végighúzok lassan egy ceru
zát a kártyacsíkon, mire a ceruza a választott lapon áll 
meg.

B em u ta tá s:  A múlt héten leírt kártyafordítással 
megmutatom a fiúnak, hogy a lapok a csomagban jól 
össze vannak keverve. Amikor minden lap képpel fel
felé áll, akkor megjegyzem a kártyacsík első és utolsó 
lapját. A mi esetünkben ez a pikk hármas és a káró ötös 
(3. ábra). Ezután a lapokat összetolom úgy, hogy a sor
rend ne változzon meg és a csomagot hátlappal az asz
talra teszem.

Most elfordulok és a fiú a fenti leírás szerint jár el. 
Ha utasításaimat pontosan követi, akkor a választott 
lap a pikk hármas és a káró ötös között fog lenni.
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^ keresztrejtvény

sorok:
7 £Kekhel megerősíti
it£rfros

l . , tengerész, a spanyolok elleni tengeri
16. Va]8 ^ arc ^ ° se vo lt 
18. aRúnek a közvetlen közelébe

tj °l°dik ellenséges offenzíva áldozatainak

6. y  , —“ nőse volt 
8 amteek a közvetlen közelébe 

tis ellenséges offenzíva áldozatainak
a jZ etetére emelt emlékmű, valamint annak 
f0)° t̂ ak a neve, melynek völgyében 

2,3 a kegyetlen harcok

25' o kltelet valahol tölti
26. y  , a ân> Meggondolatlan, névelővel
2?. aaiinek legkisebb alkotórésze

h a l j * ’ amelyre a koporsót a benne fekvő 
28. g °  ta  ̂ temetés előtt ráteszik

őcuí1̂ 0*0182^  ismeretlen nyelvű ókori 
29 slakossága

ápníi11*5’ 32 ír<̂ k nemzetközi kapcsolatának 
Hsa Sara atepított szövetség 

33 ^ a p r ó d

3 4 B w Z?ZÍntes 73 ’ 24- és 29- első betűje 
37. y -J alság. egészség

tétgZa’ rendszerbe illeszkedő tudományos

?8' BuleáH ■ .
Brit tengerparti kikötővárosból való
Vp„, !  'teökség alatt álló arab sejkség

43. j j  8 y ta n
°raUból készült füzér, nyaklánc

' au9uszius 24,

44. Alkotó
46. Az Arab-félszigetnek a Vörös-tenger 

melletti része
48. Építkezésre kijelölt terület
50. ... vegyület, változatlan benzolgyűrüt 

tartalmazó vegyület
52. Igor .. .-Ovaneszjan egykor híres szovjet 

távolugró
54. Jegy nélkül beszökő
56. Apró kétszámyú rovar (é.h.), (az utolsó 

kockában kettős mássalhangzó)
57. Járművet irányít
59. A kálium, az ittrium, és a kén vegyjele
60. Gömbölyűek, szerbhorvátul
62. Behelyezem
63. Étkezhet
64. A Rómával szövetségben élt 12 ősrégi 

etruszk város egyike
66. Szabadkai munkaszervezet
67. Az egyik szülőre
68. Az ötödik ellenséges offenzíva a német 

dokumentumokban ilyen néven szerepel
71. Japán festő és fametsző, költő és drámaíró
72. Magasabb színtűvé váló
73. Más gondolkodásmódra, más viselkedésre 

nevel valakit
74. Kirakójáték, névelővel

Függőleges sorok:
2. Szabó Lőrinc két versének címe 

(a tizenkettedik kockában kettős 
mássalhangzó)

E keresztrejtvény vízszintes 18. és 6 8 . sorának megfejtését kell beküldeni.

3. Mozgás közben valamihez eljutnék, és azt 
érinteném

4. Kovács ... magyar táncdalénekesnő
5. N-nel az elején személyének
6. Mogyoróbokor, szerbhorvátul
8. Bámulat
9. Vissza: ugyanaz, mint a vízszintes 52.

10. ... Ivanjicki, jugoszláv festőnő
11. Követ, szerbhorvátul
12. Szabó Lőrinc két versének címe
13. Nagy ugrással átjut valamin
15. Kötelességszerűen elvégzendő dolog 
17. Kínai város
19. Cselekvésre felhívó mozdulatod
20. Békéscsabai könyvkiadó- és 

nyomdászcsalád
21. Amit semmiféle fény nem világít meg
22. Finom szemcséjű.fehér mészkő 
30. Kényelmes járását
32. Mereven ránéz valakire
35. Indiai város
36. Régi váltópénz
38. Sebzett vad felkutatására betanított 

vadászkutya
39. Rímet alkotva összecseng (é.h.)
41. Zágrábi munkaszervezet
42. Ketrec fele!
45. Magyarországi város Bács-Kiskun 

megyében
47. Lekerget
49. Loholó
51. A Veleá egykori labdarúgója
52. Teher
53. Külső akadály miatt kénytelen valahol 

maradni
55. Jöjj
57. A végső romlás, pusztulás állapotába jutna
58. Gyökeréért termesztett, évelő konyhakerti 1 

növények
61. ... Shaw amerikai regény-, dráma-, és 

novellaíró
63. Matracban, bútorban stb. acéldrótból 

készült rugózás
65. Nyugalom, angolul
67. Lehullott, száraz lomb
69. Visszaüt!
70. T-vel az elején ellenszegülés nélkül hagyja, 

hogy valami kellemetlen történjék véle
K. Gy.

A helyes megfejtésért könyvjutalmat kap: 
CSONKA László
24220 CSANTAVÉR Ady Endre u. 8.

Az előző számban közölt rejtvények megfej
tése:

Plusz egy vicc: -  Azért, mert nem jól hall.
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48 Krimi

Larry Sisner

VALPARAISO
HOTEL

Palma de Mallorca-i Val- 
paraiso Hotel negyedik 
emeletén fényűzően be

rendezett lakosztályok bérelhe
tők. Ebben a szállodában szállnak 
meg az olajsejkek, de Julio Igle- 
siasnak is megfelel a népszerű 
szálloda konyhája. A falak vasta
gok: az ajtókat zajtompító tapé
tával vonták be s ezért az épület
nek ebben a szárnyában mindig 
méltóságteles csönd uralkodott. 
Éppen ezért hatott furcsán az a 
velőtrázó sikoly, amely pénteken 
délután öt órakor verte fel álmuk
ból a vendégeket és riadóztatta a 
személyzetet. A hotel vendégei 
pillanatok alatt elözönlötték a fo
lyosót és berontottak a szobába, 
abba a helyiségbe, ahonnan a se
gélykiáltást hallották. Borzalmas 
látvány fogadta őket. Egy mezte
len nő sikoltozott az ablak mellett 
és minden porcikájában remegve 
tágra nyílt szemmel nézte a karos

székben elterülő pizsamás férfit, 
akinek konyhakést szúrtak a szí
vébe.

A hotel igazgatósága bocsánatot 
kért a vendégektől, de semmit sem 
lehetet^ tenni. A gyilkos alapos 
munkát végzett.

Minden fél órával ezelőtt kezdő
dött. Pépének hívták azt a pincért, 
aki a negyedik emeleten teljesí
tett szolgálatot. Éppen a folyosón 
tett-vett, amikor a 4-es számú 
lakosztály előtt megpillantott egy 
leányt, aki vörös arccal kopogott 
az ajtón. Szebb volt a legszebb se
villai táncosnőnél. Pepe a senori- 
tát tizennyolc esztendősnek nézte. 
A fiú nagyon jól tudta, hogy a 4-es 
lakosztályban Bruno Baretto, az 
olasz filmproducer lakik. Az öt- 
venesztendős senor gazdag sznob
nak számított és nem titkolt testi 
éhséggel vetette rá magát a fiatal 
spanyol leányokra. Pepe jókedve

pillanatok alatt elrepült. Ez a fel- 
fuvalkodott pénzeszsák az ágyá
ba ráncigálja a hiszékeny mallor
cai leányokat és filmszerepet ígér 
nekik. Ha megunja őket, adios, 
bonita. Pepe a gyomra tájékán 
szúrást érzett. Ha nem járna jegy
ben Morenával -  jövendőbelije 
szobalány volt a hotelban akkor
szívesen magába bolondította vol
na a kislányt, aki türelmesen vá
rakozott a 4-es számú lakosztály 
előtt. Csak azért csavarnám el a 
fejét, gondolta Pepe, nehogy an
nak a ronda olasznak a karjába 
szédüljön.

A leány nem mert Pepére nézni. 
A szeme megrebbent és szemér
mesen elfordult. A következő pil
lanatban gyors elhatározással a 
lift felé rohant. Pepe utána lódult 
és megállt mellette. Morena ilyen
kor valahol a nyolcadik emeleten 
dolgozik, gondolta. A levegő te
hát tiszta.

Halkan megszólította a leányt. 
-O la . . .
-O la . . .
-  A hotel személyzetéhez tarto

zom -  mondta a pincér. -  Önnek, 
kisasszony, találkája van Bruno 
Barettóval, nem igaz?

A leány fülig pirult.
-  H át.., nem éppen... igen ... 

nem is tudom ... véletlenül... a 
negyedik em eleten... ez a negye
dik emelet?

-E z .
Pepe ismét szúrást érzett a 

gyomra tájékán. Ez a gyönyörűség 
természetesen bekapta a vén szív
tipró horgát. A patkány pedig az 
orránál fogva húzza a kislányt. 
Egyszerűen megvárakoztatja az 
ajtó előtt. Minden bizonnyal pi
zsamában ül a karosszékében és 
Martinit vedel a disznó, de nem 
egyedül. Megmentem a kislányt, 
gondolta Pepe. Lebeszélem a nagy 
kalandról. A cél szentesíti az esz
közt. Tudja meg tizennyolceszten
dősen, hogy a világ tele van ronda 
kéjencekkel, akik úgy válogatják 
a nőket, mint a tisztességes ember 
a fehérneműt.

Pepe közelebb hajolt a leány
hoz.

-  Biztosan néhány percre el
hagyta a szobáját -  mondta hatá
rozottan. — Az urak szeszélyesek. 
Sohasem tudni, hogy a következő 
percben mit óhajtanak.

-  Várjam meg? -  tette fel a kér
dést a leány és várta, hogy igennel 
válaszoljon a fiú.

-  A szobájában. Várja meg a 
szobájában.

A leány megint elpirult.
, -  A szobájában? Nincs kul
csom ...

Pepe hangosan felkacagott.
-  Ne aggódjon, señorita. A tea

konyhában megtalálom a szoba- 
kucs párját. Señor Baretto meg
veregeti majd a vállamat. Talán 
kapok tőle egy ezrest -  mondta 
Pepe barátságosan. Micsoda pofát

vág majd az olasz, ha a señorita 
rajtakapja egy másik hölggyel- 
Pepe biztos volt a dolgában. A 
milliomos azért nem nyitja ki az 
ajtót, mert egy másik nőt szóra
koztat.

-  Maga jól ismeri Barettót?
-H á t . . .
-  Milyen embernek találja?
- H á t . . .
-  Olyan férfi, aki szavahihető?

Szerepet ígért egy filmben... el
visz Hollywoodba.

-  Pepe nyugodtan válaszolt:
-  Señor Baretto csodálatos férfi- 

Nagyra becsülöm. Várjon néhány 
pillanatig. Azonnal hozom a kul
csot.

Valóban nem váratta meg soká
ig a señoritát és azonnal beillesz
tette a kulcsot a zárba. Az ajtót 
szélesre tárta és teatrális mozdu
lattal befeié mutatott, majd el
mozdult, hogy utat engedjen a le
ánynak, aki gyors léptekkel átsie
tett az előszobán és benyitott a 
hálószobába. Szegényke majdnem 
a padlóra zuhant a meglepetés
től. A vén krokodil ott feküdt a ró
zsaszín ágyban, de nem unatko
zott, hiszen egy hölgy nyújtózko
dott mellette.

Señor Baretto szeme villámokat 
szórt. Szitkodózni kezdett. Ola
szul. A  leány egész testében reme
gett. Nehezen szedte a levegőt és a 
könnyek úgy potyogtak a szemé
ből, mint a záporeső. Végül erőt 
vett magán -  Baretto még mindig 
káromkodott -  megfordult, hogy ® 
folyosóra rohanjon, de Pépét seho 
sem látta. Végül szürkére váltan 
lesietett a lépcsőkön.

A Valparaiso Hotel csak egy 
‘ rossz emlék, semmi több.

Másnap a szelíd tekintetű kis
lányra újabb meglepetés várt. A 
újságból értesült, hogy a milü° 
mos Barettót meggyilkolták a szó 
bájában. Valaki kést döfött a sz 
vébe. Néhány pillanattal későb • 
miután lerohant a lépcsőn. NeItl 
sajnálta a producert. .

A  s e ñ o r i ta  m é ly  lé le g z e te t ve 
és e lo lv a s ta  az  ú js á g h ír t .  Végm 
fe lfo g ta , h o g y  P e p e  -  a k i  o t t  á 
a  h á ta  m ö g ö tt  -  m in d e n t  lá to t t  
h a l lo t t .  E z u tá n  a  te a k o n y h á b a  T°  ̂  
h a n t  eg y  é le s  k é s é r t . P i l l a n a t o k ^  
k é s ő b b  v is s z a té r t  és v ég ze tt 
m é g  m in d ig  d ü h ö s  o la s sz a l.

Pepe Santiago semmit sem 
gadott. A folyosón várta me§ 
rendőröket, hogy bekísérjék. Ég 
idő alatt zokogott és valami ily 
félét motyogott:

-  Senki se nyúlhat a spanyol e 
ány okhoz.

Az olasz ágyában ugyanis 
na, Pepe Santiago jegyese feku 
meztelenül...
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hallottam egy viccet
"Az a sanda gyanúm, hogy Csipetke 
Akasztott a vállalatánál.
~ Mire alapozza a gyanúját?
~ Na hallia! Aki egész nyáron át sózza 
gyerekének az eszét a mai sóár mellett!

Erős Ilona, Temerin

~ Elhagyott a feleségem -  panaszko- 
a vo^ férí a barátjának, 

l"  ̂ tem’ hogy érzed magad, de aján- 
0 valamit. Ha hazamész, fojtsd bőrbe 
sz°morúságodat.

"Azt már nem!
" Miért, nincs pénzed borra?

ehogynincs, csak nem vagyok szo
morú!

v.  Piukovics Irén, Palics
■  ^

^ 8 4 . augusztus 24. — — ■

-  Ha nem kapod be, halacska én se kaphatlak be, 
és akkor nem lesz erőm gyalog hazalndulnl.

Ebben az évben készültünk fel legalapo
sabban a külföldi turisták fogadására szál
lodáink pénztárainál!

CAKK

-  A túlnépesedés megfékezéséért.
-  Van egy korszakalkotó tippem.

-  Kéziféket a fütyire.

CIKK

-  Ezt hallgassa meg: „Lányok, 
asszonyok finom húrján. . . ”
-  Jó, de lehetett volrfa még szebb. 
- ? ? ? . . .
-  „Gwendolin a mandolin.”

m in  n e v e t  
A VILÁG

OLASZORSZÁG

"  Roberto, hogy tetszik az új fürdőruhám ? 
"F ürdőruhád?
"  Hát nem  látod rajtam?!
"  Oe, épp az előbb gondoltam  rá, m ilyen jó  
héjyen is van az anyaiegyed.

EOYESÜLT ÁLLAMOK

Anyukám, elm ehetnénk valahova szórakoz
nia este.

égvpt J °,h n i’ ha ham arabb érsz haza, hagyd 
a villanyt!

v

Félek, nem fog ez egyhamar növekedni!
Osten, Szkopje

LÍRÁMBÓL
A szűzlke
Hatol-hetel 
a ki Etel.

Variációk
A nyelvi kérdés 
néha félreértés, 
és ebből lesz 
az elvi kérdés.
Vagy.. .
Az elvi kérdés, 
néha nyelvi kérdés, 
és ebből lesz 
a félreértés.
Vagy. . .
A félreértés 
néha elvi kérdés, 
és ebből lesz 
nyelvi kérdés.
És én remélem, 
hogy mindebből nem 
lesz félreértés.

Érdekházasság
-  Eltemetném önt elevenen, 
ha nem kellene hordoznom 
a tenyeremen!

Varga Géza ~ Ó Pardon! Most «főm csak, hogy ő a kedves
felesége. . .



A világ 4 sarkából

1 9 8 4 . augusztus

FÖNT: Vége az olimpiának, ki-ki summázza 
eredményeit. Mindenki egyetért abban, hogy a 
megnyitó szép volt, baráti légkörben zajlott le, s a 
versenyek is színvonalasak voltak -  bár kevés 
rekord dőlt meg. A záróünnepség pompájával is 
többé-kevésbé mindenki elégedett. Vannak, akik 
túlságosan hivalkodónak tartják. Olyat produkál
tak az amerikaiak, amire más képtelen. Nem öt
letszegénység miatt, hanem mert egy záróün
nepségre nem költhet mindenki annyi pénzt, 
amennyibe ez került. (Life)

JOBBRA: Karlheinz Böhm nyugatnémet színész 
(56) sztárja volt a német filmgyártásnak, s eszmény
képe a német nőknek. Legutóbb 1981 májusában 
szerepelt a tévén, azután pénzzé tette a vagyonát, 
s Etiópiába, az Ogadeni-sivatagba költözött, ahol 
segítséget nyújt az éhező gyermekeknek. Segély
fölhívásainak eredményeként a németek, az osztrá
kok és a svájciak eddig 630 millió dinárnak megfele
lő márkát, frankot és schillinget bocsátottak rendel
kezésére, melynek jóvoltából 220 család 1300 tag
já t telepítette ki az aszály sújtotta területről. (Bunte)

BALRA: Ha hinni lehet az amerikai statisztikának, 
minden harmadik férfi álomhölgye -  szőke. Hogy 
miért, azt most Saul Felnemann és George Gill, Wyom- 
ing egyetemének professzorai megfejtették. Szerin
tük a szőkék segítségre szoruló ártatlanok benyo
mását keltik, ezért szeretnék megsimogatni fejüket a 
férfiak -  a többi magától jön. (Life)

LENT: Á csuda tudja, miért, de a német magazinok 
az idén azoknak a hölgyeknek csináltak nagy reklá
mot, akik férjük, partnerük nélkül töltötték nyári sza
badságukat a külföldi strandokon. Közéjük tartozik 
a 37 éves Gitta Polletin is, aki hazatérte után kijelen
tette, hogy nagy szabadságában legalább tíz évet 
fiatalodott, mivel semmit sem tagadott meg magától, 
amit megkívánt... (Quick)

FÖNT: Bár már jócskán a végén járunk a nyári strand
idénynek, még mindig érkeznek rovatunk részére divatos 
fürdőruhamodellek. Tetszenek látni: hölgyeink fü rd ő ru h á 

jának ékessége a pillenyakkendő, amelyet érdekes he
lyekre biggyesztettek. Egyesek a férfiaknak eme ékessé
gét propellernyakkendönek is hívják. Nos hát, a strand- 
idény eseményeinek kommentátorai szerint ezek a kiŝ  
propellerek elég nagy viharokat kavartak. Csoda-e- 
(Stern)



.

Síép ' f meretes az érdeklődők előtt, hogy Amerikát 
20 évJ  ?rrre/ képviselte a világszépe-választáson a 
^hierík8 nessa Williams, aki egyébként elnyerte az 
loszton l?Z^Pe Clmet Nos hát, az utóbbi titulustól meg- 
hányva m'Vel kiderdlt- h°9y az előírásokra fittyet 
őszére rneztelenül Pózolt a Penthouse férfimágazin 
®9yébké mé9ped’9 Pajzán szerelmi jelenetekben -  ami 
rad en!  sz'9orúan tilos. Vanessa azonban aligha ma- 

kanyér nélkül... (Life)

FŐNT: Vége a hosszú, gyakran lompos női frizurák
nak -  hirdetik a fodrászok, akik életcéljuknak tekintik 
a hölgyek üstökének csinosítását. S hogy törekvé
sük nem hiábavaló, azzal bizonyítják, hogy vendé
geiknek legalább 60 százaléka immár arra kéri őket, 
kurtítsák meg hajukat. Hogy milyen szép ánő i fej, ha 
a haj rövid -  bizonyítja eme képsorunk. (Quick) 
JOBBRA: Vlckl Morgan amerikai fotómodell már 
két éve halott -  halálának körülményeit még most 
sem derítették ki, még mindig sok a találgatás, a 
gyanú -  ám sehogyan se kerül le a szenzációéhes 
sajtó hasábjairól. Ismeretes, hogy Wicki Alfréd Bloo- 
mlngdale áruház-milliomossal „futott”, ám időnként 
másokkal is megjelent a színen. Most arról cikkez
nek, hogy Reagan kedvenc politikus társával együtt 
valóságos orgiákat rendezett, s a bemártott Edward 
Meese (balról) alig tudja magát kimosni. Ne feled
jük: elnökválasztás lesz Amerikában! (Life)

BALRA: Megírta rovatunk, hoy Corlne Parpalalx 21 
éves francia fiatalasszony bíróság előtt kívánt ér
vényt szerezni abbéli jogának, hogy megterméke
nyüljön a férje letétbe helyezett ondó által. Férje 
ugyanis két évvel ezelőtt megbetegedett, ekkor bíz
ta ondósejtjét egy klinikára. Miután életét nem tudták 
megmenteni, jogi bonyodairhak támadtak felesége 
kérelme kapcsán. A bíróság eleget tett Corine kí
vánságának. (Paris Match)

LENT: Ismét egy kép a teheráni temetőről, aho
va a forradalom és az Irak-elleni háború hőseit 
temetik. A temető valóságos arcképcsarnok mi
vel a hozzátartozók a sír fölé elesett szeretteik 
képét állítják. S ebbe a furcsa arcképcsarnokba 
egyre fiatalabb emberek, sőt gyerekek képei ke
rülnek, a látogatók között pedig egyre több a fia
tal, egészen fiatal anya. Immár az egyik ajatollah 
is kénytelen volt kijelenteni: elfáradnak a harco- 
sok, nagy a véráldozat. És



A Severben javul a helyzet, de...
Szabadkai Újság

Jelentkeztek a trónkövetelők
/ a\  .szabadkai Sever Villamos- 

/ ¿ i \  sági Gyár körüli helyzet több
i t  U  nyire közismert. A község 
legnagyobb (mintegy 6000 dolgozót 
foglalkoztató) munkaszervezete hul
lámvölgybe került. A zárszámadás
kor (februárban) kiderült a veszte
ség, lemondatták-leváltották a legfe- 
lelősebb vezetőket. Úgy tűnt, hogy a 
nehéz helyzetben végre maguk a 
dolgozók veszik a kezükbe saját sor
suk irányítását. Annál is Inkább, mi
vel bárki is volt a bűnös, az ostor vé
ge elsősorban az ő hátukon csattan.

Egy nemrégiben napvilágot látott 
dokumentum azonban arról tanúsko
dik, hogy a Severben még vannak 
emberek, akik „hivatottnak” érzik 
magukat annak meghatározására, 
hogy mi jó és mi rossz a dolgozók
nak, uralkodni szeretnének a több 
ezer ember fölött -  saját szájízük 
szerint.

ITT AZ IDŐ: Úgy látszik, szinte 
törvényszerű, hogy ahol trónfosz
tás történik, ott előbb vagy utóbb je
lentkeznek a trónkövetelők. Ezt a 
„sorsot” a Sever sem kerülhette el. 
Akik nyilvánosan vagy a háttérből a 
leghangosabbak voltak a vezérigaz
gató és helyetteseinek leváltásában 
-  most úgy kívánnak „jutalmat fára
dozásaikért", hogy részt követelnek 
a hatalomból...

tmasz-ának igazgatója lett. Ez a 
tmasz szinte a 3-as tmasszal egyi- 
dőben követelte a vezérigazgató és 
munkatársai leváltását. (Úgy látszik 
nem véletlen az egybeesés.)

Milán SABOLOVIÓ tgphnológus a 
Sever 5-ős tmasz-ában. Korábban a 
Szocialista Szövetség községi szer
vezetének elnöke volt, s ebben a 
tisztségben, valamint elnökhelyet
tesként számos nem éppen önigaz
gatói cselekedetet követett el.

BOSZNAI Elemér frissen kineve
zett káderügyi-, jogi és önigazgatás
ügyi vezérigazgató-helyettes volt je
len még a „csúcstalálkozón” , vala
mint a Sever társadalmi-politikai 
szervezeteinek koordinátorai: Antun

Lássunk most néhány jellemző 
részletet az összejövetelről készült 
jegyzetekből.

„A jelenlevők felszólalásaikban 
úgy értékelték, hogy a munkaszer
vezet gazdasági és politikai helyzete 
nagyon kényes, különösen a gazda
sági helyzet.”

A magukat legmérvadóbbaknak 
tartók megállapították továbbá, hogy 
,,nincs meg az összhang munka- 
szervezeti szinten a társadalmi-po
litikai vezetőségek között, s hiányzik 
a kellő mértékű együttműködés a 
munkaszervezeti és a tmasz-okban 
levő társadalmi-politikai vezetősé
gek és szakvezetőség között..”

Az egyik legérzékenyebb kérdést, 
a munkahelyek szisztematizációját 
is „kezébe vette a csoport” : „Az év

Az „elvtársak" nagyon nyíltan a 
vezérigazgató hatalma alá kívánták 
vonni a társadalmi-politikai életet is: 
„ . . .  biztosítani kell minden társad^' 
mi-politikai szervezet tevékenységé
nek koordinációját és egységét, még
pedig e szervezetek vezetőinek 
rendszeres heti összejövetelen, 
amelyet a vezérigazgatónál tartané
nak, vagy annak káderügyi, jogi és 
önigazgatásügyi helyettesénél."

A „záradékokban" igen nyíltan ki
mondják azt is, hogy kikre ke ll tá
maszkodniuk a tá rs a d a lm i-p o lit ik a i
szervezeteknek. A záradék teljesen 
„kézenfekvő” , ha tudjuk, hogy ® 
„csúcstalálkozón” szinte minden 
második résztvevő volt községi po
litikus: „A munkaszervezet szintje 
tevékenykedő társadalmi-poHt'*3

Július 10-én a Sever új vezérigaz
gatójának irodájában furcsa össze
jövetel volt. Már a jelenlevők névsora 
és a gyárban betöltött szerepe is sok 
mindent elárul, érdemes hát egy ki
csit elidőzni nála. Ott volt az alig tíz 
nappal korábban székét elfoglaló 
0orde TRKLJA vezérigazgató, akit a 
korábbi igazgató tanácsosnak kine
vezve néhány évvel korábban „félre
tett", s aki megromlott egészségi ál
lapotára való tekintettel fél munka
időt dolgozott. Miután megpályázta 
az igazgatói tisztséget, egyszerre 
„meggyógyult” , és vállalni tudta a 
népes kollektíva irányításával járó 
minden gondot, fáradságot.

Luka KATIÓ, akit egykor (káderfő
nökként) a Sever egyik legbefolyá
sosabb emberének tartottak, akit az 
utóbbi években ugyancsak „taná
csosként” dolgoztattak, szintén jelen 
volt.

Milán SABOLOVIÓ technológus a 
Tmasz termelési főnöke, a községi 
pártbizottság tagja, is jeien volt a 
„csúcstalálkozón". Több éven át köz
ségi tisztségviselő volt. Akárcsak 
másik három résztvevő: VITÉZ Ká
roly, Milorad MANDARIÓ és Milán 
SABOLOVIÓ.

Milorad MANDARIÓ korábban a 
községi pártbizottság végrehajtó tit
kára volt, most a Sever 3-as tmasz- 
ának Igazgatója. A vezérigazgató le
váltásának egyik első kezdeménye
zője volt.

VITÉZ Károly szakszervezeti tiszt
ségviselő volt, majd a Sever 15-ös

oaa? _ _ _ _ _

A dolgozók sorsáról

DÓM ló  (KSZ), BAKI Mihály (szak- 
szervezet) és Dragoljub ODALOVIÓ 
(ifjúsági szervezet).

FELADATOSZTÁS: A „csúcsta
lálkozó” (elnézést a kifejezésért, de 
mivel teljesen alaktalan csoportosu
lásról van szó, nem találok rá elne
vezést önigazgatási gyakorlatunk
ból) napirendje igen hangzatos volt: 
Politikai helyzet a Severben és a 
további feladatok. (Annak ellenére, 
hogy nem sokkal korábban a hivata
los testületek már végeztek értéke
lést, és konkrét akciót határoztak 
meg.)

a dolgozók háta mögött, titokban egyezkedtek a Se
ver trónkövetelői

végéig meg kell hozni az új sziszte- 
matizációt, azonban a már 4-5 éve 
készülő javaslat nem felel meg a Se
ver politikájának, mert nem a mun
kaeredményeken alapul, hanem az 
Iskolai oklevélen, ennélfogva megál
lapítottuk, hogy a csoport, amely a 
szisztematizáció kidolgozásán tevé
kenykedik, nem vezetheti tovább ezt 
a munkát, ezért a szakszervezeti el
nökségnek értékelnie kell a sziszte
matizáció tervezetét és javasolnia új 
bizottságot.” Még mondja valaki, 
hogy a szakszervezet nem kap fe
ladatot! Óh, de kiktől?!

szervezeti elnökségeknek a réf 5
é s  tapasztaltabb s z e v e r e s e k e t
maguk köré gyűjteni, különösen a*
kát, akik községi testületekben
voltak. Őket kell meghallgatni a D » 
nyos problémákkal kapcsolatban-^ 

Úgy tűnik, szeretnének nagy  ̂
gyorsan megszabadulni )ónen _ 
embertől a „csúcstalálkozó” rész 
vől, mert: „úgy értékeljük, hogy ® , 
zös szolgálatok munkaközöss 9 
ben és a tmasz-okban még Jhin 
van munkakerülés, fegyelmeden ^
és felelőtlenség, ezért úgy , á|3t 
jelenlevők, hogy a közös szóig

1984. augusztus



vezetőinek azonnal akcióba kell in- 
hogy a munkakerülők és a 

felelőtlenek el legyenek távolltva a 
munkaszervezetből.”

A következő „záradékból” már az 
's kiderül, ml az indítéka a közös 
szolgálat iránti dühnek: „A Sever 
^ e g e  megbontásának kifejezett 

hogy a közös szolgálat 
cs^nak munkaügyi bí

rsága már harmadszor utasítja 
in a két korábbi segéd-vezér- 
gazgató elhelyezését, annak ellené

van ° 9 y  6 g y s é 9 e s  Politikai álláspont 
tanin f Z a közös szolgálat munkás- 
sanlw ak állásP0ntja is, hogy a volt 
m l!, - ez^ gazgatókat olyan s z 
a r n i meokölaTwf' ke" ‘ e,helyezni'v á i J L 9kóMlitőieg azonos a meg
v á ltá s u k  előttivel.” S mindjárt itt
öss« vati?!z,ás is: ”Ezért azonnal 
főni ni a munkástanács ki-
ea a kérna ? nsá9át’ h09y olcJja meg 
oéHinn ? , ossza be a két volt se- 
kástanf9atót’ mafd javasolja a mun- 
zottsán f Snak’ h° 9y a mur|kaügyi bi- 
dés m ta9jait hívja vissza... A kér- 
júijUs ®90ldásának határideje 1984.

ke?rvK0da ha*almat érezhetnek a 
ilyen ,ezek az emberek, akik 
osztás ot hoznak! A feladat-
három tiZ/ eL mé9 nem ért vé9e,: a 
tort m»Iu sadalrT1i'P0litikai koordiná- 
hizottsán ’ h° 9y a községi párt- 
menhJ * szervezésében tartson
si1 g v é s ^ t f  3 k° 2SÓ9' öffigazgatá* 
sáosin M ' a társultmunka bíró- 
v e L r . f 6^ 1' s a községi szakszer
ek  a Qnokke|. hogy azok támogas- 
seket várható áthelyezé-
kenté’sá. - 9° zók keresetének csök- 
9yarán es kiegyenlítését... Ma
gokba h*8 avatk°zzanak bele a dol-

hozzájukafonrdu1? Valamelyik d0l90ZÓ 

szerve^9!evö társadalmi-politikaidt.". ^®l©K©t IDOnlroríj 1\^ervp7o* i . oaua" '»-Mununai
SíOietik ? megkerülve záradék 
Mr,bizottnlr° l . !?• h° 9y a községi 
vő munL 9 Jullus 12-' ülésén le- 
Vezérinp aszervezetí küldöttek és a 
^OqarinH9?,!9 a ..csúcstalálkozón” 
azzal h allásPontokat képviseljék, 
E>or<je T° 9y a három felszólaló: 
fag to '^Ja .. Antun Domiő és Milo- 
i6k tartnHAfVÍé le9yen! (A felszóla- 
t°khoz) 's ma9ukat a határoza-

Enyhén fogalmazva politikai szem
telenség, hogy a trónkövetelők má
ris a trónon érezve magukat még a 
demokratikus centralizmus elvé
ből is komédiát csináljanak. Utolsó 
„záradékuk” ugyanis így hangzik: „A 
Severnek a Severben dolgozó képvi
selői, és azok, akik nem itt dolgoz
nak, de a Sever küldötteiként a köz
ségi szervekben és szervezetekben 
tevékenykednek, kötelesek tartani 
magukat ezekhez az álláspontok
hoz, mert kötelesek gondot viselni a 
Sever kollektívájának tekintélyéről. 
Mindezeknek nem szabad elfogad
niuk a községi hivatalnokok állás
pontjait, hanem csak azokat az ál
láspontokat, amelyek községi szin
ten meg vannak beszélve.” 

TITOKZATOSAN, TITOKBAN: A 
szigorúan zárt körű megbeszélés 
résztvevői talán játszhatták volna 
kisded játékukat, ha titokzatos ösz- 
szejövetelük titokban marad. De le
het-e titok, amiről legalább tíz em
ber tud? Pláne, hogy a Tézisek-nek 
keresztelt záradékokat eljuttatták 
minden résztvevőhöz. Még akkor 
sem tűnt fel nekik, hogy itt valami 
olyan történik, ami társadalmi-politi
kai és önigazgatási gyarkorlatunk 
megkerülése, aláásása,

A Téziseknek nevezett politikai 
pamflett eljutott a községi pártbizott
ságba is. Kezdeményezésükre ösz- 
szeültek a Sever társadalmi-politikai 
szervezeteinek elnökségei. Élesen 
elítélték a „csúcstalálkozó" résztve
vőinek aknamunkáját, s követelték, 
hogy az alapszervezetek állapítsák 
meg egyéni felelősségüket. A Sever 
dolgozóinak kollektív szabadsága 
miatt ez a munka szeptember elejé
re halasztódott.

Az elnökségek egyben teljes tá- 
mogatásukrók biztosították a meg
beszélés „házigazdáját” , Borde 
Trkljá vezérigazgatót?! Nyilván ab
ból a meggondolásból, hogy néhány 
hónapon belül két vezérigazgatót is 
„meneszteni" túl sok lenne...

A „csúcstalálkozó" résztvevői 
megmutatták igazi arcukat. Remél
hető, hogy az egyéni felelősségreyo- 
nás során a Sever kommunistái, döl- 
gozói végre igazi helyükre rakják 
azokat az „elvtársakat” , akik egyéni 
karrierjüket a 6000 dolgozó feletti 
uralkodással kívánják biztosítani.

MISKOLCZi József

A hagyományos 
m últ kötelez

zabadkán gazdag múlt
ja van a „fehér sport- 

  nak”, a tenisznek. Szá
mos kitűnő játékost -  mint 
Speár, Tandari, Balog és má
sok -  nevelt fel a Spartacus te
niszklub, melynek múltja még 
a század elejére nyúlik vissza. 
Azóta megváltoztak a követel
mények, és a sétaerdei klub
helységekre és pályákra is rá
fért a felújítás. A nagyszabású 
munkáltatok, melynek során 
teljesen új klubépületet kap
tak, 1983 március táján feje
ződtek be. Ma a mintegy tíz 
pálya mellett öltözők, melegvi
zes zuhanyozók, frissítőket 
árusító büfé teszi még kelle
mesebbé a sportág kedvelői
nek az ott töltött időt. Az új 
feltételek kiszélesítették a le
hetőségeket mind a sport, 
mind a rekreáció területén. A 
hagyományos múlt kötelez. El
kezdődött tehát a fiatal tehet
ségek felkutatása. Ennek ér
dekében indították el tavaly 
nyáron a tenisziskolát. Öttől 
tizennégy éves korig bárki bei
ratkozhatott, és az iskolaszü- 
net alatt szolid tudásra tehe
tett szert, mivel az edzések 
mindennaposak. A gyerekek 
játékon keresztül ismerkedtek 
meg a labda és az ütő for
télyaival. Természetesen van
nak tehetségesek és kevésbé 
rátermettek is. De már a friss 
levegőn mozgással töltött pár 
óra is nagyon hasznos a fejlő
dő szervezetnek.

Az idén 150-160 kezdő in
dult a már befejezéséhez köze
ledő tanfolyamon. Kérdésünk
re edzőjük, Budai Tibor el
mondta, hogy a végső cél a le
hetséges versenyjátékosok ki
válogatása. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a beiratkozott 
gyerekek közül 10 százaléka 
az, melyből szorgos munkával 
és szakfelügyelettel komoly 
sportolót lehet nevelni. Igazán 
kecsegtető arány, hiszen ha 
ennek csak fele kitart, már az 
is jelentős egy ilyen kis város 
számára. Ha még hozzátesszük 
azt, hogy tervek vannak a téli 
időszakban is kéthónaponként 
induló iskolára a sportcsar
nokban, akkor bízhatunk ab
ban, hogy a közkedvelt labda
játék újra nagy neveket ad 
majd városunknak-

De nemcsak a gyerekek élve
zik a teniszt. Szinte állandóan

foglaltak a pályák. Képviselve 
van itt a közép sőt a nyugdíjas 
korosztály is. Az egésznapos 
idegeskedés, ülés és hajsza u- 
tán jólesik a szervezetnek az 
egy-két óra mozgás, kikapcso
lódás. A tagsági díj egész évre 
szól és aránylag méltányos. Fi
gyelembe véve a diákok és 
egyetemisták szűkösebb lehe
tőségeit, 1000-től 3500 dinárig 
változik. Ezért a pénzért a ha
gyományos szolgáltatásokon 
kívül -  pályák, öltözők, zu
hany használata -  az olcsóbb 
szórakozásra is lehetőség nyí
lik, hiszen míg az idény tart, 
hetente vannak klubrendezvé
nyek, vidám, társas összejöve
telek.

Azonban van az éremnek 
másik oldala is. A Spartacus 
igaz, hogy sok élvonalbeli játé
kost nevelt fel, kik most érnék 
el csúcsformájukat, mégsem 
dicsekedhet velük. Ennek oka 
pedig, hogy a nyugatnémet 
márkában kifejezett összeg t 
igen vonza a fiatalok egy ré- 
szét. Tény, hogy az érdekkö
zösség nem kényezteti el a 
sportolókat anyagiakkal. Meg 
kell említeni azt is, hogy ki
tűnő fiatal játékosokból az 
edzőgárda nem tudott orszá
gos szintű felnőtt játékost fa
ragni. Hiányzott az a bizonyos 
pont az „i”-re. Ez mind ahhoz 
vezetett, hogy még szinte kö
zépiskolás korban kerestek 
jobb alkalmat az érvényesülés
re. A pillanatnyi jólét és dicső
ség azonban visszaüthet, hi
szen nem megy együtt a sport 
és a tanulás. így jó részük ab
bahagyta tanulmányait, és ki 
tudja, hogy folytatja-e majd 
valaha, lesz-e kedve, energiája 
visszaülni az iskolapadba? 
Minderről jó lenne szót ejteni a 
Teniszklub SZISZ aktívájá
ban, mely 1983-ban alakult, és 
elgondolkozni azon, hogy mi 
módon lehetne itt tartani leg
alább a versenyzők egy részét;!, 
hiszen vannak olyanok kiket' 
még a sportösztöndíj sem j?&v/ 
telez. Őket nem érdemes .viszA 
szahívni, de talán a m óst'^ef 
növő generáció másképp fog 
viszonyulni a klubhűséghez. 
Ehhez kívánunk nekik sok si
kert, és minnél jobb sportfel
tételeket.

REZN1CSEK Kornélia

■ g u s ztu s  24,
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^5̂  E R D E K E SSE G E K  A SZA BA D K A I  
SZ ÍN H Á Z M ÚLTJÁBÓL

P esten  m egjelenő Életképek cím ű lap 
szabadkai tudósítója 1847 telén  az itt 
vendégszerep lő  színtársulat egyik  elő 

adásáról ezeket a sorokat írta:
„S z ín p a d u n ko n  fe le tte  r itk á n ,  csak k ivé 

telkép lá tn i e lőadásokat egészben s ike rű ite 
ket. Ennek o k a i rész in t a ’ kellő p ró b á k  h iá 
n y a i lehetnek, rész in t az, hogy kevés színé
szünk van , a k in e k  p á ly á ja  le lkén feküdnék, 
k i fo ly tonos, nem csüggedő szorga lom m al v i 
seltetnék h iva tá sa  irá n t .  A  legnagyobb rész 
csak mellékes do lognak, csak szakm ány i köte
lességnek te k in t i já té k á t. Ezek a z tá n  fe lké 
szülten, vag y  készületlenül lépnek fe l;  habo
zások és hüledezések közt já ts z a n a k ; m ozdu
la t és te tt nem a k im o nd and ó  szó e lő tt va n  
k ig on do lva  jó  eleve, hanem  a ’ súgótól h a llo tt 
u tá n  rögtönözve és így  szó és m u n ka  nem  
já rn a k  egym ásnak m egfelelő gyorsaságga l és 
szabatosan e g y ü t t f l l ly  színészek az tá n  e lro n t
já k  és nehezítik  _ sőt v a n n a k  esetek m ellyek- 
ben lehetetlenné teszik még azoknak is, k ik  
készültek ’s ve lü k  e g yü tt já ts z a n a k  -  a ’ helyes 
já té ko t. S zagga to ttak  e lőadása ink ; csak né
m ely helyeken jó k ,  egészben véve p o n ta tla 
nok, egybe nem vág ók . H ányszo r nem lá tn i  
színészeinket z a v a r t  és aggoda lm as készület
len tá rs a ik  m ia tt,  sőt tö rté n t m á r nem egy
szer, hogy az i l ly  hanyagot, já tszó  tá rs á n a k  
súgása segíti k i a  z a v a rb ó l: . . ”

- O -
Érdekes v isszaem lékezést közöl Molnár 

György, a híres rendező, a szabadkai szín
h á z ®  a V ilágos u tán  cím ű könyvében, am ely
ben így em lékezik  yissza a szabadkai szín
házi világra:

„ A  po h a ra zn i szerető fé r f ia k  a  színházépü
letben lévő vendéglőben tö ltö tték  id e jü ke t (a  
m a i előcsarnok a  ru h a tá ra k k a l)  kva te rkázás  
közben, m íg ne jü k  részére színházjegyet v á 
sáro ltak . De később a  fé r f ia k  is megszeret
ték a  színházat és kevesebb id ő t tö ltö ttek  po
h á r  m ellett. E le in te  csak kíváncsiságbó l és 
m ula tozás i vág ybó l nézték a  színházi e lőadá
sokat, később m á r k r i t ik a i  szemmel m e rü l
tek el a  kö ltők  m o n d a n iv a ló in a k  szépségeiben 
és a  színészek művészetében. A  közönség, m in t  
a gyerm ek a  bábának, úgy ö rü lt  a  fényes  
színháznak, és a  nők, a  fé r f ia k  sok rovásá t 
le törölték, a m ié rt a  színházat fe lép íte tték . És 
a  színészeket az iU  élő bunyevác családok is 
szívesen lá ttá k  házukná l. Még „p  o l o z s á  j -  
n  a  k ”  is  szerettek színészt m e g h ívn i” .

A zok számára, akik nem  tudják, elm ond
juk, hogy a polozsáj karácsonyi vendég: a régi 
időkben ilyen  ven d éget m indenki iparkodott 
szerezni, fő leg  a házigazda, hogy legyen , aki
v e l e lb eszélgessen , együtt egyen  és igyon , s 
ha netán m aga kidől, az h elyt álljon helyette, 
házigazda legyen , m ulattassa a többi ven d é
get. Igyon velük  -  ha kell -  „trojanicát”. 
A m ulattató vidám  polozsájt három napig  
tyúkkal, kaláccsal etették. H ogyne lett volna  
ilyen  tisztségre alkalm as a színészem ber, a ré
gi kor vándorszínésze? . . .  S őt olyan is akadt, 
aki úgy bírta az italt, hogy  az egész ven d ég
sereget az asztal alá it ta . . .

- O -
Blaha Lujza is itt kezdte pályafutását. Itt 

ism erkedett m eg később i férjével, B laha Já
nos katona-karmesterrel, aki szorgalm asan  
tanítgatta a fiatal lányt, és a tanítványból fe
leség , majd ped ig  a „nem zet csalogánya” lett.

Blaha csak keveset tudott magyarul, né
hány m ondatával -  am elyekben  m indig volt 
elszólás — ugyancsak m egnevettette környe
zetét. A  krónika fel is jegyzett néhány ked
ves epizódot:

„Valam elyik próbán az egyik  kóristanő hi
básan énekelt. B laha erre rámutatott k a rm e s 
teri pálcájával:

-  Móka! Szí! Szí! Móka elront asz ekész 
énekkar!

A kóristanő m entegetődzött: nem  ő, ha
nem  m ellette, a szom szédnője, az h ib ázo tt, 
az vétette  el.

Blaha paprikásán felpattant, m ég mag5'ar 
szójárással is élt:

-  Asz is, m ek móka is! M akuk m intkettő egy 
pendelen hurolnak! Ez ugyan k issé  furcsán 
hangzott, de m égis volt nagy nevetés. 1

Más alkalom m al a zenekarba lépve aZ 
egyik  csőből k iöm lő gáz kellem etlen  szag3 
ütötte m eg az orrát a derék cseh  karmester
nek. A színházat akkor m ég gázzal világít0 
ták. Blaha kiabálni kezdett:

-  Hé, filágító! Tyere, tyere, tyorsan, itt pideS 
fan, m egrepett e t y c s e . . .

- O -

A m últ század k ilen cvenes éveiben Ra 
kodczay Pál igazgató sok  drámát, klasszik0  ̂
m űvet tűzött műsorra. Ezekre az előadások  
nem  úgy fogytak a jegyek , ahogyan a deT 
igazgató szerette volna. A  színlapokon bir 
tés jelen t meg: „aki jegyet vesz a dráim 
előadásokra, az kap egy  utalványt, ameliy , 
m egnézheti a következő napon az előadás • 
A következő napon vígjáték volt mindig-

BYTE KLUB
„Valamilyen titkos úton (a 

behozatal természetesen tilos), 
az On otthonába is eljutott a 
komputer.”

így kezdi egy zágrábi lap kom
puterkazettát árusító hirdetését. 
Vámtörvényeink ugyanis magán- 
személyeknek tiltják mikroszámí
tógépek behozatalát. Ennek el
lenére azonban a fejlődés nem 
áll meg. Mi is haladunk a kor
ral és mind többen vásárolnak 
„valamilyen titkos úton" szemé
lyi komputert. így hazánk mind 
több helységében alakult vagy 
van alakulófélben számítástech
nikai klub. Vajdaságban Újvidék, 
Becse, Pancsova és Zombor jár 
az élen, de Szabadkán is alakuló- 
félben van a klub. Az alapítók: 
Bartus József, dr. Mester Gyula, 
Stévan Kun, Mirko Baéió, Halász 
József, Pintér Antal, Majlát László, 
Gulyás László Gombár Miklós és 
a többiek (ma már mintegy fél- 
százan vannak) minden csütör
tökön 18 órakor összejönnek a 
Népi Technika Matija Gubec ut
cai helységeiben. Vannak itt 
diákok, munkások, mérnökök.

jogászok, közgazdászok. És 
nincs mindegyiküknek számító
gépe. Ez ugyanis nem feltétel a 
beiratkozáshoz. Lehet csupán ta
nulni, ismerkedni a Spectrummal, 
a Commodore-ral, a Sharppal. 
Ezt tette hetekig e sorok írója is, 
hiszen a laikus számára meg
döbbentő, mi mindent tudnak 
azok a könyvnyi nagyságú „do
bozkák” . Például: a hatvanas 
években, amikor Szabadkán el
kezdett dolgozni az első vajda
sági elektronagy, nagyon büsz
kék voltunk, csodáltuk képes
ségeit. Nos, attól a tererhnyi 
berendezéstől ezek a kis gé
pek többet tudnak (és még kap
csolhatók hozzájuk különböző 
adalékok, amelyek megsokszo
rozzák képességeiket). Sajnos, 
nehéz megszabadulni attól a régi 
belénkrögződött téveszmétől, 
hogy a gép minél nagyobb, an
nál értékesebb, mivel a nagyobb 
helyen több alkatrész elfér. Sze
rencsére a mikrokomputerek a 
tapasztaltabb klubtagok kezében 
igen meggyőzőek tudnak lenni. 
Másodpercek alatt elvégzik az

összetettebb integrálszámításo
kat, és kirajzolják a kért felüle
tet a képernyőn, de ugyanezt 
rögzíteni tudják papíron is. Ugyan
ilyen rövid idő alatt végzik a kü
lönböző nehézségű piackutatási 
feladatokat, vagy a könyvelést. 
Hatalmas mennyiségű adatot tud
nak előrántani memóriájukból. 
(Ez-utóbbi például igen jól jön a 
házi lemeztárak, szalagtárak vagy 
könyvtárak rendszerezésénél -  
ha már a hivatásos ilyen jelle
gű intézmények nem könnyűé
nek ily módon munkájukon).

Szóval, a házi, avagy szemé
lyi mikrokomputerek nem játékok, 
de aki csak játszani akar, az is 
megtalálja számítását. Ma már 
számláién játékprogram létezik. 
Kezdve az elektromos asztalok
ról már jól ismert flippertől a leg
rafináltabb krimikig, ahol a já
tékos egyben nyomozó és néző 
is -  járkálhat utcán, nyitogathat 
ajtókat, reagálhat a váratlan hely
zetekre . . .  Nem hiányoznak a lo
gikai játékok, és vannak külön
böző tudásszintet kívánó sakk
programok is. Az utóbbi időben 
pedig a japánok elkezdték gyár
tani a pornójátékokat, de ez még 
nem jutott el Európába.

A mikro számítógépek lehető
ségei tehát óriásiak -  a Byte 
számítástechnikai klubé azon
ban már szerényebbek. A Népi

Technika biztosította a helyisé
get, a székeket-asztalokat meg 
egy tévékészüléket, a többit azon
ban a tagok szerzik be, saját 
költségükön, vagy társadalmi 
munkával. Remélhetőleg segíte- 
nek majd a munkaszervezetek és 
az iskolák is, hiszen valameny- 
nyien használni tudnák a kis
méretű számítógépeket. Itt kü
lönösen ki kell emelni az iskolák 
szerepét. Hiszen a gépek nem
csak a tananyag elsajátítását 
könnyítik meg, hanem egyes jós
latok szerint egy-két évtized múl
va nélkülözhetetlen eszközzé 
válnak, és aki nem érti nyel
vüket, az szinte analfabétának 
számít majd.

A szabadkai Byte számítás- 
technikai klubtagjai készségesen 
segítenek a hozzájuk fordulók
nak. Az iskolákban és munka- 
szervezetekben tartanak bemu
tató eladásokat is. Ha sikerül sze
rezni néhány komputert, akk°r 
a programcserékről áttérhetnek a
fiatalok (és természetesen az 
idősebb érdeklődők) oktatásara 
is. Egy pici remény m e g c s il la n  
a közelmúltban, mivel a ljubljana 
Mladinska knjiga megkezdte a 
Sinclair gyártmányú gépek be
hozatalát. így reméljük, hamaro
san nem lesz szükség a beve
zetőben említett „titkos utakra^ 

KREKOVICS Ferenc

a m . 1984. augusztus 24
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E Z  IG E
f j \  hosszú távú gazdaságszi- 

lárdítási program felada
t i  tainak megvalósítására 

®§y munkaszervezetben számta- 
lehetőség kínálkozik. A dol

gozók sokoldalú foglalkoztatásán 
®s az üresjáratok kiküszöbölésén 

>vül egyéb módon is sikeresen 
hozzájárulhatunk e létfontosságú 
^arsadalmi akció eredményességé-

Az Integrál Építőipari Munka- 
tervezet egy rendhagyó kezde- 
i„?Yezés sikeres folytatásával 
zn már második éve ezt bi-
tok^K anÍ’ °*y m° don. hogy a bir- 
k z ifirmőföld egy részét
«vés ráfordítással hasznossá te- 

fo 1 szóval: földműveléssel 
glalkozik, nem is kis sikerrel, 
sszesen 8 holdat művel, amely- 
0 3,5 holdon burgonyát, 1 hói

ból Vöröshagymát, 2 holdon ba- 
> 1 holdon káposztát, paradi- 

r ü íT 1 & paprikát’ félholdnyi te
vet " pediS egyéb konyhakerti 

eményeket termeszt. A vetemé- 
sá ̂  e®,«'-lként a munkaszervezet 

o őri részlegének munkacsar- 
ai között terül el. 

ko ■ majd ezen a területen is
n fSZerű munkacsarnokok épül- 
a mondja Andelko Nikolié, 

rsadalmi életszínvonal
le k to r -ügyi
e„. vezetője de addig is 

m unkát1 ° kok m ia tt építö iparik végzésére már alkalmat

lan dolgozók, megfelelő szakem
ber irányításával konyhakerti ve- 
teményeket termesztenek rajta. 
A kezdeményezés helyénvaló: elő
ször is kitűnő termőföld nem he
ver parlagon, másodszor, azok a 
munkarokkant dolgozók, akik 
nemrég még nélkülözhetetlen szak
emberek voltak, továbbra is hasz
nos, jövedelmező munkát végez
hetnek.

E rövid bevezető után kocsiba 
ültünk és a sándori részlegbe siet
tünk, hogy személyesen is meg
győződhessünk arról, hogy ennek 
az utóbbi két évben annyit vita
tott akciónak a fontossága való
jában mennyire igazolt.

A helyszínre érkezve volt is mit 
látnunk. Először is, a káposzta-, 
paradicsom- és krumpliföldekben 
gyönyörködhettünk. A rendszere
sen öntözött és gyomlált kert min
denképpen azt bizonyítja, hogy 
itt nap nap után szorgalmas és ke
mény munka folyik. Odább, a 
hagymaföldeken szorgoskodó mun
kásokra lettünk figyelmesek. Hagy
mát szedtek. A rakásra hányt ter
més ugyancsak a huzamosabb ide
je tartó szakszerű munkáról árul
kodott. Egyszóval, ez a nyolchol
das veteményes olyan, mint egy 
mintakert. Bármelyik mezőgazda- 
sági munkaszervezet becsületére 
válna.

Délutáni olcsó áram
A-szabadkai ármaelosz-

dolgozól nem egé-
-  sz®n egyhónapi mun-

ieyta augusztus elejére befe-
s íti 3 kaPCS0,hbrák módo-
déin?át’ . S  '9y a közsé9 l a k ó i  

*an is használhatják az ol-
k r 1 áramot. (Vagy inkább: a
bóla ^  dra9át). A munka ab-
Ivr hogy vissza kellett he-
a a kaPcsolóórára azokat

Vegeket (kis csavarokat),
tek yeket korábban leszerel-
k ' Jülius 9-étől -  a munka

-  csak azok a vil-
tek epes do,9 ° zók mehet- 

Szabadságra, akiknek előre
tÖhKi6tett nyara,ásuk volt. A 

° D'ak az órákat állították.
. aramelosztó dolgozóinak9Vors eiunkája ellenére né

hány száz háztartásban még 
mindig nincs délutáni olcsóbb 
áram. Itt ugyanis a korábban 
leszerelt nyergecskék elvesz
tek vagy eltörtek, s így termé
szetesen nem szerelhették fel 
őket. A tartomány áramelosz
tói együtt rendelték meg ezt 
a hiányzó alkatrészt, s várha
tóan augusztus végére meg is 
kapják és azonnal felszerelik 
őket.

Emlékeztetőül még csak any- 
nyit, hogy a kapcsolóórákat 
a téli időszámítás szerint állí
tották be, tehát délután 13-ától 
16 óráig, valamint 22-től 7 óráig, 
van olcsóbb áram. A jelenlegi 
időszámítás szerint pedig este 
23-tól reggel 8-ig és délután 
2-töl 5 óráig olcsóbb az áram.

-  Hányán művelik ilyen nagy 
gonddal ezt a több holdnyi terüle
tet? -  kérdezzük Forgó Péter me
zőgazdasági technikustól, a ker- 
tészcsoport vezetőjétől.

-  Kevesen, mindössze négyen- 
öten. Ekkora terület megművelé
sére legalább tizenöt emberre vol
na szükség.

-  Építőipari munkaszervezet lé
vén, a gépállományukban valószí
nűleg nincsenek megfelelő mező- 
gazdasági gépek. Mivel végzik a 
különféle munkálatokat?

-  Van motokultivátorunk, lo
csolóberendezésünk (kezdetleges) 
és kapálógépünk is. Ez utóbbit mi 
eszkábáltuk össze hulladékvas
ból -  büszkélkedik Forgó Péter.

-  A veteményes azt a benyomást 
kelti, hogy itt megy minden, mint 
a karikacsapás, semmi sem hiány
zik és problémák sincsenek. Vajon 
így van-e?

-  Különösebb problémáink va
lóban nincsenek -  mondja Péter. 
-  Az időjárás kedvezett, a mun
kálatokat igyekeztünk idejében 
elvégezni és az eredmény nem ma
radt el. Becsléseink szerint 1 va
gon hagymát és káposztát, fél va
gon babot, valamit 3 -4  ezer kg 
paradicsomot és paprikát takarí
tunk majd be.

-  Mi lesz a termény sorsa? -  kér
dezzük Nikolié elvtársat.

-  Egy részét szétosztjuk a dol
gozók között, a másik része az 
üzemi konyha asztalára kerül 
majd. Két évvel ezelőtt ugyanis, 
amikor megszületett a szakszerve

zet alapszervezetének az addig ki
használatlan parcellák megműve
lésére vonatkozó döntése, azt is 
előterjesztették, hogy a termésből 
a kisjövedelmű dolgozók télire- 
valójának egy részéről kell gon
doskodni. Számításaink szerint 
kb. 200 dolgozónak juttatunk 
majd 4500-5000 dinár értékű 
burgonyát, hagymát, paprikát stb. 
A termés többi részét az üzemi 
konyha rendelkezésére bocsátjuk 
majd, amellyel elsősorban az egy
tálétel árát szeretnénk csökkente
ni. Véleményem szerint, ha ez a 
mindössze 25 0000dináros befek
tetés -  ennyibe került a föld elő
készítése és művelése a műtrágya 
nélkül -  egymillió dináros hasznot 
hoz, akkor az egész akció nem volt 
hiábavaló.

Végezetül hadd mutassuk be ezt 
az építőipari kertészbrigádot: ve
zetője Forgó Péter mezőgazdasági 
technikus, Kormányos Ferenc, aki 
nemrég még a betonozóknál dol
gozott, továbbá Dér Ferenc, Gya
lus Miklós, Űrfi István, Pero Ba- 
bijanovié. Ha kell, Bajtai András, 
Pálinkás István és Kőműves Jó
zsef is segít.

Saját tapasztalatuk és tudásuk 
alapján, valamint a Föld Népének 
szaktanácsai segítségével vala
mennyien szíw el-lélekkel, becsü
letesen végzik ezt a munkát és 
többé-kevésbé elégedettek is.

MARCIKICS Ilona

• •

Az Üzenet szeptemberi száma

bevezető helyen részletet közöl 
SIMIN Magda San mladosti / Ifjú
kori álom / című memoárköteté
ből, amelyet tavaly jelentetett meg 
az újvidéki Dnevnik, s amelyet a 
harcosszövetség tartományi bi
zottsága ez év júniusában Jovan Po- 
povié-díjjal jutalmazott. Az 1941. 
évi tragikus eseményekkel kap
csolatos visszaemlékezéseket BUR- 
KUS Valéria fordította hitelesen. 
A szépirodalmi részben KONTRA 
Ferenc, TJRBÁN János és Vojislav 
DESPOTOV versei (az utóbbiak 
FÜLÖP Gábor hozzáértő fordítá
sában), valamint KOPECZKY 
László tárcája olvasható. Meg- 
melékezik az Üzenet Vladimir 
Húrban Vladimirov születésének 
százéves és Miloá Babié születé
sének nyolcvanadik évfordulójá
ról; az előbbiről dr. Ján Kmef, az 
utóbbiról pedig BARANYI Anna 
művészettörténész ír. (A szlovák 
irodalomtörténész tanulmányát 
SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 
fordította.) HERCEG János napló

jegyzetei ezúttal is időszerű irodal
mi és művészeti eseményekhez fűz
nek reflexiókat. Radmila MARKO- 
VlCszómagyarázatot készített Csé- 
pe Imre Idők lombhullása című kö
tetéhez az író születésének hetvene
dik évfordulója alkalmából. CSOR
DÁS Mihály a Tanyaszínház Ko- 
peczky-bemutatójáról számol be. 
Az Olvasónapló ezúttal is igen 
gazdag anyagot közöl. HERCEG 
János Bori Imre legújabb tanul
mánykötetét, VARGA István és 
VAJDA Gábor Bognár Antal re
gényét, LÉVAY Endre Dési Ábel 
négy kisregényét és Fehér Fe
renc szerbhorvát1 nyelvű köny
vét, VIRÁG Ágnes Kenyeres Ko
vács Márta verseskötetét, Slobo- 
dan JOVANOVlC Béla Duránci 
bácskai építészeti összefoglalóját, 
HORVÁTH Mátyás és LÁBADI 
Károly pedig a Horvátországi Ma
gyarok Szövetségének ötödik év
könyvét ismerteti. A városunkban 
szerkesztett folyóirat legújabb 
számát HANGYA András rajza 
színesíti.

au9usztus 24.. a m
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LÁBKÖSÖNTYŰIM 
CSÖRRENNEKA felvételi 

osztály  
átszervezése

legfrissebb  hírek szerint a szabad
kai kórház felvételi osztálya b izo
nyos átszervezés előtt áll. Erről tu 

dakozódtunk a kórház igazgatóhelyettesé
nél, dr. Fehér Ödönnél.

-  A kórház felvételi osztálya eddig  gya
korlatilag két részre volt osztva: ide tar
tozott az általános felvétel, valam int a se 
bészeti felvétel, am ely a délutáni és esti 
váltásban a sürgős felvételeket is e lvé
gezte. Form ailag valójában az egész fel
vétel a seb észeti tm asz-hoz tartozott, ahol 
a m unka nem  vo lt m indig  célszerű, illet
ve  a h ely iségek  kihasználása, a m unka  
m egszervezése n em  volt kellőképpen  ko
ordinálva. M egesett, hogy éjszaka az ál
talános ü gyeletes orvos felvett egy  bete
get, aki aztán egy-két órát várt, m ert 
például a belgyógyász, akire szükség lett 
volna, egy  sú lyos szívbeteggel vo lt e l
foglalva közben, (a seb észt pedig nem  h ív
ták) vagy az ortopéd-traum atológus ope
rált éppen stb. Persze azt m eg kell em líteni, 
hogy ilyen  esetek  azért sohasem  akkor 
történtek, am ikor életm entésről vo lt szó. 
Ilyenkor a nővérek segítségért rohantak. 
M indenesetre az em lített sürgős felvételi 
teendőket jobban is el lehetett volna v é 
gezni, s voltaképpen  ezen akarunk m ódo
sítani a közeljövőben. A kórház szakkol
lég iu m i döntésére m egindult égy átszerve
zési folyamat: a sebészeti tm asz pártalap- 
szervezete és a már m eglévő, erre hivatott 
m unkacsoport azt'a feladatot kapta, hogy  
közösen  vizsgálja m eg a helyzetet, és m eg
oldást javasoljon. T évedés ne essék , ü gye
letes orvosaink (sebész, ortopéd-traum ato
lógus, nőgyógyász, aneszteziológus, gyer
m ekgyógyász, általános orvos) edd ig  is 
végezték  m unkájukat saját osztályukon, 
de a sürgős esetek  felvételi osztályán való  
közrem űködésük nem  vo lt kellőképpen  
szervezett és irányított. N os, az em lí
tett átszervezés értelm ében kialakítanánk  
a sebészeti tm asz-on belül egy olyan m un
kaegységet, am ely a jövőben , leh etősé
geinkhez képest teljesen  szakosítaná m a
gát sürgős esetekre, tehát úgynevezett ur- 
gens m unkaegységgé válna. A m unka
egység  élén  egy  fe le lős szem ély, egy  koor- 
dinátor-főnővér állna, aki pontos kim uta
tást vezetne egy-egy beteg felvételéről (m i
kor hozták be a kórházba, m elyik ügyele
tes orvos vette át, m ikor került k ivizsgá
lásra és m elyik  szakorvosnál stb.). Ezen
felü l egy  újabb m unkahely szakosítására  
is sor kerül: edd igi ügyeletes általános or
vosainkat és nővéreinket is k iképeznék a 
sürgős halaszthatatlan beavatkozások e l
végzésére. M indezzel az átszervezéssel te
hát voltaképpen  időt nyernénk: a b eteg
nek nem  kell majd órákat várnia a k ivizs
gálásra, m ert m indig lesz „készen létben” 
ügyeletes orvos vagy szakorvos, (k. o.)

Rabindranáth Tagore költé
szete az Élet jel pódiumán

Az őszi-téli évadot élőújságunk szokás sze
rint már a nyár végén kezdi, ugyanis augusz
tus 27-én, hétfőn kerül sor 19.30 órai kezdettel 
a Veljko Vlahovic Munkásegyetem földszinti 
termében az indiai költészet Nobel-díjas 
klasszikusának bemutatására.

Tagore-költemények, tudomásom szerint, 
még nem szerepeltek Élet jel-műsorokon, hé
zagpótlónak tekinthetjük tehát az év elején 
megtartott kínai-japán versekből készült 
összeállítással együtt. Ezek az irodalmi estek 
az európai költészet csaknem abszolút hege

móniáját igyekszenek feloldani környezetünk
ben.

Távoli népek költészetéből ízelítőt adni nem 
kis feladat a versmondók számára sem: fólfr 
egy-egy új hangszer megszólaltatásával.

Az est külön érdekessége egy ritka lemez 
hallgatása, amelyen Yehudi Menuhin, a vi
lághírű hegedűművész já tszik  együtt a szin
tén igencsak ismert indiai szitárjátékossál, 
Ravi Shankarral, éppen az utóbbi m ű v e ib ő l

Közreműködik Fecskés Erzsébet, Füleki Er
zsébet, Horti Lívia, Juric Lajkó Tilda, Lovas 
Ildikó és Lőrinc Zsuzsanna. A bevezetőt HóZJ® 
Éva írta. Rendező Horváth Emma. Belépödv 
30 dinár. -orv-

MEGLÉKELTÉK A NÉPSZÍNHÁZÁT
A szabadkai Népszínház művészgárdája augusztus 27-én 

vonul be a próbatermekbe, hiszen a műsornaptár igen zsúfolt 6 
a szervezőirodában szünet nélkül cseng a telefon. A patinás épü
let környéke ma még riasztó látványt nyújt a sétálóknak. A szín
ház homlokzatát egyszerűen meglékelték és az Integrál d°l9°' 
zói, egy cseppet sem szívbajosán takarítják el a romokat. Az osvo 
pok előtt egy kalibát látunk. Az első pillanatban azt hittük, hogy 
egy újabb tökmagosbódéval gazdagodott a városközpont, 0 
hamarosan megtudtuk, hogy a derék mesterek abban a táko 
roányban őrzik a szerszámokat. Szabályos munkaakció. A szí 
házból tehát eltakarítják a szemetet. d.

Tulajdonképpen a kistermet vették kezelésbe, amelynek Pa 
lózata már-már beszakadással fenyegetett. A munkálatok el ^ 
szakaszában megjavítják a villanyhálózatot, a tetőt a falakat és 
padlózatot. November hónapban gyógyítják be a színpad sebs j 
és várható, hogy a kisteremben 1984 február hónapjában ¡sin 
lesznek előadások. A munkálatok elhúzódhatnak ugyan, de vég 
történik valami a színházban munkakügyben is. A tetemes 
adásokat a tartományi érdekközösség pénztárából és a helyi Ja 
lékből fedezik a színháziak. rK

SUBOTICA
Vagyon- és Személy biztosítási Közösség 
Szabadkai Fiókintézet
Ouro Dakovló u. 2. v

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..

Biztosíto tt vagyonúkban akkor sem kelet
kezik kár, ha károsodás éri!
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RENDEZVÉNYEK
Ma este, Virágszál gyökere címmel Kovács Fri- 

§yes színművész önálló előadóestjére kerül sor 
a régi városháza udvarában 20.30 órai kezdet- 
® • A műsor keretében népies verseket, belladá- 
a hallhatnak a nézők és régi népi hangszerek- 
e ismerkedhetnek meg. A belépőjegy 50 dinár.

na °'naP este 20 órakor a művelődési otthon 
agytermében nem mindennepi élményben le- 

(h r̂ sze a közönségnek. Huszár Elvira, akit ed- 
ism k°molyzenei énekesként és karmesterként 
sít me8> Karádi Katalin által népszerű-
Ha aci elő. Az est címe, stílusosan:

^nvadó cigaretta vég ... A belépődíj 100 dinár. 
 ̂ gyancsak szombaton este, de a régi város- 

a ,Za udvarában 21 órai kezdettel folytatódik 
a m^r Í(’d bejáródott, s ebben az évben
A h * szombaton felújított maratoni filmest. 
tékfr a^  tartó filmvetítés keretében több já- 
be a raet, rajzfilmet és filmrészletet mutatnak 

■ A belépődíj 150 dinár.

%árgUsztus 26-án 20.30 órai kezdettel a palicsi 
si g 1 szírrpadon a bajmoki Jedinstvo Művelődé- 
szláv^eSÜ*et mutatkozik be. Műsorukon Jugo- 
tánc la néPeinek és nemzetiségeinek dalai és 

ai szerepelnek. A belépőjegy 50 dinár.

Egy nappal később a régi városháza udva
rában 20.30 órai kezdettel Nagy Tibor szabad
kai popzenész és barátai a hírneves Shadows 
együttes dalaiból mutatnak be egy csokorra 
valót. Belépődíj 100 dinár.

Augusztus 28-án ugyancsak 20.30 órai kez
dettel a művelődési otthon udvarában blues
estet tart Tilli Róbert és Exit elnevezésű együt
tese.

Egy nappal később a régi városháza nagyter
mében a Vajdasági Ifjúsági Filharmónia ad hang
versenyt. Vezényel: Igor Gjadrov zágrábi kar
mester, szólista: Zorán Grujié újvidéki zongora- 
művész. Bemutatják Csajkovszkij és Rimszkij 
Korszakov egy-egy művét. A 20 órakor kezdő
dő hangversenyre 100 dinár a belépőjegy.

A hónap utolsó napján 20.30 órai kezdettel 
a palicsi nyári színpadon a Szabadkai Népszín
ház magyar együttese vendégszerepei a Potya
utas című előadással. Belépőjegy 50 dinár.

Ugyancsak pénteken este a régi városháza ud
varában 20.30 órai kezdettel a becsei Keb Ru
dolf Jazz Sclection dzsessz-zenekar. vendég
szerepei. Az együttes tagjai: Szűcs István, Szer
da László és Reb Rudolf. A belépőjegy 100 di-

T a r t o m á n y i  v e n d é g e k  
a  p a l i c s i  é p í t ő t á b o r b a n

üjvid a délelőtti órákban 
a P a ,,1 vendégek érkeztek 
borba I 84 ifjúsági építőtá- 
S0go! ; *  küldöttséget Milovan
elaökséa f  tartományi Párt- 
retébon } a® a vezette. Kísé- 
VarBa T var°sunkba látogatott 

« Ladislav, a VDNSZSZ

elnökségének tagja, valamint 
Vesna Kaéanski és Kazi Ernő. 
Miután megtekintették a tá
bort, Varga Gizella az akció 
parancsnoka és Olajos Tibor, 
a SZISZ KV elnökségének el
nöke. tájékoztatta őket az el
ért eredményekről. Főleg a ta

karékosság terén biztatóak az 
adatok. A parancsnokságról 
később elkísérték őket a mun
kahelyekre. Ebéd után beszél
getéssel egybekötött találko
zásra került sor az akciósok és 
a vendégek között.

(r. n.)

APRÓHIRDETÉSEK
'« rá “ , «  SA1 * DI h A z - " * » -
bfála mindennap 18-20  
Szab®, ^vetkező lakcímen: 
2Q/c ’ Jev9enjija Kopitara

£lari
^kóénrT ü z l e t h e l y é s  
•ét J 6,em alkalmasabb te
iébar, ?r közvetlen központ- 
bázS2’á® kaze Kostió utca 1/a 
Retinán alatt- Érdeklődni min- 
bet a k, es,e nyolc óra után le- 
(024) p ^ ^k e z ó  telefonszámon:

. * * *

^9yonyátha*a,lan bete9 vagy 
ir'9yen re9 embertársaimnak 
®fniéi{BJt1e9küldöm a TITANIC 

es énekének szöve

gét és dallamát lekottázva. Vak 
embertársaimnak Braille-írás- 
sal. KOVÁCS Sándor Svetozar 
Miletió, Somborska 14.

* * *
Harmonikaajtókat készítek 

és a helyszínen beépítek. Bu- 
zadiió asztalos, Zombor, De
cember 22. utca 25. Telefon 
(025) 27-074.

* * *

Nyaraljon a Dubrovnik mel
letti KUPARIBAN, szép és kel
lemes üdülőövezetben. Nya
ralómban I. és II. osztályú szo
bákat adok ki, SZEPTEMBER
BEN 35 százalékos kedvez
ménnyel! SÓTI István, Kani
zsa, Boris Kidrló utca 33, te
lefon: (024) 872-432.

MIT LATUNK 
A MOZIBAN?

JADRAN: Augusztus 20-ától 26-áig: New 
York-i éjszakák. Amerikai játékfilm. 27-étől 
szeptember 2-áig: Éjszakai héják. Ameri
kai akciófilm. Az előadások 17, 19 és 21 
órakor kezdődnek.

LIFKA: Augusztus 20-ától 22-éig: A vil
lámgyors tigris. Hongkongi karatéfilm. 
23-ától 26-áig: A gengszterek fekete pén
teké. Angol bűnügyi film. 27-étől szep
tember 2-áig: Igaz mesék Vili. Német film- 
vígjáték. Az előadások 16, 18 ós 20 órakor 
kezdődnek.

ZVEZDA: Augusztus 20-ától 26-áig: Em
ber, asszony, gyerek. Amerikai játék
film. 27-étől szeptember 2-áig: A peche
sek. Amerikai filmvígjáték. Az előadások 
15.30, 17.30 ós 20 órakor kezdődnek.

MUNKÁS: Augusztus 20-ától 22-éig: 
A mostohaapa. Francia játékfilm. 23-ától
26-áig: A repülő gfllotin. Hongkongi ak
ciófilm. 27-étől szeptember 2-áig: A dzsun
gel lánya. Olasz kalandfilm. Az előadá
sok 15.30, 17.30, 19.30 ós 21.15 órakor 
kezdődnek.

Matinék a MUNKÁS-ban: Augusztus 24- 
én: A gengszterek fekete pénteké. 25-én: 
A repülő gillotin. 26-án: A repülő gillotln.
27-én: A dzsungel lánya. 28-án: Igaz me- . 
sók VIII. 29-én: Igaz mesék VIII. 30-án: 
Éjszakai héják. 31-én: Éjszakai héják. 
Az előadások mindennap 10 órakor kez
dődnek.

Fiatalok a 
Vöröskeresztben

A főiskolákon és egyetemeken nem jár 
sikerrel a Vöröskereszt alapszerveze
te munkájának megszervezése. En

nek okát a hallgatók összetételében kell ke
resni, akik kifejezetten az egyetemen folyó 
munkaprogramokhoz kötődnek, de jelentős 
szerepet játszik a hétvégi hazautazások té-, 
nye is.

A munkaszervezetek fiataljai már sokkal 
tevékenyebbek. Szinte valamennyi megter
vezett programot valóra váltják. Éppen ezért 
mondható, hogy az ő vöröskeresztes tevé
kenységük teljes és átfogó.

A vezető szerep az alapszervezeteké. Ezért 
fontos a folyamatos és állandó fiatal gárga 
nevelése, olyanoké, akik majd képesek lesz
nek a rájuk váró feladatok végzésére. Énnek 
érdekében egészségügyi nevelésükre külön 
gondot fordítanak. Ugyanígy a szociális ne- 
velésre is -  melyet valamennyi környezetben 
igen jól fogadtak.

A fiatalok tevékenyen részt vesznek az év
ről évre megrendezésre kerülő gyűjtőakciós 
hetek munkájában: A tödővész elleni küzde
lem hetén, valamint a Vöröskereszt hetén. 
Az ilyenkor összegyűjtött pénzadományok 
eredményeként lehetőség nyílott arra, hogy 
kétszázharminc átlalános iskolai tanuló 
nyaraláson vegyen részt.

A fiatalok az idős polgároknak is segítsé
get nyújtanak. A Napsugaras ősz rendezvé
nyein, amelyet huszonöt helyi közösségben 
szerveztek meg, a fiatalok művelődési műso
rokkal járulnak hozzá, hogy ezek az össze
jövetelek emlékezetesek és kellemesek le
gyenek a korosabbak számára.

SZABADKAI UTCA 
C S Ü C C S  A  C S Ú C S R A !
Jövőre a Mont Blancra szeretnének feljut

ni hegymászóink.

Szíves figyelmükbe ajánlom francia oldalon 
a liftet.

Megváltozott
telefonszám

A HÁZASSÁG ELŐTTI ÉS CSALÁDI TA
NÁCSADÓ (Fasizmus áldozatainak tere 3. 
szám) telefonszáma megváltozott. A régi, 
31-381 helyett a jelenlegi új szám: 26-000. 

Ezen hívható a tanácsadó.

^gusztus 24.
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BELGRÁDI RÁDIÓ f

—

5100-8.00 Reggeli műsor. 
8.30 Turizmus, zene, 

turizmus.
10.02 Hétvégi magazin.
12.30 Szombaton fél egykor.
14.02 Karaván.
15.35 Szórakoztató műsor. 
19.15 Nyitott stúdió.
20.00 Szombaton este 

önökkel.
22.20 Pop-párhuzamosok.

( ÚJVIDÉKI RÁDIÓ
■ ■ i i i i n n i * a H H H n a P

5 .00-
10.05
10.30
14.03

8.00 Reggeli műsor. 
Visszhang.

-13.00 Szombati találka.

14.30
15.00

15.30 
16.00
18.30

19.00
19.30

21.40
23.45
24.00

Molnár József magyar 
nótáKat énekel. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Hirdetőműsor. 
Irodalmi kistükör. 
Nótakedvelőknek. 
Almási István énekel. 
Esti híradó.
Szombati zenés vidám  
est.
Dallamról dallamra. 
Éjféli szerenád.
Hírek.

URH

8.00-10.09 Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Vitkayné Kovács Vera 

és Németh Rudolf 
magyar nótákat énekel.

16.30 Humoreszk.
16.40 Rádiódiszkó.
17.00 Rádiódráma.

Fehér Ferenc: 
Hazavezérlő csillagok. 
2. rész.

22.00 Évszázadok zenéje.
23.00 Elmélet, vita, gyakorlat. 

Berlinguerre 
emlékezünk.

SZABADKAI RÁDIÓ
muKHisimmmn

7.00-12.00 Diszkoteszt.
A Rádió szerbhorvát 
nyelvű műsora. 

12.00-15.00 Itt Rádió Palics!
Zenés műsor üdülőknek. 

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 Pionirstúdió.
13.30 Hétvégi zenés műsor.
14.00 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.

SZOM BAT

t BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

11.00

13.05

13.10

13.15

13.30
13.35

14.05

14.35

15.25
17.30

18.00
18.15

18.30

19.15
19.20
19.27
19.30
19.55
20.00

21.40
21.45
22.00
23.30

Az országos asztalitenisz-bajnokság 
közvetítése Niáből. (Nők). 
Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN 
Betty Boop.
Rajzfilm.
Brana bácsi orfeuma. 
Gyermekműsor-sorozat.
Rajzfilm.
Jugoszlávia freskói.
Dokumentumsorozat.
Csodahangszerek.
Népzenei műsor.
Népmesékkel, adomákkal, közmondá
sokkal és népi táncokkal gazdagítva. 
A műsorban fellépnek: Branislav Je- 
ririié, Bora Stjepanovic és Milo Mira- 
novié színészek, továbbá Borica To- 
sic, Duáan Kostic, Milica Zdravkovic, 
Slobodan Nikitovié, Branislav Milo- 
vanovic énekesek és zenészek, vala
mint a Mika Mitrovic-Jarac Művelő
dési Egyesület tagjai.
Rendező: Andrija Dukiő.
A test bplcsessége.
Angol dokumentumsorozat.
Nyári délután.
Hét tévénap.
A Titogradi Televízió műsora. 
Tévéhíradó I.
Minihangverseny.
A Zágrábi Televízió komolyzenei mű
sora.
Ez az.
Dokumentumműsor.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Pandora és az elátkozott hollandiai. 
Angol játékfilm.
Rendező: Albert Levin.
Romantikus és fantasztikus elemek
kel átszőtt film, amelynek a főhőse 
egy titokzatos egyéniség, akinek se 
múltja, se jövője n incs...
Főszereplők: James Mason, Aya Gard- 
ner.
Reklám.
Tévéhíradó III.
Hétvégi műsor.
A vasárnapi műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

16.25 Tévéhíradó albán nyelven.
16.40 Műsorismertetés.
16.45 Apukát vettem.

Szovjet játékfilm gyermekek részére. 
(1963)
A tartalomból:
A filmkritikusok szerint ez az egyik 
legszebb szovjet gyermekfilm, ame- 

. lyet valaha is készítettek. A film fő
hőse egy négyéves kisfiú, Dimka, aki 
édesapját nem ismeri, de arról álmo
dozik, hogy egyszer majd vesz magá
nak. Járja az utcákat és az üzleteket... 
A film rendezője: Ilja Frez, aki mö
gött immár mintegy 15 gyermekfilm  
áll már.

AUGUSZTUS 25
Lajos napja

Főszereplők: Aleksz Zagorszki -  Dim
ka, Olga Liszenko, Vladimír Treszca- 
lov és mások.

18.05 Éibenik 84.
A gyermekfesztivál közvetítése felvé
telről.

19.00 Népzenei műsor.
A Szarajevói Televízió közvetítése.
A Zágrábi Televízió tévéhíradója. 
Műsorismertetés.
Tévékazetta.
A Szkopjei Televízió szórakoztató ze
nés műsora.

20.30 Finnország első látásra.
A Belgrádi Televízió dokumentummű-

19.30
19.55
20.00

21.15
21.20
21.40
21.45

Huszonnégy óra.
Szombati sportszemle.
Reklám.
Cervantes.
Spanyol filmsorozat, I. rész.
A tartalomból:
A kilencrészes tévéfilmsorozat a világ
hírű spanyol írónak, Miguel de Cervan- 
tesnek (1547-1616) életét és munkás
ságát mutatja be. A sorozat három 
évig készült, alapos munkával. Első 
része az 1616. évekbe vezet bennün
ket vissza. A világhírnévre szert tett 
író ekkor már súlyos beteg és nyomo
rúságban él. Egyik fiatal tisztelője fel
keresi őt és megpróbál segítni rajta... 
Rendező: Alfonso Ungria. 
Főszereplők: Julián Mateos, (Cervan
tes), Jose Maria Munos és Carlos Lu- 
cena.

22.30 Tévégaléria.
A Belgrádi Televízió művelődési mű
sora.
A műsorban ezúttal a belgrádi kriti
kusok beszélnek a legújabb képzőmű
vészeti törekvésekről. Az adás vendé
gei: Bojana Peié, Jadranka Dizdar, 
Lidija Merenik, JeSa Denegri, és Mile- 
ta Prodanovié festőművészek, vala
mint a belgrádi Altér Imago csoport 
tagjai. Műsorvezető: Dunja Blatevié.

23.00 A vasárnapi műsorok ismertetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZK
17.30

18.00
18.15

18.30

19.15
19.25
19.30
19.55 
20.00
21.55

Hét tévénap.
Érdekességek a jövő hét műsorából.
A Titogradi Televízió műsora. 
Tévéhíradó I. szerbhorvátul. 
Minihangverseny.
A Zágrábi Televízió zenés műsora.
Ez az
Dokumentumműsor a belgrádi stú
dióból.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Játékfilm a belgrádi stúdióból. 
Kultúra
Szerbhorvát nyelvű művelődési műsor, 
amelynek vendége Pavle Popovié író.

ZÁ G R Á B I TELEVÍZIÓ 
K Ü LÖ N M Ű S0R A

SZOMBAT

18.00 Hírek.
18.05 Tévénapló.
19.27 Műsorismertetés. 
19.30 Tévéhíradó.
22.00 Tévéhíradó.

Második műsor

21.00 Hírek. 

VASÁRNAP

11.45 Műsorismertetés.
11.50 Hírek.
19.30 Tévéhíradó. 
21.55 Tévéhíradó.

HÉTFŐ

17.50 Képújság. 
18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár. 
19.30 Tévéhíradó. 
22.25 Tévéhíradó.

Második műsor 

20.50 Hírek. 

KEDD

17.50 Képújság. 
18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.
19.30 Tévéhíradó.
22.30 Tévéhíradó.

Második műsor

18.40 Panoráma 15 -m .
Olasz nyelvű króm 

18.55 M ű s o r is m e r te té s -

21.35 Hírek. 

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 T é v é n a p tá r . 
19.30 T é v é h íra d ó .
22.05 T é v é h íra d ó .

Második műsor: 

22.30 Hírek. 

PÉNTEK

15.50 K é p ú jsá g . 
18.00 Hírek.
18.05 T é v é n a p tá r . 
19.30 T é v é h íra d ó -
21.50 T é v é h íra d ó .

Második műsor

20.45 Hírek.
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Mi készül a 
szinkronfilmstúdióban?

Magyar Televízió számára a 
k r " 1* f ilm s tú d ió  szin- 
p o "/ szjeRében ezekben a na- 
dnl 8n *S bárom műszakban
soro°Znak 3 tévéfilm ek. f ilm - 
|e„ Zatok ..magyarításán”, A 
a 0 a ŷ°l>b terjedelmű munka
ny0]°n Qui30te 39 részes spa- 
Kih raí^ 'lmváltozatának, a 

Í! ôs című hatrészes 
círníí '^ ’í^öknak, a Vendégek 
s "  Syrészes francia krimi- 
V4raX nak- majd Priestley 
Színm*™ Ven^ é9 című ismert 
févévín6 hár°mrészes angol 
2ájás p a tá n a k  szinkroni- 
Oriana ® ^ ekesnek; ígérkezik 
cítnű . Panagulisz él!
tévéváu Vének kétrészes görög 
Melm °Zata ~ a főszerepet
s°mió ouri a lak ítja '
°las? t&T- egy négyrészes
címe- „ f a l c o t  szinhronizál, 

pár cipő. Készül a 
része<! 1 életéröl szőlő négy- 
W ^ j e t  tévéfilm hang- 
ge, h0Sa’ rnelynek érdekessé- 
Hém, a főszerepeket ör- 
h,-EeH,-;SZÍnészek alakítják, a 
Hyid t. számokat pedig Leo- 

szólaltatja meg. 
!zS i 5 í  n9°" ifíteág  című
fozatávi ek Új anSo1 tévévál- 
k°2hat 3 ÍS kamarosan talál- 
6züttal a ,nézö ~ a főszerepet 
3lakftja °fm McDowell

kiek pangf°rőításra váró fii
ként a°r említsük első-
kai . yere vissza, k icsi She- 
^ ly nr í . amerikai alkotást, 
Sir t főszerepét a legendás 
^ägy.,,. ,6ílce Olivier játssza. 
klasszi, föltetésre kerül a már 
kai fji*Usnak számító ameri-
Mró q ’ az Északnyugati át- 
U ’ ^Pencor m------íir°, Sn’ 8  w w
lsével n̂c?r Tracy főszerep- 
Mban iu féltékenység tangó- 
főszgj. °nica Vitti alakítja a 
SzőIaltatA ■ Woody ŐJ-le11 meg- 
c® cíIilű újság, cicami-
k-Sz dmben Kren András

Rt>ZSA
y ° vé c s
f tu ta
^lvi

ISTVÁN

A 'v ï? ' út 54. 
• ^ t é r n é l .

MAGYAR TELEVÍZIÓ
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7.58 M űsorism ertetés.
8.00 Idősebbek is elkezdhetik  . . .

Tévétorna.
8.05 U nser Bildschirm .

A P écsi Körzeti Stúd ió  ném et nyel
vű  nem zetiségi műsora.

8.25 M eséről m esére.
1. Csodálatos Ferdinánd.
L engyel rajzfilm.
2. A  huncut pók.
C sehszlovák bábfilm .
3. A varázshegedűs.
Szovjet rajzfilm.

8.50 Szép  tájak.
Szovjet k isülni.

9.10 W innetou, a meszkalero.
Francia kalandfilm sorozat.
I. rész: H om okban és vérben.

10.05 Testünk.
II. rész: A m ozgás. A csontok és az 
izm ok.
Rendező: M acskássy Katalin.

10.20 Fantom as a Scotland Yard ellen. 
Francia-olasz film  (1966).
Rendezte: André H unebelle. 
Szereplők:
Fantom as -  Jean Marais, H eléne -  
M yléne D em ongeot, Juve felügyelő  
-  L oueis de Funes, Lord Mack Rash- 
ley -  Jean-R oger Caussim on, Ber- 
tier Dalban.

11.55 Képújság.
15.08 M űsorism ertetés.
15.15 Idesüss!

Ajánlóm űsor gyerekeknek. 
Rendező: Vadkerty Tibor.

15.40 A titok nyitja.
M inek az árán és m inek  a révén bon
takozik ki a tehetség? -  E kérdés
kört vizsgálja a sorozat újabb doku
m entum film je, am ely  K ovács Györ
gyit, a ritm ikus sportgim nasztika  
hatszoros m agyar bajnokát -  a Bp. 
Spartacus edzőjét - ,  valam int tizen
éves bajnoktanítványait: S inkó And
reát, Túrák Zsuzsát, B encsina Á g
nest ism erteti m eg a nézőkkel. 
Rendező: Oláh Gábor.

16.20 Hírek.
16.30 Sorstársak.

A P écsi Körzeti S túdió  rehabilitá
ciós magazinja.

16.50 A bőség  földje.
Nyugat-Ausztráliát a világ egyik  leg
egyhangúbb v id ék én ek  tartják, p e
dig ez a csaknem  fél európányi te 
rület a term észeti k incsek  m ellett 
m esés szépségű  tájakat is rejteget. 
Rendező-operatőr: Baranyai László.

17.20 Képújság.
17.25 Mafilm-magazin.

IZOBLOKK
KISHEGYES

17.35

18.05

18.50

20.45
21.15

21.20

22.15

22.20

23.50

AUGUSZTUS 25
Lajos napja

A fele sem  igaz!
V etélkedőm űsor.
Szerkesztő-m űsorvezető: V ágó Ist
ván.
Parabola.
írta és közrem űködik: Árkus József. 
M agyarország-M exikó.
V álogatott labdarúgó-m érkőzés. 
K özvetítés a N épstadionból.
A szünetben:
Esti m ese.
Csibor bácsi csom agol.
Magyar rajzfilm.
Tv-híradó.
Vers -  m indenkinek.
William Wordsworth: T áncoló tűz- 
liliom ok.
Fordította: Szabó Lőrinc.
Elmondja: Fülöp Zsigm ond.
R evü ’83.
A berlini Friedrichstadt Palast
műsora.
A h ét műtárgya. .
Csontváry Kosztka Tivadar: V illany  
világította fák Jajcéban.
(Magyar N em zeti Galéria). 
Feketézők.
Francia tévéfilm .
II. rész.
Tv-híradó.

M ÁSODIK MŰSOR

16.20 Képújság.
16.25 M agyarország-Szovjetunió.

N ői kézilabda-m érkőzés.
K özvetítés T rencsénből.

17.50 B űnügy, lélekelem zéssfel.
Tévéjáték.
írta: Tersánszky Józsi Jenő. 
Rendező: N em ere László. 
Szereplők: B ánsági Ildikó, Lukács 
Sándor, OszterSándor, B ende László 
Farkas Antal, Karády Judit, Kautz- 
ky József, S inkovits Mariann, Tán- 
dor Lajos.

19.10 A uditórium  m axim um .
3. rész: Agy-tudat-magatartás. 
Előadó: Molnár Péter.
Az előadás a pszichológia egyik  leg 
érdekesebb területével, a „lelki” és 
a „term észeti” kapcsolatával foglal
kozik, kim utatva az em ber term é
szeti állandóit, am elyek  az anya
gyerm ek kapcsolat első-pillanatától 
kezdve hatnak, befolyásolván a köz
lés lehetőségeit, az agresszivitást.

20.00 VI. nem zetközi J. S. Bach-orgona- 
verseny.
Intervízió-átvétel.
Az 1980. év i díjnyertesek m űsora  
felvételről, a röthai Szent G yörgy  
tem plom ból (A verseny e lső  h elye
zettje E lekes Zsuzsanna).

20.30 M egvalósult álmok.
Carl Benz.
N SZK  rövidfilm .

20.50 Telesport.
Ö sszefoglaló nem zetközi 
versenyekről.
Közben:
22.15 Tv-híradó.

24.00 Képújság.

KOSSUTH RÁDIÓ
wmmmmtmMMmim 

8.25 Családi tükör.
9.10 Színes népi muzsika.

10.05 R om antikus
kamaram uzsika.

11.08 Dr. D oolittle  kalandjai. 
H ugh L efting  
regényének  
rádióváltozata.
I. rész.

12.00 D éli Krónika.
12.30 D éli Zeneparádé.
14.15 N épzenei példatár.
14.25 Magyarán szólva.
14.40 Irodalm i figyelő.
15.25 Új Z enei Újság.
16.00 168 óra.
17.30 Új lem ezeinkből.
18.15 Hol volt,

hol nem  v o l t . . .
18.30 Hírek.
18.45 A szülőföld  muzsikája.
19.35 Az elhagyott robot. 

M ihail Caranfilm  
hangjátéka.

20.16 Nóták.
20.29 T öltsön  egy  órát 

kedvenceivel.
22.20 Európa

hangverseny-
term eiből.

0.10 M elódiakoktél.

c PETŐFI RÁDIÓ 1
8.11 K önnyűzene.
8.35 Operettdalok.
9.40 H ogy tetszik  lenni?

11.35 Fúvószene.
12.00 Jó ebédhez szól a nóta.
12.55 Osztálytársak.

Ovidiu Zotta 
rádiójátéka.

14.00 M agunkat gjánljuk. 
Változatok
a szórakozásra.

15.58 Énekóra.
Vidám kisopera.

16.35 Slágerek, 
m indenkinek.

18.35 K özvetítés a Magyar
ország-M exikó  
válogatott 
labdarúgó-m érkő
zésről.

21.00 K attogó kabaré.
V. rész.

22.00 A Shadow s együttes 
felvételei.

23.20 Jóé H enderson  
felvételeiből.

* £ * 2 * 2 * 4 ,
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5.00-8.00 R eggeli műsor. 
8.05 T isztelt gyerekek.
9.02 Görbe tükör.

10.00 Vasárnap tízkor.
11.00 Térzene.
13.30 Vasárnapi karaván.
14.30 Sport és szórakozás.
17.30 A Belgrádi RTV 

szólistái é s  együttesei.
18.30 Esti k ívánság

hangverseny.
19.30 Z enei m iniatűrök.
20.00 Vidám  est.
20.40 N épzene.
21.02 Kérték -

hallgassák meg!
22.20 Ifjúsági zenetribün.
23.00 Szó és zene.

cÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00-7.45 R eggeli m űsor. 
10.03 A G yerm ekrádió  

hangjátéka.
Lányi István:
A  szökevények .
II. rész.

11.00 Z enei m atiné.
11.30 M uzsikaszó

jókívánság.
12.10 Falum űsor.
14.00 Sport, zene, derű.
21.30 Hírek, sportm agazin.
22.00 Zenebona.

URH

7.45-10.00 Z enedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Magyar nóták és 

csárdások
19.00 R ádióregény. 

M ajtényi Mihály:
A  hétfejű  sárkány. 
VIII. rész.

19.30 N yár e sti 
han gverseny .

23.05-24.00 Szom bati zenés 
vidám  est.

SZABADKAI RÁDIÓ
3

7.00 N épzene.
7.30 V etéstől aratásig.
8.00 Z enés köszöntők. 

Magyar nyelvű  m űsor.
13.00 H allgató in k  zenés  

ü d vözlete i.
15.00 Riporternapló.
15.30 K ülön kérték.
17.30 Vasárnapra 

választottuk.
18.00 N épzene.

HÁRMAS STÚDIÓ
8.00-24.00 Szórakoztató  

zene.

| TOPOLYAI RÁDIÓ

8.05 M ezők népe.
8.35 M ezőgazdasági m űsor  

szerbhorvát nyelven.
9.05 H allgató in k  zenés  

ü d vözletei.

V A SÁ R N A P

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

10.00 Tévémagazin román nyelven.
11.00 .Barázda.

Faluműsor magyarul.
11.30 Gyermekműsor magyar nyelven.
11.45 Műsorismertetés.
11.50 Hírek.

A titográdi stúdióból.
11.58 Reklám.
12.00 A tudás hatalom.

Faluműsor.
13.00 Kis Mikula kapitány.

Hazai játékfilm a szarajevói stúdióból.
14.30 Zenés délután.

A Zágrábi Televízió komolyzenei mű
sora, amely ezúttal a groznjani Ze
nekedvelő Ifjúság munkáját mutatja 
be.

16.05 Köszöntjük Indiában! 
Dokumentumműsor Indiáról.

16.25 Jack Holbom.
Tévéfilmsorozat fiataloknak, II. rész. 
Főszereplők: Patrick Bach, Matthias 
Habich, Drágán Lakovié, Ljiljana Krs- 
tié és Andreas Menkoph.

17.15 Népzene.
A Titográdi Televízió népzenei nfiű- 
sora.

17.45 Válás.
Amerikai játékfilm (1932).
II. rész.
Rendezte: George Czukor.
Margaret újbúi férjhez akar menni, de 
amikor megjelenik volt férje, nem tud 
dönteni. Végül is lánya hozza meg a 
végső döntést: lemond tervezett há
zasságáról, hogy apja mellett marad
jon és egyúttal anyján is segítsen ...

18.55 Az utolsó mohikán.
Rajzfilm II. rész.

19.20 Reklám.
19.27 Műsorismertetés.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Gabrijel.

A Zágrábi Televízió tévéfilmsorozata.
VI. rész: Seka.
írta: Zeljko Semeéié.
Rendezte: Eduard Tomiöié. 
Főszereplők: Boris Buzanéié, Mirjana 
Majurec, Zorán Pokupec, Zvonimir 
Torjanec, Vlatko Dulié, Jelena Gruié 
és SaSa Grünbaum.

21.00 Reklám.
21.05 Utazások.

Az Újvidéki Televízió dokumentum- 
műsora.

21.35 Sporthíradó.
Az újvidéki stúdióból.

21.55 Tévéhíradó III.
22.10 Nemzetközi rugby-mérkőzés 

Közvetítés Zenicáról.

MÁSODIK MŰSOR

11.00 Országos asztalitenisz-bajnokság 
közvetítése NiSből. (Férfiak versenye.)

14,25 Tévéhíradó albán nyelven.
14.40 Műsorismertetés.
14.45 Autóverseny.

Helyszíni közvetítés Zeltwegből a
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Forma 1-es autók versenyéről Auszt
ria nagydíjáért.

16.45 Jugoszláviai atlétikai bajnokság köz
vetítése.

19.10 Négy keréken.
Műsor a közlekedésről és az idegenfor
galomról.

19.30 A Szkopjei Televízió tévéhíradója.
19.55 Műsorismertetés.
20.00 Városok.

Sidney.
Kanadai dokumentumsorozat.

20.50 Huszonnégy óra.
20.55 Reklám.
21.00 A mozi én vagyok.

Venezuelai játékfilm.
22.30 A hétfői műsorok ismertetése.

Jelenet a Jack Holborn cimű gyermekfilm
sorozatból.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ

9.15 
10.00 
11.00

11.30
11.45
11.58
17.10

17.15

18.55

19.25
19.30
19.55 
20.00

21.00
21.05

21.35
22.05

T évém agazin ruszin nyelven. 
T évém agazin rom án nyelven. 
Barázda.
Falum űsor magyarul.
Magyar nyelvű  gyerm ekm űsor. 
T évém agazin szlovák nyelven . 
Reklám.
M űsorism ertetés szerbhorvát 
nyelven.
Válás.
F ilm ciklus.
K özvetítés a belgrádi stúdióból. 
Tévéfilm sorozat fiataloknak magyar 
nyelven.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Gabrijel.
A  Zágrábi Televízió tévéfilm 
sorozata.
Reklám.
Utazások.
D okum entum m űsor.
Sporthíradó.
M űsorzárás szerbhorvát nyelven.

A SZABADKAI RÁDIÓ 
ZENÉS ÜDVÖZLETEINEK 

DALJEGYZÉKE

1. E ltörött a hegedűm (Molf 
nár József) -  2. Valami««*
néked v ittem  (Koncz Mi'

hály) -  3. Ha az enyém vaj
nál (Ferencz Mária) ~ .
mán: Lári Fári -  részi«4 
C igányprím ás cím ű o p « re  
bői (Radnay György) " 
C sajkovszkij: Hattyúk j*
-  részlet a balettszvitb«1 
Berlini Szinfonikus Zene
-  6. P iros rózsák egy méla 
h ölgynek  (Harmónia v° ■ 
és K örm endi tánc-zenekar«^ 
7. Z öldbe boru lt nyár elei 
(Urbán Katalin) -  8. Kis e 
ki betyárcsárda  (Te 
Sándor) -  9. N incsen ro* " 
tö v is  n élk ü l (Solti Káro 
10. Isk o la tá sk a  (Berge ^  
együttes) -  11. B elép4«1 ,  
életem b e (K oncz Zsuzs t 
12. H alld  a sz ívek  daUÍLje5. 
(A postol együttes) -13- 
anyám , m ondanék én ^  
m it (N ém eth  Rudolf) 
G yere haza, kincsem  
Károly) -  15. EgykraJC 
levé lp ap ír  (Zala Tóth ^  
bet) -  16. Egyszer vét*\ 
(Máté Péter) -  17. Mikor 
lék ü l ír tá l egy dalt P  
Judit) -  18. Búcsú ne 
m enj e l (Hernádi Judi ' ^
Az a szokás járja (Utry „
-  20. B úzaföldön, d (°hatjo-
(Vörös: Sári) -  2j nf ké (Szala>'
nas szép szem ednek -j,
László) -  22. Ú gy sxere _ 
m egh álá ln i (K o v á c s  ^
23. Ha egy  napon M * } „ 
gyek  (Bojtorján
24. Szeptem ber volt 
György) -  25. H o m o k o s ,^  
v icso s  a m i házun _ ^et- 
(K ovács Apollónia) - '
ten  vagytok  a szív« ^\.
(Szentendrei K lára)" p- 
ta l m ennék  én  a Tjsz*«* ^  
dikon (Gaál Gábriel a 
M úlnak a gyerm *'■ ep  
(Ihász Gábor) -  29. 
éjszakát (Aradszky a kel- 
30. N ekünk ta lá lk o zó  sj 
le t t  (Záray Márta, v í 
János) -  31. P iros ^  
ég a lján  (Bojtor Imr®iért iS 
bán Katalin) -  32. . gr-
jö tté l az utam ba ( ■> flj-
zsébet) -  33. NincS,c zaK
gyobb boldogságom  „ti* 
László) -  34. Messze v>.
(Talabér Erzsébet) '  gyű4' 
lak i e lm en t (Expre»s'- 
tes) -  36. Mama, y  
(K oncz Z suzsa)-  3’ - 3«'
hét (Eridanus egyu «  -j#« 
Jaj de széles, jaj e y«̂ 1 
(Bodza Klári) -  39. v  , ífr(UUUÜl ,c ..abÓ -
lányok a fa luban ( pr«
zsef) -  40. Moja Ro* lílis3r,)'
roza ( D u b r o v a c k i  P° >



AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ 
! MUZSIKASZÓ -  JÓKÍVÁNSÁG 

MŰSORA

iu o r/!3 í’<,si eptcmber 2-'tói 12.00 óráig.

KováoJvre b»,’ rózsám (Vitkay 
Hara»LVera’ Németh Rudolf)- 2.
1öp Ka tÁ °S xa i  o ly a n  s z 6 ra  (F ü -hiei;,0’Németh Rudolf) -  3. Ne 
Mirianí® n y a igénynek (Boross 
sitm .ii f oss István) -  4. De 
©edrnJ •„ hajnalcsillag lenni 
gyek “f Zlán Almaszt) -  5. Elme- 
-6, já?’.meSye*5 (Farkas Sándor) 
** út íd; iái de hosszú az
lu véeí'n m Aolán) ~ 7-Lcnn a fa‘ M n f * W a József) -  8. Már 
ga). babám (Gombos Ol-

r , f e a r ' a'™
1ÍO#'16.00 áráig.

^auú)11 VV!m keS2kenőm (Heck
LCsandraT,u m 7Löröe a haraszt ki élni ?  bor)-3 . Könnyek nél- 
vkcsVp‘ *°“nyebb (Vitkay Ko- 
er<l« fy /,i út' Szomorú a nyárfa-

I^vám „ ejeresznye (Tekeres 
®uber Á • Falu végi a csárda 
« am S 8?oIna) - 8- Csókot lo- 
ífiJJönk.0rtLár J6zsef) -  9. Lajtai:
na) A ? 1,Óbudára (Honthy Han-
tet)es ErnSU*ef fm i61 arcod (Ve‘ 5.ed (Pniuf ~ II- Hogyha úgy ér- 
|I'>lnap e m együttes) -  12. 
>3. u£!ÍŰ e?yek (Farkas Kati) -  
leyüttesi ,’. ‘{latozzatok (Echo 
Kati) -  i í  }, Igy legyen (Kovács 

I í4«)- ifi c i várd a májust (Zo- es) _ Szívzűr (Apostol együt-
a0í1 fam üia?  ?„ h a i n a l ig  (N e° -  
I>l0re(n!oi Arrivederci,(Dolly Roll együttes).

a toposai rádió 
*enes udvőzeleteinek 

dauegyzéke

órától szePtember 1„ 15.00 

órátór ap’ szePtember 2., 9.00

f e ^ K o m  kocsim rúd- 
, zabó Lajos) -  2. 

ótni (o e. “jra rózsák között
nek y Lász16) -  3- Te 

¡Kiss k i-  ?m az az asszony 
-  4. Titkos szeré

ül 1nondd3̂ ü ttM ) - 5 .S oha- 
m eskü, . S emádi Judit) -  6.

rga lu° én is ott leszek 
S í b r S f t )  -  7. A te név-

Sze re tn ilnár JÓZSef) “  8-
í 'ó b i (Fin egyszer haza- 
c!°’ Sáros i ? . Kató) -  9- Esik
4 ?  István) 3 T(?y r ca-(V?:ki "arak tv? ~ 10 Csiripelő

'költ e i?  y~^ámosi) -1 1 .  
.  K- V»iLé  ̂ (Koncz Zsuzsa) 
^'ÜUespkeióóö (Dolly Roll 
w bőt ÁT 13 Életemben csak 
i j1) -  j4 rettem (Vecsera Ist- 
r . e«i (ki alambszívet örö-
Ifi " h leszSmároly) ~ 15- Szép.  ■ Egy l , )[Vámosi János) -
4 Í Üttes)~  17g fí?rt (B°ÍtorÍán ■ 17 Irtamabátyám-T  egy HrÍ. Irtam a bátyám
é i 8' Jöjj u íUllman Mónika) 
^ t t " 1 kedvesem (Fonográf 
Í V )  -  - J Á  Te és én (Ihász

V A SÁ R N A P

MAGYAR TELEVÍZIÓ
i V n M M M N M M M P M M M M M M n g  '

8.20

8.25

8.45

9.10

Idősebbek is elkezdhetik...
Tévétoma.
Óvodások filmműsora.
1. Emilia.
Francia rajzfilmsorozat.
10. rész: Emilia, az ápolónő.
2. Kétbalkezesek.
Csehszlovák bábfilm.
A költözködés.
3. Csíkos tigrisek.
Szovjet rajzfilm.
Idesüss!
Ajánlóműsor gyerekeknek.
Winnetou, a meszkalero.
Francia kalandfilmsorozat.
2. rész: Párviadal.
A tartalomból:
Ronald Vincent, az Indián Ügyek Hi
vatalának megbízottja fehérek táma
dásától sebesül meg. Bizalmatlan 
Winnetouval szemben, aki mégis segít 
rajta. Winnetou és Tasunko elkíséri 
Vincentet és családját a fehérek erőd
jéb e...
Címszerepben: Pierre Brice.

10.05 Szerencse fel!
Vetélkedőműsor gyerekeknek.
11. elődöntő.

10.55-11.45 Halászsas.
Angol dokumentumfilm.

14.50 Mozart: A színigazgató.
Feliratos operafilm.
Szereplők: Elisabeth Herzkopf -  Nan 
Christie, Beverley Silvertone -  Patrí
cia Wise, Luciano Bufforotti -  Giusep- 
pe di Stefano, Rudolf Bang, imresz- 
szárió -  Patrick Cargill, Titkárnő -  
Corinna Marlowe.
Közreműködik az Angol Kamaraze
nekar, koncertmester Jósé Luis Gar
da.
Vezényel: Wilem Tansky,
Rendező: Kenneth Corden.

15.50 Képújság.
15.55 A közönségszolgálat tájékoztatója. 
‘16.00 Aki dudás akar lenni.

Fiatalok népzehei műsora mindenki
nek.
Népzenei hangverseny az egri Ijfúsági 
Házból. 2. rész.

16.25 Tolnay Klári-sorozat.
A szerelem nem szégyen.
Magyar film. (1940). 
írta: Orbák Attila.
Rendező: Ráthonyi Ákos.
Susanne állástalan francia nevelőnő. 

.V Alig tud magyarul. Gróf Kátay Káz-

r * L B M
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mér nincstelen, öngyilkosságra készü
lő bukott egzisztencia. Pepi viszont 
nem elveszett ember. Ha már a sors 
így összehozta őket, Pepi igyekszik 
gondoskodni valamennyiükről... 
Szereplők: Susanne -  Tolnay Klári, 
Gróf Kátay Kázmér -  Jávor Pál, Pepi 
-  Mály Gerő, Az igazgató -  Gózon 
Gyula, Házy Margit -  Somogyi Nusi, 
Továbbá: Mihályffi Béla, Köpeczi 
Boócz Lajos, Misoga László, Szaplon- 
czay Éva, Pethes Sándor, Dénes 
György, Gárday Lajos, Falussy István, 
Lázár Tihamér, Barna Anci, Károlyi 
István, Tamás József, Zilahy Pál.

17.50 Műsorainkat ajánljuk.
18.15 Reklám.
18.20 Elmebajnokság.

Egri János műsora.
19.00 Hírek.
19.05 Delta.

Tudományos híradó.
Műsorvezető: Kudlik Júlia.

19.30 Reklám.
19.40 Idősebbek is elkezdhetik.

Tévétorna.
19.45 Esti mese.

A szeszélyes királylány.
Lengyel rajzfilm.

20.00 A HÉT.
Főszerkesztő: Hajdú János.

21.00 Tetthely.
NSZK bűnügyi filmsorozat.
A halottak nem utaznak hiába, 
írta: Hans Georg Thiemt és Hans Die- 
ter Schreeb.
Rendező: Rolf von Sydow.
A tartalomból:
Közhely immár: nincs tökéletes bűn
tény. Elvakult és önhitt bűnözők azon
ban azt hiszik, hogy „zseniális tervük” 
hiba nélkül való. Mégis mindig akad 
egy „banánhéj” -  jelen esetben egy 
holttest.
Szereplők: Scháfermann felügyelő -  
Manfred Heidmann, Backes -  Rüdiger 
Weigang, Ottmann -  Dirk Galuba, 
Christine -  Beatrice Kessler.

22.45 Hírek.

MÁSODIK MŰSOR

19.00 Motoros műrepülő világbajnokság. 
Légiparádé és záróprogram. 
Közvetítés Békéscsabáról, felvételről.

20.00 Zenés TV-szfnház. 
Delibes-Harangozó: Coppélia.
A balett tévéváltozata.
Szerelők : Harangöntő -  Barkóczy 
Sándor, F elesége-É hn Éva, Swanilda, 
a lányuk -  Csarnóy Katalin, Ferenc -  
Dózsa Imre, Coppélius -  Sipeki Leven
te, Coppélia -  Sebestyén Katalin, Őr
mester -  Nagy Zoltán, Lengyel lány -  
Pongor Ildikó, Lengyel vőlegény -  Er
délyi Sándor, Polgármester -  Tauz Ist
ván, Felesége -  Anda Margit, írnok -  
Urbán Ferenc, Táncmester -  Pethő 
László, Sánta ő r -  Szilágyi Mihály. 
Közreműködik a Magyar Állami Ope- 
raház balettkara.
Rendező: Bendai Nándor.

21.15 Telesport.
Összefoglaló nemzetközi versenyek
ről.

22.45 Képújság.

KOSSUTH RÁDIÓ
8.21 Énekszóval, 

muzsikával.
Fiatalok népzenei 
műsora.

9.00 Világvasárnap. 
Sediánszky János 
műsora.

10.03 Dr. Doolittle kalandjai.
II. rész.

11.00 Vasárnapi koktél.
12.05 Harminc perc alatt 

a Föld körül. 
Nemzetközi Magazin.

12.50 Az élő népdal.
13.00 Beethoven: F-dúr 

szonáta.
13.23 H a tár-Id ő -N ap ló .

A mikrofonnál: 
Ferencsik János.

14.07 Lemezmúzeum.
15.05 Művészlemezek.
16.02 Kemény Zsigmond:

A rajongók.
III. rész.

17.35 Operettmúzeum.
18.40 Nagy színházi siker volt. 

Szerelem Elektra, 
írta: Gyurkó László.

21.12 Emlékezetes 
hangversenyek.

23.13 Operafinálék.

PETŐFI RÁDIÓ
8.05
9.30

10.35

10.58

12.08
13.08

14.00

14.35

15.35

18.35 

20.55

22.20

A Nyitnikék postája. 
Örökzöld dallamok. 
Bájleíró ABC. 
Címszavakban a nőkről. 
A Magyar Rádió 
Karinthy Színpada. 
Mocsár Gábor: 
Szerencsés flótás.
Jó ebédhez szól a nóta. 
Soha többé iskola. 
Schwajda György 
mesejátéka.
Ha még nem tudná. 
Augusztusi tudományos 
mozaik.
10 éves a Kincskereső 
című gyermekirodalmi 
folyóirat.
Poptarisznya. 
Műsorvezető: B. Tóth 
László.
Útközben hazafelé. 
Közlekedés, zene, sport. 
Társalgó.
Másfél óra
irodalomkedvelőknek.
Nóták.

RÚZSA ISTVÁN
kovács
Zenta
Újvidéki út 54.
A vásártérnél.
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9
9

10
12

12

13
15
15
16 
18 
18

19
20 
22 
23 
23 
00

00-6.50 Reggeli műsor.
.50 Kíváncsiak műsora.
02 A Két fehér galambnál. 
.30 Otthon és család.
.03 Rádioszkóp.
.30 Méhecskék.

Gyermekműsor.
.45 Kis dalok, kis 

énekeseknek.
.02 Karaván.
30 Nyári zenei intermezzo. 
.45 Magazin 2000.
.15 Találkozások. <
.02 Ember, iskola, oktatás. 
.30 Esti

kívánsághangverseny.
45 Zenei miniatűrök.
.00 Est a rádió'mellett.
.20 Dzsesszpanoráma. /  
.20 Hazai szerzők műveiből. 
.45 Éjfél előtti pillanatok. 
.05-04.00 Éjszakai műsor.

11 ÚJVIDÉKI RÁDIÓ jj |

5.00
9.03
9.30

10.05

11.03
11.30

12.30
14.03

14.30
15.00

15.30 
16.03 
17.20
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00 
23.45 
24.00

-8.00 Reggeli műsor. 
Kamarazene.
Az Újvidéki Rádió népi 
zenekara nótákat 
muzsikál.
Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak. 
Rádióterefere.
Antonio Vivaldi 
versenyművel.
Színes dallamok. 
Felelgetős népies 
dallamok. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Zenekari muzsika. 
Könnyűzene.
Zenei pillanat.
Zenei albumunkból. 
Esti híradó.
Kaláka.
Slágerparti.
Estéről estére.
Éjféli szerenád.
Hírek.

URH

8.00
13.00
13.30

16.30
17.05

18.05
22.00
23.00
23.20

-9.00 Zenedélelőtt.
A zene szárnyán. 
Magyar nóták és 
csárdások Mezei 
Katalin és a Rádió 
népi zenekarának 
előadásában. 
Zenedélelőtt.
Richard Strauss:
A rózsalovag. Részlet 
a vígopera II. 
felvonásából.
Ki hogyan látta? 
Évszázadok zenéje. 
Magyar népdalok. 
Noktumo ritmusban.

IZ0BL0KK
KISHEGYES

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
15.10

15.15

15.20

15.35
15.40

16.10

16.40

17.30
17.50
17.55
18.15

18.30

18.45

19.15
19.20
19.27
19.30
19.55
20.00

21.25
21.30
21.35

22.05

22.25

Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN 
Betty Boop.
Rajzfilm.
Brano bácsi orfeuma. 
Gyermekműsor-sorozat.
Rajzfilm,
Jugoszlávia freskói.
Dokumentumsorozat.
Csodahangszerek.
fellépnek: Branislav Jerinió, Boro 
Stjepanovié és Milo Miranovic szí
nészek, valamint Merima Njegomir, 
Jordán Nikolié és Dragoljub Lazare- 
vié szólisták.
A test bölcsessége. 
Dokumentumsorozat.
Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
Mesék az ősleányról.
Az Újvidéki Televízió gyermekmű
sora.
Népeink és nemzetiségeink alkotásai
ból.
A Szarajevói Televízió gyermekmű
sora.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Kezdet.
Szovjet játékfilm (1970).
Egy falusi lánynak, aki se nem szép, 
se nem iskolázott egy rendező az Orle- 
áni szűz filmszerepét kínálja... 
Reklám.
Kiválasztott pillanat.
A világ ma.
Külpolitikai műsor.
Egy szerző -  egy film.
Az agyag és a tűz művészete. 
Dokumentumfilm Ljerka NjerS és Er- 
nest Gregl munkájáról.
Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven. 
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A timoki körzet krónikája. 
17.30 Belgrádi műsor.
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18.55 Hipo 5.
Jelentés a belgrádi lóversenytér foga
dóirodájából.

19.00 Indirekt.
Az Újvidéki Televízió tévéhíradója. 
Műsorismertetés.

20.00 A tudomány ideje.
20.50 Huszonnégy óra.
20.55 A holnap slágere.
21.45 Dinasztia.

Amerikai tévcfilmsorozat, IX. rész.

19.30
19.55

17.05 Műsorismertetés szerbhorvát nyelven. 
17.10 Sportkrónika szerbhorvát nyelven. 
17.30 Tévéhíradó I. magyarul.
17.55 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
18.15 Mese az ősleányról.

Gyermekműsor szerbhorvát nyelven. 
18.45 Ismeretterjesztő film.

Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Tribün.
Magyar nyelvű belpolitikai műsor, 
amely ezúttal a szocialista önigazga
tású politikai rendszer fejlődéséről 
szól, s arról, hogy erre hogyan tudnak 
szubjektív tényezők hatni. A műsor a 
jugoszláv politíkológusok IV. kong
resszusa alkalmából készült, amelyet 
Belgrádban tartottak meg a nyár ele
jén. A műsor vendégei: dr. Radoáa 
Smiljkovié és dr. Szám Attila.

20.30 Vajdasági képek.
Magyar-nyelvű műsor.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul. 
Tévéfilm magyar felirattal. 
Műsorzárás szerbhorvát nyelven.

21.00
21.20
22.30

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ 
HÉTFŐ

18.45 Ismeretterjesztő film: 
Letűnt korok nyomában. A
rég letűnt idők népei, akik 
Bácska területén huzamo
sabb időn át éltek, földvá
rak építésével (római sán
cokkal) oldották meg saját 
védelmüket. Egy inai tele
pülés (Bácsföldvár) neve is 
elárulja, hogy valaha létez
tek ilyen védelmi építmé
nyek. Zömüket, mai isme

reteink szerint a kései 
bronzkor és a vasko(rszak 
idején építették.

A Bácska területén lévő 
védelmi rendszerek közül 
néhány európai jelentősé
gű. Ezek a kis és a nagy ró
mai sáncok. Az utóbbi két 
évszázad folyamán ezek a 
létesítmények alaposan 
megrongálódtak. A körül
belül 160 km hosszú kis 
sáncnak azonban van egy 
jó állapotban lévő része a 
Doroszló melletti erdőben, 
ahol még egy megerősített

kapu is található. A légi 
felvételeken jól felismerhe
tő a nagy római sánc is, 
amely Bácsföldvár és Gos- 
podinci között húzódik.,

A műsorban szót kapnak 
a helybeli emberek, akik 
eme védelmi építmények
hez fűződő legendákról és 
hagyományokról beszél
nek. A tudományos kutatás 
eredményeiről viszont Sze
keres László régész számol 
be (képünkön). Ő a műsor 
szövegkönyvének készítője 
is egyúttal.

SZABADKAI

12.00
12.05
12.30

13.00
13.05

15.00
15.30
16.00
16.30
18.30

Hírek.
Hirdető.
Táncba hív a muzsika- 
Népi zenekarok . 
felvételeiből.
Hírek.
Hétfőn sport.
Közben 14.00: Hírek- 
Délutáni híradó. 
Hírek, i n f o r m á c i ó k .

Híradó.
Sportsarok.
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 D a lla m ró l 
dallamra.

19.00-24.00 K ö z v e t í té s  az
Aquarius lemezklub60'

í  KOSSUTH RÁDIÓ J
HM M

8.25
9.00

10.35
11.39

13.00

14.31

15.05

15.28

16.00

17.05

18.15 
18.30
20.15

22.30

M endelssohn-m űvek_
Zala Tóth E r z s é b e t  3 
Radnai György
n ó ta fe lv é te le ib ő l. ál
Klasszikus operettem 
Gösta Berling 
Selma Lagerlöf 
regényének epiző'd]a _ 
Zenei érdekessége 
elmúlt hét m ű so rá  
Elhagyott hősnő ,  
Ottlik Géza n o v e l ia j  
rádióváltozata.
Dinu Lipatti
C h o p in -k e r in g ő k e t

zongorázik. teS
Szíriusz és a Ret 
Vendég... ¿játék
Fantasztikus rádiói 
Lakatos Mihály 11 " 
zenekara játszik- 
Népszerű szimf°nl 
zene.
Hol volt, hol nem  v 
Esti M a g az in . k
Világhírű k arm est 
lem eze ib ő l. 
R á d ió sz ín h á z .
Pokoli játék.

PETŐFI RÁDIÓ
rd)'

8.05 Osváth J ú l ia  és Udva
Tibor
o p e re ttfe lv é te le i

8.50 S lá g e rm ú z e u m .
10.00 Zenedélelőtt.
12.00 Berki László nép 

zenekara játszi^
12.40 Tánczenei kokte •
14.00 K e ttő tő l  ö t i g -
17.30 Ö tö d ik  sebesség- 
18.35 M in d e n  hangra

emlékezem.
Tamássy ZdenKO 
műsora.

19.30 S p o rtv ilá g .
20.00 Senki többet.

H a rm a d sz o r i
21.15 R o c k ú jsá g . y(jK
22.30 A sz e lis ty e i ássAi szeu&by'-* -  ■

R é sz le te k  S á rk ^  ^ ce
I s tv á n - In n o c e n t

daljáíf   :
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BELG R ÁD I r á d i ó

4.00 
6.50
9.02
9.30 

10.03
12.30
13.02
15.30

15.45 
16.15

19.45
30.00
23.00

-6.50 Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A Két fehér galambnál. 
Otthon és család. 
Kádioszkóf).
Vidám kedd.
K araván.
Nyári zenés 
intermezzo.
Magazin 2000. 
Találkozások.
Z en ei m in ia tű rö k .
Ma este együtt.
Hazai szerzők 
naűveiből.

5.00-
9.03

9.30

10.05

N.03
H .3o

12.05

12.30
U.03

!5.00

15.30 

11.20 
18-30

1.00

Zl-Oo
23.45

24.00

■8-00 Reggeli műsor. 
Magyar népdalok 
különféle hang
szereken.
Hitrich Fischer-Diskau 
énekel.

Zenés műsor
tu risták n a k,

n ya ra ló k n ak .

Kádióterefere. 
Branimir Sakac
sze r ze m é n ye ib ő l.

éntor Ilona magyar 
nótákat énekel, 
a Rádió népi zenekara 
látszik.
Színes dallamok.
M a gy a r n ó tá k  és  

csá rd áso k

NMlottuk, láttuk.
lu tá n i híradó. 

S ze m p o n t.

Zenei pillanat. 
^yöngykaláns •
Ksti híradó.
Bangjáték  
* stúdióból.
Zsivko Csinge:
^°ckok.
Estéről estére.

H ír Ík SZerenád-

URH

13.00 a °° Eenedélelőtt.
16.30 rTZ?n eszárnyán.Jdonság° k a Duna

18.05 * f b ó L
22.00 SZenlótben.
23.00 zenéje, 

^ iód rám a.
p T  Kászló-Zsoldos 
vet! r , A holtak nem 
Vttnek árnyékot.

Bolyai rádió

5.0° i S Zerű téma.
•l 2 TnJ!°t tu k . lá ttu k .
■25 a u °  yai krónika, ^tarsnu _

vú.

1
KEDD

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
15.10

15.15 

15.20

15.35
15.40

16.10
16.40

1-7.30
17.50
17.55
18.15

18.45
19.15
19.27
19.30
20.00

20.45
20.55

22.35

Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN.
Betty Boop.
Rajzfilm.
Brano bácsi orfeuma.
Tévéfilmsorozat gyerekeknek. 
Rajzfilm.
Jugoszlávia freskói.
Dokumentumsorozat.
Csodahangszerek.
A test bölcsessége. 
Dokumentumsorozat.
Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
Mit tudnak a gyerekek a hazáról?
A Szarajevói Televízió gyermekműso
ra.
Francia sanzonok.
Rajzfilm.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Párbeszédek.
Belpolitikai műsor a szarajevói stú
dióból.
Lottó.
Hegy a hold sötét felén.
Svéd játékfilm a szarajevói stúdióból. 
Sonja Kovalevsky, matematikusnő 
érkezik Stockholmba, hogy az ottani 
egyetemen előadjon. Földije, Maxim 
Kovalevsky szociológus szerelmes lesz 
b e lé ...
Tévéhíradó III.

AUGUSZTUS 28
Ágoston napja

MÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
17.00 A Duna menti körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Ismeretterjesztő film.
19.30 A Szarajevói Televízió tévéhíradója.
20.00 Népzene.
20.50 Emlékezés Vis szigetére.

A Zágrábi Televízió dokumentummű-

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
17.45
17.55
18.15

18.45

19.15
19.25
19.30
19.55
20.00

20.45
20.50
20.55

22.30
22.50

Reklám.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Mit tudnak a gyerekek a hazáról?
A Szarajevói Televízió  
gyerm ekm űsora.
Franciaország sanzonokon  
keresztül.
A Szarajevói Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Reklám.
T évéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Párbeszédek.
B elpolitikai m űsor a szarajevói stú
dióból.
Lottó.
Reklám.
H egy a hold sötét felén.
Svéd  játékfilm  a szarajevói stú 
dióból.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
A szerdai m űsorok ism ertetése  
szerbhervát nyelven.

MAGYAR TELEVÍZIÓ ..
10.00 T évétom a.
10.05 Lábus postás.

C sehszlovák kisjátékfílm -sorozat.
1. rész: A  nagy csom ag.

10.40 A  kulcsár.
L engyel film.
A film  cselek m én ye közvetlenül a 
háború után, a lengyelországi föld
reform ok idején já tszó d ik . . .

12.00 Képújság.
17.00 B eszédm űvelés.

3. rész.
17.20 A  T enkes kapitánya.

Ifjúsági kalandfilm sorozat.
9. rész: A  puskapor.
A  tartalomból: A labancok puska
porért indulnak az eszék i várba. 
Csak egy  szekér m egy néhány kí
sérővel. Ú tközben eltörik a szekér 
te n g e ly e . . .

17.45 Ralley-bajnokok.
2. rész: Markku Alen.

18.15 É letet az éveknek.
N yugdíjasok műsora.

18.45 Képújság.
18.55 M űvész elvtárs.

A  Szegedi Körzeti Stúdió műsora.
19.40 Tévétorna.
19.45 Esti m ese.

Csigabirodalom .

Magyar rajzfilm.
20.00 TV-híradó.
20.30 A vörös jel.

A ngol tévéfilm .
Agathe Christie regényéből filmre 
írta: V/illiam Corlett.
Rendező: John Frankau.
A tartalomból: A  veszélyre figyel
m eztető „vörös je let” látja a fiatal
em ber, amikor a gondtalannak ígér
kező, külön szórakozással is k ecseg 
tető vacsora-m eghívásnak indul e le
get tenni. A hangulat, az esem ények , 
a párbeszédek -  és a m eghívott sze
m élyek  ném elyike azonban igazolni 
látszik a baljós előjel m egjelenését.

21.20 S tú d ió ’84.
22.25 Szép magyar tánc.
22.30 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.10 Ú jdonság az iskolában.
18.45 A tejesem ber.

T événovellák.
19.30 Útjaink.
20.00 Az Iraki N épi E gyüttes műsora.
20.35 Ki vagyok én?
21.35 Tv-híradó.
22.00 Autó-Motorsport.
22.20 A sszony a kövön.

Jugoszláv tévéfilm .
22.45 Képújság.

SZABAD K AI R Á D I Ó
t n w n M

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
13.00 Hírek.
13.05 M unkaszervezeteink  

életéből.
K özben 14.00: Hírek.

15.00 D élutáni híradó.
15.30 Hírek, inform ációk.
16.00 Híradó.
16.30 Szabadka jelene. 

Kontaktm űsor.
18.30 Szívritm usban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Dallam ról 
dallamra.

19.00-24.00 Szórakoztató  
zene.

[ KOSSUTH  R Á D I Ó 3!
9.44 Háry János.

R észletek Kodály  
Zoltán daljátékából.

10.35 A Magyar Rádió népi 
zenekara játszik  
Lakatos Sándor  
vezetésével.

11.00 B alettzene.
13.00 A Rádió Dalszínháza. 

Lili.
Florim ond Hervé 
operettje.

14.28 Nóták.'
15.05 R égi híres énekesek  

m űsorából.
16.27 D élutáni 

Rádiószínház.
17.45 A Szabó család.
19.27 Magyari Imre 

népdalfeldol
gozásaiból.

21.18 rádiószínház.
Hotel Sydney.
Björn R uneborg  
rádiódrámája.

22.30 Á rpássy Sándor 
cim balm ozik.

23.00 Operafinálék.
MUBM .......

P E T Ő F I R Á D I Ó

8.05 Népdalok.
8.35 Társalgó.

M ásfél óra
irodalom kedvelőknek.

10.00 Z enedélelőtt.
12.35 M elódiakoktél.
13.30 A váci állami 

zeneiskola zenekara 
játszik.

14.00 Operaslágerek.
14.35 Tánczenei koktél.
15.30 Örökzöld dallamok.
19.35 Csak fiataloknak! 

Kom játhy György  
műsora.

20.35 Magyar 
anekdotakincs.

21.03 N osztalgiahullám . 
C onway T witty (ism.)

22.03 Kálmán Imre 
operettjeiből.

23.20 A  m ai dzsessz.
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4.00-6.50 Reggeli műsor.
6.50 Kíváncsiak műsora.
9.02 A Két Fehér 

Galambnál.
9.30 Otthon és család.

10.03 Rádioszkóp.
12.30 Gyerekek beszélnek.
13.02 Karaván.
15.45 Magazin 2000.
16.15 Találkozások.
18.02 Esti 

kívánsághangverseny.
19.45 Zenei miniatűrök.
20.00 Vidám falu.
21.02 Gyöngykaláris.
22.20 Jugoszláv szórakoztató 

esztrád.
23.20 Hazai szerzők műveiből.
23.45 Éjfél előtti pillanatok. 
00.05-04.00 Éjszakai műsor.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

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
18.30 
19.00

-8.00 Reggeli műsor. 
Hangszeres muzsika. 
Zentai Anna, Bilicsi 
Tivadar és Csákányi 
László nótákat és 
csárdásokat énekel. 
Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak. 
Rádióterefere. 
Szimfonikus 
költemények.
Magyar népdalok 
a Kulai Bartók Béla 
Művelődési Egyesület 
kórusának és az adai 
népdalkor előadásában. 
Színes dallamok. 
Magyar népdalok Budai 
Ilona és Tihanyi József 
előadásában. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó.
Verdi Operáiból. 
Könnyűzene.
Az operettek világában. 
Esti híradó.

URH

8.00-9.00 Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Vajdasági nótaszerzők 

műveiből.
16.30 Dzsessz, dzsessz!
17.30 .Jugoszláv zeneszerzők 

ópusából.
18.05 Horizont.
22.00 Évszázadok zenéje.
23.00 Elmélet, vitá, gyakorlat. 

Balázs Attila: Amerikai 
útinapló, II. rész.

| TOPOLYAI RÁDIÓ

14.00 Műsorbejelentő.
14.10 Művelődés.
15.00 Hallottuk, láttuk.
15.12 Topolyai krónika.
15.25 Társult munka rádiója. 
15.55 Randevú.

SZ E R D A
AUGUSZTUS 29

Beatrix, Erna napja

13.40

13.45
13.50

14.05
14.10

14.40

15.10

16.00
16.2(J
16.25
16.40

18.15

18.45
19.15
19.20
19.30
19.55

Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN.
Betty Boop. Rajzfilm.
Brano bácsi orfeuma. Gyermekműsor
sorozat.
Rajzfilm.
Jugoszlávia freskói. Dokumentum
sorozat.
Csodahangszerek.
A Belgrádi Televízió zenés műsora.
A test bölcsessége. Dokumentumsoro
zat.
Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
A romániai Steaua és a Banjalukai 
Borac kézilabdacsapat mérkőzésének 
közvetítése Dobojból.
James tengerész.
Angol gyermekműsor a belgrádi stú
dióból.
A Priátinai Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Reklám. ,
Tévéhíradó II.
Reklám.

20.00 Filmest.
Spagetti-westem , III. rész.
A bérenc. Olasz játékfilm.
Valahol Texas és Mexikó határán a 
film főhőse arról álmodozik, hogy 
bosszút áll az ezüstbánya kegyetlen 
tulajdonosán...

I MAGYAR TEbEVJ4P I
10.00
10.05

10.35

11.00

11.50
17,20

17.45.

18.20
18.30
19.20
19.40
19.45

20.00

Tévétoma.
Lábus postás.
Csehszlovák kisjátékfilm-sorozat.
2. rész: A távirat,
Katka rendkívül boldog, mert munká
ját igencsak megkönnyítette a háztar
tási robot. Nem is sejti, hogy milyen 
bonyodalmak várnak rá .. .
Delta.
Tudományos híradó.
Utazás Alcarriába.
Spanyol tévéfilm.
Képújság.
Beszédművelés.
4. rész.
Újdonság az iskolában.
Fakultáció a 7 -8  osztályban. 2. rész. 
Képújság.
Társadalmi vitában.
A Közönségszolgálat tájékoztatója. 
Tévétoma.
Esti mese.
A névnapi uzsonna.
Lengyel rajzfilm a Füles Mackó ka
landjai sorozatból.
TV-híradó.

Főszereplők: Franco Nero, Jack Pa- 
lance.

22.30 Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

16.40
16.55
17.00 
17.30
19.00

19.30
20.00

21.00
21.00

Tévéhíradó albán nyelven! 
Műsorismertetés.
A Titovo UZice-i körzet krónikája. 
Belgrádi műsor.
A zöldterv iskolája.
A Szarajevói Televízió faluműsora.
A Ljubljanai Televízió tévéhíradója. 
Esztrád-szerda.
Közvetítés a dalmát kórusok feszti
váljáról Omisból.
Huszonnégy óra.
A Ljubljanai Televízió komolyzenei 
műsora.

I ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
17.25
17.30
17.35
18.15

18.45
19.15
19.25
19.30
19.55
20.00

20.30

21.00
21.20
22.05

Műsorismertetés magyar nyelven. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
James tengerész.
Angol gyermekműsor a belgrádi stú
dióból.
A Priátinai Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Ember és idő.
Dokumentumműsor.
Válogatás más televízióállomások 
műsoraiból.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
Zenés műsor.
Műsorzárás szerbhorvát nyelven.

20.30 Késői szerelem.
Szovjet tévéfilm.
A film egy hirtelen fellobbanó szere
lem története. Hőseinket nemcsak az 
évek és a távolság, hanem családi 
helyzetűk is elválasztja egym ástól...

21.55 Magyar antifasiszták Európában. 
Akik Franciaországért harcoltak. 
Dokumentumfilm.

22.50 A hét műtrágya.
22.55 TV-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.45
18.50

Képújság.
Szókimondó.

19.30 Európa bölcsője.
Bizánc.
NSZK dokumentumfilm.

20.30 Ön hogyan döntene?
A felmondás.
Egy tervezőintézet osztályvezetője 
utasítást kap -  a rossz gazdasági hely
zet miatt -  él kell küldenie két embe
rét. Kik legyenek azok, ki válassza 
ki őket és milyen szempontok alapján? 
A játékfilmet vita köVeti.

21.30 TV-híradó.
21.50 Nemzetközi kosárlabda-torna.

Közvetítés Moszkvából, felvételről. 
23.20 Képújság.

12.00
12.05
12.30

13.00
13.05

15.00 
15.30
16.00 
17.00

18.30

Hírek.
Hirdető.
Népdalok.
Kocsár Miklós és 
a Kaláka együttes
n ép d a lfe ld ó lg o zása i-

Hírek.
Szerdán kultúra. 
Közben 14.00: Hírek- 
Délutáni híradó.
Hírek, információk.
Híradó.
Találkozások és 
vélemények. 
Művelődési műsor. 
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 D a lla m ró l 
d a lla m ra . 

19.00-24.00 S z ó ra k o z ta tó

10.34 Filmzene. , 
13.05 Operaslágerek (is®-'
13.35 D z s e s s z m e l ó d i á k -

Juan Tizol
sz e rz em én y e ib ő l- ,eS

15.28 Szíriusz és a Rette 
Vendég.. •
Fantasztikus
r á d ió já té k .
A G y e r m e k r á d i ó

m ű so ra .
16.05 R égi muzsika. 
18.01 Olasz filmszínésze 

é n e k e ln e k .
18.15 H o l v o lt, h o l nem 
18.30 Esti M a g azin .
19.15 V ilá g iro d a lm i 
19.51 Népdalok, néptánc 
20.40 A z e n e  n e m  ism e

h a tá r o k a t .

volt-’'

22.30 Verbunkos m uzsik^  
22.45 A Rádió lemezam

8.35 Idősebbek
h u llá m h o ssz á n -

10.00 Z e n e d é le lő tt . 
12.05 C ig á n y d a lo k , 

c s á rd á s o k .
12.35 Tánczenei koktf!nya. 
14.00 Angot asszony 13 J

vol

Részletek Leeocq
o p e re tt jé b ő l .

15.13 Slágermúzeum- 
16.40 F ia ta lo k n a k !

Komjáthy György
kívánságműsora-

17.30 Ö tö d ik  sebesség-
18.35 K irá n d u lá s  a  sp

p o p zen éb e n - ^

19.21 Pécsi Kiss Agn
Lovass Lajos nót^
é n e k e l. ..tte s

19.45 A M a d n e ss  egy"
fe lv é te le ib ő l-

20.35 Rádiószínház-



i l

! BELGRÁDI r á d ió

10
i -!n ~ ^ é r  galambnál. 
Áo Otthon és család.
®3 Rádipszkóp.
0 Mínusz 1 6 .

Gyermekűsor.
¡3'J2 Karaván.
15 i l  ? y4ri zenés intermezzo.

Magazin 2000.
¡•“  Találkozások.

Ksti kívánsághang-
19 45 7erseny-
20.00 t enei “üniatűrök.
20^a r>^erasz n̂Pödokról.
21 án óc*ráma.

Á zeneirodalom 
válogatott műveiből.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

30 Magyar népdalok 
a Sebő és a Barázda

10 05 ®gyüttes előadásában.
nés műsor turisták-

11 3n ^ k’ ^aratóknak."i0 Mozart:
12 05 í Upiter' szimfónia.

Verebes Gusztáv népi 
2enekara magyar 
Nótákat és csárdásokat 

szik. Zsadányi Imre
12.30 « r nétozik-
14.03 í , s dallamok. 

ü3 D «dákIrénés
Zsa György

14.30 T é t é t e le ib ő l .
15.00 íjlrdetőműsor.

S  l0Uuk. láttuk.
15.30 r lutáni híradó, 

^goszláv kamara-
15.03 v U Z S lk a - 
H.2o 7 tű z e n e .
18.45 P Ü la n a t -
15.00 p i.6 Reíds népdalok.
19.30 ® ^ 0 .
2®.0o 1 '■ rah°ztató zene. 

í:írai tízperc. 
ernando Pessoa 

a,Á Ug^  költő verseiből 
°. 10 S Ó Dk vá l°gatást.

Reethoven-szonáta.
URH

|3.0o a'°° Zenedélelőtt.
■30 MaZene szárnyán, 

agyar népdalok. 
UrK.CkeÍ Erzsébet,

íC.iSSh?.™Ant , Margit és Ti 
, -30 y  a előadásában.
8.05 Á ck 

22.0o * arangolások:

°° Elmétadv ° íZenéje'tv  c  ’ Vlta> gyakorlat. 
AzÁ ! hák László: 
mint11 onPln Vajdaság

i(tl0P°lYAItóDIÓ
■°0 HaU
•12 g b t t u k ,  láttuk.

I5 55 Gazdaysaálgkl,Ónika'
5 Kande^ gl kla tükör.

AUGUSZTUS 30
Rózsa napja

13.40 Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN

13.45 Betty Boop. Rajzfilm.
13.50 Brano bácsi orfeuma. Gyermekmű

sor-sorozat.
14.05 Rajzfilm.
14.10 Jugoszlávia freskói. Dokumentumso

rozat.
14.40 Csodahangszerek.

A Belgrádi Televízió zenés műsora.
15.10 A test bölcsessége. Dokumentumso

rozat.
16.00 Tévéhíradó magyarul.
16.25 Tévéhíradó I.
16.40 A moszkvai CSZKA és a Sloga-Bos- 

baorevoz kézilabdacsapatok mérkő
zésének közvetítése Dobojból.

18.15 Az ötlábú nyúl.
A PriStinai Televízió gyermekműsora.

18.45 Bogdán Dimitrijevié.
Az Újvidéki Televízió szórakoztató 
zenés műsora.

19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Visszatükröződés.

A Titogradi Televízió politikai maga
zinja.

21.05 A dal szárnyán.
A Belgrádi Televízió zenés műsora, 
amely Lepa Brena, Bora Drljaéa és a 
Slatki greh együttes NSZK-beli, vala
mint svédországi körútjáról szól.

21.50 Tévéhíradó III.

í  MAGYAR TELEVÍZIÓ j
10.00
10.05

10.35

11.30
17.50

18.15

18.40
18.55

19.40
19.45

Tévétoma.
Lábus postás.
Csehszlovák kisjátékfilm-sorozat.
3. rész: A szemüveg.
A tartalomból: A mama hazaérkezik 
és megdöbbenve látja, hogy távollé
tében egy robot végezte el a munkáját. 
A papa kijelenti, hogy meg volt elé
gedve a robottal...
Rappacini lánya.
Amerikai tévéfilm.
Képújság.
Beszédművelés.
5. rész.
A Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat.
10. rész: A hadi terv.
A tartalomból: Egy tábornok érkezik 
a siklósi várba a bécsi haditanácstól. 
A tiszt védelmében a labancok min
denütt megerősítik az őrséget, szigo
rítják az ellenőrzést...
Képújság.
Új szelek.
A gazdaságirányítási reform tovább
fejlesztéséről.
Tévétoma.
Esti mese.
A macska, a kakas és az egérke.
NDK rajzfilm.

MÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
17.00 A niái körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 A Priátinai Televízió ifjúsági műsora.
19.30 A Titogradi Televízió tévéhíradója.
20.00 Művészeti est.

Beszélgetés Kirk Douglas hírneves 
színésszel. Utána képernyőre kerül 
egyik legismertebb filmje, A bajnok, 
amely egy ökölvívó életéről szól.

22.30 Huszonnégy óra.

I ÚJVIDÉKI TELEVÍZK
17.30
17.55
18.15
18.45

19.15
19.25
19.30
19.55
20.00

21.40

Tévéhíradó I. magyarul.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
A Priátinai Televízió gyermekműsora. 
Művészportré.
Bogdán Dimitrijevié.
Szerbhorvát nyelvű szórakoztató-ze
nés műsor.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Aziz.
Tunisi játékfilm. Aziz a nagybácsija 
házában nevelkedik fel. Vele és a 
nagybácsi legidősebb fiával, Alival, 
egy faluba költöznek, ahol Ali az ela
dott szülői házért kapott pénzen ét
termet akar nyitni. Ali maga sem tud
ja pontosan, hogy mi akar lenni. Besír 
nagybácsi súlyosan megbetegszik, s 
gyógykezelése igen drága. Ali összevi
tatkozik Ázizzal, és kizavarja a ház
ból. Aziz munkába áll és meglátogatja 
beteg nagybácsiját...
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.

20.00 Tv-híradó.
20.30 Már ez is probléma?

Francia filmvígjáték.
A tartalomból: A probléma ott kez
dődik, hogy Anita lakásába bebotlik 
egy h u lla ... S azután ott folytatódik, 
hogy alkalmi ismerősének apja, mit 
sem sejtve útnak indul autójával, 
melynek csomagtartójába a fiatalok 
begyömöszölték a halottat...

22.15 Hírháttér.
23.05 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.50 Képújság.
18.55 Sorstársak.
19.15 NaS ekran.

A Pécsi Körzeti Stúdió szerbhorvát 
nyelvű nemzetiségi műsora.

19.35 Képmagnósok, figyelem!
20.05 James Cotton Blues Bánd a „Pori Jazz 

1983” fesztiválon.
20.30 Nemzetközi kosárlabdatorna.

Közvetítés Moszkvából, felvételről. 
22.00 Tv-híradó.
22.20 Olasz operaest a Vigadóban.

1. rész. Közreműködik: Tokody Ilona, 
Jevgenyij Nyeszterenko,_Kelen Péter, 
Sólyom Nagy Sándor, valamint a 
I, V Szimfonikusok zenekara. Ve
zérrel: Nagy Ferenc.

22.55 Képújság.

SZÁSZABADKAI RÁDIÓ
1

12.00
12.05
12.30
13.00
13.05

15.00
15.30
16.00 
17.00
18.30

Hírek.
Hirdető.
Dankó Pista 
Hírek.
Hétköznapok.
Közben 14.00: Hírek. 
Délutáni híradó. 
Hírek, információk. 
Híradó.
A nap témája. 
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Dallamról dal
lamra.

19.00-24.00 Szórakoztató 
zene.

I KO;KOSSUTH RÁDIÓ )
8.41

10.05

10.35
11.40

12.55
14.29
15.18

16.00
18.15 
18.30
19.15

20.54
21.15

Rahmaninov: A fösvény 
lovag
Egyfelvonásos opera.
A képzelet varázslója. 
Epizódok Verne életéből. 
Kamaramuzsika.
Gösta Berling 
Selma Lagerlöf 
regényének epizódja. 
Zenekari muzsika.
Daloló, muzsikáló tájak. 
Ébredés Bozsenciben 
Magyar költők 
Bulgáriáról.
Nóták.
Hol volt, hol nem v o lt... 
Esti Magazin. 
Rádiószínház 
Palotai Boris két 
kishangjátéka.
Brahms: Esz-dúr szonáta. 
Nótacsokor.

PETŐFI RÁDIÓ ]i
10.00
11.35
13.20

13.33
14.00

14.35 
15.18
16.35

17.30
18.35

19.55
20.40

21.50

22.30

Zenedélelőtt.
Csak fiataloknak (ism.) 
Éneklő ifjúság 
A szolnoki Tiszaparti 
gimnázium nagykórusa 
énekel.
Muzsika gyermekeknek. 
Álomlányok 
Részletek Krieger-Eyen 
zenés játékából. 
Rádiószínház.
Külföldi slágerek. 
Idősebbek 
hullámhosszán. 
Kézfogások.
Hétvégi Panoráma 
Ajánlóműsor sok 
muzsikával.
Slágerlista.
A kabarécsütörtök 
különkiadása.
Markos és Nádas.
A Shadows együttes 
felvételei.
Mágnás Miska 
Részletek Szirmai 
Albert-Gábor Andor 
operettjéből.
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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
23.45 

0.05

-6.50 Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A Két fehér galambnál. 
Otthon és család. , 
Rádioszkóp.
Déli olvasókör. 
Karaván.
Nyári zenei intermezzo. 
Magazin 2000. 
Találkozások.
Esti kívánság- 
hangverseny.
Zenei miniatűrök.
Ma este együtt.
Éjfél előtti pillanatok. 

-04.00 A hétvége 
éjfélkor kezdődik.

ÚJVIDÉKI 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

17.20
18.30

19.00
19.30
20.30 
23.45
24.00

-8.00 Reggeli műsor.
Barangolás
zeneországban.
Juhász Ilona magyar 
nótákat és csárdásokat 
énekel, a népi zenekar 
muzsikál.
Zenés műsor turisták
nak, nyaralóknak. 
Rádióterefere.
XX. századi muzsika. 
Magyar népi muzsika. 
Színes dallamok. 
Magyar- népi muzsika. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Szivárvány.
A Rádió heti magazinja. 
Zenei pillanat.
Durindó.
Magyar népi muzsika. 
Esti híradó.
Péntek van.
Estéről estére.
Éjféli szerenád.
Hírek.

URH
8.00

13.00
13.30

16.30
17.05
18.05 
22.00 
23.00

23.20

-9.00 Zenedélelőtt.
A zene szárnyán.
Nagy Eszter nótákat 
énekel, a Rádió népi 
zenekara muzsikál. 
Zenei kaland.
Délutáni hangverseny. 
Rivalda.
Évszázadok zenéje. 
Könyvek, írók, emberek.
Dr. Szeli István előadása. 
450 évvel ezelőtt 
született Janus 
Pannonius.
Kiril Ribarszki harsona
művész felvételeiből.

TOPOLYAI RÁDIÓ 3
14.00 Műsorbejelentő. . 
14.10 Időszerű téma.
15.00 Hallottuk, láttuk. 
15.12 Topolyai krónika.
15.25 A társult munka 

rádiója.
15.55 Randevú.

w m m m m éM
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15.40
15.55

18.00
18.15
18.45

19.15
19.20
19.30
19.55
20.00

21.00

21.45
22.00

Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN 
Tévéhíradó I.
A Szkopjei Televízió gyermekműsora. 
A Szkopjei Televízió népzenei műso
ra.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Derrick.
NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat VIII. 
befejező rész:
Egy délután Beátával,
A Szkopjei Televízió szórakoztató ze
nés műsora.
Tévéhíradó III.
Pénteken huszonkettőkor.
Művelődési műsor.

MÁSODIK MŰSOR

16.20 Tévéhíradó albán nyelven.
16.35 A PriStinai Televízió tévéhíradója 

szerbhorvát nyelven.
17.00 A kraljevói körzet krónikája.
17.ő0 Belgrádi műsor.
19.00 A mezőtől az asztalig.

Faluműsor.
19.30 A Priátinai Televízió tévéhíradója.
20.00 Ohridi nyár, 84.

MAGYAR TELEVlZK
%a**smmxsimm

10.00
10.05

10.55

11.45
16.55
17.15

17.50

18.45
18.50

19.40
19.45

20.00
20.30

21.55

Tévétoma.
Prix kalandjai.
Tévéfilmsorozat.
4’ rész: Terminúsz, a koronatanú. 
Sir-Khán, Bagira és a többiek. ■
Svéd ismeretterjesztő rövidfilm.
Az indiai orrszarvú.
Képújság.
Beszédművelés. 6. rész.
„Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon”. 
A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 
Úton.
NSZK tévéfilmsorozat.
Többet ésszel.
Képújság.
Randevú Budapésten.
Zenés beszélgetés a berlini Friedrich- 
stadt Palast művészeivel.
Tévétoma.
Esti mese.
Szeretjük Holló úr! .
Francia rajzfilm a Tip és Táp sorozat
ból.
Tv-híradó.
A tönk meg a széle.
Tévéjáték.
Péntek esti randevú.

AUGUSZTUS 31
Erika napja

Összefoglaló a zenei rendezvényről.
20.45 Huszonnégy óra.
20.50 Szempontok.

A szarajevói stúdió dokumentummű
sora. i

21.40 Szovjet tudományos-fantasztikus 
filmciklus.
A Hold szivárványa.
Játékfilm. A film mottója: „Mi jneg- 
hódítjuk a világűrt, a világűr pedig 
minket”. A földiek űrhajója újabb út
ra indul, az Uranus bolygó felé. A 
„Hold szivárványa” elnevezésű expe
díciónak azonban nehézségei akad
nak. A szerencsétlenség után az űrha
jósok különös dologra lesznek figyel
mesek: a tárgyakon fekete nyomokat 
hagynak...

ttkuc'n . r ■ '

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ

15.40
15.55
16.00
18.00
18.15

18.45
19.15
19.25
19.30
19.55
20.00

21.00
21.45
22.05

Műsorismertetés szerbhorvát nyelven. 
Műsorkalauz.
Szerbhorvát és magyar nyelvű műsor. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Reklám.
Nyári délután.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul. 
Névjegyek.
A Belgrádi Televízió gyermekműsora. 
A Szkopjei Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II magyarul.
Reklám.
Derrick.
NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat. 
Szórakoztató zenés műsor. 
Tévéhíradó II. szerbhorvátul. 
Műsorzárás szerbhorvát nyelven.

Az Ifjúsági Szerkesztőség műsora. 
22.55 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

17.40 Képújság.
17.45 Még egyszer gyerekeknek!

1. Az állatok nyomában.
Francia filmsorozat. 6. rész: Izland

18.25

18.45

18.55

19.30 

20.00

20.30

20.55

21.10
21.30

22.40

moraja.
2. Egyszer volt, hol nem v o lt... 
Francia rajzfilmsorozat. 22. rész:
A népek tavasza.
Természetbarátok.
A Telesport turisztikai magazinja. 
Csali.
Horgászt ízperc.
Taskenti filmfesztivál.
Riportműsor.
Keresztkérdés.
Fejtörőjáték.
A műfordítás becsülete.
Ekhnaton: Naphimnusz.
Magyar antifasiszták Európában. 
Diákok az Isere. partján. Dokumen
tumfilm.
Animó.
Brazil-kanadai rajzfilm.
Tv-híradó.
Telepódium.
Zsákutca.
Kabaré.
Képújság.

12.00
12.05
12.30

13.Q0 
13.05

15.00
15.30
16.00
16.30

Hírek.
Hirdető.
Alacsony ház. 
Cigánynóták.
Hírek.
Zenés hétvége.
K ívánságdalok. Közt*”
14.00: Hírek.
Délutáni híradó. 
Hírek, inform ációk-
Híradó.
Víkendműsor.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 D a lla m ró l 
d a l la m ra .  

19.00-24.00 S zó rak o z  
zen e .

:tató

KOSSUTH RÁDIÓ

8.35 Barokk zene.
10.05 Révkalauz 

Könyv, kép, s z ín ia  
zene, mozi.

11.00 Gondolat . . 0;a.
A R á d i ó  i r o d a l m i

11.45 K órusm uzsika.
12.45 Hétvégi Panoráma- 

Ajánlóm űsor sok 
m uzsikával régi

13.45 Zenei esem ények  
Nemzeti Színházba^

14.44 Magyarán szólva
15.05 Francia dalok. teS 
15.28 Szíriusz és a Re»el

Vendég.. •
Fantasztikus rá 0I„.
A G y e r m e k r á d i ó

1,8.15 H ol volt, hol nem

ísora

18.30 Esti M agazin- 
19.15 Júdás .„.¿iái*Sőtér István drám ái

rádióváltozata. ^
20.35 O p e re ttk e d v e lo m
23.30 O p eraáriák .

8.44 Slágermúzeum.
10.00 Z e n e d é l e l ő t t .
11.35 Tánczenei kokte • 
12.40 Népi m u zsik a .
14.00 Z e n e d é lu tá n . - üttes 
15.45 A V’ Moto Rock egr

fe lv é te le ib ő l.

16.35 Jó utat!
A Csúcsforgalom 
magazinja.

17.00 Sport.
17.30 Ö tö d ik  sebesség- .
18.35 V á lo g a to tt  felv

S z e n t k ú t i  P á l ^ [ tás¡>-
t a t ó z e n e i  ö s s z e  . 

19.40 N ó t a k e d v e lo k n

20.35 Iránytű. , TY,agaZ>1’
S z ó ra k o z ta tó  m ae 
v ilá g já ró k n a k
o tth o n ü lő k n e k .

21.35 Ritmus
A Queen egyfütteS
fe lv é te le ib ő l
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Számítógépek új ruhában
Amikroprocesszorra épü

lő számítógépek család- 
ya egyre bővül. Ennek el

értére egyelőre nem mondható, 
°9y a működő számítógépek 

nagyobb részét tennék ki. A gyá
rak mégis ezeket a gépeket vi- 
Sz'k nemzetközi seregszemlére, 
vasárokra. Miért?

A gyártás és a kiállítások, vá- 
stat'szt'kái közötti különb- 

gnek két, egymást erősítő oka 
tök AZ elS° ' a kis Qépek elvihe
ti w 9 vdsdrra. mert kicsik, mert 
Wonságaik, szellemes vagy fel- 
an sajátságaik kellemes vásári 

P á ká vá  teszik őket. Az IBM- 
9 gépóriásainak szállítása is 
rulményes, bemutatása is ne- 

n e ’ fl'szen csúcsteljesítményeit 
num. a PavHonok közönsége előtt 
mitüf9’ A kis IBIyl személyi szá- 
oet me9hódítja a közönsé-

és hírt verhet nagyobb test
in e k  is. a  nyolcvanas évek 

s SPd'k harmadában már a 
t o l ma' bemutatók zömének 

I is a kis gépek viselik, 
dó T ^a'k: az apróságok állan- 
* r , J e.rjeszkedése. Megjelené- 

Í  lépett ki a számítógép a 
^ e m b e re k  és a kutatólabora-
sahh10k környezetéból a tága- 
^ P'acokra. Csillagász, fizi- 
óto ató’ nyelvész évtizedek 
g a használt számítógépet, mert 
n ° nt° s szerszám nélkül már 

dgozhat jó  eredménnyel. 
haJ f lr} kban már olyanok is 
könZna,*ák’ akik csak munkájuk 
h0hh-'tését várják tőle -  sőt, új 
is 'ra talalt bennük az ifjúság

Nehéz
riában 1  "~ " "c  a ""* ro -K a ie g o
sánnt világra szóló újdon-

lenne a mikro-kategó-

ságot fau7 ÜZÍJ,U u>u
inának ! '  am" már ré9en anak a nagy,
9épek
zeriét

ne
sőt közepes

Apró testvéreik rajzolni, 
vaov szereznl, tudományos 
o l lL SZervezési Problémát meg

tudnak, de nemlobb' U9yan
s * l  minl óriási elődeik. Ami

rajtuk lehet: 3 SZép Úi ruha

m a L J 9® ! év hivat slágere a 
iehetöi °nyságú billentyűzet, 
lég m eg Előnválasztva a jelen- 
,ódsu lP mindig terjedelmes ka- 
A véZ söves megjelenítőtől, 
hésér,°2y  billentyűzet megjele- 
"ieütéo ,me9felelően könnyű is, 
ne^ 8 nem megnyomás, ha- 
különhlSf a hintés. Az érintés 
,0san °v módokon alakul, pon- 
irásiei u'Élesztőit betű, szám, 

óon j ával- Közismert a fel- 
a kéz v ok esetében használt, 
ol(jgs l Pacitasat érzékelő meg- 
lentvűk e, vésbé szenzációs a bil- 
b°sszát, ábrázoló tábla alatt, 
huzgiof.an as széliében vezetett
kereszte^ l ! l dSZere’ emelynek 
^ k  rab ései éppen a billen- 
4 kéz í  -a' alatt helyezkednek el. 
iQö ° nnyú érintése összeköti

^gusztus 24.

a rugalmas tábla alatt a billen
tyű sorának megfelelő vezetéket 
az oszlopirányban kifeszítettel. 
A létrejött összeköttetés egyér
telműen jelzi, hogy melyik karak
tert „ütötte le" a felhasználó. En
nél többet ígér a hozzá hason
ló alapelvű, de mozgó alkatrészt 
nem tartalmazó fénybillentyű. 
A sorok és az oszlopok irányá
ban a tábla egyik oldalán fény
források, a másik oldalán érzé
kelők helyezkednek el, s a le
csapó ujjak a hegyes fénynya
lábok útját szakítják meg egy- 
egy kereszteződési pontban. 
Hátránya a fénybillentyűnek, hogy 
a kissé bizonytalan leütés köny- 
nyen félreérzékelhető.

A „lágybillentyű" gyűjtőnéven 
összefoglalt eljárásokat nem
csak a pehelysúlyú íróeszközö
kön alkalmazzák, hanem a meg
jelenítő eszközzel egybeépített 
robosztusabb rendszerekben is. 
Ezek akkor igazán divatosak, ha 
sikerült aktatáska méretbe ösz- 
szehozni őket.

Az aktatáskagépet nem lehet 
katódsugárcsővel ellátni. Fejlőd
nek és egyre nagyobbak a félve
zetőt, folyadékkristályokat mű
ködtető megjelenítők, bár egye
lőre szerényebbek a képessége
ik. A hagyományos színes tévét 
sem pótolják, ha számítógépes 
grafikáról van szó.

Ezen a területen a grafikus 
ecsetje, ceruzája mutat nagy vál
tozatosságot. A különböző moz
gás- és helyzetérzékelők, bot
kormányok, egerek, varázspál
cák és pozícionáló gömbök so
kasága segít minél szebben és 
gyorsabban képernyőre vinni az 
egyenes és görbe vonalakat. Az 
ecset vezetésének mindig vala
milyen, a képernyőre vetíthető 
mozgás felel meg, akár gömböt 
gurít mozgó ágyába a rajzoló, 
akár botkormányt mozdít el. So
kan az Apple személyi számító
gép és a Macintosh nevű utód új 
egerére szavaznak, mert a tég
lalap alakú képernyő határait 
nem lépi át az asztalon sem: 
ágya csak az ernyő keretei kö
zött ad szabad utat az egyéb
ként nagyon csinosan kialakított 
műanyag állatkának é s - a  rajzo
lónak.

A szép ruházat körébe tartozik 
az egyre könnyebb, egyre hal
kabban működő, egyre szebben 
¡ró _  é s  festői -  nyomtatógépek 
sokasága is. A nyomtató név 
ugyan már alig illik rájuk. Lézer
sugárral, hósugárral gyors fotó
eljárásokkal működnek. Az ügye
sebbek kiszínezett rajzokat, va
lóságos festményeket rögzíte
nek -  igaz egy-egy számítógép
poszter elkészülésére több mint 
tíz percet kell áldozni. Ennél 
gyorsabb a mikrofotó. A mikro

szkóp által vezérelt zár pontosan 
abban a pillanatban exponál, 
amikor a képernyőn megáll a 
kép. A filmezéskor viszont a film
továbbítás és az ernyókép-fel- 
frissités kellő időzítésére ügyel 
az automatika.

Nem lenne teljes a divatbemu
tató, ha nem esne szó a fény
ceruzáról. Úgy tetszik, most ép
pen lanyhul a divatja, elég kevés 
akad belőle a mikrocsaládban. 
Nyilván rövidesen újra divatba 
jön, hiszen jót használható bevi
teli eszköz az ernyő fényét érzé
kelő nyomógombbal felébreszt
hető vagy elaltatható, ceruzába 
épített elektronikus szem, amely 
a képernyőn megjelenített menü 
elemeinek kiválasztását könnyíti, 
sőt rajzok készítésére is progra
mozható.

A ruhák szépek. Érthető, hogy 
a közönség tódul. És nemcsak 
a szakemberek. Minden gyerek 
személyi számítógépet kér a 
születésnapjára. Egyre többen 
veszik hasznát mindennapi mun
kájukban is -  jelenleg főként 
könnyítésként. Rövidesen már 
létszükségletté válik a számítás- 
technika mindenütt. S mint min
den létszükségletet fedező cik
ket, a számítógépet is tömeg- 
gyártás ontja majd. A sok hason
ló teljesítményű berendezés kí
nálatából azt választja majd a 
nagyközönség, amelyik a leg
szebb ruhában kerül eléje.

Botkormány a könnyű, áramvonalas billen
tyűzettel egy lapon -  ez a ruhája az angol Elán 
cég építőkockákból összerakható rendszeré
nek, amely jelenleg a legjobb grafikai lehető
ségekkel dicsekedhet, ha színes tévéhez kap

csolják

Aki szerény, és nem kíván sokat a megjelení
tőtől, aktatáskájába teheti gépét, amely többet 
tud, mint a tíz évvel ezelőtti nagygépek több

sége

A
GYAPJÚSÁS

A z időjárástól függően április végén, 
május első felében hozza pompás 
virágait a széles levelű gyapjúsás. 

(Eriophorum latifolium). A hófehér pama
csokat a tengely csúcsán elhelyezkedő há
rom-öt darab füzérkének sűrűn növő lepel- 
sertéi alkotják. Az inkább, a meszes, táp
anyagokban szegény, sok szerves anyagot 
tartalmazó és bőséges vízellátottságú tala
jokat kedvelő növényfaj a síkságoktól az al
pi tájakig egész Eurázsiában elterjedt. Ki
vételek az örökzöld mediterrán és a trópusi 
területek. Termőhelyei azonban egyre fogy
nak. Különösen veszélyeztetetté váltak a 
síkságokon, így az Alföldön levő állomá
nyai. A belterjes mezőgazdálkodással járó, 
felszíni vízrendezések az otthonául szol
gáló üde és kiszáradó lápréteket, a magas 
sásokat sem kíméli. Pompás látványt nyújtó, 
fehéren ringatózó tengerét a Duna-Tisza 
közén ma már jórészt csak védett területe
ken csodálhatjuk meg.

A széles levelű gyapjúsás gyakran egyik 
közeli rokonával, a keskeny levelű gyap
júsással (Eriophorum angustifolium) él 
együtt. Kevert állományukban -  szakisme
retek nélkül -  nehezen különböztethetők 
meg egymástól. Jól elkülöníthető jegy a 
virág alatti kocsány, amely tapintásra a 
széles levelű gyapjúsáson érdesen pelyhes, 
a keskeny levelű gyapjúsáson azonban tel
jesen sima.




