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VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPE 

SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK HETILAPJA 
*

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

JO SIP  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 

TESTV ÉRISÉG  É S  EGYSÉG 
ARANYKOSZORÚS ÉRDEM RENDJÉVEL 

tüntette ki.

A laptanács tagjai:

BOGNÁR Gyula, BORSOS Katalin, BRENNER Já 
nos, CSIKÓS Péter, CSORDÁS Mihály, F E JE S  Szil
veszter, GORDOS Sándor, Nikola LUKAC, 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:
F E JE S  Szilveszter 

*
Szerkeszti a szerkesztőség 

Fó- és felelős szerkesztő:
BIACSI Antal

Grafikai szerkesztő:
SZALMA László
A szerkesztőség tagjai:

BRENNER János, CSORBA István, CSORDÁS 
Mihály, DÉVA VÁRI Zoltán, DUDÁS Károly, 
ELM ER 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, TOMAS 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 52 030 példányban.
A címoldalon KREKOVICS Ferenc felvétele.

ÁRVÁCSKA
lelencház dolgozói furcsa csecsemőt ta
láltak egy reggel a kapujukban. A sokévi 
átlagtól eltérően ez a csecsemő feltűnően 

jó  erőben volt. Sírás helyett, mint akinek jó l megy 
dolga, gőgicsélt. A nyakába akasztott szalag vé
gén cédula lógott, ezzel a felirattal: INFLÁCIÓ.

A csecsemő egy kosárban feküdt, mint általá
ban azok az apróságok, akiket kapuk előtt hagy
nak ugyan, de azért gondoskodnak róluk. A ko
sár ki volt bélelve piros papírpénzekkel, olyanok
kal, melyek évekkel ezelőtt tízezret, aztán nyolcat, 
majd még kevesebbet értek.

A hajnali szél megcirógatta a kis gőgicsélőt, 
pírt csókolt az orcájára és így üdvözölte:

-  Sokáig élj, nagyra nőj!
A lelencházban sok kis árva volt már. Ott so

rakozott számos Terv, Kijelentés, Elv, Magyará
zat -  más szóval mind azok az újszülöttek, akik 
már világrajöttük napján szüleik terhére voltak.

Inflációcska nagyon különös gyerkőc volt. Szinte 
hihetétlen gyorsasággal növekedett. Rettenetes 
étvágya volt. Pillanatok alatt felfalt mindent, ami 
a keze ügyébe került. Szétrágta a havi jövedel
meket, az alapokat, a költségvetéseket, sőt még 
egyesek tekintélyét is.

A lelencház illetékesei ennek láttán nagyon meg
ijedtek. Ettől kezdve csak ezt ismételgették:

-  Hihetetlen, hogy egy Ilyen különleges csecse
mőnek nem lehet felkutatni a szüleit.

Hirdetést tettek közzé az újságokban teljes olda
lon, keretben! Felszólították mindazokat, akik bár
mit is tudnak, sejtenek a gyorsan fejlődő Infláció 
szüleiről, hogy haladéktalanul jelentsék a nevelő- 
otthonba. Külön-külön hívták fel a hirdetők a pénz
ügyi szakemberek, a politikusok, a statisztikusok, 
a közgazdászok és különféle frászok figyelmét.

Megismételt hirdetésre sem jelentkezett senki. 
Ekkor a lelencház vezetője kosárba rakta az árvát 
és elvitte a Szövetségi Végrehajtó Tanácsba.

-  Maguk csinálták ezt?! -  kérdezte nyíltan.
-  De kérem, hogy kérdezhet tőlünk ilyent?! -  

csodálkoztak a tanácstagok. -  A mi kezünk meg 
van kötve! Sokszor még a lábunk is! Különben, 
amit mi csinálunk, azt vállaljuk is!

A lelencház igazgatója ezután az árvácskát el
vitte a képviselőházba.

-  A maguké?
A kérdezettek válasz helyett eskük, fogadalmak 

szövegét, határozatokat, deklarációkat, prokla-

mációkat mutogattak, melyek mind-mind azinflsc'0 
ellen szóltak.

-  Elvtársak, nem gondoljátok, hogy mi is iuda- 
sok vagyunk, h isz . . .  -  mormogta maga elé &  
egyik képviselő, de a többiek lehurrogták.

-  Más lapra tartozik, hogy mi mit nem a ka rto n . 
és más lapra az, hogy mi van. Különben is vo • 
ami volt, van, ahogy van, de nekünk csakis 
előre kell tekintenünk.

Bölcs kijelentésüket tettel igazolták. A képese o 
ház nagytermébe ugyanis időközben becipelt 
két és fél tonna anyagot, de fejenként ám, 
a képviselők erre szögezték tekintetüket.

A papírhegyet behozták Inflációt meg kirakta ■ 
Ajtón kívül tágasabb! ,

így került vissza a kis árva a lelencházba. 0  ^  
amelynek alapszabályzatában egyebek között 
olvasható.

„K é t év elteltével mindegyik lelencet n e v e lő s z u  

tőkre keit bízni, nehogy a csöppségekben árvass 
gikomplexus fejlődjön ki."

-  Ki fogja ezt örökbe fogadni? -  kérdezgette 
az ott dolgozók.

-  Akad-e majd egyáltalán valaki, aki felneveli-
Akadt. Az egyik nap jelentkezett egy munkás, egy

egyszerű kétkezi munkás, vagy ahogy áltálán 
nevezni szokták, egy kisember.

-  Talán csak nem a magáé? -  kérdezte a lelen 
ház igazgatója.

-  Nem hinném. . .  Legalábbis nem tudok t 
hogy az enyém volna.

-  És mégis elvállalja, miért?
-  Nézzék: előbb vagy utóbb úgyis az én n>^  

kamba varrnák. Ezért gondoltam, jobb, ha éni°
el érte, mintha ő jönne utánam. így l e g a lá b b  m 
szokjuk egymást. , g

-  Igaza van -  bólogatott az igazgató dpP 
legilletékesebb elvtársak mondták a minap, ”  
előre kell néznünk mindig. Látnunk kell előre „ 
jövőt! Tehát fel a fejjel, csak előre! Mindig cS 
előre! , nj

-  Nono, én azért néha hátra is szeretnék n 
ám! -  emelte fel figyelmeztetően mutatóulí 
munkás.

-  Ugyan miért?
-  Nehogy valaki rám akasszon még egy 

ló lelencet!

hasofr

Bane DJUPlÓlC

a » 1984, a u g u s t
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FÖLHÁBORODOM,
TEHÁ T: LÉTEZEM

D )  eferendum volt a gyárban. A 
p\S  Jövedelem elosztási szabály- 

u  zatról, Módosítani akartuk, 
yan értelemben, hogy a munkások 

enn a varrodában ezentúl 25 szá
zalékkal többet keressenek, mint mi re- 
zs/sek. ott állt előttem az előre ki- 

PaPírszelet. Nem tudom, mi 
ott belém. Bámultam egy ideig azt, 

h°9y m e l l e t t e  s z a v a z o m  és 
¿¿tán körülnéztem, néz-e 

ELLEiy^'llám^y° rSan bekari>fáztam:

Utóbb pirultam csak bele, mi volt 
az! Először történt meg velem, hogy 
°vben támogatok valamit -  hiszen a 
9 Mértekezleten magam is azon a 
eleményen voltam, a melós igenis 
Messen többet, mert mindannyiunk 

... r'táka vastagabb lesz, ha arra ösz- 
° n°zzük, hogy többet termeljen -  

án amikor konkrét kinyilatkozta- 
, sra kerül sor, szavazom az ellen- 
ef °jére. Honnan az a kicsinyes, el- 
akult, dühítő reakció: talán csak 
em szavazok magam ellen? Hón
án ez a pillanatnyi elmezavar? Hogy 
veimet is elfelejtettem. Meg azt is, 

az íróasztal mellé én is a varró- 
o aztán hamar elhall-

attam mocorgó lelkiismeretemet: 
J”  szavazat úgysem számít, mért 
h o n  32 én szavazatom döntené el, 
°9y igen, vagy nem. Különben is, 

láz ê etlen ceruzavonás miatt még 
3 a iclkiismeretem, akkor nem 
9y°k elveszett ember.

^  ^  ‘e,erendum kudarccal végződött.
yavas/at megbukott. Akkor nyilallt 

azem a ^ism erés: nem én voltam 
l ^ f e n .  Nem én voltam az egyet- 
n e m * 9’ ak' eWene szavazott. És 
ta h8n volíam az egyetlen, aki hagy- 
sük °Sak 'mrnel-ámmal készít- 
ini<áfju 3 referendumot. Muszájból, 
mint "felső" kezdeményezésre, 
volta me99yözódésből. Nem én 
azok™ u32 a9yetlen- aki nem szólt 
sltett k ’ ak'k nyHvánvalóan ködö
sünk - ’ n6m ma9yarázták meg a 
■kell oS° knak a dolgokat úgy, ahogy 
9azd a Bn' en9edfek: a mai nehéz 
ne ezt delyzetben hagyni kelle
n e  a francba, örülni kellene en-
van e®^re kevesebbnek is, amink
a töbh>,?í h° 9'  csak Papíron osszuk 
csak mert holnap talán amúgy is

én vokammáliS lBSZ' "  S h0gy nem 
osöonm 32 egye,len’ aki hallgatott, 
tudath B Vl9asztalt Kollektív bűn- 
Q o n r i merülni nem könnyebb: el- 
l t o  íafó feaza lenne, mégis

tenne öreg mesteremnek?

1984' augusztus 31.

el, forrófejűnek. S mire oda jutottam 
volna, hogy most már megorrolhat- 
nának rám, azt kell tapasztalnom, 
menet közben „megöregedett" a har
ciasságom. Hogyan, mikor, észre se 
vettem.

Pedig valamikor csak elkezdőtött 
a »mértpontén«. Mért haragítsam 
magamra a fölötteseimet, mért én le
gyek az, aki szóvá teszi a zugfuvaro
kat, azt a jelenséget, hogy a gyárból 
senki sem jár össze, nem barátkozik, 
mert otthon a kolléga ezt is, azt is föl
ismerne (a gépalkatrészt, ollót el le
het dugni, a gardróbszekrény se nyí
lik ki magától, de a kispárnáktól kezd
ve a magánvarrodai raktárig el kelle
ne takarítani egyet-mást). Miért pont 
én legyek az, aki felelősségre vonja 
az anyagbeszerzőt vagy a főszabászt, 
aki miatt a nyakunkon maradt egy 
vagon nagykabát... Pedig valamikor 
csak rám ragadt a divatos modor, a 
morgolódás. Az a fajta életfilozófia, 
hogy fölháborodom, tehát létezem. 
Fölháborodom, hőbörgök gyári dol
gokon és országosokon -  de csak 
otthon és baráti körben. Szidom az 
árdrágítókat, gazdasági melléfogá
sokat, tévé előtt naponta kérdezem: 
hol a tűréshatár, meddig tűri még ezt 
a nép, meddig áltatjuk egymást. „Ná
lunk is a gyárban, mondom a fér
jemnek, ha azt, amit tudok, mind el
mondanám...’’ De kamasz lányom 
csípősen közbeszól: „Te párttag 
vagy, anyukám?"

A referendum óta foglalkoztat ez a 
lelki-erkölcsi kétlakiság. Nemcsak a 
magamé. Nem vagyok egyedül. Va
lami lámpaláz-félével várom a párt
vitát. Még nem tudom elképzelni, hogy 
tud máról holnapra megtörni a jég 
egy alapszervezetben, ahol szinte a 
munkamódszerhez tartozik a hallga
tás, üres szócséplés, állovagiasság, 
ahol a felelősség szó már-már csak 
szóvirág, ahol mindenki tudja, hogy 
fejétől bűzlik a hal, de nemcsak ettől 
s mégis, mindenki vár. Mimózasá- 
gunk elszokott a jóakaratú, őszinte 
szótól. Nem lesz könnyű elkezdeni- 
újrakezdeni-folytatni-élni. Vállalni a 
pártkönyvecske igazi súlyát. Lemon
dani külön bejáratú, összkomfortos 
véleményünkről, melyet úgy őrizge
tünk, mintha titoktartás kötelezne rá.

Valami beindult. Ideje. Mert a lá
nyom megkérdezi még: „Te párttag 
vagy, anyukám?" És nekem vála
szolnom kell rá.

OROSZ Ibolya

_ _ _ _ _  a s i?

Példaképem volt az öreg. Szabó
mester a régi fajtából. Soha el nem 
késett, beszélgetni, cigarettázgatni 
soha meg nem állt. Se látott, se hal
lott hattól kettőig, csak zavarta a 
gépet. Amint azt nálunk a törvény 
lehetővé tette, hogy négy órára ipart 
válthasson, azonnal kivette. A háta 
mögött mindenki röhögött, hülyének 
nézte. Otthon már akkor is mindenki 
fusizott, csak ő fizetett adót. Példa
képem volt, mondom. Egyszer meg
kérdeztem tőle, mért nem akart soha 
belépni a pártba, ha valakinek, hát 
neki ott volna a helye. Azt válaszolta:

„Különb kommunista vagyok én, fiam 
így is, mint ti. Csak papolni tudtok, 
szónokolni, amott meg azt nézitek, 
hol van a munka könnyebbik vége, s 
attól se rettentek meg, ha a drága 
külföldi cérna egyszer-másszor vé
letlenül becsúszik a zsebetekbe..." 
Megsértett, de lenyeltem. S ha előt
te hittem, több vagyok azáltal, hogy 
nemcsak a varrógép mellett állok 
helyt, de más dolgokban is jelen va
gyok, ezután még jobban bizonyítani 
akartam. Fölszólaltam, szóltam, ver
tem az asztalt is, ha kellett. Nem lett 
belőle bajom. Fiatalnak könyveltek
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1 GAZDASÁGUNK HELY
ZETE a félévi eredmények 
tükrében pozitívan értékelhe
tő, de fellelhetők még mindig 
negatív irányzatok is. Élén
kült az ipari termelés, szép 
eredményeket értünk és érünk 
el a mezőgazdaságban, vi
szonylag jók a kiviteli mér
legek. A költségek azonban 
egy százalékkal magasab
bak az összjövedelemnél, a 
jövedelem elosztása pedig 
még mindig a gazdaság ká
rára történik.

SOKAN KÉTELKEDNEK 
A STATISZTIKA adataiban, 
különösen ha azok kedvezőt
len irányzatokat rögzítenek. 
Splitben például azt, hogy a 
reájls személyi jövedelmek a 
tavalyihoz képest '11,2 szá
zalékkal csökkentek. Azt je
lenti ez, hogy körülbelül ugyan
ekkora az életszínvonal 
csökkenése is.

A régi kínai kultúra bemutatója 
nyílik meg Zágrábban, és a kiállí
tási tárgyak között látható lesz ez 
a vörös kerámiából készült női 
alak Is, amely a Sül- és Tang-dl- 
nasztia korából származik. A kiál
lítás iránt máris óriási az érdeklő

dés.

SZEPTEMBERBEN DRÁ
GULNAK MAJD a kőolajszár
mazékok nálunk. Ezt a kőolaj 
világpiaci árának és a dinár ár
folyamának alakulásával indo
kolják. Lehetséges azonban, 
hogy az újabb drágulás meg
szünteti a benzinjegyeket.

8.

Az üzemanyag-fogyasztás 
ugyanis 30 százalékkal csök
kent, a benzinjegyek egyötö
dét pedig fel sem veszik az 
emberek...

EGYMILLIÁRD DOLLÁR
körül alakul majd a turizmus 
bevétele -  jelzik a tenger
partról. A külföldi turisták 
ugyanis 15 százalékkal több 
éjszakát töltöttek, illetve töl
tenek az idén nálunk, és ez a 
tavalyihoz képest 18 száza
lékkal magasabb devizabe
vételt is jelent.

KÉT FIATALEMBER SÚ
LYOSAN megsérült az Iron 
Maidén nevű angol rock
együttes belgrádi hangver
senyén. Az ilyen és ehhez 
hasonló koncerteken nem rit
ka nálunk a belgrádihoz ha
sonló baleset, és minden bi
zonnyal ideje lenne már tenni 
valamit a tragédiák megelő
zése érdekében.

TÖBBSZÖR IS VITA TÁR
GYA, hogy a nők, vagy a fér
fiak betegeskednek-e többet. 
Leginkább az a vélemény, 
hogy a nők hiányoznak töb
bet munkahelyükről (szülé
si szabadság, gyerekápolás 
stb.), holott egy horvátorszá
gi statisztika most azt bizo
nyítja, hogy ebben a köztár- 
sáságunkban a nők 2,67 szá
zalékkal növelték a beteg- 
szabadságok arányát, míg a 
férfiak esetében ez 2,80 szá
zalékot tesz ki.

IGAZÁN NEVETSÉGES 
DOLOG arról beszélni, hogy 
melyik futballista hány millió 
(új) dinárért cserél klubot. Ezt 
rendszerint csak a focista és 
néhány klubvezető tudja. 
Most a zágrábi Dinamó jobb
szélsője, Stjepan Deveric kö
rül alakult ki a sajtóban bő
ségesen tálalt vihar, miután 
a spliti Hajdúkhoz igazolt a 
csatár. A szurkolók pedig tu
datlanul rágódnak a „szegény 
jobbszélső" esetén...

SISAK VÁROSÁBAN a
közlekedési rendőrök meg
lepetésszerűen ellenőrizték 
az utcákon száguldozó mo
torkerékpárok kipufogóit. 
Csak négy esetben találtak 
mindent rendben, a többi mo
toros alaposan megnövelte a 
motorkerékpárjának hang
erejét. Az akció nyomán sok 
sisaki Honda, Kawasaki, 
BMW, Suzuki lett csönde
sebb. Jó lenne, ha ezt a pél
dát máshol is követnék a 
közlekedési rendőrök...

1 LUIS PERKOVICH PERUI
belügyminiszter közölte, 
hogy hamarosan bíróság 
elé állítanak mintegy ötezer 
rendőrt, mert különböző bűn- 
cselekményeket követett el. 
A bűnlistán kábítószerrel va
ló kereskedelem, lopás és 
gyilkosság is szerepel. A gya
núsítottak fele rendes bí
róság előtt felel majd tettéért.

TIZENKÉT EMBERT MÉR
GEZETT meg egy tartályból 
kiömlő gáz az amerikai légi
erő Cape Canaverali támasz
pontján. A rakéták hajtóanya
gaként használatos gáz a 
tartály meghibásodása kö
vetkeztében került a levegő
be. A mérgezést szenvedett 
személyekej kórházba szállí
tották.

MÁJUS KÖZEPE ÓTA
több árvíz pusztított Bangla
des különféle vidékein. Mint
egy hárommillió hektáron 
megsemmisült a termés, így 
aztán várható, hogy még na
gyobb lesz az éhezők száma 
ebben az országban, mint 
eddig. Az árvíznek egyéb
ként 1029 halálos áldozata is 
van.

AZ ANGLIAI HADLEIGH 
HELYSÉGBEN, London kö
zelében a Clompton család 
még 1439-ben bérbe adta -  
jelképes összegért -  egyik 
házát a községnek. Az évi 
bér egy szál rózsa volt, de a 
község 514 éven át ezt sem 
„fizette ki” Clomptonéknak. 
Az egykori ajándékozó ké
sői leszármazottja most be
hajtotta az adósságot: 500 
rózsaszál került a boltjába -  
ingyen. Ez a John Clompton 
ugyanis virágokkal kereske
dik...

HAMBURGBAN MEG
KEZDŐDÖTT A STERN nel, 
illetve az állítólagos Hitler- 
naplóval kapcsolatos hamisí
tási ügy tárgyalása. Eric Hei
demann, a hetilap riportere 
és Conrad Kujau kereskedő 
ül a vádlottak pajdán. Hitler 
állítólagos naplójának „felfe
dezői” beismerték, hogy az 
iromány egyszerű hamisít
vány.

O LA SZO RSZÁ G BA N
I .  SZINTE HETENTE kirabol

nak egy-egy vonatot. A fur
csa, és főleg a vadnyugati 
vonatrablások elszaporodá
sa arra késztette a római bel
ügyminisztériumot, hogy 
8000 tagú különleges rendőri 
egységet állítson fel, amely
nek az lesz a feladata, hogy 
megakadályozza ezeket a 
gaztetteket.

Erős ellenzékkel keH 
megküzdenie máj*3 
az új ecuadori áflant- 
elnöknek, akit nem
rég Iktattak be hiva
talába. Képünkön 
az új elnök, León 
Fafares Cordero, va
lamint az alelnők.
Blasco P e n a h e r r e r a

látható a beiktatási
ünnepségen.

t A SZOVJETUNIÓBAN 60
.  MILLIÓ tonnával kevesen® 

búza termett a te rv e z e ttn e k  
Amerikai szakértők becsle
seire hivatkozva a ttanci 
kormányhoz közelálló Mati 
közli a hírt, hozzátéve, hogy 
a szovjetek 43 millió tonn 
búzát kénytelenek az ide 
importálni.

8 11. HASSZÁN MAROKKÓI
» KIRÁLY közölte, hogy au- 

gusztus 31-én általános nép
szavazást tartanak az or
szágban Marokkó és Líbia 
egyesüléséről. A két ország 
uniójáról szóló egyezmény! 
a király és Gadhafi líbiai állam
fő írta alá nemrég, és a lí
biai polgárok is népszavazá
son fogadják majd el.

i AZ ELLENZÉK ERŐI EL
1. LEN széles körű akcióba kéz 

dett az ugandai hadser? ? kj- 
tisztogatás Kampelától 8U 
lométerre folyik Kapeka tér 
gében. Azt is közölték, hogy 
operációt az új vezérkari 
nők, Smith Oponacko taD®
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A világ tükre 5

Kapcsolataink
Veselin Duranovic, az államelnökség elnöke, há

rom napot töltött Indiában. Hivatalos látogatásra az 
ázsiai el nem kötelezett ország államfője hívta meg, 
de küldöttségünk összetétele alapján leszögezhet
jük, hogy nemcsak az államközi kapcsolatok szere
peltek napirenden Új Delhiben.

India és hazánk baráti kapcsolatait még Tito és 
Nehru elnök alapozták meg. Nem véletlen, hogy 
ezeknek a kapcsolatoknak a fejlődése egybeesik 
az el nem kötelezettek mozgalmának fejlődésével.
A két baráti ország gazdasági felemelkedésének le
hetőségei ugyanis e mozgalom keretében a legna
gyobbak. A politikai függetlenség elnyerését kö
vetően ez volt a célja Nehru elnöknek is, amikor az 
angol gyarmatosítók közel három és fél évtizede 
elhagyták India területét.

A gazdasági fejlődés kérdéseinek időszerűsége 
ma sem kisebb, így a kétoldali kapcsolatokon túl a 
világgazdasági helyzet is napirenden szerepelt a 
'árgyalásokon. Az el nem kötelezettek azon törek
vése, hogy új gazdasági világrendet építsenek ki a 
világban, megköveteli a kétoldali megbeszélések, 
helyzetelemzések gyakorítását. Indira Gandhi és 
Veselin Duranovic tárgyalásain ezekről a kérdések
ről is szó volt.

Közismert, hogy India volt a házigazdája az el 
nem kötelezettek legutóbbi csúcsértekezletének, 
ebből eredően Indira Gandhi a mozgalom jelenlegi 
koordinátora. A mozgalmon belüli problémák és 
eredmények ugyancsak a megbeszélések tárgyát
képezték.

Az utóbbi hetekben és hónapokban hírek érkez
tek Indiából az ország belső nehézségeiről is. A 
szikh népcsoport tagjainak elégedetlensége, ön- 
kormányzatra, sőt, elszakadásra való törekvése 
nem új jelenség Indiában, de néhány hónappal 
ezelőtt zavargások formájában jutott kifejezésre.
A belső gondoktól tehát India sem mentes. A gaz
dasági bajok, a világméretű gazdasági válság eb
ben a sok millió lakost számláló országban foko
s á n  jut kifejezésre. Az elmaradottság leküzdé
sben India kétségtelenül igyekszik barátaira tá
maszkodni. Ebben az összefüggésben a hazánkkal 
kialakított kapcsolatok fejlődésének, az együttmű
ködés növelésének nagy lehetőségei vannak. Vé
telin Duranovió látogatása éppen ezért a kétoldali 
kapcsolatok alakulása szempontjából is nagy je- 
ientőséggel bír.

Cedenbal
Mongólia talán a legritkábban emlegetett ázsiai 
lám. Éveken, mi több, szinte évtizedeken át alig- 

® *9 szerepelt a világsajtóban. Ha szóba is került, 
képpen a szovjet-kínai viszony alakulásával ösz- 

szefüggésben emlegették. Mongólia ugyanis nem- 
Csak földrajzi helyzete miatt érdekes a két nagy 
s*ocialista ország számára. Ebben az országban 
u9yanis szovjet csapatok állomásoznak, és Peking 

már sokszor kifogásolta. Ahogy Moszkvában 
ls kifogásolták a pekingi kifogásokat...

. dumzsagin Cedenbal volt a Nagy Népi Hurál el- 
höke. Több évtizede immár. Ez a tisztség gyakor- 
atHag az államfői funkcióval azonos. Ugyanígy 
sdenbal volt a mongol kommunisták főtitkára, 

ugyancsak több évtizede. A politikus negyven éve 
e9hatórozó személyisége Mongóliának. Július
án Moszkvában járt, ami megszokott nyári utazá

sai közé tartozott, ennél fogva nem is keltett kü- 
nnösebb feltűnést. Az viszont meglepetést okozott, 
,,°9y augusztusban lemondott. Minden tisztségéről 

'mzott Jumzsagin Cedenbal.
P 2 a tény, hogy a párt főtitkárát Mongólia Népi 
0rradalmi Párjta Központi Bizottságának rendkí
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vüli plénuma menti fel tisztségéből, mindenképpen 
meglepetésnek számít. Nem hivatalos moszkvai 
körökben is. Korábban ugyanis nem érkeztek hírek 
Cedenbal megromlott egészségi állapotáról. A fő
titkár távozását pedig Ulan Bátorban ezzel indo
kolták.

A 68 éves politikus -  a hivatalos közlemény sze
rint -  maga is egyetértett felmentésével. Mivel 
betegségéről nem érkeztek hírek, nyilvánvaló, hogy 
politikai okai vannak a leváltásnak. Vagy politikai 
okai is. Hogy mennyiben belpolitikai, és mennyi
ben külpolitikai, azt ma még nehéz lenne megmon
dani.

A Szovjetunió és Mongólia közötti „megbontha
tatlan barátság” egyébként abban is megnyilvánul, 
hogy a sivatagi ország legtöbb szilárd anyagból 
épített települése szovjet segítséggel készült. Mon
gólia ugyanis a nomádok országa, és így a legtöbb 
település csak ideig—óráig áll fenn. A nomád élet
módnak megfelelően.

Jelentősebb politikai változásokat nem kell várni 
ebben az ázsiai országban. Zsambin Batmunah az 
új pártfőtitkár, és minden bizonnyal ő lesz az új 
államfő is. Mongólia helyzetét és politikáját ugyan
is nem annyira a főtitkár személye határozza meg, 
hanem az ország földrajzi helyzete. Mongólia sorsa 
valójában a kínai-szovjet viszony normalizálódá
sától függ, és attól, hogy miként hangolja össze 
sajátos érdekeit a Szovjetunió stratégiai érdekeivel.

Kurdok
ötezer török katona mintegy húsz kilométerre be

hatolt Irak területére, a kurd lázadókat üldözve. A 
hírt így fogalmazták a hírügynökségek, de azonnal

cáfolták is Törökországban. Azt viszont elismerték, 
hogy az ország keleti részén „átfogó tisztogatási 

.akció folyik” , amelyben eddig mintegy 200 kurd 
lázadót fogtak el.

Nem mellékes ebben az esetben a földrajzi meg
határozás. Törökország keleti tartományairól van 
szó, amelyek Irakkal, Iránnal és Szíriával határo
sak. A térségben az Irak és Irán közötti háború 
egyébként is feszültté tette a helyzetet. Kurdok 
azonkívül Irakban is élnek. Tavaly májusban is iraki 
területen üldözték a kurd lázadókat a török csapa
tok, és akkor az iraki hadsereg egységei is segí
tették őket. A tisztogatás akkor azon a területen folyt, 

„ amely Irak számára immár létfontosságúnak szá
mít, hiszen ott halad el az a kőolajvezeték, amely 
az iraki kőolajat Törökország Földközi-tengeri ki
kötőibe szállítja.

Most mintegy hatszáz kurd lázadó után kutatnak 
a török hadsereg különleges egységei, amelyeket 
helikopterekkel is felszereltek. Ezek a lázadók 
ugyanis több katonai létesítményt, bankot és ima
házat támadtak meg a közelmúltban több tarto
mányban is. (gy aztán érthető, hogy Ankarában 
ismét átfogó katonai akció kezdeményezése mellett 
döntöttek. A katonai akció sikere esetén sem oldó
dik meg azonban a kurdok helyzete, és valószínű
leg más megoldáshoz kell folyamodnia Kenan Ev- 
ren államfő kormányának. Annál is inkább, mert a 
törökországi kurd lázadók nem elszigetelten tevé
kenykednek.

(németh)

Nem volt nehéz megjósolni, hogy a Republikánus Pért küldöttei ismét Reagan elnököt jelölik 
a novemberi amerikai elnökválasztásra. Az sem volt kétséges, hogy az alelnökjelölt George 
Bush lesz. Minden a várakozásoknak megfelelően történt. Reagan harcias beszédet mondott, 
a képen pedig a delegátusok szavazásnak is beillő felvonulását látjuk. Az olaszok, a lengyelek, 
az írek, az ázsiaiak (természetesen az Amerikai Egyesült Államokban élők) Reaganre és Bushra

szavaznak.
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Nyugdíjat hoz a kapanyéi (I.)

MEGFIATALODIK
A földművesek kötelező nyugdíjbiztosításának bevezetése elé 

• Nyugodt öregkora lesz a parasztembernek is • Szlovéniai ta
pasztalatok • Terem annyit a föld, hogy jusson a nyugdíjra • Ahol 
bírnak, ott segítenek a munkások • Nem csupán zsebpénzről, ha
nem komoly nyugdíjról van szó

-  Nem sok a fizetés, de nyugdíjas munkahelyem 
van -  szokták mondani. Itt a „nyugdíjas" -  kifeje
zés messzemenő biztonságot, nyugodt öregkort 
jelent. A vajdasági földművesek ilyesmiről legfel
jebb csak álmodozhattak. Amig dolgozni birtak, ad
dig minden rendben van. De h'a megöregszenek, 
akkor magukra maradnak.

A földművesnyugdíjak kérdése már vagy har- 
rtfínc esztendeje időszerű. Egészen 1954-től, ami
kor erről az ötletről először esett szó nyilvánosan. 
Majd három évtizednek kellett elmúlnia ahhoz, 
hogy előbbre lépjünk. Vajdaság a logika szerint pél
dával kellett volna hogy elöljárjon, hiszen a mező
gazdáság egyik legerősebb tevékenységi ága. Mé
gis a sor végén kullogunk: Horvátországban már 
három éve bevezették a földművesek kötelező 
nyugdíjbiztosítását, Macedóniában szintén túl van
nak rajta, Szlovéniában pedig újévtől kezdték al
kalmazni.

Duianka LUKAC: Úgy tervezzük, hogy a mun
kások „segítsége” csak néhány évig fog tartani

Igaz, tartományunk az elsők között teremtett le
hetőséget az „önkéntes” nyugdíjaztatásra, bár en
nek csak a neve volt nyugdíjaztatás. A földműve
seknek ugyanis oda kellett adniuk a földjüket, s en
nek fejében kaptak valamicske nyugdíjat. A lehe
tőséggel alig pár ezer, főleg kiöregedett háztartás 
élt. A majdnem kétszázezer főldművesháztartás- 
ból!

Szerbiában sem sokkal jobb a helyzet: öt éve van 
ilyen „földért nyugdíjat” lehetőség, de eddig egyet
len jelentkező sincs!

Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Vaj
daságban az önkéntes nyugdíjjárulék-fizetés sem. 
Alig hétezren vállalták a fizetést a nyugodtabb 
öregkorért.

Nem csupán a nyugdíj miatt (de ezért is), a fia
talok zöme elhagyja a falut. Gyárakban néztek 
„nyugdíjas” munka után.

A derűlátók jövendölése: a kötelező nyugdíj
biztosítás megfiatalíthatja a falut! Pláne ha az 
eddiginél jóval szervezettebb termelőanyag-ellá- 
tással és terményfelvásárlással párosul.

Segítséggel, vagy 
a nélkül

A földművesnyugdíjaztatást eddig főleg azért 
nem tették kötelezővé, mert túl gyengének tartot
ták a parasztságot ahhoz, hogy megteremtse a 
nyugdíjaztatáshoz szükséges pénzt. A mostani 
számítások szerint a terményárak és a földműves
háztartások termelékenysége (értsd: gépesítése) 
olyan szinten van, hogy elbírja a nyugdíjbiztosítá
si terhet. Egy-két disznó ára évente nem sok. Meg 
azután ki-ki választhat: ha többet fizet, nagyobb 
lesz a nyugdíja.

A nyugdíjrendszereknél mindig fontos elv a szo
lidaritás. A földművesek (akárcsak most a munká
sok) kétségkívül szolidaritást vállalnak egymással. 
De segít-e, segíthet-e nekik más is? Az ipari mun
kásokra gondolok. A földművesek a felszabadulás 
utáni években szolidaritást vállaltak az ipari mun
kásokkal, hiszen akkor az ipart kellett építeni. Vi- 
szontsegíthetnének-e most a munkások? Legalább 
addig, amíg a földművesek nyugdíjalapja egy kicsit 
nem áll talpra? Sok helyen a földművesek kötele
ző egészségügyi biztosítását is a munkások segít
ségével vezették be.

-  Szlovéniában tavaly a földművesek fizették be 
a saját nyugdíjalapjuk pénzének 30 százalékát, a 
munkások pedig a többi százalékot -  mondja Du- 
öanka LUKAC, a szlovéniai nyugdíjbiztosítási érdek- 
közösség földművesbiztosítási osztályának veze
tője. -  Úgy tervezzük, hogy ez a „segítség” csak 
néhány évig fog tartani, utána a földművesek által 
befizetett járulék elegendő lesz.

-  Nem valamiféle könyöradomány ez -  teszi hoz1 
zá Marjan GRUSOVNIK, az érdekközösség szak

munkatársa. -  Ugyanis a munkásságnak is érdeke, 
hogy a falun ne csökkenjen a termelés, hanem jó 
legyen az ellátás és az árak se emelkedjenek az 
égig. Ezt viszont csak a nagyobb mezőgazdasági 
termeléssel lehet biztosítani. Újévtől teljes egészé
ben azonosak a szlovéniai munkások és földműve
sek jogai és kötelezettségei. Ha a munkás 10000 
dinár jövedelemre mondjuk havi 2000 dinárt fizet, 
ugyanennyit fizet majd a földműves is. Ha ennek 
alapján a munkás 8500 dinár nyugdíjat kap, ugyan
ennyi jár a parasztembernek is.

Más szóval, egy kasszába folyik be majd a pénz
-  veszi át a szót ismét Duéanka Lukaé. -  Nem lesz 
külön földműves-,,kassza” és külön munkás-„pénZ" 
tár” . Ezután már még külön kimutatást sem készí
tünk arról, hogy melyik kategória mennyit fizetett 
be. Ha már azonosak a jogok és kötelezettségek, 
akkor minek?

Mindenki másként 
csinálja

-  Vajdaságban a munkásbiztosítottak nyugdíj 
alapjának segítségére nem számíthatunk -  mond 
ja TÓTH István tartományi munkaügyi miniszter,
-  Ezért a társadalmi vitára bocsátott alapelvekben 
ez a lehetőség nem is szerepel. Az okok kézen 
fekvők. A munkásbiztosítottak nyugdíjalapja tu 
szegény ahhoz, hogy segíthessen. Ugyanakkor na
gyon sok a földművesháztartásunk, tehát az esetle
ges segítség sok pénzt jelentene. Fogalmazhatnán 
így is: Vajdaságban a mezőgazdaság mögött nem 
áll olyan erős ipar, mint Szlovéniában. Az adató  ̂
alapján azonban úgy értékeljük, hogy a vajdaság 
falu képes lesz megteremteni a nyugdíjra szüks 
ges pénzt.

Térjünk azonban még egy kicsit vissza a szloV 
nial tapasztalatokhoz. Némi irigységgel áHap' 
hatjuk meg, hogy ott az idős parasztemberek m 
eddig Is kaptak nyugdíjat! Ha a földműves be 
töltötte a 65. életévét (nők esetében a 60.-at), akk° 
hozta neki a postás a nyugdíjat! «

-  Nem volt az az igazi -  mondja Duéanka Lukai •
-  Az így juttatott nyugdíj révén tulajdonképpen a 
tünk egy kis zsebpénzt a földműveseknek. 19a ’ 
mindenféle külön járulék nélkül. Ám minden házta 
tásnak, birtoknak csak egyetlen ilyen „nyugdíjacS 
kára” volt joga, rokkantsági biztosítás nem volt -’
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Nyugdíjat hoz a kapanyél (I.)

A FALU
Ezért állandó „harc” volt a nyugdíjbiztosítási ér
dekközösségen belül a munkások és a parasztok 
között. „Miért nincs jogunk nekünk is a rokkantsági 
biztosításra” -  érveltek a földművesek -  „hiszen 
rengeteg veszélyt rejtenek magukban a gépek, a 
sok mérgező permetezőszer használata." Ez a 
„harc” 12 évig tartott, s 1984. január 1-jótól ki- 
e9yenlítődtek a jogok.

Marjan GRUSOVNIK: Bennünket nem az érde- 
hal, hogy a földművesnek mennyi a jövedelme, 
hanem az, hogy mekkora nyugdíjjárulékot fizet. 

(Komáromi Ákos felvételei)

A szlovéniai gyakorlat és a vajdasági javaslat 
megegyezik abban, hogy a földművesek 10-10 
nyugdíjkategória közül választhatnak. Alacsonyabb 
kategória, kisebb járulék, de kisebb nyugdíj is. Vaj
daságban ilyen alapon csak a pénz egyik része foly
na be. A másik részét mindenki a kataszteri jöve
delme alapján fizetné.

-  Bennünket nem érdekel, hogy a földművesnek 
mennyi földje, mennyi jövedelme van -  mondják 
szlovéniai beszélgetőtársaim. -  Annyi nyugdíjjá
rulékot fizet, amelyik kategóriát választotta, s asze
rint kapja majd a nyugdíjat. A legkiseb havi járulék 
1145 dinár, a legmagasabb pedig 10900 dinár. 
Ez utóbbi ugyan elég soknak tűnik, de mintegy 
50000 dináros havi nyugdíjat hoz majd annak 
idején!

Még egy rokonszenves vonása van a szlovéniai 
gyakorlatnak: minden földművesnek elismernek 
12 szolgálati évet, illetve biztosítási időt (1972-től 
errefelé). Ez mind a férjre, mind a feleségre vonat
kozik, sőt az utódra is, ha a gyerek valóban föld
műveléssel foglalkozott szülei földjén, s más alapon 
nem volt biztosítva (nem dolgozott gyárban, vagy 
nem járt iskolába).

A vajdasági javaslat szerint (ismét: szegényeb
bek vagyunk) földművesnyugdíjat azok kaphatnak, 
akiknek ezentúl meglesz a 15 biztosítási (értsd: 
járulékfizetési) éve, vagy eddig is fizették önként

a járulékot. Tehát nincs 12 „ingyen" adott év. 
A kép akkor teljes ha tudjuk: Vajdaságban legalább 
négyszer annyi földművesnek kellene szolgálati 
éveket „ajándékozni” , mint Szlovéniában, s erre bi
zony jócskán kell pénz...

A szlovéniai közvita során is elég sok földműves 
„félt” a kötelező nyugdíjbiztosítástól, de mikor lát
ták, hogy roppant nagy a „választék” , mindenkinek 
módja lesz a lehetőségei szerint választani biztosí
tási kategóriát -  a nagy többség rá szavazott.

Valószínűleg így lesznek a vajdasági földműve
sek is. Mert jól esik ha az embernek öreg napjaiban 
minden elsején rányitja az ajtót a nyugdíjat hozó 
postás...

MISKOLCZI József

I KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN: 
Miről kell véleményt mondaniuk 
a vajdasági földműveseknek? . 
Mennyi befizetés alapján mekkora 
nyugdíj jár? .  Miért volt olyan 
kevés eddig a parasztnyugdíjas?

A ljubljana környéki IG falucskát jó mi
nőségű legelők tartják az ölükben. Imltt- 
amott kultúrnövénnyel bevetett parcellát 
határolnak a vízelvezető árkok.

Jákob KRI2MAN a 82 életévét megha
zudtoló fürgeséggel ugrik le a traktor 
nyergéből.

-  Ugyan már, mit van beszélni a nyug
díjról I Látják, hogy éppen a trágyát hord
juk -  szabódlk, de aztán a vele levő veje, 
Radovan STEBALJ rábeszéli, hogy tart
sanak egy kis pihenőt.

-  Mikor Is? 1975-ben kezdtem nyugdí
jat kapni. Kezdetben keveset, legutóbb 
meg 4600 dinárt. Nem sok, alig több a 
semminél. Hoz mellé a föld. Tizenkét hek
tárom van, legelővel együtt. Mindig tar
tok tizenegynéhány tehenet.

Az 59 éves vejkót kérdezzük, mit szól 
az újévtől kötelező földművesnyugdíj
hoz. Nem sokallja-e a járulékot?

-  Amikor erről volt szó a falugyűlésen, 
kézzel-lábbal támogattam. Most bírok 
dolgozni. Több mint 20 hektárt művelek 
reeg. Fele az enyém, felét bériem. A fiam 
is segít. Megterem annyi, hogy fizessem 
a nyugdíjra valót. Az évek gyorsan múl
nak, megöregszel és ha nem fektettél be, 
akkor nem is kaphatsz. Tudják, a parasz
tok nincsenek a kötelező nyugdíjbiztosí
tós ellen, csak hát minden új dolog nehe

zen tör utat. Később majd mondják: ó, 
miért nem szavaztuk már meg korábban. 
Biztosan könnyebben nősülnek majd a

Lesz miből fizetni a nyugdíjjárulékot: Já
kob KRitMAN és Radovan STEBALJ igi 

magántermelők

falusi gyerekek. Most nehezen kapnak 
feleséget. Nézze, 10 évvel ezelőtt a falu
ból négyen dolgoztak vállalatnál. Ma na

ponta öt autóbuszra való munkás utazik 
a faluból. Hogy legyen nyugdíjuk, ha 
megöregszenek.

így beszél a falu legnagyobb termelője, 
akinek silóiban majd 300 köbméter ta
karmány fér el, s a szépen tisztán tartott 
istállóból negyven tehén néz vissza ránk. 
Az udvarban alig van hely a három trak
tortól, meg a sok munkagéptől. A fia a fa
luban az egyetlen mezőgazdasági techni
kus, aki az Iskolapadtól elbúcsúzva a 
földművelés mellett maradt. Társult ter
melő. De nem a szövetkezet mostoha- 
gyereke, mint sok helyütt a társult ter
melők. Például a szövetkezet megszerve
zi számukra télen a síelést. Ilyen kör
nyezetben a nyugdíjlehetőség még ha
tékonyabb lehet.

-  Azt írja ám meg, hogy kevés ez a 
nyugdíj! -  erősködik az öreg, mikor már 
elmenöfélben vagyunk.

-  És mennyit kapsz a gyerekeidtől? 
Még annyit sem -  pirítja le a veje.

-  Áááá... Az más -  mosolyodlk el az 
öreg huncutul és már indul is a dolgára. 
Mert a parasztember nyugdíjasán sem 
bír tétlenkedni.



Zombori levél

ÉN IS ELMONDOM
JK SZ Központi Bizottsága 
13. értekezletének határo
zatairól, a határozatok nyo

mán egy-egy témáról sokat írt 
ezekben a hetekben a sajtó, lenn, a 
bázisban azonban csak most, az évi 
szabadságok után indult be a szé
les körű vita. Felpezsdült a párt
élet, mindenkinek van és lesz mon
danivalója. Mint régi pártmunkás
nak, természetesén nekem is van. 
Hadd járuljak hozzá a vitákhoz a 
magam gondolataival, észrevéte
leivel, azzal, hogy elmondom, sze
mély szerint engem mi zavar és mi 
aggaszt.

Elég elszomorítóan hangzik sze
rintem minden olyan fölszólitás, 
mely arra biztatja a párttagokat, 
vonják felelősségre azokat az egyé
neket, csoportokat, akik büntetle
nül megússzák, ha hibáztak, té
vedtek, valamit nagyon elrontot
tak. Éveken át hallgatom már ezt 
a politikai „slágert”, s épp ezért 
nagyon érdekel, hogy lehet az, 
hogy a JK SZ Központi Bizottsá
gának tagjai, a köztársaságok és 
tartományok pártvezetőségei ezt 
maguk sem tettél^ meg, nem ne
veztek néven senkit. Az egyszerű 
párttag itt „lenn” pedig csak ta
lálgathatja, vajon kire, kikre gon
dolhattak. Amikor társadalmi kö
zösségünk helyzetéről készül elem
zés, vezető beosztású emberektől 
kérik az adatokat, logikus lenne, 
hogy a felelősségre vonást is a 
legfelsőbb pártvezetőségek kezde
ményezzék. Csakugyan mindany- 
nyian végsőkig becsületesek, fed- 
hetetlenek, tévedhetetlenek va
gyunk? Ha nem, akkor mért nem 
szállunk szembe nyíltan a politi
kai deformációk hordozóival, mi
ért degradáljuk a felelősségre vo
nás intézményét? Vagy ha éveken 
át senkit se voltunk képesek teljes 
névvel felelősségre vonni, akkor 
miért fárasztjuk a tagságot fele
lősségre vonásra való felszólítá
sokkal?

A Központi Bizottság ülésén föl
hívták a figyelmet arra a veszély
re, hogy a pártban megbomolhat 
az egység, hogy az elvtársak nem 
tartják magukat a megbeszélt po
litikához, hogy a föderalizmus és 
más „izmusok” felé haladnak. Kik 
azok az egyének, akik veszélyez
tetik a Kommunista Szövetségben 
az egységet? Mért nem mondjuk 
ezt meg nyíltan, kertelés nélkül? 
Mért hallgatunk, s ha jelenségről

szólunk, miért általánosítunk? Az 
egység megbontásának jelével én 
lenn, a bázisban még egyetlenegy
szer sem találkoztam, pedig na
ponta munkások, polgárok, kom
munisták között vagyok, akikről 
állítom: végsőkig elkötelezettjei a 
Kommimista Szövetségnek. Azt 
kellene megnézni, milyenek a vi
szonyok ott „fönn", a pártvezetés
ben, államfunkciókban.

Igen különös, hogy hazánkban a 
szabadságnak, szabadságjogoknak 
úgymond nincs határa, senki sem 
fél senkitől, a politikai életben vi
szont híján vagyunk a kurázsinak. 
És itt újra a felelősségről -  szinte 
a tökélyig fejlesztettük azt a mód
szert, hogy beszélünk valakiről, de 
nem mondjuk meg, kiről van szó. 
Nem megy ki a fejemből Jakov 
Blaíevié fölszólalása a JK SZ  Köz
ponti Bizottságának 13. értekez
letén: megkérdezte, hogy lehet az,

hogy vezetőket választunk legfele- 
íősebb állami funkciókra anélkül, 
hogy bárkivel is tanácskoznánk a 
JK SZ Központi Bizottságában, a 
köztársaságokban, tartományok
ban vagy a föderáció tanácsában. 
A fölvetett kérdésre senki egy szó
val sem válaszolt, mindenki mé
lyen hallgatott. Mit jelentsen ez a 
m agatartás? Hová vezet? Nem ar
ról van szó, hogy a fölszólaló két

ségbe vonta volna a JK SZSZK  E l
nöksége tagjainak szavazott bi
zalmat, csak azt kérdezte meg, 
mért nem nyilatkozott jelölésük
ről minden politikai struktúra. Ha 
Jakov Blaáevic kérdése nem volt 
helyénvaló, mért nem mondták ezt 
meg neki, hogy se ö, se mi ne él
jünk tévhitben. Ha viszont helyén
való a kérdés, honnan és miért a 
hallgatás.

Az emberek követik a napi poli
tikát. Leginkább azonban arra fi

gyelnek föl és az marad meg emlé
kezetükben, ha valaki nem kom
munistához méltóan viselkedik, 
ha valaki ködösít. Arról, hogy mi 
történik ott „legfölül” gyakran ki
szivárog valami, s aztán indul a 
sok találgatás. Azt hiszem mint 
magatartás elfogadhatatlan, hogy 
mi kommunisták a munkásosztály 
élgárdájának tartjuk magunkat, 
ugyanakkor az egyén szava erő
sebb, mint egy pártvezetőség ha
tározata, mely a demokratikus 
centralizmus elve alapján szüle
tett. Ez valóban a pártegység meg
bomlásával fenyeget. Mert a több
ség álláspontjának figyelmen kí
vül hagyása olyan jelenség, mely 
aligha öregbíti demokratikus ha
gyományainkat. És a pártbázis er
re nem gyakorolhat semmilyen ha
tást. Logikus, hogy az az egyén, 
aki ilyen komolyan vét a demok
ratikus centralizmus elve ellen a 
KSZ nemes politikai célkitűzései 
nevében, aligha szólhat a töme
gekhez, amikor ezekhez ő maga 
hűtlen lett. Tudjuk, milyen esetről 
van szó, olvashattunk erről vala
micskét a sajtóban, de többet be
szélünk róla, mint írunk -  jogos 
elkeseredéssel. Bántja a dolog a 
párttagságot, amikor kénytelen ki
ábrándulni valakiből, aki negyven 
éven át a becsületesség megteste
sítője, példaképe volt. A becsüle
tesség, tisztesség olyan érték, 
amellyel többet kell törődnie a 
társadalmi közösségnek, többet 
törődni, mint azzal, ki melyik fo
telbe kerül.

Persze, mi mindannyian szíve
sebben bírálunk másokat, mint ön
magunkat. Az önkritika mintha 
hiányozna belőlünk. Itt van, vég
telenül nehéz helyzetben gazdasá
gunk, és senki nem akadt, aki ha
mut szórt volna a fejére, bevallot
ta volna, „sajnos, megtörtént”- 
míg mi éveken át azzal fárasztjuk 
magunkat, hogy kutatunk a fele'  
lősök után, a kommunisták, a nép 
tudja, kik hibásak a mulasztáso
kért, S mire várunk? Egy részege® 
újságíróra vagy egy költőcskére, 
hogy a szocializmus nevében ki
mondja mindazt, amit belül titok
ban mindenki átél?

Amikor a káderösszetétel fiata
lításáról van szó, szavakban sztn^  
fáradhatatlanok vagyunk, holo 
mellettünk, akik 3 0 -5 0  éves párj- 
tagságunkra hivatkozunk, rég 1°*' 
nőhettek volna m ár fiatalabb k 
derek. ,S ezzel befejezném- ® '  
mondtam én is. Emondják majd 8 
munkaszervezetek, helyi közöss 
gek kommunistái is.

M ile n k o  B E U A N S K I
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A KARRIER
S okan várakoznak, ő  ¡a, akit hívjanak Pé

ternek, ott van, csakhogy nem az embe
rek között ácsorog, hanem a túloldalon 

e3y nylonzacskót hlntáztatva elnehezült marké
ban. úgy álldogál ott, mint aki véletlenül oda
tévedt. Évtizedek óta ismerem, és már évek óta 
nem találkoztam vele. A legutóbbi beszélgeté
sünkkor alighanem még ő volt a Szakszervezeti 
Szövetség községi elnöke... Igen, így lehetett. 
Mert vagy egy jó  évre rá, amikor lejárt a mandá- 
tuma, hetekig készültem hozzá, hogy Interjút 
készítsek vele mint a kicsiny község egyetlen 
olyan funkcionáriusával, aki nem szállt fel a po
litikai körhintára, hanem visszatért régi munka
helyére a termelésbe. Aztán a beszélgetésből 
valamiért mégsem lett semmi. Pedig hát gon
doljuk meg: a mandátuma után a munkagép 
Mellé visszatérő községi szakszervezeti elnök -  
8 tőszerkesztői szíveket egyszerűen megsza- 
kasztó és az évi beszámolókat a mindig szíve
sen fogadott optimizmus derűjével beragyogó 
üjságíról téma volt ezl Mégis húzódoztunk tőle, 
s addig halogattuk a dolgot, amíg önmagától 
kútba nem esett a nagyszerű lehetőség. S a 
tegcsodálatosabb, hogy ezt egyikünk sem bán
ta különösebben.

Illetve mostani váratlan találkozásunk a falusi 
buszmegállón utólag arról árulkodik, hogy ne
kem lehet több okom a lelkilsmeret-furdalásra, 
mert én megyek oda hozzá és szívélyeskedem:

-  Hát te?
~ Munkára.
~ Munkára?
~ Igen. Áthelyeztek bennünket a B-l üzembe.
~ Kiket?
~ Hóhányónkat.
~ Miért?
~ Miért... A fene tudja, hogy miért. Nyilván 

Mert ml vagyunk a büntetett brigád. De talán 
n*M tart ez így örökké. Mert semmi sem tart
űrökké...

~ Kocsi jön értetek?
~ Már miért Jönne, ha stabilizálunk! A buszt 

y*'iuk ml Is, csak fölösleges ott tolakodni. Ket- 
lú-három Is jön most egymás után, és erről az 
oldalról szépen kllesheti az ember, melyik a leg-
üresebb.

Hyllván igaza van, hisz tapasztalatból tudja, 
SMIt tud.

Most Is igaza van? -  ötllk fel aztán bennem 
v*ratlanul a meglepőnek azonban csöppet sem 
Mondható kérdés, melyet mindjárt árnyékként 
, ve* a másik, hogy: azelőtt Is neki lett volna 
Igaza?

D® hát miről is van szó, ki ez a Péter? 
psrasztgyerekből lett munkás, élmunkásból 

lőtt községi politikus, politikusból vlsszavedlett 
Munkás, akinek pillanatnyilag az az egyik leg- 
Mntosabb „közösségi” gondja, hogy elég lesz-e 

otthonról hozott paradicsom (saját termelés) 
8 váltásnak a meleg étel mellé. Ezért szorongat- 
¡a azt a nylonzacskót a kezében.

Bezzeg másképp nézett 6  a világra, és rá Is 
Másképp nézett a világ nyolc-tíz évvel ezelőtt!

augusztus 31. ■

Javakorabeli férfi volt, az egyik legjobb mun
kás a vállalatban, aki szerette a munkáját és 
szívesen dolgozott. Ez tűnhetett fel az akkori 
vezetőségnek, s nemcsak a vállalatban, hanem 
falusi, sőt községi szinten is. S ha már feltűnt 
valakinek vagy valakiknek, akkor sürgősen ten
ni Is kellett valamit, hisz mint mindig, akkor is 
égető szükség volt a megbízható, odaadó mun
káskáderekre. Pétert „ott fent, a községben” ki
szemelték szakszervezeti vezetőnek, s hama
rosan közölték vele, hogy fontos feladattal sze
retnék megbízni, és őszintén remélik, egy ilyen 
becsületes dolgozó nem fog kibújni. Vagyis hát 
lekáderezték...

Igaz, ami igaz, kezdetben Péter nemigen lelke
sedett a vezetők ötletéért, inkább megijedt, 
hogysem örült volna. Akkoriban persze még az 
asszony Is egyre azt duruzsolta, hogy jól van ez 
így nekünk, ahogy van, mert mit akarnál te ott a 
nagy házban, nem közéjük valók vagyunk ml. 
Péter meg csak nagyokat hallgatott, s ha szerét 
tehette, tanácsot kért ettől is, attól is, mintha ab
ban reménykedett volna, hogy végül Is mások 
döntenek majd helyette. Az Ismerősök, roko
nok, barátok jó tanácsaival azonban nem Jutott 
messzire; biztatni se biztatták, lebeszélni se 
akarták úgy istenigazában, csak várták, kitar
tóan, s talán bizony még kárörvendően is, hogy 
mi lesz most már ebből. Csupán az egyik, a 
„magas politikában” is némi gyakorlattal ren
delkező gyerekkori játszótárs hányta-vetette 
meg vele komolyan a dolgot, s a végén azt 
mondta:

-  Ide figyelj, Péter, én téged Is elég jól Ismer
lek, meg Ismerem őket Is; nem Illetek ti egymás
hoz. Olyan lesz ez, mint a rossz házasság. Én 
mondom neked, hogy ók ezt előre tudják, már 
akkor jól tudták, amikor kiválasztottak maguk
nak. Csak azért kellesz most, hogy egy időre be
tömjék az emberek száját, meg hogy fölfelé el
dicsekedhessenek a statisztikával. De mit fogsz 
te ott csinálni közöttük? Mihez kezdesz majd, ha 
dönteni kell, és mondjuk úgy kell dönteni, hogy 
azért bizony elfordítják majd tőled a fejüket a 
mostani munkatársaid, haverjaid...

-  Jól tudod, nagyon jól, hogy én sose fogok a 
fajtám ellen -  mondta csendesen, de keményen 
Péter.

-  Dehogynem fogsz! De még mennyire fogsz 
-  nevette el keserűen magát a másik. -  És abba 
Is fogsz te tönkremenni. Nem a nagy dolgokba, 
hanem az apró-cseprő napi megalkuvásokba, 
meg abba, hogy előbb-utóbb magad Is rájössz, 
csak megvásároltak maguknak fedezéknek.

Nem haraggal, de feszült hangulatban váltak 
el egymástól, s Péter hazafelé bandukolva azon 
töprengett, hogy miért, de miért Is irigykedhet 
rá a régi játszótárs. Mert most már 6 Is lesz vala
ki? Vagy mert ezután neki is könnyebb, jobb 
lesz valamivel?

Végül is elvállalta a felkínált tisztséget, s an
nak rendje és módja szerint, mint az egyetlen je
löltet egyhangúlag megválasztották a Szakszer
vezeti Szövetség községi elnökének. Hej, de 
szépen is Indultak a dolgokl Igaz, ritkán szóit 
bele a községi ügyekbe, a „magas politikába”, 
mert ő olyan, hogy csak akkor beszél, ha tudja

is, hogy mit mond, de figyeltek rá, s úgy látszott, 
adnak a szavára. No, meg otthon Is szinte egy 
csapásra megváltozott minden, a megkétszere
ződött havi fizetéstől mintha az asszonynak is 
tartósabbá vált volna a ritka jókedve. Sokszor 
még előtte Is dicsekedett, hogy nézd, Péter, mit 
vettem a gyerekeknek és mit magamnak...

Letelt az első megbízatási idő. Újraválasztot
ták.

Ekkor azonban 6 már jobban szerette volna, 
ha valami más helyet találnak a számára. Mert 
igaz, ami Igaz, hiába hallgatták olyan figyelme
sen a községben, ha semmit, de éppen semmit 
nem valósítottak meg a javaslataiból, hogy az 
utóbbi időben már a szomszédok és a rokonok 
előtt se igen mert arról beszélni, miről is tár
gyaltak ott bent, ott fönt. Közben időnként arra 
gyanakodott, hogy ezek titokban jót mulatnak 
rajta, kinevetik a háta mögött... Leszokott a fel
szólalásokról, s rászokott a sima szavazásra, és 
szállóigéjévé vállt, hogy hát szél ellen, igen szél 
ellen azért mégse lehet... Még az a jó, hogy 
egyre ritkábban találkozott a régi barátokkal, 
munkatársakkal, mert 6 is igen elfoglalt ember 
lett, meg azok is egyre többet és többet dolgoz
tak, maszekoltak.

Második megbízatási Idejének lejárta után fu
tótűzként terjedt el a községben a hír, hogy 
Péter visszamegy régi munkahelyére a terme
lésbe. Sokan úgy mondták, hogy Péter nem vált 
be, Péternek vissza kell mennie... Ezzel Ismét 
rá terelődött a figyelem, ismét az 6 lépéseit les
ték. Igaz, voltak, akik a pártiára álltak, és azt 
hangoztatták, hogy lám, lám az igazi munkásvér 
csak nem válik vízzé, inkább visszajön kö
zénk... De többen, sokkal többen voltak, akik a 
„bukott politikust” várták vissza az üzembe...

S úgy látszik, Péter Is Inkább az 6 szemükkel 
látta a saját helyzetét, mert nemigen Igyekezett, 
hogy mielőbb visszakerüljön a termelésbe, s ez
zel gyakorlatilag Is érvényt szerezzen a szó
széken oly szívesen hangoztatott alapelvnek. 
Várt, várakozott, és közben habozás nélkül élt 
a tisztségviselők ama jogával, hogy a mandá
tum lejárta után is felvegye „politikusi fizeté
sét”, aniíg nem találnak a számára valamilyen 
elfogadható megoldást. Hónapokig csellengett 
bizonytalanságban, dologtalanul. Pontosabban 
odahaza, a ház körül szorgoskodott, dolgozta le 
munkaidejét, sőt még „túlórázott” Is a menet
rendszerűen érkező községi pénzért.

-A z a z  igazság -  mondogatta akkoriban a né- 
hányadlk pohár után - ,  az az igazság, pajtás, 
hogy a több pénzhez Is hozzászoktunk. A köl
csönöket Is úgy vettük fel. Meg hát hogy, de 
hogy fogadnak majd engem ott megint...

A régi munkahelyére gondolt, ahova mint el 
nem helyezett funkcionáriusnak előbb-utóbb 
mégiscsak vissza kellett mennie, (gy került az
tán a váltásnak szánt saját termésű paradicsom
mal a falusi buszmegállóra. Mert habár pillanat
nyilag 6 a rangidős a tmasz-ban, őt utaztatják 
a távoli munkahelyre kisegítőként. Talán csak 
addig, amíg Ismét bele nem jön a szakmába, 
mint régen.

ö  legalábbis ebben reménykedik, miközben 
azon elmélkedik, hogy:

-  Kár, sót baj, nagy baj lenne, ha megvonnák 
a meleg ételt a munkahelyen. Mert azt nagyon 
megszoktuk mér -  és búcsúzóul megemeli pa
radicsomos zacskóját.

Természetesen ezúttal Is neki van igaza.

PODOLSZKI József
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Látkép a Cilleiek
F urcsa és számunkra szokat

lan adatsorral kezdem celjei 
jegyzeteim ismertetését: 

1956-ban a társadalmi termék 78 
százalékát adta a gyáripar, ez a ré
szesedés 1974-ig 57-re csökkent, 
míg ma alig haladja meg a 45-öt! 
Visszafejlődött volna ez a számunk
ra legfontosabb gazdasági ág -  fej
lettségünk fokmérője? Dehogyis! 
Sőt: hatalmas léptekkel fejlődött!.Hát 
akkor? Az vált jelemzővé ebben a 
városban és községben, ami a fejlett 
közösségeket illeti: a szolgáltatások 
és a kisipar nálunk szokatlan előre
törése, az utóbbi néhány év folya
mán pedig a mezőgazdaság nagy- 
nagy előrelépése. Ezenközben Celje 
nem esett nagyzási hóbortba. Sem 
iskolákat, sem kórházakat, sem 
egyéb társadalmi szolgálatokat nem 
fejlesztett erejét meghaladó szintre.

Mondhatom nyugodtan: ez a vá
ros, ez a község okosan osztotta be 
fizikai és gazdasági erejét, igyeke
zett mindig megtalálni a legcélsze
rűbb vállalkozásokat, miközben fé
ken tudta tartani dicsekedő becsvá
gyát. Ám semmit sem tagadott meg 
önmagától, ami lakosságának jólé
tét, életszínvonalát érinti. Amije 
nincs (szakkórház, egyetem stb), ab
ban a közeli Ljubljana (73 kilométer) 
és Maribor (54 kilométer) szolgála
tait veszi igénybe. Ez olcsóbb, s nyil
ván jobb is, mintha mindenben igye
kezne önellátó lenni. (gy fest Celje a fellegvárból. Csak a kertváros kisebb része hiányzik a képről

A Cilleiek fellegvára -  ma mór csak romhalmaz. Az egyik belső épületét 
visszaállították, s benne hangulatos vendéglő működik. Jó kirándulóhely 

és nagyszerű kilátó.

Az illírektől 
a Cilleiekig

f  em tudni pontosan, honnan 
ho j kapta a város a nevét: az il-

-> lír őslakóktól-e, vagy a kel
táktól, akik velük összeolvadtak, elég 
az hozzá, hogy a Celeia elnevezés 
valahonnan ebből a korból ered. A 
vidéket az időszámításunk első év
századában meghódító rómaiak át
vették ezt a nevet, s várossá tulaj
donképpen ők fejlesztették. Fontos 
megállóhelye volt az általuk épített 
Aemona-Petoviúm-Savaria-Aquin- 
cum (Ljubljana-Ptuj-Szombathely 
-Óbuda) útnak, így az első érődéit is 
nekik köszönheti. Az ide települő 
szlávok a rómaiak eltakarodása után 
nem élhettek sokáig szabadon, mert 
először frank, majd német birodalmi 
grófok fennhatósága alá kerültek. 
1232-bén hazai földesúr, a Zovnek 
vette birtokba, ami természetesen 
semmi újat, semmi jobbat nem je
lentett a jobbágyság számára. A Zov- 
nekek eleinte csak várurak voltak,

majd celjei grófokká emelte őket a 
császár, s-ezek a nagy hatalmú ura 
Cilleiekként ismertek a magyar tör
ténelemben. Tudvalevő ugyanis' 
hogy Ciliéi Ulrik 1456-ban sok gon
dot okozott a törökverő Hunyadi Já
nosnak; a magyar trónt nézte ki ma
gának elfoglalandó helyként. Nán
dorfehérvár (Belgrád) alá vonult se; 
regeivel, azzal a mesével, hogy a tö
rök ellen Hunyadi segítségére sie , 
ám cselét Mátyás, a későbbi „igaz
ságos” király átlátta, s ellencsellel 0 - 
fogatta. Hogy nem bántak vele a vár
védők kesztyűs kézzel, az kiderül az 
egykori grófi palotából (Grofovija) 
múzeummá alakított reneszánsz sh 
lusú épület egyik furcsa gyűjtenie 
nyéből. Ott láthatók ugyanis a Cili0' 
grófok koponyái, amelyek között az 
Ulrikét kardvágások helyei „ékes 
tik” .

Celje öreg, nagyon öreg váró® 
ugyan -  a katlan, a Savinja, a Vogl0) 
na, a Hudinja, a Loznica és a Köp 
rivnica termékeny völgye ősidőkt 
fogva jó megélhetési lehetőség0 
nyújtott az embernek - ,  s grófi sze 
hely is volt, mégsem gazdag múern
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fellegvárából
lékekben. Tán azért, mert a Hunya
diak keze által jobblétre szenderült 
Ciliéi Ulrikkal egyetlen évszázadnyi 
virágzás után kihalt a rövid idő alatt 
is híressé (innen nézve:) hírhedtté 
vált család, s birtokai a Habsburgok 
kezébe mentek át. Az utóbbiak, a 
töröktől félve, újjáépítették ugyan a. 
várat, sőt az egész várost is várfal
lal vették körül (néhány bástya még 
reost is áll: az egyik a hadseregott
honnal, a másik a színházzal, a har
madik egy vállalati székházzal épült 
össze, a negyedik pedig, a fiatalok 
na9y megelégedésére, diszkóklub) 
ám tán a veszély múlta miatt, meg az 
°tt élő „szlovén elemtől" félve, nem- 
igen építkeztek benne. így hát igazi 
műemlék a város fölött álló fellegvár, 
a lábában meghúzódó úgynevezett 
régi grófi palota (ma kaszárnya), a 

századból származó gótikus 
Plébániatemplom, meg a régi háza
kon föllelhető érdekes díszítés.

Az egész belváros ma sétatér -  ki
rekesztették belőle a forgalmat -  ami 
idillikussá teszi a néhány régi utcát. 
Attól tartok, a gazdaságosság elvét 
'álságosán is előtérbe helyező celjei- 
ek nem szenteltek kellő figyelmet 
sem az értékes épületrészek föltá
rására, sem megjelölésükre. No de 
ez igazában az ő dolguk, s mivel vi
szi őket a fejlődés lendülete, nyil
ván előbb-utóbb többet költenek az 
érdekességek kikutatására. Annál is 
inkább, mert azt tartják, nem tettek 
eleget turisztikájuk kifejlesztéséért. 
Ha ezt tényleg komolyan veszik, az 
alapos restaurálások sem maradhat
nak el. Látványosságot ugyanis 
nyújtani kell a vendégnek...

Okos ipartelepítés 
-  fölösleges 

városfejlesztés 
nélkül

város és a község fejleszté
sének még egy érdekessé
gére hívom föl olvasóim fi

gyelmét. Celje Szlovénia harmadik 
9yáripari központja (előtte Ljubljana 
és Maribor áll), mégsem nőtt nagy- 
9yá. Bár a község mai területén két
harmadával nőtt a lakosság száma a 
'ölszabadulás óta, Celje továbbra is 
kisváros maradt. Lélekszáma a leg
utóbbi népszámláláskor sem érte el 
a 33 000 főt, noha a községé kétszer 
ennyi. ||yen aránnyal Jugoszlávia 
e9yik ipari központja sem dicsek- 
S2;ik, sőt inkább az ellenkezőjével te
szi ezt.

Mi ennek a magyarázata? Az, 
hogy nagy beruházásait nem eszkö
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zölte a városban, hanem zömét a 
környező településeken. Nem tulaj
donítom ezt föltétlenül a városiak 
okosságának, hanem inkább annak, 
hogy a hagyományukat tovább al
kalmazták. Például a vasművek a 
fölszabadulás előtt Storen, a gyap- 
júföldoigozó Őkofja Vason, a textill- 
gyár Sentjuron, s a cink kohászati 
üzem is messze a városon kívül volt, 
s azokat ott is hagyták. Sőt, amikor 
intenzíven hozzáfogtak a gazdaság 
fejlesztéséhez, az újabb üzemek, 
üzemegységek zömét is a környező 
falvakba, településekbe építették.

Mit értek el ezzel? Azt, hogy nem 
kellett rengeteg beáramló ember 
számára lakásokat, iskolákat, egész
ségházakat, közműveket építeni. 
Egy-kettő kivételével nem is építet
tek új külvárost. Az üzemeket, a 
megélhetési lehetőségeket vitték ki 
oda, ahol már éltek emberek, s nem 
fordítva. Hatalmas gazdaságon kí
vüli beruházástól kímélték meg így 
önmagukat! Nem építettek be jól ter
mő földeket, pontosabban csak el
enyészően keveset. A fejlett gyár
ipar ellenére sem rontották levegő
jüket, nem pusztították kíméletlenül 
környezetüket. Okos hitelrendszerrel 
lehetővé tették az emberek számára 
a családi házak építését, s így ők 
szívesen kint maradtak falvaikban 
kertjeik, kis gyümölcsöseik közelé
ben: Az így tudatosan, vagy tán csak 
a szokásoknak engedve megtakarí
tott pénzükön azután könnyen épí
tettek kis iskolákat, kis orvosi ren
delőket, kis ellátóközpontokat, egye
beket a falusi helyi közösségekben.

A celjei gyárak termékei egyéb
ként végigkísérik az embert szinte 
a születésétől a haláláig. A Toper 
baba- és gyermekholmit, férfi és női 
alsóneműt, sportszereléseket gyárt. 
Nem is olyan rég az apró gyerekek 
EMO éjjeli alkalmatosságokra ültek, 
de most is eljutnak az ország minden 
részébe a szép zománcozott edé
nyei. Akik gondosan mérték csepe
redő csemetéjüket, régebben szinte 
kivétel nélkül Libela mérlegek se
gítségével tették ezt, az üzem finom 
mechanikai termékei most is megta
lálhatók szinte minden iskolában, 
üzemben. Az Aero iskolai és irodai 
fölszerelései, íróeszközei ugyan
csak ismertek országszerte. A Zla- 
tarna aranyékszerei egykor több 
szépasszonyunk kezét, vagy nyakát 
díszítették, mint manapság, s nem a 
gyár hibája, hogy egyre inkább csak 
kirakatokban bámulhatjuk meg őket 
és sóvárgásaink tárgyát képezik. A 
Őtorei Vasművek és a celjei Cink- 
őlvasztó immár nemcsak nyersanya
gokkal és félkész árukkal látja el az 
ország gazdaságát, hanem egyre

több közszükségleti cikkel, géppel, 
s ezek közül számunkra a törpe és a 
kistraktorok a legismertebbek. No de 
abbahagyom a fölsorolást, mert 
unalmassá is válhat.

A szolgáltatások, 
meg a kisipar

n  egyzeteimet érdekes ada-
n  11 tokkal kezdtem. Jellemző te-
' —'  hát Celje gazdaságára a
harmadlagos tevékenység, tehát a 
szolgáltatások és a kisipar igen ma
gas fejlettsége. A szolgáltatások 
közvetlenül a község lakossága 
miatt vannak, ám azok egy részét 
„kiszállítja" községen kívülre is. A 
kisipar meg éppenséggel jelentőssé 
vált. Azt csinálták, ebben a község
ben, ami most vált hivatalos politi
kánkká: nem duzzasztották föltétle
nül gyáripari üzemmé a kis termelő 
vállalatokat, hanem éppen ellenke
zőleg, igyekeztek szétszórni azt is, 
aminek ilyen tendenciája volt. A kis
üzemi gazdaság szintjén tartottak 
meg sok olyan gyártást, aminek tu
lajdonképpen nem is volt létjogo
sultsága nagyobb sorozatokra. A 
celjei gazdaság tehát gazdag kis
üzemekben. A nagyüzemekben, a 
nagy társulásokban (cinkolvasztó, 
vasművek, EMO, Libela, INGRAD, 
Toper, faipar, bőripar, élelmiszer

ipar, Aero stb.) is megtartották a kis 
társultmunka-alapszervezeteket.

A kisipar magánszektorát sem foj
tották meg ebben a községben. En
nek mai és egykori jelentőségéről 
kár itt szót szaporítani, elég legyen 
megjegyezni azonban összehason
lításként, hogy az egykor fejlett kis- 
íparú Szabadkán most annyi a kis
iparos, mint Celjén, ám ott a meste
rek kétszer annyi embert foglalkoz
tatnak, mint itt. Pedig Szabadka la
kosságának száma két és félszerese 
a celjeinek! Mégis azt mondják, hogy 
elhanyagolták a gazdaságnak ezt az 
ágát, s a jövőben igyekeznek be
pótolni a lemaradást.

Befejezésül néhány adat a celjei 
községről. A városnak 33000, a köz
ségnek 64000 lakossá van, s 40000 
van munkaviszonyban. A foglalkoz
tatottság szinte teljes, munkanélkü
liség gyakorlatilag nincs. Több em
ber dolgozik a harmadlagos tevé
kenységben és a gazdaságon kívül, 
mint az első- és másodlagos tevé
kenységben, tehát a földművelésben 
és. a gyáriparban. Elemi és szakis
koláinak hálózata igen gazdag, ám 
nincs egyetlen főiskolai, vagy egye
temi kara sem. Egészségügyi szol
gálata rendkívül fejlett, kórháza jól 
fölszerelt, osztályai korszerűek, ám 
a bonyolult beavatkozáshoz a ljublja
nai és a maribori klinikák szolgálatát 
veszi igénybe.

BRENNER János
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Pénz

Az ördöngös kisipar

n  agy gond a pálya választás. A fiatal gyak- 
fv\J ran nem is azt választja, ami n e k itet' 
J VJ szik, amihez kedve volna. Azt nézi, hol 
lehet többet keresni (és találni!), esetleg köny- 
nyebb munkával jutni személyi jövedelemhez. Á 
gyermek, a növendék fültanúja a szülök min
dennapi panaszának, hogy ez meg az meg
drágult, a fizetés nem elég a megélhetéshez. 
Mások pedig milyen jó l keresnek, holott alig 
koptatták az iskolapadot. A fiatal agyában, fel
fogásában lassan kialakul egy szemlélet. Nem 
az a lényeg, hogy milyen tanuló vagy az isko
lában, gyűjtögetted-e a kitűnő osztályzatokat, 
hanem az, hogy később miként találtad fel ma
gad. Más szóval, hol, melyik munkaszervezet
ben dolgozol. Mert az sem mindegy, hogy valaki
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ezdjem is talán azzal a társadalmi kór
képpel, hogy a stabilizációs programmal 
szembeni fenntartás, vagy ha úgy tetszik, 

ellenállás rendszerint nem frontális. Általában 
úgymond helyeseljük, hogy következhessenek a 
„de ebben, és itt mégsem így kellene” magyará
zatok, kinek-kinék a szűkebb értelemben vett 
érdeke szerint megfogalmazva. És mivel külö
nösen részletkérdésekben mindig jól jön a vita, 
így hát ezt az eszmecserét nem is kifogásolhatja 
senki. Utóvégre roppant bonyolult dolog ez a 
közgazdaság, kisezer hátulütője van, amelyet 
nem tarthat mindig szem előtt a törvényhozó, 
így valahogyan jöhetett aztán létre, és terjedhe
tett el az ügy elodázásának legveszélytelenebb 
és a jelek szerint olykor jól bevált taktikája. 
Kimondatlan jelszava pedig: fogadd el, és csi
náld másként.

Ritkaság is, hogy valaki, a csak azért is ellen
zéki kivételével, nyilvánosan Szálljon szembe a 
gazdaságszilárdítás távlati tervének tételeivel. 
Téve ezt is burkoltan persze, a nálunk m ár szok
ványos személyi csetepaté formájában, nem ke
vesebbet, mint a szocializmus alapjait féltve 
ellenfele szavaitól és mondataitól. Esetünkben 
az üzérkedéssel, a visszaéléssel, az erkölcstelen
séggel, és ki tudná felsorolni, miféle fekete ör
döggel azonosítva a kisipart, és szolgáltatást, a 
kisüzemi gazdálkodást, és egyáltalán a magán
kezdeményezést. Más szóval azt, a nálunk cso
dálatosképpen fejletlen ágazatot, amelynek ki
jelölt fellendülés# csak nagy nehezen tör magá
nak utat, noha társadalmi beruházás sem kell

hozzá, és megannyi munkanélkülit is foglalkoz
tathatna.

Az újságban megjelent szöveg szinte minden 
rossz eredőjének tünteti fel ezt a ténykedést, és 
főleg a csakugyan fellelhető visszásságokat. A 
nagyobb hatás kedvéért a gomba módra szapo
rodó italboltokat, a teherszállítókat stb. emle
getve, és nem azt, hogy a gazdaság szempontjá
ból is elengedhetetlen a kétkezi, kisüzemi gyár
tás, mindannak a kis sorozatban való előállítása, 
ami nem fizetődik ki a nagyvállalatnak, és kül
földi beszerzése sem lehetséges, sőt felesleges. 
Az embernek szinte kedve sincs vitatkozni az 
ilyen rémmesével, elgondolkodik rajta csak in
kább, felülvizsgálva azt, hogy bár irányvétel 
dolgában nincsenek nagy dilemmáink, most már 
csak gyakorlati megoldások váratnak magukra.

Mert hisz van-e annál nyilvánvalóbb gazdasági 
felismerés, minthogy az ijesztgetésként felsorolt 
nagy magánkeresetek okozója is tulajdonképp 
az, hogy jókora a hiány bizonyos szakmákban, 
minek folytán az elvégzett szolgáltatás piaci 
értéke is annyi, amennyi. És ezen is csak a na
gyobb konkurrencia segíthet, az, hogy több kis
ipari műhely és kisüzem legyen. Több pedig 
egyelőre nincs, és nem is lehet, ha ilyen irtózás
sal viseltetünk irántuk, mint a szóban forgó 
cikkíró. Hasonló a helyzet a szabadidőben vég
zett munkával is, melynek elburjánzását szintén 
a magánmunka dicséretének és pártolásának 
tudta be a szerző. Holott a fusizás is voltaképp 
azért terjed, mert nem tudja, vagy nem meri

legalizálni magát a kisiparos. Egyebek között az 
idézetthez fogható dörgedelmek hatásától tartva.

Szerzője mellesleg nem tudja, vagy nem akarja 
tudni, hogy sokakat a személyi jövedelmek vál
ság adta csökkenése vitt rá a zugiparra. Mellék- 
kereset után nézett, és talált, tegyem hozzá: 
szerencsére. Ez ugyanis az egyik magyarázata 
annak, hogy a politikai helyzet az infláció és 
a munkanélküliség ellenére kielégítő. Azonkívül, 
hogy a jelek szerint jobban is bízott talán a 
gazdaságszilárdítási programban, mint az emle
getett cikkező. Azt is részletezhetnénk továbbá, 
és egyáltalán, hogy a személyi érdekeltség sze
repét nem lehet mellőzni semmilyen gazdasági
nak nevezett rendszerben, és hogy ezt, Albánián 
kívül immár mindenütt belátták. És hogy ne 
teóriázzak hiábavalóan: az önigazgatás is való
jában az egyén kezdeményezte boldogulás össze
hangolása a társadalmi haladással, ez benne az 
új, és a reménykeltő; nem is értem, honnan még 
ez a misztikus rettegés tőle.

Lehetséges, hogy e hőbörgő kortárs a privati
zálódás dicsőítésének elvtelenségét érezte ki a 
magánvállalkozások nagy és kihasználatlan le
hetőségeinek az ecseteléseiből. Azt, hogy egyféle 
mentsvárként a társadalmi szektor fölé helyezik, 
kapitalista módra. Ám még így is jócskán el
vetette a sulykot. Végtére is a kisipart és a kis
üzemi gazdálkodást visszaszorítandó aligha gá
tolhatjuk meg a lopást. Lopni, látjuk, másutt, és 
másként is lehet. És mégsem a meglevő társa
dalmi kasszát, és egyebet üldözzük, hanem 3 
tolvajokat.

V ÉBEL Lajos
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EMBERKÖZELBEN__________________________________

VISSZAHÚZ A FALU...
Mit tudok itt csináini?

HATALMAS, KÍVÜL-BELÜL jócskán elha
nyagolt városi kőházban egyszál magában 
találom BARÁTI Károly gazdálkodót, akit 

'9y a délelőtti órákban az aprócska papagályok, a 
rádló, no meg a szelíd kutyák vlgasztalgatnak né- 
roileg. ..

-  írjad azt, hogy Fölsőhegyen születtem, a Tor- 
nyosi úton, a Lengyel-féle malomnak által. Az édes- 
fám nak maximuma volt, azon gazdálkodott. A test
vérem korán meghalt, egyedül maradtam a család
ban, s már kilencéves koromban szántottam lovak
kal! De így volt annak Idején más, hasonló falusi 
családokban is. Apám már hajnali háromkor vitt 
Parasztszekéren az adai határba krumplit szedni, 
Miegymást... Traktornak még híre-hamvát se lát
tunk, aztán jött a szállítókocsi nagy sokára... Gye
rkem , én annyit dolgoztam kölyökkoromban, hogy 
32 ki se mondható! Ha itt lenne a Nándi unoka
öcsém, az megmondaná biztosan. Egy hold szárat 
ls képesek voltunk a szánkóra fölrakni néha... Szó
val nagyon, de nagyon elfoglaltak voltunk.

-  Csak ne köllött volna iskolába járni -  szakítom 
me9 emlékezésében.

~ A hatodik osztályt már idehaza, a városban jár
tam. Apám, a megboldogult megvette először a 
Lality-fóie házat, de emlékszem, hogy én nagyon 
n®m akartam beköltözni. Később az iskolából is ki
maradtam, esti tanfolyamon fejeztem be végül is a
hyolcadlkat.

-  Miért köllött beköltözni? -  vetem közbe.
~ Hogy miért? Azt senki se tudja, talán hogy meg

mutassa a módját. Később már meg is bánta, de 
akkor már nem volt vissza miatyánk. No, egyik-má
sik kollégám kitanult ilyen-olyan szakmát, de néme
lyik visszajött a földhöz. Én sose kívánkoztam el 
a paraszti munkából sehová se! Itt, ebben a nagy 
kőházban városon sehogy se találom föl magamat; 
ha az unokahúgom meg a sógor elmegy dolgozni, 
akkor magamra maradok. Etetem a négy disznót, 
de mást mit tudok csinálni?

-  A faluban más az élet?
-  Egészen más! Elmegyek a szomszédokhoz, se- 

gétkezem az éltetésnél, vagy a dlsznódrótozás so
rán. Azok meg legközelebb nekem segítenek. De itt 
hova megyek? Se rokonom nagyon, se ismerősöm. .

Majd megöl a vér...
gy alakult a további sorsom, hogy vissza
kerültem a faluba, majd 27 éves koromban 
megnősültem, de hét év után fölbomlott a 

házasságunk. Nem húzott hazafelé az asszony. 
Időközben egyre-másra vergődtem a földekkel, jó
szágokkal, forgattam így is, forgattam úgy Is. Mit 
ért minden, amikor csak egyikünk gürcölt, egyikünk 
törekedett? Dolgoztam, mint az állat, akkor sikerült 
használt traktort vásárolni. Nagy volt az öröm, de 
meddig? Kezdtünk volna már pendülni, de az asz- 
szony megbokrosodott. Szerencsére nem született 
gyerek...

Pillanatra elhallgat, s már bánom, hogy szomorú
szorongásos vizekre eveztünk. Baráti Károly azon
ban -  túltéve magát az érzelgősségen -  tovább 
folytatja:

-  Mindene megvolt az égvilágon. Most már élhet
né világát kedvére. Annak idején felesbe kaptam az 
apámtól hatvan darab disznót, valamennyi pénzt, 
amiből bikákat vettem. A maximumom azért meg
maradt, ebből három hold kukorica, négy hold here, 
miegymás. Az a legnagyobb baj, hogy a földek a 
falu körül fekszenek, én meg itt rostokolok. De majd 
ezen is változtatok...

-  Előbb-'utóbb asszony kerül a házhoz -  gondol
kodom hangosan.

-  Abból Is lesz valami, de nem jó kétlakinak lenni. 
A falusi házat is, ezt is javítgatni köllene. Ezért 
gondoltam arra, hogy ezt itt eladom, amazt pedig ki
javíttatom, vagy újat építtetek helyette. Alig élek 
a gondoktól; néha úgy érzem, megöl a vér. Hiába 
kerülők-fordulok, eszek, üldögélek, gondoskodok; 
csak-csak unatkozom. Megöl a vér. Más minden 
odakint a faluban!

Hamarosan pakolok!
mostani helyzetben a herét meg a kukoricát 
tartom a legkifizetődőbbnek. Ha kijutok a 
faluba, veszek két jó tehenet, disznókat tar

tok, mozgok, dolgozgatok. Idehaza nincs kivel be
szélgetnem, azf se mondják, dögölj meg...

A magányos ember parttalan keserűsége cseng 
ki a szavaiból. De nem a sorsára bízott, társtalan- 
reménytelen emberé, hanem az életén fordítani 
akaró, a jövőben bízó, a múltjával szembeszálló 
emberé.

-  Amikor kimegyek a faluba -  folytatja lelkendez
ve -  már a levegő Is egészen más, ha hiszed, ha 
nem. Meg aztán ott vannak a kollégák, a rokonok, 
ismerősök... Van kivel szót váltanom legalább. 
Idehaza meg sok az irigyem, pedig nem adok rá so
hase okot. Irigyek talán erre a romos vagyonra, mi
re? De remélem, nem sokáig... Az a célom, hogy a 
faluban fölújítsam az épületet, rendbe hozzam az 
istállót, jószágot kerítsek belé! Ezt a házat meg 
pénzzé teszem, már akad is rá vevő. ószintén be
szélek: visszahúz a környezet, meg a jobb meg
élhetés. Ott a kemence, betűtök és fütyülök a télre. 
Idehaza meg alig győzöm a fűtést flzetgetni... Már 
a jövő hónapban pakolok! Nem bírom tovább váro
son. Ott vannak a földek, befizettem új traktorra, 
most annak érkezését várom türelmetlenül. Évek
kel ezelőtt is győztem a munkát egymagám, most is 
győzni fogom. Csak lesz valahogy...

A városi kőház hatalmas udvarát fölveri a fű, a 
magányos gazda pedig sorsának fordulásában bíz
ván szorít vélem kezet...

MOLNÁR Cs. Attila

és pályaválasztás
welyik üzemben vagy intézetben takarít. Óriásiak 
3 különbségek a személyi jövedelmek között! 
Ám/g 32 egyik kilencezer dinárt kap, a másik 
bőmben dolgozó ennek a kétszeresét ugyan
ié r t  a munkáért. Tehát érthető, hogy a fiatalok 
*jér ilyen szemszögből is nézik a felnőttek vi- 
'égát.

Álljon itt egy példa is:
Találkozik a tanuló egykori tanítójával és el- 

° eszélgetnék. Az egykori rossz tanuló, aki csak 
az iskolai csínytevésekre emlékezik vissza, el- 
rn°ndja, hogy egy mezőgazdasági birtokon dol- 
9ozik jószágetetőként. „Nem kell sokat gürcöl- 
höm, gépesített minden" -  mondja... „Megkö
ssem  a kétmilliót is. Én nem'tanultam tovább, 
Ellőtt a pénz!"

A pedagógus, akinek keze alatt nemzedékek 
nőttek fel, akaratlanul is elgondolkodik. Ez a 
csintalan, rossz tanuló még nála is többet keres. 
Hány ilyen van és lesz még? Igaz, a pedagógu
sok közül is sokan elhagyták a tanügyet, mert 
mondjuk íróasztal mellett, egy másik intézmény
ben sokkal többet kereshet... Vásárláskor az 
üzlet pénztáránál egyformán fizet a megvásárolt 
áruért mindenki. Itt egyenjogúság van, bármeny
nyit keres, egyforma áron vásárol mindenki -  
esetleg, a kosarába kevesebb vagy több áru kerül!

Nagy gond a pályaválasztás, őfelsége a pénz 
gyakran (mind gyakrabban!) a pályaválasztást 
helyes vagy helytelen irányba tereli.

SZŰCS Lajos
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A gazdaságszilárdítás kézközelből.

Amikor a viselkedést kellene 
devizává tenni

Ellentmondások: lemaradunk a technológiá
val, viszont a devizahiány miatt a korszerű gé
pek behozatala évi hárommilliárd dollárról nem 
egészen egymilliárdra csökkent

Egy-egy ország fejlettségi szint
jének jelentős mutatója, hogy 
mennyi nyersanyagot és félkész 
terméket, illetve mennyi készter
méket, különösen jó minőségű 
árut szállít külföldre. Az idei kivi
telünkben sajnos 53,4 százalék 
nem más, mint nyersanyag és új
ratermelési anyag. Ez a tény, hogy 
főleg feldolgozatlan vagy alig fel
dolgozott termékeket árulunk, 
egyértelműen arról tanúskodik, 
hogy még távol vagyunk a fejlett 
országoktól.

Gondba ejtő, hogy az idén a nyers
anyagok és félkész termékek kivitele 
2,4 százalékkal nőtt. öt-hat eszten
dővel ezelőtt (amikor igaz, kisebb 
volt a kivitelünk) a késztermékek al
kották kivitelünk 55 százalékát.

A jugoszláv kivitel összetétele 
romlásának több oka van. Részben 
a világgazdasági helyzet, de jóval 
inkább a gazdasági nehézségeink, s 
a gazdaságpolitikai rendszerünk 
megoldásai. A világkereskedelem 
még mindig egy helyben topog. Ré
szint azért, mert a fejlett országok 
külön védővámokkal védik saját ter
melésüket, részint pedig azért, mert 
a fejlődő országok nagy adósságaik 
miatt mind kevesebbet tudnak vásá
rolni. A végtermékek kivitelét aka
dályozó hazai okokra azonban odafi
gyelhetünk, s hatni is kell rájuk, mert 
Jugoszlávia azt tervezi, hogy az el
következő néhány évben egyötödé
vel több árut és szolgáltatást érté
kesít külföldön.

Állandó 
devizahiány

Néhány óv után először fordul elő, 
hogy komolyan figyelmeztetnek ben
nünket a szakemberek: technológiai 
fejlődésünk leállt, s a nagy külföldi 
adósságok miatt az utóbbi három 
esztendőben különböző korlátozó

intézkedéseket foganatosítottunk a 
gépek behozatala terén. 1979-ben 
hárommilliárd dollárt költöttünk fel
szerelés behozatalára. Ez az összeg 
1982-ben már 1,4 milliárdra csök
kent, tavaly pedig mindössze 950 
millió dollár jutott gépek behozata
lára. Az idei tervünk ennél alig 50 
millió dollárral több. Mindezek a kor
látozások adminisztratív jellegűek, 
s az ország további eladósodását 
hivatottak megakadályozni. Tehát 
nem arról van szó, hogy nem volna 
szükségünk több behozatali, kor
szerű gépre.

Az utóbbi időben, bizonyos kikö
tésekkel, a behozatali hatáskör foko
zatosan az ügyviteli bankok és a tár
sult munka szférájába kerül. Az ál
landó devizahiányra való tekintettel 
azonban ez még nem jelenti azt, 
hogy több behozatali ipari felszere
lésünk lesz.

Az ilyen gazdaságpolitikai intéz
kedések következményeit még jó 
néhány évig érezni fogjuk. Nyilván
való viszont, hogy a termelés kor
szerűsítése, a munka termelékeny
ségének növelése és gazdaságunk 
világpiaci versenyképességének fo
kozása nélkül szó sem lehet a legna
gyobb hasznot hozó, minőségi ter
mékek kiviteléről. Az idén csökkent 
a kivitel néhány olyan iparágban is, 
amelyek éveken át komoly összegű 
devizát hoztak: a villamossági gép
gyártásban, a fémfeldolgozó gépek 
gyártásában, vagongyártásban, ha
jógyártásban, fémvázak gyártásá
ban.

Az utóbbi időben jelentősen csök
kent a fejlődő országokba irányuló 
kivitelünk is. Nem csupán arról van 
szó, hogy két nagy vásárlónk, Irak és 
Irán hadban áll egymással. Jóval 
többet nyom a latban, hogy gazda
ságunk nem képes felvenni a ver
senyt a nyugati országokkal. Kü
lön nehézséget jelent árunk értéke
sítésének hitelezése. Saját gond

jaink és rendszerbeli megoldásaink, 
illetve megoldatlanságaink miatt 
mind kevésbé tudunk kölcsönre árul
ni. Ugyanakkor a nagy világcégek, 
új piacok után kutatva, s erős saját 
tőkével a hátuk mögött, mind hosz- 
szabb törlesztési határidővel és 
mind kedvezőbb kamatok mellett kí
nálják árujukat a fejlődő országok
nak.

A külföldiek 
észrevételei

Részben a rendszerbeli megoldá
sok is fékezik a nagyobb kivitelt, de 
még inkább a törvények nem alkal
mazása. A dolgozói közösségek
nek mindenekelőtt a saját deviza- 
fizető-képességükről kell gondot vi
selniük. Ahhoz, hogy nyersanyagot 
és újratermelési anyagokat hozhas
sanak be, kifizethessék a kötelezett
ségeiket, gyakran előfordul, hogy 
olyan nyersanyagot, félterméket vagy 
készterméket szállítanak külföldre, 
amelyre a szomszédos gyárnak rop
pant nagy szüksége van. így például 
az idén az alumínium- és kőolajszár
mazékok kivitele 57, a vas és acél 
kivitele 53, a kukorica kiszállítása 
43, a cink kivitele pedig kilencmillió 
dollárral nőtt.

A Szövetségi Külkereskedelmi Tit
kárságon azt mondják, hogy nem 
kellene háborogni amiatt, hogy 
ugyanazt a terméket ki is szállít
juk, meg be is hozzuk -  amennyiben 
ez kifizetődik. Bizonyos azonban, 
hogy ennél a „kiviszem-behozom” 
ügynél nem mindig a kifizetődőség 
a döntő. Amikor azonban az ország
nak nincs devizapiaca, ahol a mun
kaszervezetek devizához juthatná
nak, nem marad más megoldás szá
mukra, mint a nekik megfelelő kiviteli 
megoldás.

Noha devizabevételünk jelentős 
mértékben nőtt, a kivitelben megle
hetősen sokat veszítünk azon, hogy

nehezen tudjuk megfizettetni árun
kat, szervezetlenül lépünk fel a kül
földi piacon és olykor becstelenül 
versenyeznek egymással a jugo
szláv cégek. Ez utóbbiak miatt éven
te 600 milliótól egymilliárd dollárig 
veszítünk.

'Munkaszervezeteink nagyon gyak
ran egymás árát verik le. A lefl" 
újabb példa erre, az, amely a Jugo
szláv Gazdasági Kamara becsület- 
bírósága elé került: a Gorica és a 
Goáa szállítóeszköz-gyártók becste
len külföldi versengése.

Egy új és gondba ejtő jelenség-
a külföldi vevők mind gyakrabban 
kifogásolják kiviteli termékeink mi
nőségét, s ez természetesen á rc s ö k 

kentéssel jár, vagyis a kivitelen ke
vesebbet keresünk, mint amennyit 
lehetne. Ebben az esetben a terme
lési technológia mellett nagy°n 
gyakran az ember is vétkes.

Szinte teljes 
mérlegegyen
súly

Mindezek az okok sorsdöntőén 
befolyásolják hazánk kiviteli poé
tikájának további sorsát. Való igaZ 
ugyanis, hogy s?inte teljes mérték
ben egyensúlyba hoztuk külgazda
sági mérlegünket: az idén mindösz- 
sze 1,6 milliárd dollárral v e s z ü n k  na
gyobb összegért árut, mint ameny- 
nyiért eladtunk, viszont 1979-ben 
ez a különbség 7,2, 1980-ban pedig
6 m illiá rd  do llá r volt. E redm ényünk
ben b izta tó , hogy ezt jobb á ra  a kivitel 
növe léséve l, s kevésbé  a behozatal 
korlá tozásáva l é rtük  el. E zért a kivi
te li s tra tég iánk m eghatározásának
fokozott figyelmet kell szentelni.

Miroslav B02IN
(Dnevinik)
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A munka 
mértéke 
szerint

A szarajevói hetilap múlt heti in- ' 
jerjúját dr» Vlatko DOLEŐEK-kel, 
Bosznia és Hercegovina Kommunis
ta Szövetsége Központi Bizottsága 
Elnökségének végrehajtó titkárával 
készítette. Ebben többek között az 
alábbi két kérdés és válasz is el
hangzott:

SVIJET: A kommunisták egyik 
értekezletén azt találta mondani, 
7°gy sokat beszélünk a termelő- 
es alkotómunka értékeléséről, 
JJ&yanakkor az újságokban, a rá
céban és a tévében nagyon sok 
helyet szentelünk a sportnak és a 
szórakoztató jellegű műsoroknak,
3 htunka és a vállalkozó szellem 
Pédig a sarkocskákba szorul...

DOLECEK: Nos, a fiatal nemze
dék, és nemcsak a fiatalság tudja, 
°9y hányas csukával rúgja a bőrt 
gy-egy labdarúgó. Tudja, hogy mit 
szik és iszik és mikor fekszik és kel 
z esztrádművészek egy-egy csilla

ga. Erről is kell írni, de ha azt állít- 
l k, hogy a munka és a vállalkozó 
zeilem élétünk elemi mozgatóere- 

;L: ekkor több helyet kell adnunk az 
kotóknak, a feltalálóknak, a tudó- 

32 összes nyilvános tájékoz
tatási eszközben. Ha írunk is róluk, 
z elégtelen, csupán a formaság 

k® "óért tesszük, s ez nem hívja fel 
mI PP a nyilvánosság figyelmét, 

és szavakkal, az alkotómunkáról

á llásosa ink  n em  ífn a k  a lk o tó  h o z z á "

SVIJET: Mind gyakrabban el
végzik, hogy végső ideje elkezde

n i * közvetlen felelősségre vo- 
st’ név szerint...

¿rPP*-ECEK: T eljes mértékben egyet- 
rio azzal> hogy ki kell élezni min- 
p n e9yén felelősségének kérdését. 
ü ih -a  azonhan nem kellene valami 
kj!? mániává fajulnia. Tevé- 

nységünknek mértéke a munká- 
z való gaját hozzáállásunknak kell 

lal n'6' fKz' h°9Y mennyi terhet vál- 
bekben az összetett gazdálko- 

natil vi?zony°kban. Ez egyaránt vo-
nuiAvZ'k a 9yári munkásokra, a ta-
ssh i 3, 32 e9yelemistákra és a tár- 
am3 P°litikai munkásokra, mert 

fényiben a társadalmi-politikai 
sánL.u°k hezárkóznak a pártbizott- 
tet| °  ha és az irodákba, elkerülhe- 
foailL merevekké válnak és nem 
ai^| , megérezni a nép pulzusát, 
kai Í^Kátele minden olyan politi- 
monrf ’ amely, hogy úgy 
lét jn i3rií ’ 3 n®P tömeges részvéte-

Magánkivitel
Dr. Ljubiáa ADAMOVIÓ, a belg

rádi Közgazdasági Fakultás külgaz
dasági tanszékének vezetője:

-  Az adott nehéz helyzetben meg 
kellene vitatni annak lehetőségét, 
hogy a magántermelők is végezhes
senek kivitelt. Akár közvetlenül, akár 
közvetítő révén. Lehet, hogy így nő
ne a kezdeményezés a devizaszer
zés terén. A társadalmi szektor alap
jában véve nyerne azáltal, hogy a 
magánklszállító köteles volna el
adni a kivitellel szerzett devizát a 
Nemzeti Banknak -  mint ahogy ezt 
köteles megtenni a társadalmi szek
tor is. Akár minden megoldásnak, 
ennek is meg lennének a hátrányai. 
Például a kivitelből származó deviza 
egy része spekuláció útján esetleg 
külföldön maradna. Ám ez szabály- 
sértésnek számítana, mindazzal 
a kockázattal és következménnyel, 
amelyet az ilyesmi maga után von. 
Egyébként is: most is elfolyik devi
zabevételünk egy része, akár az ön- 
igazgatási szervek tudtával, akár 
egyéni spekuláció révén, suba alatt, 
provízió formájában. Magánkezde
ményezés nélkül a jugoszláv gazda
ság, és nem csupán a gazdaság, 
szembe találhatja magát az egyen- 
lítősdi árnyékával, amely kísértei
ként lebeg társadalmunk felett, s az
zal a veszéllyel jár, hogy megöli azt 
a csekélyke önkezdeményezést, fe
lelősségvállalási készséget és alko
tói feladatvállalást, amely még meg
van embereinkben.

1 '9ény|¡.

augusztus 31.,

Más gondja
Három hazai cukorgyár (a poza- 

revaci, a bjeljlnei és a Sabaci), a na
pokban engedélyt kért a hazai kom
bájngyáraktól (a palánkai Majevicá- 
tól és a Stara Pazova-i Ineks-Lífam- 
tól) 45 répakombájn Olaszországból 
való behozatalára.

„Hogy a cukorgyárak kétsorosa
kat kérnek, mi pedig egy- és hatso
rosakat gyártunk, nem más, mint 
szőrszálhasogatás -  panaszkodik 
nyilvánosan a Majevica igazgatója, 
Drágán Tuturov. -  Mi már azért sem 
adhatunk a behozatalra engedélyt -  
magyarázza tovább az igazgató - , 
mert a mi arató-cséplőink sokkal job
bak, és gazdaságosabbak és ol
csóbbak, mint a külföldiek. A beho
zataliak ára -  állítja az igazgató -  
7 millió dinár körül van, a hazaiak 
pedig 1,2 millióba kerülnek. így, ha 
zöld fényt adnánk a behozatalra, vol
taképpen saját magunkat és ' az 
egész országot károsítanánk meg.”

Anélkül, hogy a vitában igazságot 
tegyünk és felmérjük az esetleges 

♦kárt, felmerül a kérdés, miért üldözik 
a hazai gyárak az annyival jobb és -  
ahogyan állítják -  szinte hatszor ol
csóbb kombájnjainkkal a hazai „ész
szerűden” vevőt, amikor a világpia
con mindenképpen elég olyan ve
vőre találnak, aki számára minden 
ésszerűtlen üzleti lépés idegen?

BOP5A
Egy derűlátó 

hír
A Szövetségi Statisztikai Intézet 

első becslései szerint az ez évi ku
koricatermés 11 043000 tonnát tesz 
majd ki. Amennyiben ez az optimis
ta előrelátás, amely a vetések au
gusztus eleji állapota alapján ké
szült, beigazolódna -  az ez évi ter
més 320000 tonnával tenne ki töb
bet a tavalyinál.

Függetlenül attól, hogy a szak
emberek a tavalyinál valamivel ala
csonyabb átlagtermést várnak, ami
kor is egy hektár átlaghozama 4,69 
tonnát tett ki, az össztermés min
denekelőtt azért lesz nagyobb, mert 
nagyobbak a kukoricával bevetett 
földterületek. Tavasszal ugyanis 
ezzel a takarmánnyal nem kevesebb 
mint 2,36 millió hektárt vetettek be, 
ami csaknem 90000 hektárral több a 
tavalyinál.

A becslések alapján a statisztiku
sok nem jelentettek be rekordter
mést. Eddig ugyanis 1982-ben ér
tünk el csúcsteljesítményt, amikor 
11 137000 tonna „sárga aranyat” 
takarítottunk be termőföldjeinkről.

W

Itt folyik el 
a kőolaj

Dr. Emil PINTAR, a SZLOVÉNIA 
2000-BEN elnevezésű tudományos 
kutatás vezetője:

-H ibázunk, amikor autóiparunk
nak megengedjük, hogy kialakítson 
valamiféle saját technológiát, amely 
a világtól két generációval lemarad, 
időben pedig majdnem húsz eszten
dővel. Mi még mindig a jugoszláv 
autóról álmodozunk, ahelyett, hogy 
olyan vállalatokat hoznánk létre, 
amelyek képesek a külfölddel való 
technológiai társas termelésre. Le 
kellene mondanunk a „saját” autó 
elképzelte vágyainkról, mert gyára
ink évente mindössze kétszáz-há
romszáz ezer személygépkocsit tud
nak gyártani. A mai világban ebben 
az iparágban csak azok a vállalatok 
tudnak sikeresen gazdálkodni, ame
lyek évente 800000-1200000 au
tót gyártanak. Itt nem csupán árunk

nemzetközi versenyképtelenségéről 
van szó, hanem az ésszerűségről is. 
Amennyiben a jugoszlávok a harma
dik generációba tartozó autókat 
használnák, amelyek 100 kilométe
ren körülbelül hat-hét liter benzint fo
gyasztanak a jelenlegiek helyett, 
amelyek ugyanezen a távon kilenc
tíz liter üzemanyagot nyelnek el, ak
kor naponta körülbelül kétmillió liter 
benzint takaríthatnánk meg. Ez pedig 
évente körülbelül 700 millió liter 
üzemanyagot jelentene. Ezért a me
se, hogy az energiaválság miatt 
nincs elegendő benzinünk, nem 
más, mint szemenszedett hazugság. 
Tulajdonképpen technológiai meg
torpanásunkról van szó, amely au
tógyáraink egyeduralmi helyzetéből 
adódott. A Szövetségi Végrehajtó 
Tanács az idén öt-hat alkalommal 
tárgyalt tíz vagy tizenegy millió tonna 
kőolaj behozataláról, ahelyett, hogy 
arról tárgyalt volna, miként cserél
jük fel az autóipar jelenlegi technoló
giáját korszerű és racionális jármű
fajtára. Ezt már tíz évvel ezelőtt meg 
kellett volna tennie.

f lf lUHTHO
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Felvásárlási1 
mulasztások
A niái körzetben az idén 80 tonna 

búzát kellett volna felvásárolni, de 
ennek alig egyharmada került a si
lókba. A társadalmi-politikai szerve
zetek már többször foglalkoztak a 
felvásárlási helyzettel, de szinte 
eredménytelenül.

Tavaly sem volt jobb a helyzet: a 
niái körzethez tartozó tizenöt köz
ségben szintén 80 tonna búzát kel
lett volna felvásárolni, azután a rossz 
idő miatt a tervet felére csökkentet
ték, de ezt a 40 tonnát is csak nagy 
erőfeszítések árán sikerült biztosí
tani.

Úgy látszik, az idei felvásárláskor 
nem tanultak a tavalyi tapasztalatok
ból. Rossz volt az előkészítés. Azt 
sem tudják, hogy mekkora területen 
termett búza, mert a körzeti és köz
ségi nyilvántartás egészen mást mu
tat, mint a mezőgazdasági szerveze
tek papírjai. Azt is hangoztatják, 
hogy a felvásárlóknak nem kifizető
dő a munka, mert ők is, meg a pékek 
is veszítenek a búzán. Sokan azt 
állítják, hogy a felvásárlási eredmé
nyek jobbak lettek volna, ha a hely
színen, vagyis a földeken végezték 
volna az átvételt, de erre nem volt, 
vagy egyszerűen nem is kértek pénzt. 
Néhol hallani olyasmit is, hogy a 
földművesek hajlandók átadni a bú
zát, de csak akkor, ha megveszik 
tőlük a hizlalt jószágot is.

Úgy látszik, eme gondok miatt 
senki sem izgatja magát, mert az or
szág más tájairól kedvező hírek ér
keznek. Úgy gondolják: ha van a 
szomszédnak búzája, lesz nekünk

Lesz-e?

a u
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Nincsenek bevehetetlen várak

EGY KISLÁNY FOLYTATJA
A Népszínház barátságtalan és rosszul vi

lágított folyosóján szólít meg a „kislány”, 
aki jövőre szerez diplomát az újvidéki 

főiskolán.
Nyolc órára beszéltük meg, nem  igaz?

-  Igen -  mondom - ,  de most éppen egy fontos 
ülésre sietek. Gyere vissza tízre

Tíz óra. A riportalany bekopog az ajtón.
-  M egérkeztem.
-  Hűha! Most egy újabb ülésre vagyok hiva

talos.
-  Mit csináljak?
-  Találkozunk délidőben.
-  Pontosan délben?
-  Úgy valahogy.
-  Nem lesz több ülés?
-  Nem hiszem ...  remélem.

Pontosan délben kizavarjuk Árok Ferenc drá
maigazgatót az irodájából és leülünk. G YEN ES  
ZITA nagy szem ekkel körülnéz, majd m egkérdi:

Gyenes Zita

-  Sokat ültök?
-  Meglehetősen. Ez is színház.
-  Én ezt nem  akarom csinálni. A színésznek 

a színpadon a helye, nem  igaz?

-  A  színész ma tíz körömmel harcol a színhá
zért, Zita. A gond, a baj a gyötrődés mellénk 
szegődött. Nagyon sok energiát gyújts össze az 
utolsó esztendőben. Aztán mehetsz boldogságot 
hirdetni. Lassan majd rendet teszel magad kö
rül és ott folytatod, ahol mi abbahagyjuk, m ert...

— Ismerem a szöveget. Mi leszünk a „megvál
tó k ..."

-  Most pedig ismerkedjünk, jó?
-  Elmondhatom, hogy Horváth Emma osztály

főnök tanított m eg verset mondani. Ezek szerint 
világosan a tudtodra adtam, hogy szabadkai 
vagyok... egyáltalán Újvidéken mindenki sza
badkai egy kicsit. Szépek a versek, de engem  
a próza vonzott. Nagy örömmel szerepeltem  
Shakespeare Szentivánéji álom című darabjá
nak egyik jól sikerült jelenetében . . . é s  egyálta
lán boldogan „úsztam” a színpadon. A  döntés 
megszületett: színésznő lesz belőlem. Diplomás. 
Megbénultam, amikor megtudtam, hogy abban az 
esztendőben nem vesznek fel új hallgatókat a 
Színművészeti Főiskolán. Lógott az orrom, de 
természetesen nem  csüggedtem. Egyenesen a 
Gyermekszínházba vezetett az utam, ahol azon
nal felvettek. Nem lézengtem sokáig dologtala
nul. Én voltam Dorothy Frank Baum Óz varázs
lója című mesejátékában.

-  A  szabadkai Judy Garland.
-  Nincsen ebben semmi vicc, hallod-e?! Töb

ben azt mondták, hogy hasonlítok... ig e n .. . ha
sonlítok Judy Garlandra, de én önmagámra sze
retnék hasonlítani. A legérdekesebb arcomra. 
Mit is mondtam? Ó, igen ... Dorothy szerepe... 
nagy falat volt, de a rendező segítségével m eg
birkóztam a munka nehezebbjével. Voltam az
tán Flóra az ABC-várban...  stb ...  stb. Az alapo
zás tehát megtörtént és én a mély vízben nem  
m erültem el.

-  Mi történt a felvételin?
-  Sem m i különös. Azonnal felvettek Virág Mi

hály osztályába. Elmondtam egy monológot Mo- 
Itére A képzelt beteg című vígjátékából, néhány 
gyerm ekverset és állatmesét. Mit tudom é n ...  
nem  is voltam túlságosan lámpalázas. Jó az, ha 
az em ber izgalom nélkül vizsgázik?

-  Nagyon jó.
-  A  színészek azt mondják, hogy őrülten 

drukkolnak és néha idegnyugtatót vesznek be 
mielőtt a színre lépnek.

-  A  gondolkodó színész mindig tudja, hogy 
mit csinál.

-  Van ilyen?
-  Micsoda.
-  Gondolkodó színész. Az ösztön vezet ben

nünket, mondják többen. Én azt hiszem, hogy 
csak akkor v a g y o k ,  ha gondolkodok.

-  Milyen gondolatok környékeztek meg az el
múlt három esztendő alatt?

-  Nem könnyű az albérletben, ahol ötezer di
nárt fizetek a szobáért. Nem vagyok pesszimista. 
Ezzel a gonddal számolnom kellett, de hiszen 
éppen ötezer dinárt kapok ösztöndíj fejében. 
N o...  nem, n em ...  sohasem adtam fel. Nagy bűn 
az, ha az em ber az életnek csak a napos oldalán 
szeret sétálni?

-  Nem bűn, hanem erény.
-  Valóban olyan sokat ültök?
-  Valóban.
-  Van m ég kérdés?
-  Mi lesz tovább?

-  Voltak szerepeim. Szerepeltem Bem ard Shou! 
Pygmalionjában. Eliza a nagy szerepálom. Szo- 
phoklész Elektrájában majdnem gutaütést kap
tam, hiszen a szereppel nehezen azonosultarrí, 
de nagyon jó volt csinálni. V icces... a Tabarin- 
ban én voltam a K apitány ... nadrágban. Az év
záró vizsgán Schnitzler Körtáncában A fiatal- 
asszony és a fiatalúr maszkját kaptam.

-  Együtt van a csapat?
-  Nagyon. Toholyevity Bozsana, Banka Gab

riella, László Sándor, Banka János, Döbrei Dé
nes, Banka Lívia meg én nagyon hajtunk. Visz- 
szatérek most mindarra, amit beszélgetésünk 
elején m ondtam ... kissé meggondolatlanul 
mondtam. Mi tudjuk, hogy sokat várnak tőlünk, 
de nem  mi. . .  mi nem válthatjuk meg a világot, 
és -  ha van ilyen -  nem törölhetjük el a színházi 
válságot. Velünk nem  lehet egyszerre nagy ug
rásokat tenni és megváltoztatni a nagyközönség 
igényét. Sokan azt hiszik, hogy a főiskolás csak 
görög tragédiák és Shakespeare-szövegek tol
mácsolására vágyik. Óriási tévedés. Mindenütt 
ott len n i... mert nincsenek bevehetetlen várak- 
Én például alig várom, hogy szerepet kapjak egy 
jó zenés darabban.

-  Operettben?
-  Musicalben. Olyanokban, amilyeneket lát

tam.
-  Tetszett a mi rockoperánk?
-  A zöld hajú lány? Abban az előadásban csak 

a zene minősíthető valamire. Ma azonban Len
gyel Gabi muzsikája is divatjamúlt. Új rock
operát kellene íratni. Mondjam így, hogy n e~ 
k ü n k ?

-  Sokat szerepelsz a televízióban.
- Módjával. Elmondtam néhány verset. ■ ■ d-e 

felkarolt az Újvidéki Színház. Szerepeltem az 
Édes Anna című drámában és az Übü királyban■

-  Egyébként?
-  Olvasok. Főleg Hermann Hesse és Henry 

Miller regényeit lapozgatom felfokozott kíván
csisággal.

-  Nézed a Népszínház előadásait?
-  Hogyne.
-  Tetszenek?
-  Talán Bródy Sándor A tanítónő című szín

játéka volt a legegyszerűbb és legnagyszerűbb 
előadás az utóbbi esztendőkben. Ez a produkció 
őszinte volt és emberi. Nem akart „nagyot” Pr0' 
dukálni a gárda...  és ez az egyszerűség meg
kapott.

-  M erre tovább?
-  Tessék?
-  Melyik színházhoz szerződői?
-  Hol van még az a hó, amelyik jövőre esik le-
-  Szabadkán zenés darabokat is bemutatnak-
-  Tehát nekem Szabadkán a helyem .. ■ értem- 

Ha lesz a műsorban Tommy és E v ita ... akkor■■ ■ 
nem  tudom. Szeretem  a várost... Valóban olyan 
sokat ültök?

-  Erről jut eszembe. Szervusz... köszönöm a 
beszélgetést.

-  Hova rohansz?
-  Ü lésre...

BAR ÁC W S Zoltán

1984. augusztus 31-
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Az éneklő mesterember:

AKI A NÓTÁ t  s z e r e t i. ..
Aranymikrofon kellene...

-  Nincs utánpótlás a nótaénekesek körében. Tíz éw ei ezelőtt az Aranymikrofon versenyei 
gyakran a felszínre dobtak egy-egy tehetséges nótaénekest. Jó lenne Időnként valamilyen 
tehetségkutató versenyt rendezni -  mondja Molnár József.

A magunk részéről még hozzátehetjük, hogy az egykor oly népszerű Aranymlkrofon-vetél- 
kedők több tehetséges újságírót, riportert, műsorközlőt Is felfedeztek. Színész is lett az akkori 
vetélkedők díjazottjaiból. Valóban nem ártana valamilyen formában újjászervezni, vagy fel
támasztani az egykori versenyeket...

nótája, majd eléneklem. Egy-egy estén, ha úgy 
alakult, ötven nótát is elénekeltem.

z  asztalon hegedű és kották. Népdalok, 
nóták papírra írt halmaza. A házigazda 
ma is gyakorolt. Mindennap legalább 

e9Y órát szán a tanulásra és edzésre. Átadom 
neki 1983-ban megjelent nagylemezét. „Csak 
a nóta vigasztal meg" -  áll rajta. A zágrábi Jugo- 
ton adta ki, Schön Ignác és zenekara kíséri a le
mezen az énekest. Előtte, 1978-ban, megjelent 
e9y kislemeze is, amolyan próbaként: lesz-e 
keletje. Az első nagylemez bizonyítja: volt. A 
most elkészült és az év végéig a piacra kerülő 
njabb nagylemez pedig azt bizonyítja, hogy az 
említett nagylemez is elkelt.

Fiatalon kezdte...
Édesapámnak és édesanyámnak is jó az ének- 

nengja, tőlük örököltem az éneklés iránti szere
lte t. Nyolc éven át, egészen 15 éves koromig, 
hegedülni tanultam. Mégsem Iptt belőlem mu
zsikus. Szakmát tanultam, szabó lettem, tíz 
eve munkavezetőként dolgozom a szabadkai 
zeljeznlőar készruhagyárban. A nóta- és nép
daléneklés csak amolyan szórakozás. De szá
momra nagyon fontos, nagyon lényeges szóra
kozás...

Topolyán született, ott kezdett el énekelni az 
fjúsági klubban. Akkor táncdalokat. Később 

tettek az Aranymikrofon elnevezésű vetélkedők. 
Ekkor már mögötte tudhatta a katonaságot, 
széP szakmája volt, mások nevezték be a ver- 
Senyre. 1972-ben első lett, Aranymikrofont 
oyert. Két évvel korábban, a szabadkai Kultúr
otthon szervezésében Észak-Bácska legjobb 
dótaénekese lett. Ezek után immár elkerülhetet- 
onné vált, hogy az Újvidéki Rádió is felfigyeljen 

rá. Felvételre hívták. Ma közel száz rádiófelvé- 
® van mögötte, és mintegy hatvan dalt gyakran 
visszahall a rádióállomások műsorán.

A televízió már mostohábban bánik a magyar 
nótákkal és a nótaénekesekkel. Csupán évi két- 
"árom alkalommal készít felvételeket, illetve su
gároz nótaműsort. Pedig a rádióállomások 
Programja alighanem bizonyíthatja, hogy a kö
zönség részéről igenis mutatkozik bizonyos 
'gény.

Árról híres, hogy főleg új nótákat mutat be. 
Hazai és magyarországi szerzők dalai szerepel
e k  leginkább műsorán, így lemezein Is. Van 
u9y, hogy az idei nóta már az Idén felhangzik a 
rádióállomások műsorain. Ilyen volt például a 
ámeze címéül választott CSAK A NÓTA VI- 
GASZTAL MEG című dal is.

A saját stílus
Az elmondottak után elárulhatjuk, hogy az is- 

yort vajdasági énekesről, MOLNÁR Józsefről 
an ázó. Szabadkai kertes házában feleségével 

®s tizenéves lányaival együtt fogad bennünket, 
sztalán, a hegedű mellett, egy halom új nóta 
ever. 4 szerzők szeretnék, ha bemutatná őket. 
eki küldik el a friss szerzeményeket.
T Nokom is jó ez, mert így alakítottam ki saját 

a h USOrnat' dalok úgy válnak ismertté,
°9y  előadom Őket. Legutóbb hat nótát vettek 

s*alagra az Újvidéki Rádióban, az én előadá-

somban. Műsorom mintegy 90 százaléka új nó
tákból áll. És őszintén megmondom, jóleső ér
zés, ha az emberek ezekre a dalokra felfigyelnek 
-  meséli Molnár József.

Említettük már, hogy számára az éneklés 
csak amolyan mellékes foglalkozás. A belőle 
származó jövedelem sem számottevő. Mégis 
megkérdezzük: Megélhetne-e az éneklésből?

Megélhetnék belőle, de vállalnom kellene a 
vendéglőket, kocsmákat, az éjszakázásokat. És 
erre nem vagyok hajlandó. Az éneklés számom
ra nem is megélhetés, vagy pénz kérdése. Az

életemet szépíti meg a nóta, a mindennapi mun
ka, a rohanás mellett ez jelenti számomra a 
kikapcsolódást. Az életemet ma már nem tud
nám elképzelni a dalok nélkül. És az sem mellé
kes számomra, hogy szórakoztatni tudom az 
embereket, hogy örömet tudok szerezni nekik 
egy-egy dallal. Alkalmam volt néha éttermek
ben, vendéglőkben is énekelni. Volt úgy, hogy 
pénzt kínáltak egy-egy nótáért. Soha még nem 
fogadtam el egyetlen dinárt sem. Senkitől. Azt 
mondtam az Illetőnek, csukja be nyugodtan a 
bukszáját, és mondja meg, melyik a kedvenc

Molnár József ritkán lép fel nyilvánosan. Elő
fordul, hogy egy-egy rendezvényen, társakkal 
együtt énekel, vagy újévváráson szórakoztatja 
a közönséget. Munkája, munkahelyi elfoglaltsá
ga sem teszi lehetővé számára a gyakori fellé
pést. A családban kisebbik lánya, Melinda „ütött 
az apjára”. Szépen énekei, de apukával együtt 
majd csak néhány év múlva lép fel.

Szeretném, ha egyszer együtt énekelhetnék 
a lányommal. Ha mondjuk, felelgetős magyar 
népdalokat adhatnánk elő. Az Igazi örömet sze
rezne számomra -  mondja Molnár József.

Újabb nagylemeze, mint már említettük, az év 
végéig jelenik meg a Jugoton kiadásában. Mol
nár József ezen régi, ismert nótákat énekel. 
„Hogy ilyen lemezem is legyen" -  mondja. A bo-

augusztus 31.

rítón az áll majd, hogy VÖRÖS BORT ITTAM 
AZ ESTE. ..

NÉMETH János 

—

Egy kép a készülő lemez borítójáról. Molnár József és Lazar Malagurski tamburazenekara.
(Vicái Lajos felvétele)
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Az ohridi gyöngy nyomában

Mindig valódi a fénye?
AZ/— ű

z ohridi gyöngy nemcsak hazánkban ismert, 
országhatárainkon túl is nevet szerzett ma
gának. Igen kedvelik a nők. Fehérségével, 

fényével jól áll minden hajszínhez, minden tónusú 
arcbőrhöz, szinte minden ruhához illik, az estélyitől 
kezdve a sportos szabásúig. Szinte nincs nő, aki 
Ohridban járva ne vásárolna magának valamilyen 
itteni gyöngyből készült ékszert. A szép tó városá
ban a gyöngy szinte kínálja magát, nemcsak ék
szerüzletekben kapható, de az ajándékboltok mel
lett árusítják, már az órások is -  ki tudja, holnap 
talán ott lesz majd a piaci pultokon . . .  Egyszóval 
Ohridban a gyöngy mindenütt megvásárolható. 
Kérdés azonban, mit vesz valójában a vásárló. 
Mennyire igazi ohridi gyöngy az, amellyel kilép az 
üzletből, hiszen fehér fényű ékszernek valót ma már 
nemcsak az gyárt, aki érti a gyöngykészítés igazi 
titká t. . .

Krízisben a gyöngy
Ohridba a gyöngykészités tudománya Oroszor

szágból, a Kaszpi-tenger mellől érkezett. Egy bi
zonyos Jovo Subinovic orosz emigráns hozta ma
gával az eljárás tudományát. Az emulziókészítés 
tudományát. Ez az emulzió pedig az ohridi küsz 
(plaéica) nevű hal pikkelyeiből készül. Az orosz 
emigráns igen jó viszonyban volt az ohridi Filev 
és Talev családdal, rájuk hagyta a titkot. A Filev 
családában apáról fiúra szállt a mesterség, ma 
azonban már csak a legfiatalabb családtag, Pavel 
Filev foglalkozik gyöngykészítéssel. Mint mondja,

nem sokáig, amint diplomát szerez az orvosi fa
kultáson, itt hagyja a családi szakmát, ahogy bátyja, 
Nikola is tette korábban.

-  Krízisbe jutott az ohridi gyöngy -  mondja Pavel 
Filev. -  Gyöngy készítéssel szinte boldog-boldogta
lan foglalkozik, s ez nem szolgál a minőség ja
vára. Az ohridi gyöngyön ma bárki meggazda
godhat, nevet szerezhet magának, de hogy meny
nyire igazi ohridi gyöngyöt készít, az igazán kér
dés. Az biztos, hogy a mi családunkban van az emul
ziókészítés titka. Persze, megközelítőleg nagyjából 
mások is rájöttek néhány dologra, de hogy nem 
az igazira, az abból látszik, hogy az általuk 
készített gyöngy idővel fényét veszti, színe megko
pik. Speciális edényekben nagy mennyiségű nyers
anyagot tudunk tárolni, nálunk a minőség garan
tált. Nem, nem tömegvásárlók járnak hozzánk, 
hanem azok, akik hallottak már rólunk.

Az észert vásárló nők nem sokat vitáznak az ár 
körül, de rendszerint megkérdezik az eladótól, 
valódi ohridi gyöngy-e, amit vesznek? Az elárusítók 
nem sokat gondolkoznak, rávágják, hogy igen, 
s a vásárló elégedetten fizet. Az elégedettség azon
ban olykor nem sokáig tart, az ékszer elveszti 
fényét, kopik a színe, s a tulajdonos csalódottan 
veszi tudomásul, hogy hamisítványt vett.

Szlavcso llijevszki a gyöngykészítők fiatalabb 
gárdájához tartozik, ezzel a mesterséggel tizen
két éve foglalkozik. Üzlete Ohrid legforgalmasabb 
utcáján, a főutcán áll, s azt mondja, ő csak igazi 
gyöngyöket árul, s ezt üzlete falán reklámozza is:

-  A gyöngykészítés minden tudománya az emul
zióban rejlik. Az emulziónak 8-12 évig kell állnia,

Az ohridi küsz halacskát januárban és februárban halásszák. A pikkelyét megörlik, ebből emulzió
készül, majd később gyöngy.

Szlavcso llijevszki filigránüzletében is k a p h a tó  

ohridi gyöngy

minél tovább áll, annál jobb minőségű lesz a gyöngy- 
Igaz, hogy az eredeti vegyi képletét ennek a tu
dománynak a Filev és a Talev család őrzi, csak
hogy ma már nagyot lépett előre a tudomány, s 
az eljárásra más is rájöhet. Lehet, hogy csak
ugyan vannak olyanok, akik nincsenek teljesen 
tisztában az ohridi gyöngy készítésének egész fo
lyamatával, s mégis foglalkoznak vele, mégis jó 
pénzért árulják, amit készítenek -  mondja Szlavcso  
llijevszki.

Néhány tanács
Való igaz, hogy ma Ohridban olyanok is árul

nak gyöngyöt (órások, emléktárgykészítők), akik 
sohasem foglalkoztak gyöngykészítéssel. A vevő 
tanácstalan, ha megkérdi, igazi gyöngy-e, amit 
árulnak, mindig igenlő választ kap, ennek tehát 
nem hihet. Sokan abba az üzletbe fordulnak be, 
amelynek a legnagyobb a forgalma, úgy okoskodva, 
hogy ez nem lehet véletlen, ez lehet az a hely, ahol 
valódi ohridi gyöngyöt árulnak. Biztos támpont azon
ban ez sem lehet.

Végigjártuk az üzletsor ékszerüzleteit, ajándék
boltjait, megtudni: létezik-e olyan módszer, mellyel 
a vásárló megállapíthatná a helyszínen, hogy mit 
vásárol. Mindenütt azt válaszolták: nincs ilyen. 
Hallottuk azonban egy próbáról. A gyöngyszemet 
égő gyufa alá kell tartani, s ha a szem defor
málódik vagy a színe megsötétül, az biztos jele 
annak, hogy az ember hamisítványt tart a kezé
ben. Az igazi ohridi gyöngyről a kormot le lehet 
törölni, fényében, színében sem tesz kárt a láng- 
Ezzel az eljárással azonban a vásárló nem sokra 
megy. Egész sor üzletben kíséreltük megtenni ezt 
a próbát -  sehol sem engedték meg.

így csak néhány hasznos tanácsot tudunk adni 
azoknak a nőknek, akik kedvelik az ohridi gyön
gyöt. Elsősorban azt, vegyék le az ékszert, mielőtt 
tengervízben fürödnének. Vegyék le, ha hajat fes
tenek, kozmetikushoz mennek, mert ártanak neki a 
vegyszerek. Az ékszernek legyen külön, vattával 
bélelt doboza, melyben tartjuk. Mielőtt dobozába 
kerül, mindig mossuk meg langyos vízben. Ennyit 
mondhatunk. A leendő vásárlóknak pedig csak 
annyit: nem minden ohridi gyöngy ragyog igaz fény- 
nyel.

Jovan MIRCSESZKI

i 1984, augusztus 31 ■
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jukban. Ezeken a nyári szem inárium okon el- 
lyíthetik tudásukat, szakosíthatják m agu

kat -  az iskola program jában elm életi és 
gyakorlati oktatás egyaránt szerepel. Ebbe a 
munkába, a két ország közti m egállapodás  
értelm ében, m ár a kezdetekben H ollandia is 
bekapcsolódott.

tengerkutatás méregdrága, olyan luxus, 
am elyet csak  a nagy és gazdag  
országok engedhetnek m eg maguk- 

nak. A nagyobb, kom olyabb tervek pénzelé
sét, kivitelezését azonban m ég ők sem vállal
ják egyedül -  az a gyakorlat, hogy egy-egy  
naSy vállalkozás során több ország közösen  
yé£zi a kutatást. így van a nagyvilágban. 
Nem így nálunk.

A hazai tudom ány érdekközösségi, s ki 
|-udja m ég, milyen gátaktól fölaprózva csak  
kullog a fejlettek után -  nincs ereje lendü- 

re. valami nagyobbra, komolyra., Egyik  
ekt tengerkutatási intézetünkben például a 
c'rága behozatali m űszerek fele ott áll kihasz
nálatlanul, m ert nincs vegyszer, nincsenek al
katrészek . . .  D rágán fizetünk azért, hogy  
csak a behozatalra, szabadalm akra tám asz
kodtunk, hogy a behozatali gyártási eljá
rástól függünk. E zért a tévedésünkért való

an meg kell fizetnünk?
Szó sincs róla. De m a m ár késő. Ha csak  

icsit több figyelm et fordítottunk volna a ha- 
Zai lehetőségekre, m elyek igenis jelentősek és 
^őppet sem lebecsülendők, akkor nem  kul- 
ognánk m ások nyom ában, ott haladnánk egy 

v°nalban velük. Az a társadalom , m ely úgy vi- 
sz°nyul a tudom ányhoz, m int a mostoha- 
berek hez, m aga a bűnös, s ezért később  
drágán fizet.

A tengerkutatással m a nem  foglalkozhat 
egyetlen tudom ányág, egyetlen ágazat mű- 

ödési területe sem . Több szakterületet kö- 
z°sen érintő kutatásokra, kutatócsoportokra  

szükség. Olyan tudósegyüttesre, am ely
en lesz biológus, vegyész, m eteorológus, 

|e°lógus, s ki tudja, m ég milyen szakem ber. 
ajn°s, eZj a világon m ár bejáródott hozzá- 
ás nálunk m ég mindig nem  m egy sokak  

eJébe, jóllehet az interdiszciplináris kutatá- 
s°k alapjait híres zoológusunk Spiridon Bru- 
Slna csaknem  száz évvel ezelőtt fektette le.

A lendület évei és a 
MOHO-bizottság

Az Adria-kutatásnak hosszú és gazdag ha- 
áy°m ánya van. Új lendületet ez a m unka 
valamikor 1970-től kapott, am ikor elkészült 
az egész ország m inden köztársasága és a 
adom ánya által jóváhagyott fontos doku- 

pCntum, az A D RIA -K UTA TÁ S MAKRO- 
t áJEK TU M A . Ez a projektum  összesen 200 
udományágat kapcsolt be a m unkába, klasz- 

^*kus tudom ányágakat, de olyan újakat is, 
lnt mondjuk a m olekuláris biológia.
1971-ben a kutatás szolgálatába áll az Andri- 

a Alohorovicic hidrográfiai hajó -  haditen- 
gerészetünk jó érzékkel m inden kutatóinté
zetünknek szívesen rendelkezésére bocsátot- 
'"a- A hajó ésszerű kihasználása érdekében,

hajóutak egyeztetését végző bizottság ala
kult, m ely igen hatékonynak bizonyult. N em 
csak  azt a feladatot kapta, hogy egyeztesse, 
ki, m ikor, milyen kutatásra indulhat a hajó
val, hanem  hogy az optimális eredm ények  
érdekében a kutatási m ódszereket is egyez
tesse.

A testület első ülésére 1974 októberében a 
hajó fedélzetén került sor, innen kapta nép
szerű nevét is: MOHO-bizottság. A bizottság  
elnöke Zorán Vuéek fregattkapitány lett, s ez 
élete legszebb s egyben legnehezebb feladata.

Szóval: jól indult. A  kezdet több volt, mint 
biztató. Aztán jöttek  a m ár jól ism ert dolgok, 
m egalakultak a tudom ányügyi érdekközös
ségek a köztársaságokban, tartom ányokban, 
az am űgy is szegényes eszközök fölaprózód- 
tak. A nagy projektum , m ely együttes erőt, 
közös befektetést igényelt volna, a háttérbe  
szorult. A M OHO-bizottság azonban dolgo
zik. Szám os jelentős kutatóutat szervez, a 
kutatások egészen kielégítő választ adnak né
hány, a tengerszennyeződéssel kapcsolatos  
kérdésre. Mindez m indenekelőtt a haditen
gerészet, valam int a pirani és rovinji intézet 
érdem e.

Valahogy ugyanebben az időben a  spliti 
óceánográfiai és halászati intézet új kezde
m ényezéseket tesz Olaszország és Ju goszlá
via együttm űködésének bővítésére az Adriai
tenger védelm e érdekében. M int ism eretes, 
hazánk a legjobb halászterületeket olasz bér
lőknek adta ki fenékhálós halászatra. A bér
lőviszony helyébe harm inc év után az együtt
m űködés kerül, együttm űködés a  kutató
munkában. Jelen tős kutatásokra kerül sor, 
egészen új eljárással fölmérés készül az Adriai
tenger halállom ányáról -  szám ítógéprend
szer és precíz analitika segíti a kutatókat.

A  spliti kutatóintézet m ásik jelentős kez
dem ényezése a  halászati oktatóközpont alapí
tása a fejlődő országok számára.

Nyári halászati 
iskola

E gy ilyen oktatóközpont létrehozására az 
el nem  kötelezett országok colom bói csúcs- 
értekezletén hangzott el a kezdem ényezés. 
A szövetkező együttm űködés az el nem  kö
telezett országok között a halászat terén  
egyike volt am a célok m egvalósulásának, 
m elyek az el nem  kötelezettek korábbi össze
jöveteleit is kísérték: hogyan több élelm et 
biztosítani, hiszen a minőségi és olcsó élelem 
nek stratégiai fontossága van.

A spliti oktatóközpont keretében a Szövet
ségi V égrehajtó T anács m egbízásából N YÁ RI 
H A LÁ SZA TI ISK O LA  nyílt. Az iskolába há
rom havi továbbképzésre a fejlődő országok
ból olyan szakem berek jönnek, akikre a  ha
lászatban várnak majd feladatok szülőhazá

Segítünk önm agunkon és segítünk m ások
nak. Splitben sárga, barna vagy fehér bőrű  
idegeneket látni m a m ár nem  szám ít újdon
ságnak. N yaranta érkeznek az intézetbe fiúk 
és lányok, hogy elm élyítsék, új ism eretekkel 
gazdagítsák eddigi halászati tudásukat.

B ekapcsolódtunk hát e  téren  is a nem zet
közi folyam atokba, a tengerkutatásba, annak  
kutatásába, m iként lehetséges az Adria kin
cseinek az eddiginél szélesebb körű kiak
názása, hasznosítása. S ez pozitív. A baj ott 
van, hogy tettük  m indezt behozatali technoló
giával. S annyi berendezés, m űszer, fölszere
lés m ellett, am ennyit ki-ki beszerzett m agá
nak, m ég m a sincs egy hatékony halász
flottánk, m ely tápdús és olcsó élelem m el, 
hallal látna el bennünket! Ha tudjuk, hogy a 
világszerte ism ert legjobb halászterületek ép
pen azon országok partjai m ellett fekszenek, 
am elyeknek m i segítséget nyújtunk (Ghána 
például), akkor ez a  helyzet teljesen érth etet
len . . .

A világ óceánjait hat halászati zónára osz
tották, a halászatot ezek m indegyikében kü
lön konvenciók szabályozzák. M aradtak m ég  
olyan körzetek, m elyek gazdagok halban, 
csak  ratifikálnunk kellene egy-egy ilyen 
m egállapodást, hogy mi is jogot szerezzünk a 
halászatra. M égsem  vágunk neki az óceánok
nak. Az óceáni halászat m int igény, szükség
let, negyven éve nálunk jóform án csak  pa
píron él. Hogy pénzünk nincs rá, aligha le
het elfogadható m agyarázat. A  halbehoza
talért ugyancsak devizával fizetünk, s a be
hozatalra költött pénzből idáig m ár kom oly  
flottánk lehetne . . :  De térjünk vissza hazai 
vizekre. A tudom ány vizeire.

Rögös út
Az A dria-kutatás m a egyre drágább, egyre  

nehezebb. Egyetlen tengervíz-analízis csak  
annak m egállapítása érdekében, hogy m ennyi 
fém et és peszticidet tartalm az, több százezer 
régi dinár -  a behozatali vegyszerek miatt. 
A m űszerek, berendezések m esés összegeket 
érnek. Egyik  intézetünkben egy drága, igen  
korszerű spektrofotom éter két éve áll a labo
ratórium ban, ki sincs csom agolva, m ert nincs  
hozzá poropán. Eddig elem zések százát és 
százát végezhette volna e l . . .

Hat-hét évvel ezelőtt a ljubljanai Jo 2 e f Ste- 
fan intézetben alkalm am  volt m egism erkedni 
egy hazai elektrom os analízisre készült m ű
szer prototípusával -  a víz- és levegőanalí
zis területén eddig elképzelhetetlen lehetősé
gek et kínált. Szerzői környezetellenőrző ál
lom ásnak nevezték el, s egész sor régi beren
dezést helyettesíthetett volna. De nem  helyet
tesített. Hogy mi lesz a sorsa arra m ég a 
legilletékesebbek is csak a vállukat vono- 
gatják. A hazai m űszer évek óta ott áll. S mi 
ugyanezekben az években hasonló m űszerek
re költöttük a dollárt, a m á rk á t. . .

R ögös út az Adria-kutatás.
S hogy ilyen rögös, a m i hibánk.

M iroljub SOM BORAC
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A város búcsúzik a nyártól
bánáti „fővárosnak” ma
holnap százezer lakosa 
lesz. Belgrád, Újvidék és 

Kíkinda felől közelíthető meg a 
hajdani Becskerek, az a város, 
amely a régmúltban Becse telepü
léstől kapta a nevét. Zrenjanin ma 
szabályos nagyváros maradandó 
műemlékekkel, mert az idő rostá
ján elhullik mindaz, ami csúnya 
és haszontalan. Ma a macskaköves 
utcák még felveszik a versenyt 
a sima aszfalttal, de azt jósolják, 
hogy Zrenjanin a századfordulón 
civilizált és életképes -  minden
képpen modem -  vezérlő csillaga 
lesz a bánáti síkság megszállói
nak.

A nyár a Bega-parton tikkadt és 
gyümölcsöt érlelő. Az újjáépítés 
készsége azonban nem tagadható, 
mert a problémákat „ollóba” fog
ták. Az ember munkálkodik a tá 
jon és a napsugaras utcákon szor
gos kezek gyorsítják fel a munka 
ütemét, hiszen a múltra csak úgy 
szabad visszanézni, mint egy pok
rócba csavart beteg öregemberre.

Hát mi újság a romantikus Be
ga-parton?

Három tó 
városa

Az emberek vonzódnak a szép 
településekhez. Közhelyként hang
zik mindez, de a Bega-partiak sze
retnék, ha éppen a „büdös” folyót 
zaboláznák meg végre, hiszen a 
vízben elpusztult az utolsó ponty 
is. Zrenjanin a hidak városa. A 
Bega pedig „műemlék”. Össze
mossa a századokat és megesketi 
az egymást soha nem ismerő nem
zedékeket, mert egy meséje a fo
lyóról mindenkinek van. A Bega 
most alaposan megrövidült, tehát 
a folyó húzta a rövidebbet. Három  
szép tő terül majd el a város szi
gorú központjában. A gátak építé
se megkezdődött. Az egyik tó part
ján a horgászoknak biztosítanak 
helyet, tehát lesz halastó. A m á
sikat a fürdőzők vehetik igénybe. 
A harmadik tó a sportolóknak ad 
edzési és versenylehetőséget. A ta
vak közötti gátakon járda lesz. 
híd a Nagyhíd sorsára jut. Ez a 
Sokan attól tartottak, hogy a Kis

ír

híd a Nagyhíd sorsára jut. Ez a 
híd ugyanis a rozsdatemetőben 
végezte földi pályafutását. Hát er
ről beszélnek ma a város polgárai, 
de kissé gyanakodva nézik a kot
rógépeket, az idősebbek azokat az 
időket siratják amikor tízkilós 
harcsákat vetettek a szárazra a 
szerencsés horgászok.

A Bega megkapja a „tiszta” ru
hát. Viselje egészséggel.

A múzsák 
ébredése

A város főterén nagy a sürgés
forgás. A színháztól Thalia nyár
időben sem pártolt el. Azt mond
ják a Bega-partiak, hogy „van is
tennő” -  vagyis Thalia - ,  mert a 
kopott épületet annak rendje és 
módja szerint átsminkelik az épí
tővállalat dolgozói. Az optimisták 
azt vallják, hogy őszidőben a kö
zönség ismét bevándorolhat a 
nagyterembe, amelynek patinájá
hoz egy ujjal sem nyúltak. Csak 
a „pakolás” változik. Ugyanakkor 
beszámolhatunk arról is, hogy a 
bábszínház lelkes együttese figye
lemre méltó sikerrel szerepelt a ái- 
beniki országos fesztiválon. Sok 
tapsot és elismerést kapott a Jo- 
sif Marinkovié kórus a niái vetél
kedőn, ahol minden esztendőben 
a legjobbak vizsgáznak. A zrenja- 
nini dalnokok derekasan helytáll
tak az erős mezőnyben, hiszen a 
szervezők a versenyre meghívták 
a szovjetek, a görögök, a bolgárok, 
a norvégok, a németek és a cseh
szlovákok egy-egy képviselőjét. 
Csak felsőfokon métathatjuk a 
zrenjaniniakat, akik Slobodan 
Bursaé vezetésével tovább öregbí
tették a bánáti város kórusművé
szetének amúgy is jó hírnevét.

Az 1984. ZRENJANINI NYÁR 
rendezvénysorozat még tart. A 
műsorban fellépett Ljuba Tadié 
színművész. Hallhatta-láthatta  
a közönség Petar Kralj monodrá
máját. Végre színpadot kaptak a 
helyi együttesek is. A Madácz Szín
ház is bemutatta a Huszonnégy 
szál vörös rózsa című vígjátékot, 
és ha már a lelkes társulatnál tar
tunk, akkor írjuk le, hogy a gárda 
a közeljövőben bemutatja Eugen 
O’Neill Utazás az éjszakába című 
drámáját. A zrenjanini mozik mű
sora csapnivaló, állítják azok, 
akik úgy képzelik, hogy a Banat- 
film egyenesen Hollywoodból, 
Londonból vagy éppen Párizsból 
kapja a filmtekercseket. Az ember 
azzal manipulál, amit a jugoszláv 
forgalmazók megvásároltak és a 
YU-mozisok ízlése ugyancsak fur
csa, de az is lehet, hogy üres a 
kassza. A Bega-partiak sóhajtoz
nak: -  A zrenjanini utcák félel
metesen sötétek és ráadásul még 
rémfilmekkel is rémisztgetnek 
bennünket...

John Forsythe 
Zrenjaninban
A város színes és izgalmas múlt

ja felett őrködő kortárs feltárta 
titkait. (Lám-lám, mire jó aZ 
uborkaszezon?!) Az ifjabb nemze
dék végre tudomást szerezhetett
arról a csekélységről, hogy Zre
njanin és környéke valamikor a 
nyugati filmesek Mekkája volt- 
A bánáti metropolisban megfor
dult Anthony Quinn, Curd Jür- 
gens, Steve Reeves, Rossana Schiaf' 
fino , Silvana Mangano, Anionéi- 
la Lualdi és még sokan-sokan má
sok. Silvana Manganónak nem íz
lett, a bánáti égtáj: dühösen távo
lította el az érdeklődőket. Steve 
Reeves nem engedte magát lefény
képezni. A bájos Antonella Luaté1 
mindig édesanyja társaságában 
mutatkozott és igen jólnevelt kis
lány benyomását keltette. Curo 
Jürgens barátságosan osztogat*-3 
az autogramokat és szívesen el
beszélgetett az újságírókkal- 
fényképezőkgépektől sem irtózott- 
Anthony Quinn nyáridőben sem 
vette le magáról a meleg bunda 
Csapzottan és verejtékben fürőd- 
ve összpontosított az árnyékban 
egy-egy újabb jelenés előtt, me
séli a krónikás. A város az ötvene 
esztendőkben lepte meg vendég
szeretetével az amerikai, az arlf>°f 
és az olasz filmeseket. Akkortól 
tervezték, hogy a város környék6®' 
felépítik az első vajdasági fim1' 
gyárat, de aztán az újvidéki Ne° 
planta javára billent a mérleg-

Ma -  a múltat idézzük -  a le£' 
nagyobb szenzáció mégis az, hog> 
a városban tartózkodott John Főt" 
sythe úr is, aki a DUBROVSKI m 
mű filmben vállalt szerepet. Egy 
„igazi” férfi lépkedett a cári oro 
szók földjén és a rendező épp® 
John Forsythe tehetségére biz 
a forgatókönyvben felvázolt fUf"_ 
rát. 1958 nyarán az akkor még f* 
tál John Forsythe bevonult az éc 
kai kastélyba, ahol -  mesélik -  j* 
gyón kellemesen érezte magát ;! 
gyük hozzá: Rossana Schiaffm 
volt a partnernője. John Forsy* 
akkor harmincöt vagy negyve 
esztendős lehetett. Elsőrangú a ^  
rakció, nem igaz? Ünnep a vár° , 
b án ... felejthetetlen festa, m® 
a statisztákat zrenjanini P °  ¿ rj 
rokból toborozták össze. 
kastély lakosztályaiban és a par 
bán folyt a felvételezés.

A fiatal J o h n  F o r s y t h e  köz^  ̂
l e n  hangnemben e l b e s z é lg e t e t t

érdeklődőkkel, de nem  hagyó *-1 
u tók k o rra  „fa lre n g e tő ” m o n d á s  
kát, m ert a szín észek  egyik  e 
nye a szerénység. K ö rü lb e lü l egr 
hó n ap ig  v o lt a város vendége- .

A ■ szemtanúk állítása szer  ̂
Forsythe éjnek idején elhagy*®, 
Vojvodina-szállót és hosszú se 
kát tett az elnéptelenedett k 
zón. Szemügyre vette a kiraka 
kát. Pózmentesen és feltűnés n 
kül adta le a rendeléseket a P1

1984. augusztus31.



21

céreknek. Szerette a csevapot, a 
Piyeszkavicát — a hamburgere 
emlékeztette a éaöaki szilvát, de 
w é p p e i  a borban megfürde

t i  ősziét, amelynek a recept- 
| t is magával vitte. Ma azt mond- 
, az úr, hogy Zrenjanin város mé- 
yen belevésődött az emlékezeté- 
e és sohasem felejti el az őszin- 
e barátokat, akikkel összehozta 

? véletlen. Talán szóljunk arról is, 
°,SY az amerikai sztár több fest

ményt vásárolt Wanyek Tivadar
éi, a bánáti róna mágusától. A fest

mények minden bizonnyal ott lóg- 
ak Beverly Hill’s-i villájának 

e§yik falán.
TTa 1! Sek és Pofonok. A DINASZ- 
, (Denver) tetszhet vagy nem 
etszhet. Nem tagadjuk a mese 
ogyatékosságait, de a Dinasztiá
ik vitathatatlanul nagy közön- 
gsikere van. A történet fősze- 

êPlője pedig John Forsythe, aki 
gykor a zrenjanini utcán csavar

góit. Most visszalopódzott az eme- 
s és földszintes házakba. A kép- 

^y fseg itség éve l.
^obol logikusan az következik, 

égy Zrenjaninban sokan nézik 
Dinasztiát, hiszen John Forsythe 

8y kissé zrenjanini is.

dővel ezelőtt „szentelte fel” azo
kat a szalámirudakat, amelyek ma 
az érdeklődés központjában forog
nak. Szalámi: mi van abban? Ép
pen erről van szó. Mi van abban 
a bizonyos szalámiban? Libahús, 
értjük egymást?, libahús. Most pe
dig fokozzuk az izgalmat: a vilá
gon egyedül Branko Markovié 
mérnöknek sikerült a libahúst ily- 
képpen tárolni, ha úgy tetszik: 
megszelídíteni. Volt a mérnöknek 
egy farmja, amelyen mintegy száz 
darab tömött liba sorsa felett ítél
kezett. Svájcban beszerzett se
lyembélbe tömte az ízletes hús
darabokat, majd az értékes „tró
feát” meghempergette a fűrész
porban. A szalámi hamarosan ju
bilál. Negyed évszázados lesz, de 
ilyen esetben a „nagy zaba” el
marad, mert a mérnök elviszi félt
ve őrzött rudait Londonba, ahol 
aztán verifikálják a világcsúcsot.

Biztosra vesszük, hogy abból a 
szalámiból mi nem eszünk.

s o d l a g o s .  Ha valóban így érzik 
a sportolók, hogy a pénz nem 
egyedüli függvénye az eredmé
nyességnek, akkor le a kalappal 
előttük, és tegyük közzé a nyilat
kozatukat az ország valamennyi 
sa j tótermékében.

Talán ejtsünk néhány szót a zre
njanini labdarúgókról. Visszatért 
a csapathoz Pálfy Béla, aki évekig 
edzősködött Izraelben, Görögor
szágban, de vezette a tuzlai Slo- 
bodát és besegítette az első osz
tályba a PriStinát. A Proleter az új 
idényben nem „erősítette” fel a 
csapatot idegenlégiósokkal. Nem 
csődítette a Bega-parti városba a 
másutt szégyent vallott és a kis- 
padra kényszerült labadarúgókat. 
A város szurkolótábora bizalmat 
szavazott a zrenjanini -  ha úgy 
tetszik: bánáti -  gyerekeknek. 
Van ebben valami varázs, nem 
igaz? Nem titkoljuk, hogy az utol
só mondatokat a szabadkai Spar
tacus vezetőségének címeztük...

Olimpiai 
bajnokok

Szalámi az 
örökké

valóságnak
e an az uborkaszezonnak még 
lnt-oSzenzációÍa - A zrenjaniniak 
, -, Patriota büszkeséggel vall
va o °® 7 egyik polgáruk előbb 
fél u k bekerülhet a Guinnes- 
g e rekordok könyvébe, hiszen 

* * 0  Markovié mérnök világ
ról ra f°r. Néhány rúd szalámi
mé Van szó A nemzetközi tudo- 

nyos intézetek tagja 25 eszten

A város sportközvéleménye 
büszke az elődökre. Ambrózi Ká
rolyra, Balla Lászlóra, Lóczi Vil
mosra, Simiére és a többiekre, 
akik Zrenjanint a „sportok váro
sává” avatták. Ma három új olim
piai érmest tartanak nyilván Zre
njaninban. Milorad Stanulov -  
a piszkos folyó bajnoka -  bronz
érmet nyert a csodálatos Los An- 
geles-i versenyen. Jovica Elezo- 
vié és Momir Rnié az aranycsapat 
tagja, hiszen a kézilabdázók is fel- 
állhattak a dobogó legmagasabb 
fokára. Az érdemes sportolók ma 
azt hangoztatják, hogy jó eredmé
nyek eléréséhez kitartásra és lel
kesedésre -  mi több: hazaszeretet
re -  van szükség. A pénz m á 

Nem hallgathatjuk el, hogy Zre
njaninban sem ül tétlenül az Elek- 
trovojvodina. Mintegy 12 000 adós
tól vonta meg az áramot. Megsza
vazták a helyi járulékot a kórház 
építésére. Vannak gondok és van
nak bajok. Sok a panasz a házke- 
zelőségekre. A város kimondha
tatlanul piszkos, drága a piac stb. 
Az ember az írás végén elfárad és 
csak most döbben rá, hogy néhány 
„ügy” elkerülte a figyelmét. Igye
keztünk feltérképezni egy várost 
a napsütésben. Zrenjanin ma őszin
tén mutogatja magát és a hírek 
széles körben gyűrűznek. Mi csak 
néhányról számoltunk b e ...

BARÁCIUS Zoltán

xV A R o n

t e e r

Meg kell őrizni az állatállo
mányt.
Akire én gondolok azt is?!

Külföldön sem fenékig tejfel. 
Nem. Ott a fenéken rúgás van.

A dolgozók életszínvonalának 
megőrzése.
Ezt? Ugyan, ne toljanak ki vele!

Javult a közellátás.
Igen, a jövő évihez képest.

Kevés az színész. 
S az sem.

A VÁGÓHÍDON A TISZAPART MOTEL TEREM A MENTA

kerül...
Erősítsd a zajt, hogy még a bácskaiak 

is hallják...
■Ha így haladunk, lassan „mentaliá- 

dét” szervezünk!

augusztus 31. íT ff lN >



22

Szabadkai rendőrségi történetek (III.)

Hős vagyok, ha berúgok
gyik este nyolc óra tájban a Kér lakóte
lep melletti szeméttelepre hívják a rend
őrséget. Ide öntözik a közeli téglagyár

ból a téglatörmeléket, s ezt szokták az emberek 
válogatni, elvinni a javát. Csak ezúttal a gazdát
lan téglának két gazdája is akadt.

Két család egész délután gyűjtötte a java 
tégladarabokat. Amikor azonban m ár felpakol
tak a teherautóra, megjelent két részeg fiatal
ember (ott laknak a téglagyárban), s azt mond
ták, hogy az általuk gyűjtött téglát rakták fel, 
fizessenek a munkájukért, akkor vihetik. Köz
refogták a teherautót és verekedéssel fenyege
tőztek. Azt mondták, egész délelőtt szedték a 
téglát, azután elmentek lepihenni egy kicsit, s 
mire visszajöttek, az általuk gyűjtött tégla fenn 
volt a mások teherautóján...

A rendőrök számára gyorsan világossá válik a 
két részeg téglagyári fiatal „munkamódszere”. 
Összeszednek valamennyi téglát és aztán vár
nak. Amikor látják, hogy valaki gyűjt, a felpa
kolás után megjelennek és pénzt követelnek, 
mert úgymond az ő téglájuk egy részét is felrak
ták- Ha az ember egyedül van, ijedősebb, vagy 
gyengébbnek érzi magát, esetleg nem akar ve
szekedni, ad nekik néhány száz dinárt, azt bol
dogan elisszák. így jutnak munka nélkül pénz
hez.

A rendőr végszava: „Ha máskor téglát gyűjte- 
tek, vagy vigyétek el, vagy vigyázzatok rá, de 
többet miattatok itt ne legyen dolgunk. ”

A két részeg fiatal sűrű hajlongás közepette, 
egymást támogatva tűnik el lassan a sötétben...

Pénteken délután hatkor a kelebiai úton levő 
Seri bar kocsmába hívják a rendőröket „vereke
dés készül” megindoklással. Mire elmentek tele
fonálni, s odaértünk, már minden lezajlott. A 
pincérnő, a gazdaasszony és szemtanúk mesélik:

-  K. F. Tibor itt ivott, de mivel jócskán részeg 
volt, a pincémő nem akart neki több italt adni. 
Lekurvázta a pincérnőt, maga akarta elvenni az 
italt és közben adott egy nyaklevest az útjába 
álló pincémőnek. Erre bejött a gazdaasszony, 
azt is lekurvázta és lőkdösni kezdte, mire ő egy 
keze ügyébe kerülő üveggel fejbe vágta.

Aztán a rendbontót kituszkolták, az meg fel
ült a kerékpárjára és mint aki jól végezte dolgát, 
hazafelé indult. Isten véled, édes Piroskám ... 
bömböli a zenegép.

A rendőrautó Kelebia határánál érte utol az 
úton cikk-cakkban kerékpározó, vérző fejű ká
véházi hőst. Nem kellett neki bevezetőt monda
ni. Minden világos volt számára:

-  Tudom, hogy engem keresnek. Hol hagyjam 
a biciklit?

A rendőr nem állja meg, hogy ne kérdezze:
-  Ilyen erős, tagbaszakadt fiatalember, és pin- 

cém ők verésével hősködik?

Tibor két tántorgás között egy vállrándítással 
válaszol. Aztán a rendőrautó a kórház felé veszi 
útját, ahol majd megvizsgálják fejsérülését. 
Egyre tiltakozik, dörömböl is útközben, hogy 
nem akar a kórházba menni.

Az ügyeletes orvos megnézi a mostmár igen
csak fájó fejet:

-  Egy kapoccsal összeakasztjuk és minden 
rendben lesz...

„Hősünket” mintha darázs csípte volna meg:
-  Azt nem! Nem és nem! Az fájni fog! 'Azt 

nem akarom!
Hiába próbálják rábeszélni a rendőrök, hogy 

a saját érdeke, meg nem is fog annyira fájni, 
mint gondolja.

-  Saját javamra van? Az lett volna a saját ja
vamra, ha az a kurva nem vág fejbe. Agyon
ütöm, ha húsz évet is kapok érte -  tör ki belőle 
ismét a hős. De a varrást nem vállalja. Aláírja, 
hogy visszautasítja az orvosi segítséget.

-  Tetalpánt adjunk? -  kérdezi az orvos.
-  Az mi?
-  Vérmérgezés elleni injekció.
-  Azt lehet. Az nem fáj. ,
K. F. Tibor utána a rendőrségi „különszobá- 

ban” gondolkodhatott 8 órát, a többi meg a sza
bálysértési bíró dolga lesz.

Délután fél hat tájban a kisboszniai Arany
fácán vendéglőben kéri a rendőrautót a helyi 
rendőr, hogy behozzon Szabadkára egy fenegye
reket. Berúgott és kezdte szétverni a berende
zést.

Sefir M. 24 éves idénymunkás siralmas lát
ványt nyújt. Borotválatlan arccal, szakadt, vé
res ingben, összepisált nadrágban alig ált a 
lábán.

Az őrszobán elmondja bánatát:
-  Nem rosszindulatból csinálom én ezt. Ez az 

első eset, hogy berúgtam és ilyesmit csináltam. 
Elhagyott a feleségem, magával vitte a négyéves 
kislányunkat, az az én bánatom. Délelőtt megit
tam úgy fél liter pálinkát, délután meg három  
üveg sört a kocsmában.

Reggel ezer dinárral indult el otthonról, s 
amikor kipakolja a zsebeit, úgy 300 dinár van 
még nála. A többit leöntötte.

Néhány órát a belül kilincs nélküli szobában 
tölt, majd szép csendesen hazaindul. Később 
megtudjuk: haza is ért, de a kocsmába nem for
dult be. Neki is lesz egy jelenése a szabálysértési 
bírónál. Meg nyilván a kocsma személyzetének 
is, hiszen részegen kiszolgálták sörrel...

„Hárman összeverekedtek” -  jelentik vasár
nap hajnali egy órakor a kisboszniai A r a n y fá 
c á n  vendéglőből. Itt forgalmas hétvégéje van 
a rendőrségnek.

Az út üres, a rendőrautó pedig fürge, így 
néhány perc elteltével már a helyszínen va
gyunk. A- verekedők már szétrebbentek, mert 
amíg a kiszolgálónő elment a telefonig...

Iván M., Ilija P. és N. Mihály egy asztalnál ül
dögéltek iszogattak. Összeszólalkoztak, majd 
Iván M. az asztalra öntötte az italukat, kezével 
elkezdte csapkodni az asztalt, imigyen felszólít
va barátait:

-  Válasszatok, melyik kezemet akarjátok. Két 
kezem van, egyet-egyet kaptok! Na válasszatok 
már, melyik kezemmel adjak!

Mivel barátai nem választottak, hanem in
kább csittítani próbálták, hát szétcsapott kö
zöttük úgy, hogy az egyik leborult székestől-

Iván M. a falu fenegyereke. Könnyen jár a 
keze. Senki sem akar ujjat húzni vele. Mik°r 
a rendőr először megkérdezi a szemtanúkat, 
hogy mi történt, mindenki hallgat. Ne szól) 
szám, nem fáj fejem. „Természetesen” a kocsma 
előtt állók közül sem látta senki, hogy merre 
mentek. Csak azt tudják, hogy hol laknak..

Ilija P .-t az utcán, hazafelé menet érjük utol-
-  Összeszólalkoztunk. Én, hogy kaptam- 

Hogy engem megütött? Nem. Egyáltalán nem 
emlékszem ilyesmire! Amikor láttam, hogy 
csap, ösztönszerűen félreugrottam. C s a p o t t  fe
lém, de nem ért el.

-  Akkor mitől piros az arca?
-  Talán mert ittam. Nem félek én. Ha elér 

volna, biztosan visszaütök.

N. Mihály már ingestől alszik otthon. Felesége 
riadtan nyit ajtót. Nem szokott Misi a kocsmába 
járni, most is minek ment el a szomszéddal-• •

A rendőr nagy nehezen felébreszti. Hogy 0 
megütötte valaki a kocsmában? Nem. Vitatkoz 
tak, de őt senki sem ütötte meg. Olyan részeg, 
hogy céltalan tovább faggatni. Majd a szabály
sértési-bírónál elmondja, hogy talán a léghuzat 
tói borult fel székestől?

Iván M. nincs sehol. Elnyelte a kisboszniai sö
tétség. De van egy út, az iskola mellett, ahol a 
legények hagyományosan megvárják azoka > 
akikkel még a kocsma után „elszámolni val 
juk” van.

Itt látunk két imbolygó alakot. Az egyik a 
rendőrautót (elég későn) felismerve beugrik 
kukoricásba s onnan les ki. Iván M. az, aki 
Kisboszniában nagyon sokan félnek.

A rendőr szavára kijön a k u k o r i c á s b ó l .  H o g y  

ő verekedett? Isten ments! Őneki adtak egye ’ 
hogy attól elesett.



m~H^a ^  me£csaP°k valakit, az nem szokott 
ê^ e*ni ~ m°ndja magabiztosan. -  N. 

1 ly behúzott nekem egyet, lefeküdtem mint 
egy malac.

~ a kukoricásnál azért vártad, hogy ezt a 
számlát kiegyenlítsétek?

~ Nem. Mentem hazafelé.
Mér bújtál el előlünk, ha nem vagy bűnös? 

rö ... em bújtam én el. Csak tudja, egész nap só
zok, aztán nem akartam itt az út közepén in

tézni a dolgomat...
g .^ .^ s^ lg ^ é s  befejeztével Iván M. hazaindult. 
eát Se íuto«  megállni és elintézni azt a dol- 
c ŝ^am'ért állítólag hirtelen beugrott a kukori-

Ivâ  j ° CSma’ szemtanúk egyöntetűen állítják: 
t n nem esett el- Miután kijózanodott, biz- 
íelfü e*®ondotk°dhatott még valamiről: egy év 
sá úggesztett börtöne van. Ha azt is garázdá
im i rt ^apta, akkor ez a verekedés nagyon drá- 
ga lesz neki.

rendőrség központi ügyeletének több dol- 
jejZ ía *s Panaszkodott, hogy az utcán véres fej- 
j ,. „ vd (esetleg részeg) embernek „nincs gaz- 
v ?a ' ^  Polgárok értesítik a rendőrséget, de mi
ni van szó, a mentókocsinak kell men-

“ e, hogy orvoshoz vigye. De az nem mindig 
te különösen amikor Milivoj M. az ügyele- 

ocsielosztó. „Biztosan részeg, nem a mi dol- 
■ vigyétek ti” -  mondja a rendőröknek, és 

0| e8 káromkodik hozzá egy cifrát. Előfordult 
kit«*1 *S’ a rendőrök győzködését azzal sza-

ta félbe, hogy letette a telefont.

~ é r t e t t  rendőri hiúság -  gondoltam. De 
u áh az események megcáfoltak.

tef f°m^at0n este kilenckor cseng a rendőrségi 
üevAK*1 ^ k ováról telefonálnak Milivoj S. 

gy ben. Háromszor hívták, félóránként a mentő- 
°mást, de nem hajlandók kijönni a betegért. 

ugyeletes rendőrtiszt felhívja a mentőállo- 
tó M- ^ 'csoc*a véletlen, az ügyeletes kocsielosz- 

ilivoj M.! Válasza a rendőrségnek:

k ~ Már tegnap reggel óta panaszai vannak a 
e egnek, miért nem ment a helyi orvoshoz?
~ Dehát most segítségre van szüksége.
~ Nem megyünk ki.

furof^ 8 S°*í m‘nc*ent látott rendőrtiszt arcára is 
éDnSa kifejezés ül ekkora embertelenség láttán  

? en azok részéről, akiknek segíteniük kell. 
kö J f ndörnek nem marad más hátra: felhívja a 
¡j tájékoztatási és megfigyelési központ
lye 0Sét' ^ nnak hátha nagyobb a tekinté- 
hats ^  ®®^~ös telefon mögött ülő elvtárs hívása 
fel SOsabb volt. Milivoj megígérte: ha egy kicsit 
ki fo rd u ln a k  a sürgős esetektől a kocsik, ki- 

Uid egyet Békovára.

^Megdöbbentő. Senki sem veszi zokon, ha a 
SÖk az indokolatlan hívásokat megfizette- 

ö ’ . e Vajon rendjén van-e, hogy egy egészség- 
szük te° r i k u s  határozza meg, mennyire van 

ságe egy betegnek segítségre?

MISKOLCZI József

j j J ^ ’etkező számunkban: Részegek a kormány-

KÓPÉ
VILÁGSZÍNHÁZA

Milyen egy jó estély?
Olyan, hogy a jóbarát és Ismerős - d e  fő

leg azoknak neje őnagysága -  frászt kapjon 
utána az Irigységtől.

Újabban -  egy erre specializált cég segít
ségével -  nemcsak utána, de esetleg alatta 
Is.

Ez az LTD ugyanis boszorkányt kölcsönöz 
az arra rászorulóknak, dögunalom elkerülé
se végett:

Hideg tál boszorkánnyal!... Ha valakinek 
ez sem elég cuki, az maradjon otthon. Vagy 
még odébb.

Egy jó l időzített boszorkány másfél siker 
(más fél, ml fizetjük).

Nem olcsó mulatság. 400 dollárba kerül 
egy boszorkodás, boszorlás, boszkúra.

Jelenetünk a rémjáték kategórába tartozik, 
14 éven felülieknek ajánlott.

Ezt persze csak úgy lárput-fári mondom.
Bevették a nyugtatót?

RETTENET ANTE PORTÁS 
jelenet.

SZEMÉLYEK:
BOSZOR,
MRS TY 

MR Ty (alias Teamshow)
(csengetnek, Mr Ty ajtót nyit)

BOSZOR: Jó napot!... Mrs Teams
how?

MRS TY: Igen.
BOSZOR: Klsztlhandl... Én vagyok

azUBU.
MRS TY: Ha a padlókefe-kollekció-

já t akarja bemutatni...
BOSZOR: Padlókefélés?... Fuji...

Minek néz maga engem!?
MRS TY: Ez az. Minek nézem! Be

megyek.
BOSZOR: Várjon! Hát nem Ide lesz

boszorkány?
MRS TY: De Igen.
BOSZOR: Nos én vagyok az asszo

nyom!
MRS TY: Már elnézést m r... Uhu...
BOSZOR: Ubu!
MRS TY: Madár-madár!... önt én in

kább kereskedelmi utazó
nak nézném mr Ubuhu...

BOSZOR: (vérfagyasztón) De majd
ha tizenkettőt üt a homok
óra!

MRS TY: És hol a söprűje?
BOSZOR: Söprű!?... Kegyed félre

tetszik lenni vezetve... A 
söprű az rég volt!... Már a 
Száleml Boszorkányokban 
is ...

MRS TY: 
BOSZOR:

MRS TY: 
BOSZOR:

MRS TY: 

BOSZOR:

MRS TY: 
BOSZOR:

MRS TY:

BOSZOR: 

MRS TY

BOSZOR: 
MRS TY: 
BOSZOR: 
MRS TY:

BOSZOR:

MRS TY:

BOSZOR:

MRS TY:

BOSZOR:
MR TEAMSHOW:

BOSZOR:

Tudom... Porszívó, 
(nagyot nyel) Na jó ... 
hagyjuk. Szóval no seprű, 
no vasorr, no vérszívás! 
Nono! És a 400 dollár? 
(keserűn) Abból jár nekem 
egyszázötven, ha levonom 
a rezsit, az amortizációt, a 
boszorkány-adót.
Hát mért nem néz jobb ke
reset után?
Én kérem csak ehhez ér
tek. Boszorkánytanból 
doktoráltam a fllagórlal 
egyetemen, a üdére tago
zaton.
Nehéz mesterség?
Nem boszorkányság... 
Csak jól odafigyel az em
ber, ugyebár.
Hát hogy is mondjam... 
Én azt hittem, nőt fognak 
küldeni...
Meg vagyok átkozva!... 
Mindenütt ezzel fogadnak, 
(bocsánatkéröen) Tudja, 
hogy van ez... Egy nő, va
lahogy demoníkusabb... 
Azt mondják, az a Sally... 
vagy hogy hívják... őrjí
tően valódi boszorkány! 
Nekem mondja!
Ismeri?
A feleségem.
Na jó ... Jöjjön be... Tart
sunk egy próbát, 
(gyanakodva) Mire tetszik 
gondolni spéciéi? 
Természetesen a boszor
kányos ügyességére, 
ahogy pillanatokon belül 
elcsábít (rátelepszik).
Juj! Hová tetszik gondol
n i!... Hl-hl... Hu-hul... 
Olyan csiklandós va
gyok... (ijedten) Ha ezt a 
Sallykám megtudja, varan- 
gyos békává változtat... 
Na ne! Könyörgöm... Juj]! 
(Elkezd szaladni az asztal 
körül.)
(utána lohol) Állj meg, te 
szép boszor!... Ne fuaa 
előlem!... Ne félj tőlem, 
mert harapok.
Segítség!... Segítség!
Mi ez?... Linda drágám, ml 
folyik Itt?
Hülye vagy, apukám?... 
Hát nem látod?!... B o 
s z o r k á n y  ü l d ö z é s !

t984- augusztus 31.
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JÓL SIKERÜL T________
__________ GENERÁCIÓ

felszabadulás első eszten
dejében született az a kor
osztály, amelyik 1960-ban 

befejezte az általános iskolát. Tó
bán 19-en voltak, ők voltak az el
ső generáció, amelyik Tóbán 
kezdte és ott is fejezte be a nyolc- 
osztályos iskolát, utánuk még 
négy ilyen tagozat lett, majd any- 
nyira lecsappant a diákok száma, 
hogy az iskola egyesült a cser- 
nyeivel.

-  Ez a miénk, ez egy nagyon jól 
sikerült generáció volt -  közli Pá- 
linkó Ödön, az osztály azon tagjai
nak egyike, akik ma is otthon él
nek, akikhez a többiek, a világ 
minden irányába szétszéledtek, 
szívesen ellátogatnak, ha haza
mennek a falujukba. Mert haza- 
járogatnak, ki gyakrabban, ki rit
kábban. Hazamennek, körülnéz
nek, ki költözködött vissza az el
vándoroltak közül és ki ment el 
újabban a faluból?

-  A lányok különösen jó  tanulók 
voltak. Majdnem mindannyian ki
tűnőek lettek az év végén. De mi 
fiúk is átlagon felüli eredménnyel 
végeztünk, csak hogy mi nagyon 
csintalanok, égetnivaló rossz köl- 
kök voltunk. Hanem az összetar
tás, az páratlan volt és maradt is. 
Jövőre szervezzük a huszonöt 
éves találkozót. Hiszem, hogy 
mindannyian ott leszünk.

Nem sokat kell turkálni beszé
lőtársamnak az emlékezetében, 
hamar előkerülnek a nevek, és 
jegyzet nélkül sorolja, ki hova ke
rült és mi lett belőle.

-  Kezdem azzal, akiről a legke
vesebbet tudok. Szalma Ilonka ak
kor iratkozott közénk, amikor el
kezdtük a nyolcadikat. Topolyá
ról jött hozzánk. Azóta sem láttam, 
azt sem tudom, él-e, hal-e.

A tóbai ember, ha azt mondja, 
Topolya, akkor Töröktopolyára 
gondol.

-  Folytatom Visnyei Máriával. 
Tanítóképzőt végzett, Heténben 
dolgozik, de nyaranta hazajön itt 
élő nyugdíjas anyjához. Most is 
itthon van. Félárva lányként nevel
kedett, az apja odaveszett a pető- 
fistáknál.

-  Kaslik Rozália szintén képzőt 
végzett. 1970-ig Ittabén dolgozott, 
akkor szabadkai férjével együtt ki
ment Németországba, most ott 
banktisztviselő, Frankfurtban. Ap- 
ja-anyja itthon él, rendszeresen 
szokta őket látogatni. Már aho
gyan Frankfurtból lehet.

-  Bálint Margit is tanítónőnek 
tanult. Németországba ment férj

hez, ott is élnek, a bátyja is ott él. 
Szülei idehaza vannak, szokták 
őket látogatni.

-  Udvari Etelka szintén tanító
képzőt végzett. Szabadkára ment 
férjhez, ott is élnek. Apja meg
halt. Csak nagyon ritkán szokott 
hazajárni.

-  Baka Klára Tordára ment férj
hez, de nem sokáig élt ott, mert a 
férje meghalt. Újra férjhez ment, 
Kikindára, most is ott él, de ismét 
gyász érte, ez a férje is elhalt mel
lőle. ő  volt az osztály egyik leg
jobb, ha nem éppen a legjobb ta
nulója. A sok jó között Is kiváló, 
de mondom, az egész osztály 
olyan volt, hogy az bomba.

-  Farkas Mariska itthon él. A mi
nap nagy szerencsétlenség érte. 
Valahogy elesett a biciklivel és el
törött az alsó lábszárcsontja. Ép
pen itt a közelünkben akadtunk rá 
az úton. Most még beteg. Szépen 
él az urával, két gyerekük van, na
gyon szorgalmas háziasszony.

-  Bogdán Mária Szabadkán él, 
azt hiszem, a Severben dolgozik, 
Sűrűn hazalátogat.

-  Hanyic Irénke itthon ment férj
hez, egy gyerekük van, háztartás
beli.

-  Visnyei Júlia Szabadkán él fér
jével.

-  Folytatom a fiúkkal. Mac Lajos 
hentesnek tanult, Szabadkán él, 
de nem tudnám megmondani, 
hogy ipara van, vagy a vágóhídon 
doigozik-e. Az apja is hentes volt, 
az anyja később szintén Szabad
kára ment férjhez, most ott van
nak mindannyian.

-  Sári Ferenc mázoló, vagyis 
szobafestő, Csernyén magánipa
ros.

-  Varga András nyolc szakmát 
tanult, most a Német Szövetségi 
Köztársaságban a kilencediket 
űzi, pincér a saját vendéglőjében. 
Ez a szakma nem is áll tőle mesz- 
sze, mert cukrász volt az apja, a 
ragadványnevükön úgy ismertük 
őket, hogy Cukros, de nem szeret
ték, ha így neveztük. Tulajdonkép
pen a felesége nevén van a ven
déglő, német nő, Andris onnan és 
ott nősült.

-  Korom Pál villanyszerelő 
szakmát tanult. Sokáig nem ka
pott állást, hanem csak alkalmi 
munkát végzett. Egy ideig így ten
gődött, 1969-ben gondolt egyet és 
kiment az Amerikai Egyesült Álla
mokba. A bátyja már korábban ott 
volt. Voltak már itthon látogató
ban ők is, meg mások is kötele
zően felkeresnek, ha jönnek. Vagy

van úgy, hogy csak rövid időre jön 
valaki, akkor üzen értem, vagy a 
másikért, hogy menjünk el hozzá, 
mert nem érkezik eljönni hozzánk. 
Levelezünk vele is meg sok más
sal is.

-  Fehér József géplakatos lett. 
Szabadkán él, elment innen még 
1967-ben. Nincs idehaza senkije.

-  Csicsai Pál kereskedő volt itt
hon 17 évig. Hét évvel ezelőtt ki
ment az öccséhez Ausztráliába. 
Az öccsének ott gyémántcsiszoló 
és aranyműves üzlete van, hozzá 
ment végleg. Eladta itthon min
denét.

-  Németh Dezső Újvidéken él a 
Drapálnban. Munkavezető. Vas
esztergályos Az anyja él még ide
haza. Ő meg a Csernyén élő öccse 
gondoskodnak róla.

-  Sági Ágoston is Újvidékre ke
rült, mérlegkészítő műhelye van. 
A szüleihez igencsak hazajárogat. 
Nagyon j ó  mester és nagyon jó 
barát.

-  Tizenkilencediknek említem  
magamat, ak irő l a legtöbbet tu
dom mondani. Elvégeztem a tex
tilipa ri középiskolát, de nem tud
tam á llás t kapni. A zren jan in i 
szőnyeggyárban csak hitegettek. 
Egy napon beállított hozzám a 
csernyei rendőrparancsnok, men
jek el rendőrnek. Elmentem pró
baidőre, beváltam, akkor elvégez
tem a zimonyi rendőriskolát, de 
csak a különbözeti kellett, mert a 
középiskolát elismerték. Majdnem
      .

hat évet szolgáltam, akkor kilép
tem. Hogy ne részletezzem miért, 
de azt mondhatom, hogy sok volt 
kartársam ma is barátom. Egy 
ideig ezután brigádvezető voltam 
a kőműveseknél, majd h a z a jö t
tem. Azóta itthon művelem a föl
det. Van három hold földem, ebből 
egy hold barack, sárgabarack. Az 
idén mind lefagyott.

-  Számolja most össze. Tizen
kilencből két lány maradt otthon, 
meg én. Én sem maradtam volna, 
ha az asszony közbe nem szól. El
jött értem a horgosi határállomás 
parancsnoka, eljött autón, hogy 
menjek oda dolgozni. Jói b e s z é le k  
magyarul, szerbhorvátul, de itt az 
utcán megtanultam cigányul, meg 
közben németet is tanultam, klem 
mentem. Szoktunk arról b e s z é l
getni, hogy kicsi a népszaporulat- 
Még hogy kicsi, de aki születik, az 
sem itthon hanem vidéken, a job
bik esetben, vagy külföldön.

(Tóba lakosságának alakulása 
az elmúlt 115 év alatt: az 1 8 6 9 -eS 
népszámláláskor 1376 lelket írtak 
össze, ettől kezdve a század ele
jéig folyamatosan növekedett, 
1900-ban érte el a maximumot, ak
kor 1908 lakosa volt. Tíz évvel ké
sőbb már 215 személlyel keve
sebb, s azóta is csökken. A leg
utóbbi népszámláláskor már csu
pán 1099 volt, s azóta is fo g y o d -  
Feltehetőleg már nem éri el az 
1000 főt).

MATUSKA Marton

SUBOTICA
Vagyon- és Személybiztosítási Közösség 
Szabadkai Fiókintézet 
Duro öakovic u. 2.

Földművesek!

KÖSSENEK BIZTOSÍTÁST VETÉSÜKRE ÉS 
TERMÉNYEIKRE jégverés, villámcsapás és tűz
ellen.

KÖSSENEK B IZTO SÍTÁST JÓSZÁGÁLLOM Á
NYUKRA betegség vagy szerencsétlenség foly
tán bekövetkező elhullás és kényszervágás ellen-

Biztosított vagyonúkban akkor sem keletkezik 
kár, ha károsodás éri!
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A második front (5. befejező rész)

Helyzetüket konszolidálták
me még néhány történet a 
partraszállásról:

... Colin Brebner kapitány 
azon csodálkozott, milyen békés a 
K?riTanc*iai táj a holdfényben. A szür- 

sbarna földet kis fehér vonalak 
zabdalták, az országutak. Itt meg 

ott egy tanya is fehérlett. Aztán mint- 
a tűzijáték kezdődött volna. Műkö

vesbe lépett a német „Flak” . Mellet
ek egy gépet találat ért, kigyulladt 
s gyászos spirálban zuhant le. 
tebner arra gondolt, hány bajtársa 

lel' most halálát.
..John Faor őrmester emlékeze- 
szerint Benjámin H. Vandervoort 

t ®2hredes kiugrásuk előtt a gép aj- 
Jában még egyszer megfenyegette 
atonáit: „Hadbíróság elé állítom, 

kJ. ^ ,öri a lábát, úgy ugorjatok!"
eriány perccel később Faor egy 

p jí^ö^sösben jajveszékelt, mert 
on a lába, de nem messze tőle 

vn valak' káromkodott, Vander- 
1̂1 ° rt a|ezredes, akinek a bokája tört

a i^ 'Sentlower tábornokot is idézzük, 
a normandiai partraszállás hu- 

2adik évfordulójára írt visszaemlé- 
azesében a megszorult amerikaiak 
seten is felemlíti, ily módon: „Egy 

elteltével szereztem tudomást 
zokról az eseményekről, amelyek 

! 6-ára virradó éjszaka történ- 
k. Sainte-Mére-Englise-nél. A had- 

PoUVeJ6,i terv szerint légideszant- 
. 9ységeinknek kellett elfoglalniok az 
I t f  k ôntos útkereszteződést, ame|y 

tan Beach mögött volt található, 
mindenáron meg is kellett tartani, 

e9 ha az ellenség, amint erre szá- 
' ani tehetett, kétségbeesett erőfe- 
'teseket is fog tenni a mieink visz- 
™ °résé'°- ^os, embereink köz- 

Tnht!1̂  a kisvárosra ugrottak le. 
lom t e|töernyő bele is akadt a temp- 
tnnk!0rnyába, olyannyira, hogy a ka- 
hiiA n^bány méterre a földtől him- 
tfit < ak’ védtelenül, kitéve a néme- 
e ’e9yvereinek. A szerencsétlenek 
vért uma-r ^jöttek, hogy egyetlen 
hai ^  van a géppuskatűz ellen: 
Eaó kel1 tetetniük magukat. 

nap! A mieink a helységet 
k a következő nap érték e l..

Az elfeledett hajó
az ejtőernyősök, a légidé

rt., hegységek megérkeztek cél- 
nán fö|é, a La Manche csator- 
avoKk v'rágtörténelem addig legna- 
K)kh ari7ladája vonult fel. A konvo- 

an minden egységnek megvolt a 
sér?3 ,sorszáma, a megadott sebes- 
vok ke^ett haladnia, rádiót nem 
érnio Zabad használnia, és el kellett 
t i ®  a ®zaina öblének előre megha- 
eavntf* b°ntját. Szinte csoda, hogy 
eou a0 hai°  sem ütközött össze 
csorT1“ Sikkel. Még nagyobb és igazi 
ték f3| a németek nem fedez- 

61 idejében a csatahajók és a

szállítóhajók, a fehérhajók és a tor
pedónaszádok tömegét. Több mint 
ötezer hajó indult el a normandiai 
partok felé. Illetve egy mégsem... 
Történt pedig, hogy egy ócska indiai 
utasszállító hajónak, a Neutralianak 
Spithead magasságban kellett volna 
csatlakoznia a többiekhez. A hajó te
le volt brit katonákkal. Azok lelkes 
hurrákkal köszöntötték a mellettük 
elhaladó más hajókat. Egyszer az
után minden elcsendesedett a Neut- 
ralia mellett. A 7. brit páncélos had
osztály tisztjei felelősségre vonták 
a kapitányt. Mi történik itt? A kapi
tány csak a vállát vonogatta. Ő sem
milyen parancsot nem kapott az in
dulásra.

A Neutralia öt álló napig horgony
zott az inulásra várva.

Később derült ki, hogy valamilyen 
mulasztás, tévedés folytán a brit 
hadügyminisztérium nem értesítette 
a szövetséges főparancsnokságot 
arról, hogy a Neutralia is a világon 
van, meg arról, hogy a fedélzeten 
egy hadosztálynyi katona is bevetés
re vár. Cornelius Ryan idézi a brit 
flotta parancsnokságának a partra
szállásról készült jelentését, amely
ben igazi fanyar angol humorral 
megjegyzi, hogy „a 2. brit hadsereg 
észre sem vette jelentős csapatok 
hiányzását” .

A leghosszabb 
nap

A brit hősiesség hagyományai is 
megelevenedtek, például annál a ki- 
musrtrált csatahajónál, amelyet úgy 
kellett vontatókötélen áthúzni a csa
tornán. Kapitánya mielőtt megkezdte 
az ágyúzást, zászlójelekkel adta le 
Nelson admirális híres jelszavát: 
„Anglia elvárja, hogy mindenki meg
tegye kötelességét!” Aztán eldördül
tek a még az első világháború előtt 
gyártott ágyúi. Egy sorozatra futotta 
csak. Utána elvontatták a nyílt ten
gerre, s amerre elhaladt, a többi ha
jó fedélzetéről zúgott feléje az él
jenzés.

A háborús filmek sorából kiemel
kedik Darryl F. Zanuck filmje, A leg
hosszabb nap. Amikor a rendező vé
gignézte a partraszállás kezdetéről 
készült fényképeket, meglepetten ál
lapította meg, hogy a tengerparti 
harcok felvételein sohasem látni 
egyszerre 30 embernél többet. Nem 
olyan volt az Invázió, ahogy a laikus 
elképzelte: sok-sok ezer katona 
özönli el a partokat... Az egyik sza
kaszon, amelyet az amerikaiak 
Omaha Beachnek kereszteltek el, az 
első hullámban csak 1800 ember ért 
partot vagy öt kilométeren. S itt a né
meteknek sikerült is megállítani őket. 
Véres-vörös szaggatott vonalnak lát
szott az egész a bunkerekből... A 
következő hullámokban érkező ameri

kai kiskatonákat el Is borzasztotta a te
temek és a sebesültek látványa. A 
második, a harmadik és a negyedik 
hullám sem tudott tovább jutni. A hit- 
leristák azt hitték, sikerült visszaver
ni a partraszállást. Nem volt igazuk.

Churcili 
bejelentése

A június 6-i partraszállást megelő
ző este hozták nyilvánoságra, hogy 
a szövetséges haderők felszabadí
tották Rómát. Ugyanezen a napon 
Churchill a Westminsterben a kép
viselők előtt hosszan fejtegette az 
olaszországi hadjárat jelentőségét. 
Látszott rajta, hogy húzza az időt. 
Aztán egy fordulattal így folytatta: 
„Be kell jelentenem azt is, hogy az 
elmúlt éjjel és ma a kora reggeli 
órákban megkezdődött az európai 
kontinensen tervezett sorozatban az 
első partraszállás. A jelen esetben 
a felszabadító támadás Franciaor
szág partvidéke ellen irányul. Több 
mint 4000 hajóból álló hatalmas ten
geri armada kelt át a csatornán, több 
ezer kisebb vízi járművel együtt. Tö
meges légi gyalogság szállt le siker
rel az ellenséges arcvonalak mögött, 
s a partraszállás e pillanatban is fo
lyik különféle pontokon. A parti üte-

Az invázió 
sikere

Június derekán Hitler megbeszé
lésre hívta Rundstedttet és Rom- 
melt, a Franciaországban harcoló 
német csapatok parancsnokait. A 
hisztériás Führer szemrehányást 
tett, a két tábornok pedig a partra
szállás sikerét az angol-amerikai 
csapatok nagy erejével próbálta ma
gyarázni. Hangsúlyozták, hogy Nor- 
mandiában nincs lehetőség sikeres 
ellenállásra és ezért javasolták, hogy 
a német csapatokat idejében vonják 
ki ebből a térségből. Hitler eddigi 
gyakorlatához híven nem volt haj
landó egy talpalatnyi föld feladására 
sem. Nagyhangú ígéreteket tett a 
védelem megerősítésére és egye
bek között a csodafegyverekre is hi
vatkozott, amelyek közül a V-1 piló
ta nélküli szárnyasbombát néhány 
nappal előbb a London elleni táma
dásokra vetették be. A tábornokok 
azt kérték, hogy London helyett a 
partra szálló erőket támadják, de ki
derült elsősorban az, hogy nincs be
lőlük elegendő s hogy csak tömeges 
célok elleni bevetésre alkalmasak.

A tárgyalás nem vezetett ered
ménnyel, Franciaországban viszont 
a szövetségesek helyzete napról 
napra szilárdult. A németeknél üzem- 
anyaghiány lépett fel. A motorizált 
egységeket szállító vonatok az állan
dó bombatámadások miatt csak éjjel 
mozoghattak és nagy kerülővel érhet
ték el céljukat, mivel a francia parti
zánakciók is állandósultak. A szövet
ségeseknek ezzel szemben sikerült 
leküzdeniük az utánpótlási válságot 
és július elejére már egymillió embert, 
csaknem 200000 járművet és mint
egy félmillió tonna hadianyagot tettek-

A partraszállási hídfők közelében, Falaise térségében a szövetségesek 
mintegy 40000 német katonát ejtettek fogságba. Az Atlanti falat védő le- 
győzhetetlennek kikiáltott német katonák amerikai terepjárók kíséreté

ben elvonulnak a hadszíntérről.

gek tüzét sikerült nagymértékben el
hallgattatni. A tengeri akadályokat 
könnyebben küzdöttük le, mint vár
tuk volna. Az angol-amerikai szövet
séges erőket mintegy 11 000 repülő
gép támogatja, s bevetésük a csata 
szükségleteinek megfelelően törté
nik. Magától értetődően részletek
ben most nem bocsátkozhatom...”

partra a mindinkább szélesedő nor
mandiai hídfőkön.

(gy valahogy kezdődött a norman
diai partraszállás a második világ
háború legnagyobb hadászati jelen
tőségű deszanthadművelete -  negy
ven évvel ezelőtt.

összeállította: m. z.

augusztus 31.
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(befejező rész)

tt mindent árulnak, amit eddig már annyi 
helyen megvehetett az ember, sőt „eredeti 
régiségeket” is. Aki a város központjától 

indult végig a bazáron és megtette a kétkilométer- 
nyi utat az üzletek sokasága között csak azért, 
hogy eljusson a tevepiacig, most már aligha tudja 
bármi is felkelteni az érdeklődését. Ebédidőre ér
tünk vissza településünkre és fogadkoztunk, hogy 
egyhamar nem megyünk a bazárba.

HAMMAMET

A

   ' S í®p É É íl! V  v *  - •
.......................................................I  1 3

Ü t

TUNÉZIAI

Nabeultól mintegy tízkilométernyire elterü
lő egykori halászfalu ma a legismertebb tu
néziai nyaralóközpont korszerű szállodák

kal. Hatalmas régi vár áll közvetlenül a tengerpar
ton. Magas falai mögött kis utcák labirintusa rejlik. 
A főbejáraton belépve a szokásos árusok hada kö
vetkezik (úgy rémlik, hogy itt mindenki kereskedő). 
Egy sikátorba érve két tizenéves gyerek jön elé- 
bünk, s nyomban felkínálja segítségét. Rögtönzött 
idegenvezetővé válnak és előttünk mutatják az utat

úgy el is tűnnek. Egyedül folytatjuk a sétát a várfa
lak között és ismét a főbejárathoz érünk. Betérünk a 
közeli önkiszolgálóba, ahol úgymond minden kap
ható, igen sok a behozatali áru, főleg francia erede
tű. Rövid séta után visszatérünk a megállóhoz és 
mivel a taxi, mellyel jöttünk, még szabad volt, visz- 
szavitt bennünket Nabeulba.

TUNISZ 
KARTHÁGÓ

rdekesnek ígérkezik az egésznapos kirán
dulás. Úticélunk a főváros és közvetlen 
közelében elterülő romváros, Karthágó. 

Reggeli után indultunk társasgépkocsin jugoszláv, 
osztrák és francia turisták vegyes csoportjával. Tu-

^  ’tf $ * sjfgií (
" "■'*  ■*

 .

I J

h h h

Előtérben Karthágó romjai, a háttérben pedig az elnöki rezidencia láthatód

a sikátorok útvesztőjében. Csodák csodájára itt 
üzlet egy sem, de a szűk utcákban alig lehet élő lel
ket látni. Néhol egy kis ajtó áll nyitva. Belesünk rajta 
és meglepődünk, a látványon. Kis szobácskábán 
szinte csak egy szál gyékényen több tagú család, 
az utcákban nyílt szennyvízlevezető árok húzódik, 
a villanyvezeték a falakon vonul kívülről. Egyszó
val európai szemmel nézve aligha lehet szavakat 
találni a látottakra. A várfalakon kívül élénk autófor
galom, korszerű szállodák sokasága, medencék, 
jól ellátott önkiszolgálók stb. Itt viszont egy szem
pillanat alatt évszázadokat tér vissza az ember 
a nyomorba. Kiérve az utcákból egy miniatűr kato
likus temető és egy igen nagy muzulmán temető 
közelébe érünk. A két nebuló tenyerét tartva adja 
tudtunkra, hogy befejezték idegenvezetői tevékeny
ségüket, és várják a jutalmat. A fémpénz hamar el
tűnik a markukban és amilyen hirtelen megjelentek,

nézia partszakasza mérsékelten sziklás és igen 
termékeny vidék. A tenger mellett húzódó partsza
kaszon szántóföldek, szőlők, gyümölcsösök és ker
tek láthatók. Kisebb településeken haladunk át, 
néhol katonás rendben takaros fehér házikók áll
nak, melyekről megtudjuk, hogy az állam építette 
a nomádok részére, kik télen itt húzódnak meg, de 
tavasszal ismét útra kelnek. Tunéziában igen sokan 
folytatnak nomád életmódot. Ezek az emberek min
den vagyonukat magukkal, avagy magukon hord
ják. A nőkön például aranyókszer mindig díszeleg. 
Jó egyórás út után, áthaladva a főváros utcáin, ahol 
sok a modern épület, megérkezünk a történelmi 
színhelyre, Karthágóba. Kiszállva a buszból, utcai 
árusok áradata vesz körül bennünket, kezükben 
tartva apró „antik" ásatási tárgyakat. Agyagból 
és fémből készült tárgyak ezek, de esküdöznek, 
hogy eredetiek. Természetesen a turisták már elég

gé óvatosak és nem ülnek fel az ilyesminek. Karthá
gó a föníciaiak alapította városállam, Róma vetély- 
társa, több ízben harcolt ellene, melyet i.e. 146-ban 
a római birodalom leigázott, megsemmisített. Csak 
később épül helyére új város, most itt hever ismét 
romokban, melyet i.u. 647-ben az arabok dúltak fel 
Csoportokban haladva lépünk be a kapun, pálma 
fák és fenyőfák árnyékában haladunk. A talaj nem 
egyenletes s az egész város több szintje festői 
látványt nyújt. A meglevő romok láttán képzeletünk 
ben kirajzolódik a város egykori pompája és kitérje 
dése. Amit most láthatunk, az a rómaiak által épí 
tett város maradványa (mint tudjuk, a föníciaiak i.e 
a IX. században alapítottak, amelyet aztán a ró
maiak a földdel tettek egyenlővé).

Egykori paloták, lakóházak, fürdők, szentélyek 
romjait láthatjuk. Paloták padlózatát mozaikok dí
szítették, ma restaurált állapotban láthatjuk őket 
(sokat a Le Bardo múzeumba helyeztek át). K's 
méretű szarkofágokat (kőkoporsókat) találunk az 
út szélén, ezekben az áldozatként bemutatott gye' 
rekek hamvait helyezték el. Hátborzongató a lát
vány és elgondolkodtató, hogy egy nép, mely olyan 
fejlettségi fokon állt, Moloch istennek gyermekéi- 
dozatot mutattak be. Istenüket kívánták kiengesz
telni, felajálva a leggazdagabb családok elsőszü
löttjét, elsősorban pedig a legegészségesebbeket,
legszebbeket, hogy ily módon teljes elégtételt nyer- 
jenek nála. Az erre külön fenntartott szentélyen a 
főpap rituális szertartáson megfojtotta zsineggel a 
gyermeket, majd az elhamvasztott tetem hamvait 
kis kőkoporsóba téve átadta szüleinek. Sajnos 
nagyon sok kis kőkoporsót láttunk, ami kirándulá
sunk derűs hangulatát merőben megváltoztatta.

Kattognak a fényképezőgépek, igyekszik minden
ki megörökíteni a látottakat. Befejezve látogatá
sunkat e történelmi múltban gazdag helyen, bu
szunkkal továbbindulunk. Néhány percnyi út után 
ismét megállunk, útvezetőnk felhívja figyelmünket 
az elnöki rezidencia főbejáratára. Ismét előkerülnek 
a fényképezőgépek, hiszen a látvány nem minden
napi. Piros ruhás gárdisták kivont karddal sétálnak 
a bejárat előtt. Továbbhaladunk.

LE BARDO 
MÚZEUM

I ég a buszban tudtunkra adták, hogy fény 
| képezőgépet tilos bevinni az épületbe- 
! Persze, akadt olyan, aki nem vette figy0. 

lembe, de a bejáratnál külön engedélyt kelle*1 
kérnie, használatához, ám villanófény nélkül. En' 
nek a múzeumnak van a legnagyobb római kon 
mozaikgyűjteménye. A termek sokaságában hata1' 
más méretű mozaikpadlózat díszük, azonkívül szá
mos szobor, mely méretre óriásinak mondhat 
a hatalmas termekben. Sok apróság is látható, 3 
különféle ékszerek kifinomult ízlésről árulkodnak, 
halotti maszkok, szertartási kellékek és kőkoporsók 
maradványait láthatjuk.

Honfitársaink egy csoportja cigarettával kínálj3 
a teremőrt s így szabad a vásár, ami a fénykép0 
zést illeti. A múzeumból távozva megtekintettük

31.1984. augusztus
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ELSZÓRÓDOTT „A holtágakon megvigasztalódhatunk.’ 
-  Micsoda É L E  TI...

- O -

„ Keresések minden időben. . . ”
~ Találások csak nagy ritkán...

- O -

„Adat adat hátán: Melyik a pontos?”
-  AZT már -  agyonnyomták az adatok.

- O -
„Az infláció pénzt zabái: Tudjuk mi ezt?"
-  Ezt Igen. Csak hogy -  HONNAN szedi? -  AZT nem..

- O -

„ Tökéletesen irreális tervezés. ”
Ezek vagyunk mi: Csak a tökéletlen sikerül tökéletesen.

- O -

„Zürzavar a hús körül.”
Hús már nincs is: Csak a -  zűrzavar...

- O -

„A személyi jövedelem alakulása...”
-  Eresszétek el a hajam!!!

- O -

„Jól nyissuk ki a szemünket, ha vezetünk.”
-  Azok is, akik f é l r e  szoktak (vezetni)...

ENGLER Katalin

Ha b ib  b u b g u ib a  
s u g á r ú t

a buszvezetőnek járó borravaló, (Tunéziában szin
te mindenkinek jár borravaló).

A hazaindulásig való napok pihenéssel és szó
rakozással telnek, még nagyon sokáig fülünkben 
cseng az orientális zene üteme, amelyet egész nap 
volt alkalmunk hallgatni ottlétünk ideje alatt.

Nem kis meglepetés volt számunkra az is, hogy 
májusban javában árulták a görögdinnyét és olyas
miről is tudomást szereztünk, hogy itt már má
jusban aratnak, a szőlő is előbb érik. Narancs 
bőven van, az utcákon, sétányokon roskadoznak 
az ágak. Persze nem kell a jó minőségű Jaffa na
rancsra gondolni, ez itt silány, picinyke, fanyar ízű 
gyümölcs.

Visszatérőben többen hangoztatták, hogy ismét 
ellátogatnak ebbe a maga módján csodálatos or
szágba. Tunéziának minden adottsága megvan az 
idegenforgalom növelésére. Elsősorban természeti 
adottságai miatt, ami az éghajlatot illeti, a fürdő
idény a homokos tiszta strandokon pedig májustól 
októberig tart. Esőtől nem kell tartani, s ha van is, 
az csak az éjszaka folyamán.

Összegezve a látottakat, s az adottságokat fel
sorolva említésre méltó még: Tunézia gazdag tör
ténelmi múltja, megőrzött műemlékei, korszerű 
vendéglátóipari létesítményei és mindenekelőtt 
vendégszerető népe.

(KISS Zoltán)

A fővárosba térünk vissza, ahol néhány óra sza- 
öőnk van. A Habib Burguiba sugárút üzleteit jár- A Habib Burguiba sugárút.

NYARALÁS
Parlament épületét is (csak kívülről), előtte nép
viseletbe öltözött katonák állnak őrséget. Kirándulá
sunk következő úticéljához közeledünk.

SIDI BOU SAID
í f \  hova érkeztünk, Tunisz legszebb városré- 

sze> tipikus keleti stílusban épült fehér há- 
^  zakkal és kékre festett kapukkal, ajtókkal, 

ablakokkal. Szűk utcái között megtalálhatjuk az el- 
maradhatatlan bazárt is. Egy jellegzetes arab teá
db a  tartunk. Sötét kis helyiségbe lépünk, be, régi 
székek, asztalok alkotják a berendezést. Ánizsteát 
rendelünk, amelyet ülve vagy fekve lehet fogyasz
tani, ugyanis a fél méter magas emelvényre gyéké
nyeket terítettek, és köztük alacsony asztalkák 
allnak. Nagy méretű vízipipák, faliszőttesek képe- 
Zlk_a vendéglő díszletét.

Rövid sétát teszünk a közeli utcában, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a Tuniszi-öbölre. Nehezen 
udunk megválni a szép látnivalótól, az idő azonban 
sürget, mivel ebédre várnak bennünket egy itteni 
perembe. Hamarosan megérkezünk egy modern 
ePület elé. Belépve újra ámulatba esünk, míg az 
e|őző régi stílusú vendéglőben szinte szemünk 
slőtt láthattuk képzeletben az ezeregyéjszaka lég- 
őrét, most szupermodern tágas üvegpalotában 

téláljuk magunkat.
Minden fényben úszik, csiszolt üvegek fedik a fa- 

, *• hatalmas kristálycsillárok füzére roskadozik
elünk felett. Az étterem légköre is egész más, fiata- 
°k vidám nevetésére leszünk figyelmesek, szépsé- 
9es tunéziai lányokon akad meg tekintetünk. Meg- 
udtuk, hogy manekenek csoportjával hozott össze 
a véletlen bennünket -  amiben nem is kételked
őnk, szépségük láttán. A szem nem tud betelni 
®nnyi széppel, az idő repül és noha az ebéd kicsit 
ese't is, kitűnő volt. Elégedetten vettünk búcsút a 

S2ép étteremtől.

juk. Szaküzletek sora következik a legkülönfélébb 
áruval. Parfümüzletek kirakatában Chanel, Given
chy, Rochas stb. parfümök sorakoznak. Francia di
vat szerint öltözött lányok-asszonyok mennek a 
hagyományos fehér lepelbe burkolt nők mellett. A 
világ legismertebb újságjai és folyóiratai megtalál
hatók az árusoknál. Műszaki cikkek, órák, kubai 
szivarok, egyszóval minden kapható. Nagyáruház
ba térünk be, ahol az élelmiszercikkektől kezdve 
szinte minden van. Akaratlanul is eszembe jut 
Hammamet, a várfal mögötti sikátorokban lakó 
emberek. Korszerű emeletes házakat láthatunk a 
sugárút mindkét oldalán. Találkozásunk színhelye 
a Szent Vincent Pál-katedrálissal szemben levő 
francia nagykövetségi épület előtt van. Lassan jön 
össze a csoport, hiszen sokan az utolsó pillanatig 
az üzleteket járják. Kicsit fáradtan, de a látottaktól 
elégedetten térünk vissza Nabeulba. Leszálláskor 
az utasok pénzt tesznek egy fonott kosárkába, ez
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z orvos nem jött egyedül, s ezen senki sem 
csodálkozott a betegágy körül. Mici néni 
azonban, aki a halálán volt, ahogy ilyenkor 

mondani szokás, váratlanul felült és barátságosan 
megkérdezte:

-  A kedves felesége, doktor úr? Milyen szép és 
milyen fiatal!

Mi zavartan hallgattunk, az orvos mosolygott, az
zal a fölénnyel, ahogy már a betegekkel szemben 
megengedik maguknak az orvosok. Szó nélkül 
akasztotta nyakába a szívhallgatót, míg a nővér, 
kezében a fecskendővel, parancsszóra várt, s a 
helyzethez illőn lesütötte szemérmesen a tekin
tetét.

-  Az isten áldja meg, Mici néni -  kiáltott fel Vilma, 
amikor elmentek - ,  hogy jutott eszébe ilyesmit 
kérdezni Gyarmatitól?

-  Miért? Mi rossz van ebben? Tényleg szép és 
fiatal.

-  De tudhatta volna, hogy az orvosok mostaná
ban nem mennek egyedül a betegekhez, arra való 
az egészségügyi nővér! S Gyarmati nemrég vált el, 
nyugodtan hihette, hogy hozzánk is eljutott valami
lyen pletyka. Hogy már a betegekhez is magával 
viszi a nőjét!

-  Elvált? Érdekes! -  kiáltott fel Mici néni, mint aki
nek kutya baja sincs. -  Nekem is volt egy doktor is
merősöm, mikor közvetlenül a háború után két hét
re lementem a vucsedoli fürdőbe. Akkor még nem 
tudtam, hogy az uram elesett. Kárász, a főmérnök 
Sztarij Oszkolból jött, ahol fogságban voltak, azt 
mondta, a következő transzporttal hazavárhatom.

-  Múltkor mást mondott a nagysága! -  szólt köz
be Sári, aki szintén özvegy volt, s alig valamivel fia
talabb, mint Mici néni és ide költözött a lenti lakás
ba húsz évvel ezelőtt, afféle házmesternének, ami
kor eltemette az urát, aki kontrás volt a Fényes 
Gyula bandájában és Sári szerint darabokban köp
te ki a tüdejét. -  Múltkorjában azt mondta, hogy ak
kor már rég elesett a főjegyző úr!

-  Azt mondtam? -  nézett fel nem nagyon csodál
kozva Mici néni, s egészen felvidult. -  Na mind
egy, szóval alig múltam harmincéves és az a doktor 
a fürdő parkjában minden délután megvárt. Mon
dom, mit akar velem, doktor úr, amikor harmad
szor csatlakozott hozzám a sóskútnál, nem fél, 
hogy hírbe hozom? Nem, azt mondja, mert nekem 
különben sincs szerencsém a nőkkel...

-  Borzasztó -  szólt rá Zsuzsi - ,  hogy anyának 
ilyenek jutnak eszébe, mi meg elrémülve szalad
tunk ide, amikor Sári néni azzal a hírrel jött, hogy 
anya összeesett, úgyhogy nem is tudtam mindjárt, 
orvosért menjek, vagy ide jö jjek...

-  Na várjál, Zsuzsikám! Gondolod, egy pillanatra 
is eszembe jutott, hogy itthagyjalak benneteket és 
férjhez menjek egy ilyen jöttment doktorhoz?

-  Nem arról van szó, anya, hanem hogy semmi 
más nem jutott eszébe, csak ez a negyven év előt
ti kalandja...

-  Ugyan, ne izgasd magad ilyesmivel -  próbálta 
Vilma csitítani, s már mentünk is volna, hogy ilyen 
kedvező fordulat állt be Mici néni állapotában, eb
ben a paprikás hangulatban azoban nem illett volna 
itthagyni őket. -  Örülj, hogy Mici néninek vissza
tért a jó kedélye!

Mert arról volt ismeretes, a jókedvéről, amihez

oly jól illett egy kis fiatalkori kacérság a meséiben, 
amit csupán Sári nem 'tudott alig titkolt felháboro
dás nélkül elviselni. Most is felállt, s mielőtt hatal
mas testével kifelé menet eltorlaszolta volna az aj
tót, azt mondta az öreg Sári, aki félig kegyelem
kenyéren, félig szociális segélyből élt itt húsz éve:

-  Érdekes! Mintha más fiatalasszonyt nem kör
nyékeztek volna meg a férfiak. De volt és elmúlt, 
kár beszélni róla!

El lehetett képzelni, hogy valamikor ő is szép volt, 
szeméből néha még most is sötét tüzek villanása 
fénylett, s ha kinn a kertben önfeledten énekelni 
kezdett bársonyos mély hangján, el kellett felejteni, 
hogy öreg cigányasszony, akinek a világon senkije 
sincs, csak ez a másik öregasszony, a „nagysága” , 
akivel folytonosan zsörtölődnie kell.

-  Csak menj, csak menj! -  szólt utána Mici néni 
tettetett haraggal, s még fel Is nevetett: -  Tudom, 
hogy nem bírod ki cigaretta nélkül!

Ezzel aztán be Is fejeződhetett volna a beteg- 
látogatás. Mi máris készülődtünk Vilmával, csak 
Zsuzsi kért, maradjunk még egy kicsit, mert ő is jön.

-  Hát aztán nem is jött többé az a doktor! -  foly
tatta Mici néni. -  Dehogy mentem volna én férjhez, 
pedig épp elegen jártak utánam, de mondom, ne
kem gyerekeim vannak, nem bírnám el, hogy valaki 
egy rossz szót szóljon hozzájuk, ha már az apjuk 
elesett a háborúban...

-  Majd holnap megint idenézek -  vetett véget 
Zsuzsi bosszúsan a mesének. -  Remélem, akkor 
anya még jobban érzi majd magát...

Az öreg Sári kinn állt a falhoz támaszkodva. De il- 
lemtudóan dobta el a cigarettát, amikor kiértünk:

-  Ne tessék haragudni, kezét csókolom -, fordult 
Zsuzsihoz -  amiért így beszélek a nagyságával, 
mert ő már, megbocsásson, nem mindig tudja, 
hogy mit beszél. És őneki olyan fiatalsága volt, meg 
olyan élete, hogy nem volt kénytelen másra gondol
ni, csak arra, hogy kinek fog tetszeni. Régente mind 
ilyenek voltak az úri nők, mit csináljunk!

-  Persze, persze, igaza van! -  hagyta rá Zsuzsi 
idegesen és bennünket is felkavart, nem is annyira 
Mici néni rosszulléte, mint inkább az, amit ez az 
öreg Sári mondott. Milyen élete lehetett? Virágot 
árult kislány korában, asztaltól asztalig ment a 
kocsmákban és kávéházakban, s ki tudja, mi min
den történt szegénnyel. Aztán egy este, mikor le
tették a hegedűt pár percre a zenekarban és bele
néztek a füstös levegőbe, a kontrás kilépett és elvit
te magával haza azt a kis virágárus lányt. Madmoi- 
selle Nltouch életé olcsó kiadásban!

-Köszönöm, hogy eljöttek velem! -  mondta 
Zsuzsi, amikor a sarokra értünk, ahol utunk elvált.
-  Hálát kell adnom a sorsnak, hogy van ez a Sári, 
aki gondját viseli szegény anyámnak. Nem tudom, 
mit csinálnék nélküle. Mert az aggok házába mégse 
szeretném beadni. Meg is szólnának érte!

Mikor elköszöntünk egymástól, én még lopva 
visszanéztem, hátha ott látom a hűséges öreg Sá
rit a ház előtt.

De nem volt ott. Tudta, mi a dolga a cselédnek, 
míg bennünket sokáig nem hagyott el valamilyen 
érthetetlen rossz érzés, nem tudom miért.

HERCEG János

KÜLTELKI

A

KISVÁROS KÜLTELKI, aprócska kotlós- 
házainak kiskertjei ilyenkor, nyár végén 

— — sorra e/hervadnak, elhalványul bennük a
növényi zöld, kövérkés vagy aszalodott kései virá
gok zászlócskái lengnek-lobognak a föl-föltámadö 
alvégi szélben.

Az elhanyagolt, gondozatlan födlutakon jó  velern 
szembe egyik vásári vasárnapon a szomorú szemű 
Ilon. Oly vézna, oly légies, annyira törékeny és ma- 
dárcsontú, akár valami kísértet. Már-már úgy tűnik, 
hogy ördögadta jelenéssel van dolgom ...

-  Nagyon régen találkoztunk -  állom el az útját 
éppen úgy, mint húsz évvel ezelőtt az újfalusi, du
hajkodó bálák idején, az akkori divatos muzsika bo 
hullámverésében.

-  En se látlak téged -  emeli rám rögbarna, gon
dok hasogatta, még mindig csinoska orcáját, de lá
tom, hogy csak hosszú percek után ismer föl. Fid
döbbenek: mennyire megváltoztam, mennyire meg
öregedett!

-  Te még a régi vagy, Ilonkám. Csakhogy azokon 
a réges-régi táncokon -sohase ült ennyi szomorú
ság a szemedben -  próbálgatom megfogni-meg- 
idézni a hangulatot, a valamikorit.

-  Téged is egyből megösmertelek, de most, hogy 
nyakkendőt viselsz, látom, mégiscsak úri gyerek 
le tté l...

-  Tudod, azok a hajdani táncmulatságok sose 
mennek ki a fejemből. Különösen ha errefelé visz 3 
lábam, ébredezik bennem az emlék.

-  De minek is erről beszélni, mondd? Régen volt, 
elmúlt. Semmi haszon belőle. Azóta férjhöz men
tem én is, veáztemre...

' -  Pedig kényes-bögyes, rátarti egy lány voltál,
hallod-e? -  húzódok hozzá közelebb.

-  Igaz, soknak költöttem volna -  suhan át villa
násnyi fény az arcán de csak erre ni! -  s fürge ujj- 
mozauiaroKKai egyertelmüen megmutatja. -  Áki 
meg nekem költött volna, az rám se hederített- 
Hiába, így írták meg a sors könyvében. Tudom, 
emlékszem, te is legyeskedtél körülöttem erősen. ■ ■

A régi vásártéren sürün-sűrűn fölállUgatták az ör
dögi körhintákat. Mi, pejhedző állú legénykék c s a k  
bolondmalomnak neveztük ezt a förtelmes masinát, 
mely olykor kerge ütemben dobált bennünket az ég 
felé. Erről beszélek most elrévedve, de a szavamba 
vág:

-  Ti meg, csippcsupp legénykék a röpködő szok
nyák alá leselkedtetek minduntalan...

Elered az eső, betérünk a kültelki c u k r á s z d á b a •

-  Csaptad a szelet nekem keményen, ne is ta
gadd! -  s szeme máris villámlik. -  Elkaroltál egy
szer egy tánc után, lehetett éjfél is. Beszorította1 
akkor egy kiskapuba így késő nyáron...

-  Mit mondtam vajon akkor este?
-  Amit olyankor szokás. Én meg megkérdeztem’ 

hogy mit akarsz te énvelem, szegényemberek ta
nyával? Minek lófrálsz utánam?

-E rre  én? ,
-  Meg akartál csókolni erővel, meg azt is mond

tad, hogy szeretsz.
-  És nem hitted el? -  kérdezem a barátságtalan 

cukrászda homályában. .
-  Hogyan hittem volna neked, amikor anyám aff 

mondta, hogy minden belvárosi gyerek hebehur
gya. Elcsábít, aztán továbbáll... De itt az alkalom,

1984. augusztus 31 ■
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TALÁLKOZÁS

Most igazán megmondhatnád, miért kajtattál utá- 
"am.

vrüthalÁn mert szemrevaló, őszinte, kedves lány 
/■ Olyan huncutul kedves, 

e m r  ,ha^yom magam, akkor elvettél volna? -  
tekfntetéf1 mindig szép, révedező-szomorkás

~ ̂ zi 'Gazán nem tudhatom. Egy-két kamaszpu- 
SZI meg nem a világ...
ték Ttjdtam én, sejtettem, hogy csak amolyan já- 
a k iv fmba veszel’ te kiskurafi... Olyannak hittél, 
szó* -,61 lehet cs'ripelni ideig-óráig -  s pattog ve

nni, hogy fölfigyel a cukrásznó.

r,~Majdnem gyerekek voltunk még -  csitítanám, 
nyílik az ajtó, új vendég lép be.

~ Ez a mostani férjem -  mondja a szomorú 
emu Ilon és a jövevényre mutat. 

a üveg homályos síkja mögül előnyomakszik 
'ían f ° mök’ szétdobott vállú, imbolygó ember. Fu

ra megtorpan az ajtó keretében; olyan így.

akár valami megkövült, festett kép a koraközép
korból.

-  Akkor jó helyen járok! -  kiáltja felénk és ázott 
üstökéről rázogatja le az esőcsöppeket.

Figyelem-csodálom a jelenést, majd megdöbbe
nek.

Ez a betévedt, földöntúli figura nem más, mint a 
legeslegjobb gyerekkori puszipajtásom, lelki have
rom, egyalombéli cimborám, a hírhedt Kányakala
pos.

Főlugrom hirtelen, lélekszakadva menekülnék 
ebből a külvárosi, barátságtalan cukrászdából. 
A Kányakalapos azonban elébem áll, ölelésre tár
ja a karjait, az Ilon meg ott vinnyog-nyüszít valahol 
a háttérben egyre halkabban, egyre keserveseb
ben, egyre valószínűtlenebből...

MOLNÁR CS. Attila

^  ^

A LENÉZETT SZERELEM
gy toronyház felső emeletéről 
szemlélve a világot azt hisszük, hogy 

— magasan a dolgok felett állunk.
Ha nem is állunk a dolgok felett, de néha 

Van titkos belátásunk a dolgok lényegébe. A 
véletlen játékai lehetővé teszik a különös 
látványokat, a szerelmi szenvedélyek pedig 
gondoskodnak humoros vetiiletéről is.

Egy ilyen ház felső emeletéről van most 
9>P szó! Az ablakon kitekintve a lakók arra 
figyeltek fel, hogy velük szemben egy lakás
ban ég a villany, az ablakokon nincs függöny 
c* így mindent tisztán lehet látni. Csakhamar 
előkerültek a szemüvegek és távcsövek, hogy

érdekes látványból minél többet elcsíp-
ienek.

Csaknem félórás szép játék után a villanyt 
‘‘^oltották és a szereplők aludni tértek. A 
boldog szemlélők pedig hozzáláttak az ese
mények megtárgyalásához és a tanulságok
^ v o n ásáh o z .

A vita egy kérdéssel indult:
~ Nem értem, hogy szeretkezés előtt miért 

szaladgált az a hölgy le-föl a szobában, és 
Pfiért lengette a férfi felé azt a kis fekete mi
csodát?

A másik férfitől meg is kapta mindjárt a 
választ:

-  A lengetéssel akarta felbőszíteni a bikát. 
A bikákat piros kendővel izgatják, a férfia
kat pedig fekete bugyival. Ez úgy látszik, 
különleges hatással van rájuk.

A harmadik felszólaló nagy lelkesedéssel 
beszélt:

-  Ezek a fiatalok tele vannak ötletekkel, 
fantáziával és nincsenek előítéleteik.

Egy elégedetlen harmincéves asszony így 
szólt:

-  Nem ártana hasonló energia az én fér
jemnek, mert az amikor hazajön és részeg, 
vagy nagyon fáradt, mindjárt ágyba bújik és 
alszik.

A másik rosszmájú asszony így szólt:
-  Én azonnal megállapítottam, hogy a fia

talember nem a nő férje. Ilyesmit egy nő so
hasem csinál a férjével. Egy rendes férjnek 
nem is jut eszébe, hogy a feleségével ilyen 
válogatott disznóságokat műveljen. Szeret
ném tudni, hogy a férj mit szólna, ha elme
sélnék neki, hogy a felesége esténként mi
lyen mutatványokat rendez.

Az egyik megértő lélek így lelkendezett:
-  Jaj, istenem mi is volna az emberiséggel, 

ha nem volnának ilyen bűneink. A legszebb 
dolgok a világon mindig bűnps cselekedetek.

Mi is volna velünk, ha nem volnának ilyen 
szép bűneink.

Valamelyik asszony mindjárt megkérdez
te:

- D e  miért kell mindjárt másokkal bűnbe 
esni? Az asszonyok ezután szidni fogják a 
férfiakat, hogy ilyesmit m ár nem tudnak, pe
dig arra gondolnak, hátha mégis, csak épp 
nem odahaza, meg miegymás.

A háttérből most megszólalt egy elmélke
dő szelíd ember:

-  Azt hiszem, hogy a szerelem ebben a fia
talemberben vallásos átszellemültségbe for
dult. Amikor a nő lefeküdt, ő letérdelt eléje 
és egészen vallásos révületbe esett. Egy ka
tolikus lapban azt olvastam, hogy kellemes 
látvány előtt az emberek letérdelnek és 
imádkoznak.

— Én is letérdelnék, ha az a nő előttem ten
né szét a lábát — mondta egy másik ember.

A vita hirtelen megszakadt, mert hazatért 
az előbb említett részeges férj és mindjárt 
a heverőre dőlt és azonnyomban horkolni 
kezdett.

DÉSI Ábel
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AZ EGZISZTENCIA 
FESTŐJE

Jean-Paul Sartre: Velence foglya (Tintoretto). 
Helikon Kiadó, Budapest, 1984.

Szajkó István rajza

Vladimír Kopicl 

DÉMONOK
A démonok velünk vannak: 
ne intsünk nekik búcsút.
Mert lény és nemlény, kik újra találkoztak.
Teli kertben megszomjaztam, merek teli tavat. 
Angyalok megitatnak, szétmarcangolnak

a vadak.

A béke a befejezett ziláltsága: 
avatatlan kérdésesség.
Látom az égen a csillagokat, de számolni nem

tudok.
A világ forog és elhalad, távolodik, eltűnik. 
Üres vödörből iszom.
Az üres kertben állok.

NOCTURNE
A hit zavarba ejt. Széthajt.
Komor szirtek, hegylábak:
Sötéten át szállongó hó.
E világból nem látom

az éjszakát, melyben mindent látni.
Gyufát kell szereznem, 
öntudatom, fejleszteni.
Az ébrenlétet.

A tisztábban látáshoz elég 
az alvás kerülése.
A reggel magától érkezik 
és egy tyúk tovalépked.

Meleg toll alatt, 
elrejtve,
a lényeg még csak 
nem is mozdul.

Isten horkol. Álmot lát, 
érdekfeszítőt.
Szenvedéllyel 
az ördöghöz tér meg.

J
ean-Paul Sartre, a nagy francia filozó
fus és író számos tanulmányt és esszét 
szentelt egy-egy művésznek, köztük 
képzőművészeknek is. írt Hare, Lapoujade, 

Masson és Giacometti egy-egy periódusáról 
vagy alkotói leleményéről, az elsők között ta
pintotta ki Calder szeszélyesen változó mobil
jainak immanens „filozófiáját”, és csalhatatlan  
érzékkel fedezte fel a háború utáni francia köz- 
gondolkodás számára az informel legmarkán
sabb egyéniségét, a német származású, de lé
nyegében hazátlan zsenit, Wolsot. De nemcsak 
a modemek érdekelték. írásaiban gyakran fel
tűnik Donatello, Ingris, Tiziano, Michelangelo 
stb. neve, sőt, a Les Temps Modems 1957-es no
vemberi számában közzétette terjedelmes esszé
jét, egy tervezett, de soha be nem fejezett munka 
részletét, Tintoretto festészetéről.

A budapesti Helikon Kiadó néhány repro
dukció kíséretében önálló kötetben jelentette 
meg ezt az írását, annak az új sorozatnak a har
madik darabjaként, melyben neves írók és filo
zófusok vallanak egy-egy képzőművész mun
kásságáról. Rilke Rodinről szóló esszéje és Orte
ga y Gasset Goyát elemző tanulmánya után  
Sartre Velence foglya című remekműve foly
tatja az izgalmas kiadói vállalkozást.

Mielőtt tüzetesebben szemügyre vennénk e 
könyvét, meg kell válaszolnunk egy előzetes kér
dést: mi köze Sartre-nak a képzőművészethez, 
illetve, milyen indíttatásból írt festőkről és 
szobrászokról? Újraolvasva ilyen vonatkozású 
szövegeit, észrevehetjük, hogy érdeklődési kö
rét, elemző módszerét és értékítéleteit minde
nekelőtt az egzisztenciális szabadság és az em
ber vitális tapasztalata iránti jellegzetes viszo
nya határozza meg. Kivétel nélkül mindig elveti 
azt a művészetet, amely a létezőt mutatja be és 
egyértelműen a „létesülővei”, a „keletkezővel”, 
vagyis az egzisztenciával foglalkozó műveket 
dicséri. Más szóval, Sartre azokat a műveket 
választja, melyekben az ő egzisztenciális ta 
pasztalata és maximája testesül meg: nem az 
embert meghatározó festészet érdekli, hiszen 
Spinozával együtt vallja, hogy minden deter
mináció negáció, hanem az olyan festészet, 
amelyben az egyedi, megismételhetetlen és indivi
duális egzisztencia keresi önnön meghatáro
zását. E  művészeti alapállás filozófiai gyöke
rei közismertek: Sartre szerint az egzisztencia 
nem adott, nem tény, hanem feladat, melyet 
mindenkinek saját felelősségére kell vállalnia. 
Kevésbé közismert és egyértelmű azonban, hogy 
mely stílusjegyek hivatottak a sartre-i egzisz
tencia képzőművészeti megtestesítésére. Ho
gyan fejezheti ki a pillanatszerű, statikus kép
zőművészet az egzisztencia önmeghatározó, di
namikus folyamatát?

Sartre képzőművészeti írásai arról tanúskod
nak -  és ez egyik legfontosabb érdemük - ,  hogy 
ő elkerülte azt a csapdát, amelybe az irodaimé- 
rok és a filozófusok általában beleestek: a kép
zőművészettől sohasem kéri számon sem az ír 
dalmias folyamatosságot, sem a fogalmi nyelvre 
lefordítható szimbolikát. Saját filozófiáját ott 
éri tetten, ahol senki se várná: a tiszta festészeti 
anyagban.

Tintorettóról szóló esszéjében sem azért uta
zott el képzeletben a 16. századi Velencébe, 
hogy ott „ösztönös egzisztencialistát” találjon» 
aki a szimbólumok nyelvén előlegezi az ő tanait, 
hanem mindenekelőtt Tintoretto sárgája miatt, 
melyről tévedés lenne feltételezni, hogy az eg
zisztencialista szorongást jelképezi -  ahogy Pél'  
dául egy szemiotikus mondaná. Nem, Sartre  
m ár egy korábbi írásában világosan megfog8*' 
mazta: „Ezt a sárga barázdát a Golgota fölött 
Tintoretto nem azért választotta, hogy jelölje 
vagy kifejezze a szorongást; ez a sárga maga a 
szorongás, és egyúttal a sárga égbolt is”. Sartre 
úgy csempész filozófiai alapokat a mű mögé, 
hogy közben véletlenül se sértse meg annak ér
zékeny belső szövetét, műfaji egyediségét -  nem 
csinál irodalmat vagy filozófiát a képzőművé
szetből.

A Velence foglyában mesteri közelképet raj
zol a 16. századi velencei festészetről, elemzi a 
városállam társadalmi-politikai életét, s mind
ezt azért teszi, hogy fényt derítsen egy dráma* 
konfliktusra, melynek főszereplői Tiziano és 
Tintoretto. Noha nem mondja ki, mégis világ0" 
san látszik: az előbbi a létező, az utóbbi ped‘8 
a létesülés stílusának megtestesítője, aminek 
későbbi fogalmi apparátusában a „ r e t r a k t i ü 5 

és az „expanzív” művészeti érzékenység eÜer1'  
tété felel meg. Sartre ebben az esszében -  min 
mindig -  a létesülés stílusa mellett érvel, teha 
a korabeli közönség kedvencével, Tiziánóva* 
szemben Tintoretto mellett foglal állást, Ti**' 
ano harmonikus szín- és formaegységében a P*1'  
vilegizált létező absztrakt fogalmát látja, a Szép 
elpusztíthatatlan, de kétes értékű képzetét. A 
Szép megszentelt képe, Sartre szerint mintegy 
befagyasztja a létesülés perspektíváját. Az em
beri élet modelljeként szolgál, óv a katasztró
fától -  ezért is ragaszkodtak hozzá a  velencei®
- ,  de az Undor című regényéből már jól tu d ju k »  

milyen is ez a modell: amit megtestesít, a z t  az 
ember nem érheti el itt és most, hanem -  h®*® 
azt a regény főhőse fölfedezte -  csak a múltba**- 
A jövő felé a másik stílustípus mutat, T i n t o r e t  

sárgája, a létesülés ellentmondásos, d i s z h a r m 0 "  

nikus folyamata.

SEBŐK Z * * * 1BRASNYÓ látván fordításai
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Egy park legyen 
a világ!

Drago Handanovic kerámiái kapták a munkások
díját

gyobb, retrospektív kiállítást is rendeznek  
majd a telep 25 évének term ékeiből októ
berben, a falu felszabadulása ünnepségeinek  
keretében, am elyet m egnyitnak a  széles nagy- 
közönség előtt is.

Drago H andanovic anélkül, hogy esztétikai 
kritérium aiból engedne (ezt alkotásai beszé
desen bizonyítják) igyekszik olyan m űvésze
te t terem teni, am elynek kézzel fogható hasz
nálati értéke van. A gyárban m ost m egal
kotott kerám iatárgyai is a tégla elem eit hor
dozzák m agukban, s alkalm asnak m utatkoz
nak arra, hogy esetleg m intául szolgáljanak  
a sorozatgyártásra, vagy legalább ötletet szol
gáltassanak a  sorozatgyártáshoz szükséges  
sablonhoz.

Csak m egvívott eredm ényei m agaslatán  
gondolt erre a lehetőségre D rago H andano
vic, s vallja is, hogy a m űvész akkor egy
szerűsítheti le m unkáit annyira, hogy azo
kat akár építőanyagként is felhasználják az 
em berek, am ikor m ár hosszú-hosszú utat 
m egtett az önkifejezésben, a valóság lénye
gének ábrázolásában. Lelkesen m ondja:

-  Rendkívül jól esett a m unkások díja, az 
a bizonyos jelképes tégla, am elyet ők ugyan
úgy form áltak m eg, m int én form álom  m eg  
a m agam  figuráit, kerám iatárgyait. N em  kö
telező iránya a kerám iam űvészetnek, de le
hetséges tájékozódása, hogy olyan produk
tum okat hozzon létre, am elyek praktikus célt 
is szolgálhatnak, am elyeknek van használati 
értékük is. Ha a m űveinket ism erhetnénk fel 
az épületek, a hidak, az aluljárók form áiban, 
díszítéseiben, de életünk m ás fontos hely
színein is, igencsak beleolthatnánk hétköz
napjainkba is a m űvészetet. Hadd legyen az

A m űvész jellegzetes  
form ái: a  hal és . . .

az épület ízléses, hadd m ondjon töb b et ’is 
a szám unkra annál, m int hogy benne lakha
tunk! A  gyárak udvaraira, tereire is szobro
kat kell felállítani! E g y  nagy-nagy park le
gyen a világ, am elynek tájain úgy éljenek  
az em berek, m int a  legterm észetesebb kö
zegben!

Drago H andanovic m egkapta hát a  kishe- 
gyesi téglagyár m unkásaitól a  visszajelzést: 
a fáradozása nem  hiábavaló. K özös nyelvre  
talált közönségével.

A D obojban élő szobrász a  kerekded for
m ák és az üreges felületek kom binálásából 
terem ti m eg a m aga jellegzetes form áit, am e
lyek a Bosznia-H ercegovinában oly előszere
tettel ápolt görög tradíciók szellem ét áraszt
ják. H alait és női figuráit világszerte ism erik. 
„M odem  form ái a m ai urbanizálódott világ 
em berének a gondjairól, dilem m áiról beszél
nek” -  írja m űvészetéről P avle Staniáic.

Szarajevó, B elgrád, Párizs és sok m ás ha
zai és külföldi város után a kicsiny falu
ban, K ishegyesen is szeretettel fogadták H an
danovic m űvészetét, am ely valóban az em 
berekért születik meg.

CSO RD ÁS M ihály

D rago H andanovic  
m unka közben

/A\ ny^r az és zsibongó telepek év- 
szaka a képzőm űvészetben, a feszti- 
válók és játékok ideje a zene- és szín- 

“Zkultúrában, az irodalom ban. Esem ényei 
j! szem pontból lehetnek izgalm asak, érdek- 
eszítőek; ennyire azonban csak  ritkán a hét- 
° znaPÍ m unkásem berek szem pontjából, 

j*űnt m ost a negyed százados jubileum át ün- 
eplő kishegyesi D évics Im re K erám iai Mű- 

^sztelep en , am elynek m unkáját a közel- 
{ bán m utattuk be. N em  is a kolóniáról 

ank most, hanem  csak  egyetlen vendé- 
® röl, a bosznia-hercegovinai D rago Handa- 

Vl r̂ól> a neves szobrászról és keram ikus- 
’ a »Praktikus m űvek” alkotójáról, a ta- 

inW*^’ al<lne^ a szám ára -sokan m ásoknál 
abb fontos az, hogy a keze nyom át viselő  

t rok és kerám iatárgyak valóban szebbé 
az em berek életét. 

id/ * n  nem is véletlenül vágtak egybe az 
n a telep szervezőinek és az egyik meg- 

ottí?^ m ^v^sznek a törekvései: a kolóniának  
te adó kishegyesi téglagyárban terem 

ül olyan alkotásokat, am elyek éppen abban  
adott környezetben kelnek életre, Handa- 

°vic a „praktikus m űvészet” híve, azé a mű- 
szé*6^ ’ am e ŷ a m unkás hétköznapoknak a 
g Pftő és tartalm at-értelm et adó tartozéka. 
is Pedig észrevették a kishegyesi m unkások  

1 akik a gyárban keresik m eg m indennapi 
*«iyerü k et. Éppen ez az észrevételük szol- 

apropóul H andanovic m ostani bem uta
tásához.

ked 'S ^ a^ koztak  hát a telep és egy kiemel- 
tak 0, a ^ 0tó törekvései, és hogyan csúcsosod- 
a * 3 gyár m unkásainak a díjában (!), 
zárrt 3 E m u k r a  a kolónia m unkájának  
; , ^ k o rd ja k é n t m egrendezett kiállítás leg- 

alkotásának Ítéltek oda? 
da rr!unkásoknak ezt a díját D rago Han- 

Povic kapta a telepen létrehozott m űvéért. 
toz *T1° stani tárlat tulajdonképpen hozzá tar- 
Vés°  ^rHagához a telep m unkájához: a mű- 
hal t" a visszajelzést; egy ilyen azon
s a '  <?rténö és speciális közegből érkező visz- 
derf ZéSt ahogy a jövőben majd m in

d b e n . E m ellett term észetesen egy na
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SZABADKAI
ÉLETKÉPEK

Mem egy, majd két emberöltővel ezelőtt, 
1911. januárjában érkezett Szabadkára 
Somlyó Zoltán, hogy elfoglalja munka

helyét a Bácskai Hírlap című napilap szerkesz
tőségében, s 14-én már megjelenik első írása is, 
amely szólhat-e másról, mint a fürge tollú új
ságíró első impresszióiról? Nem újságírótanonc 
szegődött el a szabadkai redakcióba, sorsedzett 
vándormunkás volt, huszonkilenc esztendős, 
így hát tudja az olvasó figyelme felkeltésének, 
rokonszenve, érdeklődése megnyerésének a tit
kát is. Előbb mintegy koncot vet a lokálpatrió
ták hiúsága elé: „A Bácska! A Bácska! Ragyogó 
gyerekálom volt és színes képzeletmező nekem 
gyermeki öntudatomban a később a kamaszkor 
sihederéveiben. A Bácskában -  gondoltam -  oda 
fogok menni, ahol aranyat permetezik nyári éj
szakákon a búza, a gyönyörű kövér fekete föl
dek ölében, ahol széles vállú, sötét szemöldű, 
drága bundás nábobok hóvirágnőket röpítenek 
finom és halk szánokon a puha, csillogó hó
ban . . . ” Aztán hangot és mondanivalót vált, hi
szen akkoriban már az újságírótól józan szemlé
letet követeltek meg, és Somlyó Zoltán nem sze
rette volna, ha naivnak tartják új gazdái, friss 
kollégái és újdonsült olvasói. „Vigasztalan, sík 
lapályon” futott a vonat Szabadka felé: „A ra
gyogó gyerekálom helyett havas foltok a sínek 
ágyékában, vízzel elöntve a vidék nagy terüle
teken, a vízben girhes fatörzsek rothadnak és 
késői kukoricacsutak helyén mély és fekete se
bek, amelyektől m ár csak tavasszal fog újra 
meggyógyulni a föld. . . ” A jóstehetségű olvasók 
nyilván már ebből a bemutatkozó írásból is 
megjövendölhették, hogy nem lesz sokáig m a
radása ennek a jó svádájú, a szép, lírai képek 
és a nyers tények között egyaránt otthonosan 
viselkedő újságírónak. S valóban, az év október 
elsején jelenik meg utolsó „szabadkai” írása a 
Bácskai Hírlapban. Mert már útban volt az új 
életállomás felé: Pestre ment ismét, ahonnan 
jött is.

A nem egészen kilenc hónap újságcikk-ter
mésébe Dér Zoltán szorgos gyűjtőmunkájának 
eredményeként ma már betetkinthetünk, ha fel
lapozzuk a Szabadkai karnevál című 1982-es 
szabadkai Életjel-könyvet, míg arról a tartós és 
feledhetetlen benyomásról, amely az újságíró
vándormadár Somlyó Zoltánban évekkel ké
sőbb, pontosan 1916-ban tudatosodott, a Nyi
tott könyv című „lírai pamfelttjének”, remek
művének harmadik, Szabadkát idéző részében 
vallott:

É s itten írt a Varásnap-rovatba 
sok bölcsességet kedvteléssel ó.
Remélve, hogy elérkezik a nagy nap, 
m egértik őt s a fizetése nő.
S  a vörösbajszú kiadóval inni 
nagy szorgalommal járt el délelőtt.
S  ezért nagy tisztelettel nézte ótet 
pár ifjú tanár és ügyvédjelölt...

Vissza-visszatér még majd az 1920-as évek
ben is Szabadkára írásaival Somlyó Zoltán, de 
már nem a Hírlapban publikál, hanem a Napló
ban, amelyről egy évtizeddel előbb igencsak le
sújtóan, nyers durvasággal nyilatkozott. Egy

cikkben Kosztolányi „házatáját” örökítette 
meg, 1925 karáncsonyán pedig Szabadkai sze
relem  című képekkel kísért „kisregénnyel” je
lentkezett, s akik emlékeztek rá, nyilván öröm
mel is olvasták. Mint ahogy maga is örömmel 
gondolt a szabadkai kilenc hónapjára, holott -  
miként Dér Zoltántól tudjuk -  elég volt másfél 
hónap újságíróélet a „szabadkai aszfalton”, 
hogy afférokba keveredjék, hogy megecetesed- 
jék a szájaíze, s megérje, hogy az utcán megver
ik -  1911. május 7-én, délután fél ötkor a Kos
suth utcán.

E  tetlegesség csak fizikai bizonysága volt an
nak, amit a Szabadkára szegődött újságíró a 
maga mesterségéről addig is tudott. Még m ár
ciusban írta például egyik vasárnapi riportjá
ban: „A véletlen minden héten arra visz, hogy 
a saját fészkemben kelljen kotorásznom, s eddig 
még mindég az újságírásról kellett írnom, erről 
a furcsa természetrajzú foglalkozásról, amely
ről mindig ki kell mutatnom, micsoda veszélyes 
fegyver ez a különben nemes és finom szerszám 
a hívatlanok kezében.” A fájdalmas és botrá
nyos eset után (igaz, a témahiány ürügyén) írja, 
emlegetve azt a bizonyos „tudást”, amit csak új
ságíró tudhat, „különösen a magára hagyatott, 
árva és porszem vidéki újságíró, akit az élete be
lelökött a vidék kissé indolens, kissé előítéletes, 
kissé komótos közönsége és a kényelmes, elké
nyeztetett pszeudozsurnalisztika közé, ahol so
hase lehet eléggé éberen és eléggé erősen ülnünk 
ahhoz, hogy bizonyosságokat szolgáltassunk”.

A Szabadkán újságíróskodó Somlyó Zoltán 
cikkeiben lépten-nyomon a bizonyság-szolgál
tatás példáira bukkanunk. S ahogyan az „át
kozott költő” írta verseit és komponálta kötetté 
őket éppen Szabadkán, az újságíró is kacérko
dott ezzel az elsődlegesen lírai magatartásfor
mával, s tette ezt ugyancsak Szabadkán!

BORI Imre

Tóth Károly rajza

SZŰCS Imre

BEOMLOTT 
SZÉLMALOM

Hová lett a zsivaj, 
bordádnak a vászna, 
s mit szóina anyám, ha 
6 is újra látna?

Hová tűnt a szárnyad, 
s hová a garatod, 
vagy már az időt is 
füvekkel zúgatod?

Hová tett a zsivaj, 
hová a vad lárma, 
mikor még ott másztunk 
eprezni a fára?

Hol vannak, hol vannak 
az egy gebés bátrak, 
kik gyermekként engem 
is szívükbe zártak?

Hová lett a zsivaj, 
kenyérvetók párja, 
s a hófehér lisztet 
ki taposta sárba?

o
HADSZÍNTÉR! 

JELENTÉS
A hadban álló felek 
minden támadást 
visszavernek, 
az ellenséget az utolsó 
lábig megsemmisítik; 
csak saját hallotjairól 
hallgat mindenki, 
mint a sír.
-  Elporladt seregek 
fák, füvek, homokbuckák alatt; 
elnémult kiáltásba hullott 
üszög fekete ősszavak...
Csontok, csontok, kiontott belek, 
urnák helyett -  .

dögkeselyűk-

£
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D u s á n  R a d o v i c

(1922- 1984)

napokban a hosszú és súlyos beteg- 
/¿i\ s^g elvitt közülünk egy írót, aki 

«~"VA méltán volt népszerű, közkedvelt és 
szeretett embertársunk. Mindenki szerette 
es megbecsülte, aki ismerte a rádió és tele
vízió adásait, valamint országos hírű aforiz
máit, amelyek a BEOGRADE DOBRO JU T - 
RO két kötetében jelentek meg.

Az egész ország gyerekei pedig azért sze
rették, mert a számukra írott versei, gye
rekszíndarabjai, rádió- és Televízióműsorai 
révén megtalálta a szívükhöz vezető utat.

Ma már minden túlzás nélkül elmondhat
juk, hogy Branko Copic után ő volt a leg
népszerűbb író, aki a gyerekek lelkivilágát 

élűiről élte át és szólaltatta meg.
A halála alkalmából írott megemlékezések 

ruéítán állapították meg róla, hogy belgrád 
egkedvesebb költője volt.

^zt a címet azzal érte el, hogy tíz éven át ő 
e resztette a belgrádiakat, és szellemes, 
nosztalgikus, keserű, vagy kegyetlenül gú
nyos aforizmákban mondta el, hogy milyen
nek látja a belgrádi emberek életét, környe
zetét és szokásait.

Rengeteget idézett, újraközölt és szálló
igévé vált aforizmái beköltöztek a mi éle
tünkbe is.

Radoviénak mindenről volt szellemes,
, os mondanivalója. Az egyszerű emberek 

etköznapi gondjaitól kezdve az emberiség 
egyetemes problémáiig, az élet és halál vég
ső kérdéseiig mindenről akadt megszívlelen
dő szava.

Derűs bölcsessége nagy életismeretről és 
nply emberszeretetről tanúskodott. Ez a 

0 csesség lehetővé tette a számára, hogy a 
0 goknak mind a két oldalát egyaránt tisz-
n és pontosan lássa. A fájdalom és keserű

i g  együtt já rt minden irodalmi művében, az 
aPró, de súlyos terheket hordozó aforizmák- 

Pezdve a gyerekköltészetig és a korszerű
rádió- es televízióadásokig

népszerű kis műfajok így lettek nála a 
gy témák és mondanivaló hordozóivá, 

is az intenzíven befele élő emberek közé 
artozott. Kifelé morcos és hallgatag, befelé 
arsonyosan kedves és szellemes volt. Eze

ket a szép belső értékeket mind a számunkra
r ölte és fejlesztette ki. 

z megmarad utána még sokáig. 
z ember szomorúan és betegen eltávo- 

mögötte itt maradt a szeretetre mél-
16 művek serege.

DÉSI Ábel

1984.

Dusán Radovic

Jó reggelt -  Belgrádi

A

zok, akik sokat tudnak -  keveset beszél
nek. És fordítva; a legtöbbet azok be- 
szélnek, akik semmit sem tudnak.

Ez összefügg.
Csak a gondolkodás tudja megakadályozni az 

embert, hogy beszéljen.

Ne legyetek önzőek.
Adjatok feleségetekből és férjetekből azok

nak, akiknek ez nincs.

De jó a nagypapáknak és nagymamáknak, 
akiknek unokájuk van. És jaj nekünk, akiknek 
gyerekeink vannak!

Azok a nők, akik jól mentek férjhez, ma reggel 
autón mennek a munkába.

Azok a férjek viszik őket, akik rosszul nősül
tek meg.

Ha már veritek a gyerekeket, akkor verjétek 
őket minden ok nélkül, mert a többi ok ennél is 
butább.

Azt, amit nem értetek el az életben, azt nem 
fogjátok pótolni a gyors, őrült autózással.

A szerelemhez a legfontosabb a szép és édes 
bolondság. Csak a házassághoz kell az az un
dok és kegyetlen józan ész.

Nem tudunk mások nélkül élni.
Egyesek bajokat okoznak, mások ezek megol

dásával foglalkoznak.

Adjatok nekünk is egy nagyobb társadalmi 
vagy állami gondot, hogy egy kicsit megpihen
jünk.

Ti pedig viseljetek gondot a gyerekekről és a 
családról.

Intézkedések történtek egy munkaszervezet 
kígyógyítására.

Eltávolították a sofőrt, aki sokat tudott.

Hogy a nőknek jobb legyen, feltalálták az in
get, amely nem piszkolódik, a ruhát, amelyet 
nem kell vasalni, az ételt, amelyet nem kell főz
ni, és a gyerekeket, akiket nem kell nevelni.

* * * *

Egyes haladó szellemű elvtársak a feleségei
ket elvtársnőkké léptették elő.

Ha nőkre van szükségük, akkor elveszik a 
másét.

*  *  *  *

Az apja majd kicsattan az egészségtől, ele
ganciától és a sikerektől.

A mama ugyancsak csodálatos, haladó szel
lemű és aktív.

Neki nem volt nehéz rászoknia a kábítósze
rekre.

Tegnap egy szülő feljajdult egy szülői érte
kezleten:

Adjatok nekem egy jó gyereket, és meglátjá
tok, hogy milyen apa vagyok én.

Az okos emberek válszthatnak: lehetnek oko
sok vagy buták, attól függően, hogy mi felel 
meg nekik.

A butáknak nincs választásuk.

Egyes apák miért akarnak mindenáron fiúgyere
keket?

Hát nem okultak eléggé saját példájukból?

Ma az anyukák azt főznek, amit a gyerekek 
szeretnek. Ma az apukáknak is van anyjuk, a 
számukra is van megoldás.

Csak a kevés pénzért kell sokat dolgozni.

Ha találkozik egy férfi, aki nem tudja, mit akar 
és egy nő, aki tudja, mit akar, akkor e találkozás
nak házassággal kell végződnie.

*  *  *  *

Csak a gyávák szeretnek egyszerre néhány 
nőt.

A bátor férfiak vállalják a kockázatot, hogy 
-sak egy nőt szeressenek. f0rd: _el
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Otthon és család

Háziruhában

AKKEGUNK  
C S IL L A G A  -

OTTHON
lnézést kell kérnem  olvasóim tól, hogy  
ezúttal a S tad ler Terézzel folytatott 
beszélgetés alapján készült írásom  

nem  lesz teletűzdelve receptekkel, de ahogy  
ő m aga m ondja: „Egészen egyszerű, m inden
napi ételeket főzök, am elyeket m inden házi
asszony ism er.”

A m ikor a h ét elején összetalálkoztunk, na
gyon m egörültem , hogy sikerül őt „két ver
seny között elkapnom ”. Teréz ugyanis S z a 
badka város büszkesége, sok szép eredm ényt 
elért sakkbajnoknője. Ü stökösként tű nt fel e 
sportnak az egén, pontosan harm inc évvel 
ezelőtt.

-  Iskoláskorom ban tanultam  m eg sakkozni .
-  kezdi a  visszaem lékezést, de férje, A urél -  
szintén szakkozó -  közbevág:

-  Pontosabban: 1953 szilveszter éjszakáján. 
De akkor én m ég nem  ism ertem . Aztán az 
újságban olvastam  a szabadkai női sakkbaj
nokságról. M eglepődtem , m ert nem  is tud
tam , hogy városunkban női sakkozók is van
nak. E gy  M anga nevű sakkozó nyerte m eg a 
versenyt. B em en tem  a klubba, hogy m egis
m erjem . E gy évre rá összeházasodtunk.

É s  m egkezdődött a győzelm ek sorozata. 
Teri m ár 1955-ben V ajdaság bajnoka lett, az 
országos bajnokságon m eg az ötödik. K ét év
re rá a sakkolim pián m ár ő képviselte ha
zánk színeit.

-  E gyébként ezen az olim pián én voltam  a 
legfiatalabb résztvevő. 1958-ban m ásodik let
tem  hazánkban, aztán m egnyertem  egy nem 
zetközi versenyt és m egkaptam  az országos 
m esteri cím et.

Közben m egszületett kislányuk, Brigitta. 
Aurél bevonult katonának, Teri m eg súlyos 
epem űtéten esett át. Mindez nagyon vissza
vetette őt a sakkban. Csak valam ikor a hat
vanas évek elején kezdett el újra rendsze
resen foglalkozni ezzel a  sporttal. M ásik kis
lányuk, G ertrúd születése m egint egy kis 
kieséssel járt, de 6 6 -ban m égis sikerült be
kapcsolódnia a világbajnokjelöltek versenyé
be, am elyet Spanyolországban tartottak  m eg, 
és ahol elnyerte a nem zetközi m ester cím et.

Nehéz volna felsorolni a harm inc év ered
m ényeit, m elyeknek se szeri, se száma. M ár 
ott állt a világbajnokság e lő t t . . .

-  Szabadkán tarto tták  ezt a versenyt -  em lé
kezik vissza lelkesen a félj -  és Teri csodá
latosan startolt. Az első 13 fordulóban tizen
egy és fél pontot szerzett. H ihetetlen! De aztán
-  különféle okokból -  nem  győzte idegekkel. 
N em  ő lett a győztes, de a Fid e elism erte neki 
a nagym esteri cím et, am ely a sakkban a leg
m agasabb titulus.

Országos bajnokságok, sakkolim piák, nem 

zetközi versenyek . . .  például a M áltán m eg
tarto tt olimpián bronzérm es lett (erről a fel
lépéséről egyébként három  m űvészi kerám ia
bagoly is tanúskodik a polcokon, am elyeket 
onnan hozott), Balkán-bajnok . . .  E gy ízben 
őt választották m eg V ajdaság legjobb sporto
lójának. M egkapta a Spartak-díjat, m eg két 
kitüntetést: a N épért T ett Szolgálatok E züst
ös A ranycsillagos É rd em ren d jét. . .  De hadd  
ne soroljam  tovább.

S  m indam ellett m egm aradt csendes, sze
rény, feltűnést kerülő asszonykának, akivel 
ha az utcán  találkozunk, fel sem  tételezzük  
róla, milyen „dicsőséges m últ” van m ögötte. 
É s előtte is. M ert ebben az évben is jogot 
szerzett az 1985 februárjában G örögország
ban, Ródoszon m egtartandó olim piára, am e
lyen okvetlenül részt szeretne venni.

És m ost tessék  őt elképzelni háziasszony
nak, am int a konyhában sürög-forog . . .  K ér
désem re, m ilyen háziasszonynak tartja m agát 
azt válaszolta -  a tőle m egszokott szerény
séggel - ,  hogy „közepesnek”, de itt m egint a 
férj közbeszólása következett:

-  K özepes? H át m ondjuk: takarításban? De 
főzésben kiváló! Valam ikor, gyerekkorom 
ban a  szülői házban fűszerm entes koszton él
tem . Csak a házasságban ism erkedtem  m eg  
az ízek, az evés gyönyörűségével, s ezt Teri
nek köszönhetem .

-  Gyenge pontom : a  sütem ények. De m ár 
belenyugodtam , hogy a sütem ény, ha nem  is 
szép, jó  lehet, s ezt családom  m indig elis
meri.

-P e d i g  m ilyen válogatósak vagyunk? -  
gyakorol önkritikát Aurél. -  A m i az egyik
nek jó, az a m ásiknak nem  ízlik . . .

S ilyenkor mi a m egoldás?
- H á t  az, hogy hol az egyik, hol a  m ásik  

igényét nem  veszem  figyelem be. Lehetőleg  
igazságosan.

S ebben alighanem  a kis három éves unoka, 
Gabriella igénye kerül rendszerint prem ier 
plánba, aki a család szem e fénye, ő  m ég „nem  
szeret enni”, de m ajd belejön, m int egykor 
nagyapja! Teréz m am a konyháján ez nem  lesz 
nehéz.

De mégis, m iket szokott főzni, m it szeret 
a család?

-  Egyszerű ételeket. Például gyakran készí
tek töltött tököt, kalarábét vagy kelkáposz
tát, persze bőségesen m eglocsolva tejföllel. 
Vagy húst tö ltö k . . .  azt m indenki szereti. 
Disznókarajt (m ert ha hús, hát legyen disznó). 
K ifúrom  a közepén és m egtöltöm  húsos sza
lonnadarabokkal, közékeverek hosszába vá
gott húsos piros paprikát és egyben m eg
sütöm . E setleg borssal, sóval ízesített csirke-

lonnadarabot teszek, hogy zam atosabb le- 
gyen. V agy friss házikolbásszal is ízletes. Ez 
felszelve szép is m eg jó  is.

A húsokhoz különféle saláta jár. A l e g k e d 

veltebb a babsaláta.
-  Csakhogy ennek elkészítéséhez tökmag' 

olaj szükséges. Na persze elkészíthető közön
séges olajjal is. Csak arra kell vigyázna 
hogy a nagy szem ű babot ne főzzük túl, de 
azért puha legyen. A m ikor kihűl, hagym3' 
karikákat vágok rá, borssal, olajjal, ecette 
és pici cukorral ízesítem  . . .

B átran  állíthatjuk, hogy a Stadler c s a l á d  

apraja-nagyja jó  sakkozó. Például Brigitta is 
m egkapta a Fidetől a  m esteri cím et. C s a k  

sajnos ritkán vehet részt versenyeken, nem 
könnyű összeegyeztetnie az időt. Ő ugyan13 

zeneakadém iát végzett, és a  Zágrábi R á d i ó -  

Televízió szimfonikus zenekarának f u v o l á s a t  

s a hangversenyeket gyakran a  sak k-verse
nyekkel egyidejűleg ta rtjá k . . .

Egészségi okokból az anyuka, Stadler Tér z 
sem  tehet eleget m inden m eghívásnak, lg? 
kénytelen volt visszautasítani az u l á n b á t o ú  

és a kanadai m eghívást is, m ert, mint mon 
ja : „H a nincs fizikai erő, nehéz végigjátszam  
egy p artit”. Na m eg a koszt is mindenü 
m ásféle, s aki diétán van . . .  így hát be e 
kell nyugodnia, hogy nem  minden versenye0  

vehet ré s z t . . .  M ert fő az egészség!
E zt kívánjuk m i is neki a g ö r ö g o r s z á g 1 

olimpiához.
BU R K U S Valér»*

Minél fiatalabb,
annál több alvásra van szüksége a szervezetnek- 
A csecsemő például napi tizennyolc órát ’ 
Némely állítások szerint a felnőttnek már be  ̂
nyolc óra Is elegendő. Tévedés! E g y é n in k é n  

változók: egyeseknek öt óra alvás is elég, m0̂  
soknak azonban napi tíz órára van szükség11 
ahhoz, hogy reggel kipihenten ébredjenek.

Mindenki megfigyelheti szervezetének íe,ze 
seit, pontosan megmutatják, mennyi alvásra v*  
szüksége. Ha túl keveset alszik, akkor idege5 
ingerlékeny lesz. Ha túl sokat, akkor k e d v e t  e

és közömbös.
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Almás csirkeaprólék- 
leves

Hozzávalók: egy csirke apróléka, 40 dkg al
ma-, 1 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, só, csipetnyit 
cukor.

Hideg sós vízben feltesszük főni a csirkeápró- 
lékot, hogy körülbelül kétliternyi legyen a leve. 
Amikor már félig puha, beletesszük a megtisztí
tott, feldarabolt -  lehetőleg nem szétfövő fajta -  
ólmát. Mikor a hús m eg az alma is megpuhult, a 
liszttel simára kevert tejföllel besűrítjük és még 
e9yszer felforraljuk. Egy csipet cukorral „szelí
díthetjük” a kész leves ízét.

Gomba tükörtojással
Hozzávalók: 40 dkg gomba, 1 fej vöröshagy- 

rna, 5 dkg zsír (vagy 2 evőkanál olaj), 4 tojás,
5 dkg reszelt sajt, 1 dl tejföl, só, törött bors,
1 kiskanál majoránna, 1 babérlevél, 1 evőkanál 
ketchup vagy paradicsompüré, tetejére 1 csokor 
zőldpetrezselyem.

A  zsiradékban üvegesre pároljuk az összevag
dalt vöröshagymát, hozzáadjuk a megtisztított, 
cikkekre vágott gombát, ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk és a többi fűszerrel ízesítjük. Fedő  
ülatt puhára pároljuk, majd lapos tűzálló tálra 
simítjuk. Vizes merőkanállal négy mélyedést 
nyomunk bele, és mindegyikbe egy-egy tojást 
ütünk, mintha tükörtojást akarnánk készíteni. 
Meghintjük a reszelt sajttal és a sütőben addig 
sütjük, míg a tojások fehérje m eg nem alvad, de 
a sárgájuk lágy maradjon. Tálaláskor tetejét fi
nomra vágott petrezselyemzölddel hintjük be.

Töklecsó
Hozzávalók: 1,5 kg tök, 1 fej vöröshagyma, 

35 dkg főznivaló kolbász, 3 evőkanál olaj, 3 cső 
zöldpaprika, 5 db paradicsom, só, piros paprika.

Megpirítjuk az olajban a vékonyra fölszeletelt 
vöröshagymát, meghintjük egy kiskanálnyi pi- 
r°s paprikával, beletesszük a nyolcrét vágott 
Paradicsomot meg a kicsumázott, felszeletelt 
zöldpaprikát -  mintha lecsót készítenénk, —, 
®s megsózva majdnem puhára pároljuk. Ekkor 
adjuk hozzá a karikára vágott kolbászt meg a 
m eg tisz títo tt legyalult tököt és teljesen meg- 
Puhítjuk. Ne kevergessük, nehogy a tök össze
törjön, inkább rázogassuk az edényt.

Barna sütemény
Hozzávalók: 20 dkg cukor, 3 dl paradicsomlé, 

l dl olaj, 1 mokkáskanálnyi szódabikarbóna, 1 
kiskanál fahéj, 35 dkg liszt, 1 citrom leve, a tepsi 
kikenéséhez zsír és liszt, a töltelékhez gyü
mölcsíz.

Összekeverjük a tésztáhozvalókat és zsíro
zott, lisztezett tepsiben lassú tűzön megsütjük, 
kda kihűlt, feldaraboljuk és két-két darabot gyü
mölcsízzel összeragasztjuk. Krém m el is tölthet- 
3ük.

EGY KISLÁNY, 
EGY KISFIÚ -  
KÖTÖTTBEN

Hármas csavartmintás pulóver 
a kislánynak

nyaga: 30 dkg világoskék középvastag
ságú gyapjúfonal, 4,5-es és 5-ös kötő
tű. Kötésminták: patentkötés -  1 sima,

1 fordított. Alapminta: 1 sorsima, 1 sor fordított. 
Csavartminta: jelmagyarázat -  az üres négy
zetek =  színén sima, visszáján fordított; víz
szintes vonal =  színén fordított, visszáján sima; 
két ferde vonal = két szemet póttűn a munka 
mögé teszünk, 2 sima, majd simán kötjük le a 
póttűn levő szemeket is.

Háta: 46 szemmel kezdjük. 4,5-es tűvel és 
a patentmintával 4 cm-t kötünk. Innen 5-ös tű
vel és az alapmintával dolgozunk tovább, egye
nesen haladó oldalrészekkel. A szemeket 37 
cm hosszúsággal egyszerre fejezzük be.

Eleje: ezt is 46 szemmel kezdjük. 4,5-es tű
vel, a patentimintával 4 cm-t kötünk. Innen az 
5-ös tűvel, az alapmintával dolgozunk tovább 
úgy, hogy az 1. sor középső 10 szemével el
kezdjük az ábra szerinti mintát. 24 cm hosszú
ságtól fogyasztjuk a nyakkivágást, ugyancsak 
az ábra szerint. A maradék szemeket 37 cm 
hosszúságnál egyszerre fejezzük be.

Ujja: 32 szemmel kezdjük. 4,5-es tűvel, a pa
tentkötéssel 3 cm-t kötünk. Innen 5-ös tűvel, 
az alapmintával dolgozunk tovább úgy, hogy az
1. sorban 6 szemet szaporítunk. Ugyancsak, 
ettől a sortól a középső 8 szemmel az ujja teljes 
hosszában a hármas csavartmintát kötjük. A 
bőséghez öt soronként 9x1 szemet szaporí
tunk mindkét oldalon. A szemeket 29 cm hosz- 
szúságnál egyszerre fejezzük be.

Összeállítás: a részeket összevarrjuk, s az 
ujjakat a helyükre illesztjük.

Szivárványszínű 
pulóver kisfiúknak

Anyaga 5-5 dkg fehér, almazöld, közép- és 
világoskék, sárga, mályva- és rózsaszínű vas
tag műszálfonal, 6-os tűvel kötjük. Kötésminta: 
rizskötés -  1. sor: 1 sima, 1 fordított; 2. sor és 
minden további: simára fordítottat, fordítottra si
mát kötünk. Alapminta -  1. sor: sima (a szembe 
nem elölről, hanem hátulról öltjük bele a tűt és 
úgy kötjük le); 2. sor: fordított.

Háta: 38 szemmel kezdjük. Rizskötéssel és 
fehér színnel kötünk 8 sort, melynek utolsó 
sorában 10 szemet szaporítunk. Ezután az 
alapmintával dolgozunk tovább, a színeket há
romsoronként váltjuk a következő sorrendben: 
almazöld, középkék, világoskék, sárga, mály
va, rózsaszín. 25 cm hosszúságnál a karkivá
gáshoz mindkét oldalon 3 -3  szemet lekötünk. 
A szemeket 43 cm magasságban egyszerre 
fejezzük be.

Ujja: 28 szemmel kezdjük. Rizskötéssel és fe
hérrel kötünk 10 sort, majd az alapmintával és a 
hátánál megadott színváltással dolgozunk to
vább. A bőséghez mindkét oldalon 6 soron
ként 5x1 szemet szaporítunk. 26 cm hosszú
ságnál a karkivágáshoz 5 szemet lekötünk, 
majd 6 soronként 3x1 szemet fogyasztunk. A 
szemeket 40 cm hosszúságnál egyszerre fejez
zük be.

Eleje: megegyezik a hátával, csak 35 cm ma
gasságban a nyakkivágáshoz -  2 soronként -  
1 x 6  és 3x1 szemet lekötünk.

összeállítás: a részeket összevarrjuk, ügyel
ve arra, hogy a csikók találkozzanak. A nyak
kivágásba 58 szemet körkötőtűre szedünk és 
rizskötéssel 4 fehér sort kötünk.
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M a k r a m é i s k o l a
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V á l t ó

l a p o s c s o m ó

Az első laposcsomósor alatt a másodikban két 
szálat elhagyunk, és így kezdjük a következő 
laposcsomósort. A csomók így az előző sor cso
mói közé kerülnek. A harmadik sorban az első 
sor szerint dolgozunk és így tovább.

AZ OLVASÓ LEVELE

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném, ha ajánlanának olyan napozószert, 

amely gyorsan barnít. Próbálkoztam Niveával, de 
nem vált be. Köszönöm.

Hű olvasójuk Kishegyesről

A jó napozószer rendeltetése, hogy a bőrön vé
dőréteget képezzen és ezáltal megakadályozza 
a bőr leégését. Ezenkívül fontos, hogy jól kenődjön, 
beszívódjon a bőrbe, táplálja a bőrt. A Nívea erre 
a célra nem éppen megfelelő, próbálkozzon más 
készítménnyel.

Tisztelt Válaszadó!
Nemrég leégett az arcom, most nagyon csú

nya, mert imitt-amott fehér foltok vannak rajta. Sze
retném tudni, hogy mivel kenjem. Nagyon hálás le
szek a válaszért.

Olvasójuk Horgosról

A leégett arcbőr ápolása során próbálkozzon 
házi módszerrel, például citrom levével kenegesse 
arcbőrét. Uborkaszeleteket vagy érett paradicso
mot is rakhat rá karikákra vágva. Naponta mossa 
kamillateával és rendszeresen használjon nedves
ségtartalmú krémet.

Tisztelt Szerkesztőség!
Tizennégy éves lány vagyok. Arcbőröm zsíros és 

pattanásos. Kipróbáltam már nagyon sokféle ke
nőcsöt, tejet, de még egyetlen pattanást sem tá 
volított el. Az arcom be van dagadva tólük.

Tisztelettel Emese, Zomborból

Az arcbőr túlzott zsírossága főleg a nemi miri
gyek hatásának következménye. Ezért leginkább 
a pubertáskorban jelentkezik (14-17 éves korig). 
A zsíros bőr legtöbb esetben öröklődő. Később, 
amikor a nemi mirigyek működése csökken vagy 
megszűnik, a zsíros bőr ismét normálissá válik. A 
zsíros típusú arcbőrt rendszeresen és állandóan 
kell ápolni. Arcunkat naponta mossuk le meleg víz
zel. Ha gyógyszappant használunk, a habot hagy
juk a bőrön néhány percig, így hatásosabb. A mos
dóvízbe boraxot, kölnivizet, ecetet is önthetünk, 
mert ezek fokozzák a zsíroldódást. Mindennap tisz
títsa meg bőrét alkoholos arcvízzel. Csak évek múl
tán, a rendszeres arcápolásnak van szemmel lát
ható eredménye. Arcvizes tisztítás után ismét víz
zel mossa le a bőrt, mert az alkohol párolgása kö
vetkeztében a mélyebbről felszínre jutó faggyú 
fényt ad a bőrnek. Nappalra és alapozásra kizáró
lag száraz krémet használjon. A púdernak is nagy 
szerepe van a zsíros bőrnél. Szárítja a bőrt, olajos 
fényét csökkenti. Újabb púderréteget azonban ad
dig nem szabad az arcra vinni, míg a régit el nem 
távol ítottuk, mert ártalmas lehet a bőrre. A púder 
magába szívja a bőrön levő zsiradékot, erjedéses 
bomlás jön létre és az itt képződő savak kellemetlen 
szagúak. A sok napozás Is jót tesz a zsíros bőrnek. 
Hetente többször mossa le bőrét erős, meleg kamil- 
latéával, esetleg tartsa arcát kamíllagőz fölé. Oda
haza készíthet mézből, citromból, tojásfehérjéből, 
uborkából, paradicsomból pakolást.

VÖRÖS MARTON Erzsébet
kozmetikus

Tisztelt szerkesztőség!
Tizennyolc éves fiú vagyok. Hajam nagyon sűrű 

és olyan, mint a szög. Levágatnám egészen rövid
re, csak az a baj, hogy a fülem nagyon szétálló és 
a frizurám sem áll úgy, ahogy én akarom. Kérem 
segítsenek! Köszönöm.

Egy hű olvasó Kanizsáról

Ma már a fiúknak sem okoz gondot az egyenes 
haj. Nagyon sok ilyen idős fiú tesz minihullámot a 
hajába, önnek is ezt ajánlom, továbbá azt, hogy 
a hullámot a hosszú hajba tetesse és utána vágas
sa le. így egészen gyenge, természetes hatást kelt, 
könnyen kezelhetővé válik.

Egyszer fordultam már önökhöz kéréssel, és se
gítettek. Most ismét segítséget kérek. Egy régebbi 
Számban ajánlották a Beledy color sampont sző
kítéshez. Hogyan kell ezt használni és nem ártal
mas-e?

Tisztelettel Jelena Bajmokról

Minden Beledy dobozhoz mellékelik a használati 
utasítást. Ha tanácsai szerint jár el, akkor biztosan 
nem fog ártani a hajának. Hogy mennyi Ideig kell 
használni, az az egyén dolga, sok tényezőtől függ: 
hogy milyen sötét a haja, milyen szálú -  vékony-e 
vagy vastag - ,  és hogy milyen árnyalatot szeretne 
elérni.

Tizenkét éves lány vagyok. Szeretném levágatni 
a hajamat, divatos, nekem való frizurára. Arcom ke
rek, hajam, fekete és sűrű, a siskámat lefelé fésü
löm.

Tisztelettel, Ági Oromról

Kislányoknak illő, rövid frizurát mutatunk be, a 
hajvágás technikájával.

RAJIÖ Margit
fodrásznő
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ÉGÉSEK, FORRÁZÁSOK
A !

hőhatások okozta sérülések elég gyako
riak, ezért fokozottabb figyelmet kell fordí

ta n i elkerülésükre és gyógyításukra.
Az égés okozta sérülések súlyossága a hőfoktól 

jügg, valamint a hatás időtartamától és az előidéző 
közegtől. Az égési sebek leggyakoribb okozója a 
forró folyadék, gőz, láng, megolvadt fém, a sugár
zó energia és az elektromos hatás. A sebek sú
lyossága attól függ, hogy milyen mélyek, milyen 
kiterjedésűek és hol helyezkednek el. Elsőfokú 
égéskor a bőrhám felső rétege károsodik, a he
lyén bőrpír, enyhe duzzanat keletkezik. A bőrfel
szín érzékeny, öt-hat nap alatt -  barnás elszíne
ződés és hámlás kíséretében -  nyomtalanul gyó- 
9yul. A másodfokú sérülés a bőr mélyebb rétegei- 
re is kiterjed, hólyag is keletkezik, melyben áttet
sző, szalmasárga, bő fehérjetartalmú folyadék van. 
A hólyagok könnyen megrepednek, tartalmuk kifo
lyik és a hólyag alapja könnyen fertőződik. Ez a 
sérülés az irharétegre is átterjed, alapja rózsa
színű és fáj. Gyógyulhat nyomtalanul is, de hosz- 
szabb idő -  körülbelül két hét alatt. A mélyebb 
másodfokú égések, ahol a szőrtüsző és a faggyú- 
m'hgyek is károsodtak, a gyógyulás hegesedéssel 
járhat és négy-öt hétig tarthat. A harmadfokú égés
kor a sérülés a bőr egész vastagságára is átterjed, 
sót az inak és izmok is sérülhetnek. Ez huzamo
sabb ideig tartó hőhatás eredménye, amelyet pörk- 
képződéssel járó szövetelhalás jellemez. Ilyenkor 
sz elhalt bőr szürkéssárga vagy sötét vörösbarna, 
érzékeny és véres hámfoszlányok boríthatják. Eze
ken a felületeken könnyen alakul ki gennyes gyul
ladás, fertőzés. Spontán ritkán gyógyulnak. Rend
szerint erősen érzékeny hegekkel. A negyedfokú 
®9és rendszerint hosszantartó lánghatás következ
tében jön létre, eqyes testrészek teljesen elszene
sednek.

A sérülések kiterjedését a testfelülethez viszo
nyított arányban határozzák meg. A tenyérnyi égett 

ölet 1%-nak felel meg. Az égések következmé
nye nagyban függ az illető életkorától -  a gyerekek 
s az idősek sokkal érzékenyebbek.
Az égéseknek az egész szervezetre kiterjedő 

atasuk lehet. Ebben az esetben létrejöhetnek bi

zonyos funkciózavarok, folyadék- és ásványisó- 
háztartási egyensúlyzavar, nagy mennyiségű vér
plazmaveszteség. Sokkveszélyt pedig az elszenve
dett fájdalom okozhat. Mérgezéses állapot a szöve
tekben felszabaduló bomlástermékek felszaba
dulása miatt jöhet létre, amely magas lázzal, nyug
talansággal és belsőszervi károsodással járhat. A 
vörösvérsejt-pusztulás miatt vérszegénység kelet
kezik, melyhez társulhat a gyomor-, a nyombélfe- 
kély vérzése (vérhányás, szurokszéklet). Igen gya
kori a vesekárosodás, a központi és környéki ideg- 
rendszer károsodása a bomlástermékek felszívó
dása miatt. Az önmérgezési sokk lezajlása után hét 
napig különböző szövődményveszély is fennáll.

Az elsősegélynyújtástól függ tulajdonképen a be
teg későbbi sorsa. Célja a fertőzéstől való megóvás 
és a szállításra való előkészítés. A sérült felületet 
steril gézzel vagy vasalt fehér kelmével óvjuk meg a 
fertőzéstől. Tilos a sebet olajjal vagy kenőccsel 
kenni. Égés után a sérült testrészt hideg vagy jeges 
vízbe mártogathatjuk, a vizenyő, hólyagképződés 
megakadályozása miatt. A hideg a fájdalmat is eny
híti. Ruhaeltávolítást csak akkor végzünk, ha az 
maró anyaggal szennyezett, ilyenkor közömbösítő 
szert használhatunk. A sokkállapot megelőzése ér
dekében a beteget két órán belül, óvatosan szál
lítsuk kórházba. A húszszázalékosnál nagyobb sé
rüléskor adjunk fájdalomcsillapítót és nyugtatót. 
A  folyadékveszteség miatt sós teát itassunk vele, 
szállításkor óvjuk a lehűléstől.

A beteg végleges ellátása természetesen intéz
ményben történik. Összetett kezeléssel. A gyul
ladásos fertőzések elkerülése végett a sebet meg
felelő csírátlanító szerrel fertőtlenítik. A sebfelület
re egy vagy két rétegű impregnált gézt helyeznek, 
majd fertőtlenített vattát. A kötést sokszor egy 
hétig sem cserélik a fertőzés megelőzése érde
kében, sőt sebet kenőccsel sem kezelik épp emiatt.

A megfelelő elsősegélynyújtáson túl a laikusnak 
azonban más feladata nincs -  a kezelés a szak
emberek dolga.

Dr. BÍRÓ Pál

M OLETTEKNEK VALÓ DIVAT
^  teltkarcsúak is legyenek csinosak!
sokan közülük úgy vélik, hogy kilóik száma miatt nem illik lépést tartani a divattal. Ez igen téves 

elfogás. A  képek mutatják, hogy a legújabb módi szerint is lehet öltözködni, sőt mi több, kötelező, 
a nem akarják a túlsúlyos jelző mellé még a túlkorosát is magukra vállalni.
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AGGÓDÓ ÖZVEGY. -  „Ismerősöm huszonhét 
évig élt férjével, de törvényesen házasságot nem 
kötöttek. Családjuk nincs és a férj két évig volt 
nyugdíjas, majd hirtelen elhunyt. A házat, amely
ben laktak, közösen vették. Ismerősöm a „házas
ságba" vitt egy házat, két kapa szőlő ellenértékét 
és két hold főidet, ő  most 64 éves. Jár-e neki nyug
díj? Kérhet-e munkadíjat azért, mert a ház körQI 
egész idő alatt dolgozott és hogyan oszlik meg a 
vagyon az örökösök között?"

Mivel a felek nem kötöttek házasságot, az asz- 
szony nem kaphat családi nyugdíjat és nem lehet 
törvényes örököse élettársának. Munkabért sem 
kérhet, mert nem munkaviszonyról van szó, hanem 
élettársi kapcsolatról. Azonban ez az élettársi kap
csolat hosszú évekig tartott, nagyon hasonlított a 
házassághoz, ezért jár egy bizonyos rész a kö
zős házból (például 1/2 vagy 1/3 rész) mint közös 
vagyonból, illetve azok az ingatlanok vagy ingó
ságok is,, amelyek az élettársi kapcsolat létesíté
sekor ismerőse tulajdonát képezték, továbbra is az 
ő külön vagyona. Mindaz, amit a vadházasság alatt 
munkával szereztek, közös -  abból kérhet meg
felelő részt. Hozzájárulása, a szerzés aránya sze
rint. Ha az örökösök ezt az igényt nem ismernék 
el, perben érvényesítheti jogát. >

EGY ROKONOM. -  „A rokonom negyven éve 
francia állampolgár, az idén ment nyugdíjba. Sze
retne Jugoszláviába költözni és tudni szeretné, 
hogy megkaphatja-e valutában a nyugdíjat. Meg 
akarja tartani a francia állampolgárságot, de szeret
né fölvenni a jugoszlávot is. Kelt-e vámot fizetni 
személygépkocsija után?"

A kettős állampolgárság inkább elvi vagy elmé
leti intézmény, amelyet a gyakorlatban az országok 
igyekeznek kiküszöbölni. A jugoszláv állampolgár
sághoz szükséges, hogy a kérelmező anyagilag 
biztosított legyen. Meg kell jegyezni, hogy az állam- 
polgárság felvétele az illetékes belügyi szerv állás
pontjától függ, amelynek döntése ellen nem lehet 
fellebbezni. Véleményünk szerint rokona élhet Ju
goszláviában mint külföldi állampolgár, aki tartóz
kodási helyét bejelentette a belügyi titkárságon. Ha 
megkapja a jugoszláv állampolgárságot, akkor nyit- 1 
hat devizaszámlát vagy -betétet a bankban és ak
kor erre a bankszámlára kapja a nyugdíjat valutá
ban. Ha külföldi állampolgárként lakik Jugoszláviá
ban, akkor is megkaphatja devizában a nyugdí
ját, azonban ennek a módozatairól ajánlatos vala
melyik bankban érdeklődni. Külföldi állampolgár
ként behozhatja személygépkocsiját vámmente
sen, de nálunk nem adhatja el és a behozatali en
gedély is meghatározott időre szól.

EGY LEENDŐ ÉDESANYA. — A dolgozó, aki ha
tározott időre létesített munkaviszonyt, jogosult 
személyijövedelem-térítésre (táppénzre), a szülési 
szabadság vagy betegség egész ideje alatt, függet
lenül attól, hogy időközben munkaviszonya meg
szűnt. Tehát, ha megkezdi a szülési szabadsá
got a munkaviszony megszűnése előtt, akkor jogo
sult a táppénzre a gyermek egyéves koráig.

Dr. VASS Ádám



Orvos a családban

Csuklógyulladás
BIBI M. -  „Az utóbbi két évben erős fájdalmat 

érzek a csuklóimban, ujjaimban, térdemben, 
derekamban és a jobb lábamban. Hat éven át to
rokgyulladásom volt. Az időváltozást pár nap
pal előbb megérzem: ilyenkor hasogatás és nyi- 
lallás gyötör. A szakorvos azt mondta, hogy fia
tal vagyok még ahhoz, hogy reumás legyek. A 
manduláimat ki akartam vetetni, de elhatáro
zásomat helytelenítették.”

Látatlanból képtelenek vagyunk megmonda
ni, mi okozza panaszait. A reumás megbetege
désnek csakugyan több faja van. Csuklófájdal
mát okozhatja reumás láz, de veleszületett haj
lam is, amely magukra a csontokra, az ízületi 
porcogókra korlátozódhat, de kiterjedhet a rög
zítő lágy részekre, a kötőszöveti elemekre is.

Az említett tünetek eredete különböző kivizs
gálási módszerekkel állapítható meg. Nyugod
jék meg: gyógyíthatók az egyes csuklóbántal- 
mak. Megfelelő gyógyítással és hozzáállással so
kat tehet egészségének a megvédése érdekében.

Forduljon ismét orvosához bizalommal, hogy 
megállapítsa betegségének okát és -  a diagnózis 
felállítása után -  megfelelő kezelésben részesít-
SG.

Sz. I., ÚJVIDÉK. -  „Nyugdíjas vagyok. 
Gutaütésem is volt. Idült beteg nem voltam, 
csak ez év márciusában prosztataműtéten estem 
át. Egészséges életmódot folytatok. Az utóbbi 
időben erőtlenné váltam, főleg derékig. Az orvo
saim vigasztalnak, hogy majd javul az állapo
tom. Segítene-e rajtam a gyógyfürdő?”

Vizsgálat nélkül nem ajánlhatunk gyógyfür
dői kezelést. Ezt csakis kezelőorvosa mondhatja 
meg, mivel ő ismeri legjobban egészségi állapo
tát.

Dr. BÍRÓ Pál
általános szakorvos

Fehérfolyás, 
méhnyakgyulladás

TÖBBEKNEK. -  A hüvelyből jelentkező fe
hérfolyásnak sokféle oka lehet. A menstruációs 

■ ciklus folyamán, normális körülmények között 
is, változó mennyiségű és minőségű, a hormon
hatások különbözősége miatt. A fokozott fehér
folyás azonban legtöbbször különféle kóroko
zók (baktériumok, gombák, Trichomonas stb.) 
megjelenése és elszaporodása miatt jelentkezik. 
Tehát legtöbbször gyulladásos eredetű. A méh
nyak is megbetegedhet. Ilyenkor különösen ne
hezen kezelhető a fehérfolyás. Gyógyítása eny
hébb esetekben a hüvelybe helyezett gyógysze
rekkel történik. Több kórkozónál ez nem ele
gendő és más formában, szájon keresztül vagy 
injekcióban adagolt gyógyszerre is szükség van. 
A gyógyszer kiválasztásához fontos a kórokozó 
ismerete. A kórokozót a hüvelyváladék és a 
méhnyakváladék vizsgáltával állapítják meg. A 
hüvelygyulladás és méhnyakgyulladás leg
többször gyorsan megszüntethető, de néha na
gyon is makacs betegség és csak kitartó, hosszan 
tartó kezeléssel érhető el eredmény.

A terméketlen napok 
kiszámítása

ABIGÉL és sokan mások a termékeny és ter
méketlen napok kiszámításának módja iránt ér
deklődnek.

Hangsúlyoznom kell, hogy ez a módszer nem 
nyújt kielégítő biztonságot, különösen nem a 
rendszertelen ciklusú nőknél, terhességmegsza

kítás és fogamzásgátló tabletták szedése után.
A számítás módja a következő: egy éven át 

pontosan fel kell jegyezni a menstruációk je
lentkezésének időpontját (az első napot amikor 
megjött). A ciklusok közül kiválasztjuk a legrö
videbbet, és kivonunk belőle 18-at. Ez az első 
fogamzásképes nap, tehát a menstruáció megjö- 
vetele napjától számítva eddig a napig nem jön 
létre terhesség. A leghosszabb ciklusból 11-et 
kivonva megkapjuk az utolsó termékeny napot 
-  ez után már nem jön létre terhesség. Például, 
ha az egy évig tartó följegyzések alapján a leg

rövidebb ciklus 25, a leghosszabb pedig 35 na
pos, akkor a számítás a következő: 25-18  = 7 és 
35-1 1 = 2 4 . Tehát a fogamzás a ciklus 7. napjától 
24. napjáig eltelő időszakban következik be. 
Ebben az időszakban nem szabad hatásos fo
gamzásgátló használata nélkül közösülni, mert 
a terhesség létrejötte valószínű. A ciklus 1 -6 . 
napjain és a 26. naptól a menstruáció megjöttéig 
vannak a terméketlen vagy biztonságos napok.

Dr. KO VÁCS Ferenc  
nőgyógyász

Vitiligo
MIMÓZA. -  A vitiligóról, a bőr körülírt he

lyein mutatkozó festékhiányról már többször ír
tunk, ezért most csak röviden válaszolunk kér
déseire. Oka még nem tisztázott, de a bőrben le
zajló autoimmun reakciót tartjuk valószínűnek. 
Gyógyítása:

1. Fényvédő szerek használata a napon, hogy 
a foltok ne mutatkozzanak olyan élesen.

2. Hipermangános vízzel vagy Cowermarkt 
stiks festékkel a bőr színét néhány napra visz- 
szaadjuk.

3. Kortizonos kenőccsel kenjük a fehér felüle
tet vékonyan egy hónapig.

4. A fehér folt terjedésekor gennygócot kere
sünk és azt kiírtjuk.

5. Meladinint csak klinikákon szabad hasz
nálni, mert egyrészt mérgező a májsejtekre, 
másrészt -  ha a sugárzást nem végezzük szak
szerűen -  felhólyagzik a bőr. Gyenge hatásfoka 
miatt m ár a klinikák sem igen alkalmazzák.

Hajhullás
K. R. -  Ha egy huszonegy éves férfinak nem 

foltokban hullik a haja, vagy a faggyúmirigyek 
rendellenességéről (seborrhoeáról), vagy má
sodlagos férfi nemi hormon okozta androgén

alopeciáról (kopaszságról) lehet szó. Ez utóbbi 
elöl a fejtetőn kezdődik, majd később a szerze
tesek hajviseletére hasonlít. Nagyon nehéz gyó
gyítani. A faggyúmirigyek rendellenessége, 
vagyis a faggyú minősége télen változik és ez 
sokszor zsíros, hámló arc- és fejbőrhöz vezethet, 
a tél végén erősödő hajhullással jár, mely egyen
letes hajritkulásban nyilvánul meg. Ennek gyó
gyítása kénes, kátrányos, szaliciles kenőccsel és 
rázókeverékkel történik, majd tavasszal a hajat 
rövidre kell vágni és napozni kell. Jól hatnak az 
A- és D-vitamin-csöppek és a tortába használa
tos főzőzselatin (fél-egy deka naponta).

HÁLÁS ANYUKA; S.O.S. -  A foltos hajhullás 
okával dr. Gubás Jenő július 6 -i számunkban 
foglalkozott. Helyi kezelésre vérbőséget, esetleg 
enyhe gyulladást előidéző szereket használunk. 
Ezek a Cignolin 0 ,1-0 ,3  százalékos vazelines- 
szaliciles oldata vagy a kortizonos, kátrányos 
keverékek napozással vagy kvarcolással kombi
nálva. Ezeket kizárólag bőrgyógyász írhatja ki. 
Használható még értágító tabletta rövidebb 
ideig és étkezési zselatin (tápszer) a haj növesz
tésére (féltől egy deka naponta). Némelyek az A- 
és a D-vitamin fogyasztását ajánlják.

Dr. VÍG Mihály
bőrspecialista

Közúti helyzetkép
HÁBORÚSÁG. -  Kétségtelenül igaza van le

vélírónknak: utainkon valóban hadüzenet nél
küli háború folyik. A dologban az a legszomo
rúbb, hogy nem holmi operettháború ez, még 
csak nem is vaktöltényeket pufogtatnak. Vérre 
megy a játék. A különben nem hatástalan biz
tonsági intézkedések sokasága ellenére évente 
Jugoszláviában egy kisvárosnyi ember leli ha
lálát a közutakon. Egészen szerény befogadó- 
képességű kórházak kénytelenek aránytalanul 
nagyra duzzasztani baleseti sebészeti osztályu
kat pusztán azért, mert városkájuk közelében 
egy nagy forgalmú főközlekedési útvonal húzó
dik. Aki arra szánja magát, hogy gépkocsin 
megy nyaralni, a megtett úton a legelképesztőbb 
dolgokat tapasztalhatja, de sokasodnak is az ut 
menti síremlékek, egyre több a „megstoppolt 
védőkorlát.

A hetven évnél idősebbek, sőt ha nem levél
írónk édesapjának életkorából indulunk ki, már 
a hatvan évnél idősebbek is veszélyeztetett ka
tegóriát képeznek. A kockázatot sajnos csak 
csökkenteni lehet, megszüntetésére nincsen 
mód, segíteni kell hát az idős emberek alkal
mazkodását a lényegesen megváltozott körül
ményekhez. Az természetesen elfogadhatatlan 
megoldás lenne, hogy ki se mozduljanak ottho
nukból, hiszen ez merénylet lenne személyes 
szabadságuk és lelki egészségük ellen, de ismé
telten fel kell hívni a figyelmüket a rájuk lesel
kedő újfajta veszélyekre. Ez a munka összetett 
jellegű és hosszadalmas természetű, ugyanis a 
dolgok a lehető legkedvezőtlenebbül alakulnak; 
egyrészt ugyanis ennek a korosztálynak már bi
zony megkoptak a képességei, mozgásuk bi
zonytalanabb és lassúbb, mint néhány évtizeddel 
azelőtt volt, látásuk sem a régi már, és igeIJ 
gyakran okoz bonyodalmat erősen csökkent 
hallásuk. Ugyanakkor napjaink közúti közleke
dése Tiatványozott követelményeket támaszt 
öreggel-fiatallal szemben egyaránt.

Idős emberek szájából gyakran elhangzik az, 
hogy évtizedek óta itt szoktak átvágni -  bevá
sárlásba menet -  az úttesten, ez persze lehetsé
ges, az viszont biztos, hogy ha nem változtatnak 
szokásaikon, már nem sokáig fognak arra járni-

Viszonylag egészséges idős emberek esetében 
semmi akadálya sincsen annak, hojp' valaki 
önállóan közlekedjék, de ehhez nélkülözhetet
len a bölcs megfontoltság, az esetleges tételes 
törvény garantálta jogokról való időleges Je'  
mondás. Ezt diktálják az életben maradás tör
vényei.

KÚN SZABÓ Pál 
pszichológuS



fiatalok — fiataloknak

Avagy énekes és színész? 
Nehéz ezt eldönteni. 

_  Tény, hogy Rick Spring- 
field énekesként kezdte, de szí
nészként szerzett magának hír
nevet. A titokzatos Hollywood 
újabb (de nem első és utolsó) 
férfisztárja.

1949-ben született Sydneyben, 
Ausztráliában, de Angliában ne
velkedett fel, Amerikában lett a 
tizenévesek eszményképe. Ez 
ellen persze kézzel-lábbal hada
kozik, mert mint mondja, első
sorban művész, nem pedig bál
vány szeretne lenni. Ami után 
sokan áhítoznak, s amiért, s ami
be sokan nagy pénzeket fektet
nek -  tudniillik, hogy különféle 
'fiúsági lapok népszerű, ünne
pelt, sokat fényképezett modellje 
es férfiideálja legyen -  azt ő meg
veti és nagy fennhangon elveti, 
mondván, hogy saját útját akarja 
járni.

Pedig minden adottsága meg
in t  f^ ' szupersztár legyen: 
185 cm magas, karcsú és szem- 
tevaló dalia, fekete hajú (csak 
néha vörös) szívfacsaró, nőbo- 
tondító filmcsillag, akire már ti
zenhat évesen felfigyeltek a nők 
-  és akit imádtak.

Karrierjét egy iskola rockegyüt
tesében kezdte, ahol természete
sen Beatles- és Rolling Stones- 
ualokat énekelt és játszott, majd 
1972-ben szólóénekléssel pró
bálkozott. Első kislemeze (Égi 
nangok) az amerikai sikerlista 
|'Ső helyére tornázta fel magát 
j»'ker, amely másokat elszédít, 
titok azonban gondol egyet, s

hátat fordít a személyét körül
vevő „tömegőrületnek. „Saját 
kezűleg”  adja ki első albumát, s 
keményfejüsége csakhamar fneg- 
bosszulja magát, próbálkozása 
ugyanis teljes csődbe fulladt. Hi
degvérét és türelmét azonban 
nem veszíti el, hanem Hollywood
ba költözik. A híres filmváros pe
dig kapva kap az alkalmon, hi-' 
szén mindig kellenek új arcok, 
új James Dean-utánzatok. Rick 
mindent vállal, mindent csinál. 
Szerepet vállal, forgatókönyvet 
ír, kosztümöket tervez, rendez.

SZÍNÉSZ 
ÉS 

ÉNEKES
Forradalmasít, s ez kell Holly
woodnak. A filmkritikusok elő
szeretettel felfedezik, dicsérik és 
magasztalják. Újbóli sikersorozat 
tehát, újbóli lehetőség arra, hogy 
a nagy habos tortából -  a nép
szerűségből és dicsőítésből -  le
szelje saját szeletét. A Főkórház 
című amerikai tévéfilmsorozat 
ünnepelt sztárja, s amikor már 
mindenki azt hiszi, hogy „meg
pihen” , Rick ismét gondol egyet, 
s újra a zenéhez tér vissza.

Elkövetkező két albuma-óriási 
közönségsikert arat, kislemeze 
(Jassi) pedig az 1981. év legsi
kerültebb és legnépszerűbb alko
tása. Ezért még abban az évben 
elnyeri a „zenei Oscar-díjat” , 
a Gremi kitüntetést. Zeneszerző, 
énekes, producer, színész, ren
dező, és ki tudja, mi egyéb. Egy
szóval művész, illetve az, amire 
mindig is áhítozott -  egyetlen és 
sajátos, és nélkülözhetetlen Rick 
Sprigfield. S ez kell a nagyvilág
nak. Új arc, akinek tapsolhatnak, 
immár nemcsak a tizenévesek, 
és nemcsak a nők ..  .

Legújabb kísérlete a zene és a 
film sikeres kombinációja, egy
velege mindannak, amit tud. Ne
héz megtartani című zenés film
jében természetesen ő a fősze
replő. A film egy rock and roll- 
sztárról és szerelméről szól. Rick 
egy jóságos, pozitív személyisé
get alakít, s épp ez az, amit a 
filmkritikusok a szemére vetnek. 
Amire Rick készségesen vála
szol, védekezik: „Nem szeret
ném, ha a nézők a filmhőst ve
lem azonosítanák. A főszerep
lőnek nincs semmi köze énhoz- 
zám. Az én életem és sorsom 
ennél sokkal izgalmasabb.”  Hát 
ezt elhisszük! Annál is inkább, 
mert a film slágereit tartalmazó 
albuma (Nehéz megtartani) úgy
szintén nagy példányszámban 
kelnek el a mozik pedig, ahol a 
hasonló című alkotását mutatják 
be, úgyszintén tömegesen láto
gatottak. Ennyi pedig elég is 
ahhoz, hogy Rick elégedett le
gyen önmagával, (k. o.)

-.13 éves lány vagyok. Hobbim a képeslapok, szalvéták, jelvények 
9yüjlése. Velem egyidős lányokkal és fiúkkal szeretnék leve
szn i." JAKSA GYÖRGYI, 24416 Kispiac, Néphadsereg u. 3. •  „12 
®ves lány vagyok. Hobbim a jelvények gyűjtése. Velem egyidős lá- 
¡¡¡¡ok és fiúk leveleit várom.”  KOVÁCS ANDREA, 24415 Baőki Vi- 
n®»r»di, Baőki Vinogradi u. 261/a •  ,,14 éves lány vagyok. Ked
velem a zenét és a sportot. Kedvenc együtteseim a Neoton família 
ös az Edda. Hozzám hasonló korú fiúk és lányok leveleit várom. 
Minden levélre szívesen válaszolok.”  SZEMEREDI MÁRTA, 24430 

Petar Koőió u. 11. •  ,,15 éves lány vagyok. Hozzám ha
sonló korú fiatalokkal szeretnék levelezni. Minden levélre szí
vesen válaszolok.”  VÉBER ANIKÓ, 24430 Ada, Petar Koőió 
U- 22. •  „Hobbim a tájképek és képeslapok gyűjtése. Kedvenc 
sportom a labdarúgás. Az együttesek közül pedig a Bjelo Dugmét, 
a Rjbjja Corbát és Lepa Brenát kedvelem.”  BOGDÁNOVITY NIKOLA, 
»¿400 Strumica, VP. 9227. •  „Szeretnék 14-16 éves fiúkkal 
es lányokkal levelezni. A fényképes leveleket előnyben részesí- 

de azért a többire is válaszolok. Szeretettel várom leveleiteket! ” 
SZILVIA, 21220 Becse, Karla Marksa 8. ® „12 éves 

va9yok. Kedvenc együttesem Néna, Duran-Duran. A posterokat 
pyüjtöm. Velem hasonló korú fiatalokkal szeretnék levelezni. Minden 
'övéire szívesen válaszolok.”  VÁCI ILDIKÓ, 23206 Muzslya. VrSaő-

17- •  „14 éves fiú vagyok. Kedvenc időtöltésem a zene
hallgatás. Szeretem hallgatni Nena, Michael Jackson és a Trió 
öalait. 13 -14  éves lányok fényképes leveleit várom, de azért 
jhindegyikre válaszolok.”  FODOR LÁSZLÓ. 24000 Subotica, Kizur 
•stván u. 56. •  „20  éves lány vagyok. Kedvenc időtöltésem 
a zenehallgatás, valamint az utazás és olvasás. Levelezni szeretnék 
ll^sonló korij  fiúkkal. Minden levélre válaszolok.”  SZILÁGYI BOR- 
"***A , 21220 Becse, Pece-sor 11. •  „12  éves lány vagyok.

£®dvenc együttesem a Növi Fosili. Gyűjtöm a jelvényeket. 12-14 
öves pajtások leveleit várom. A fényképes leveleket előnyben ré
szesítem.” BICSKEI KATICA, 21220 Becse, Ulica Nezvanog 
°naka 1®1- •  „14  éves, zene- és sportkedvelő lány vagyok, 

^asonló korú fiúk és lányok leveleit várom.”  MÁRTON BETI.
Boro Vlajkov u. 22. •  „14 éves Ián / 

oiottésem a zenehallgatás. Szeretek utazni is. Hozza.; i . .....
g *  és lányok leveleit várom.”  CSÁBI CSILLA, 24400 Zenta. Kéj 

^varda Kardelja 6/6. •  „16  éves fiú vagyok. Szabadidőmben

sportolok és zenét hallgatok. Kedvenceim: Irán Maidén, Duran-Duran 
együttesek. Hozzám hasonló korú lányokkal és fiúkkal szeretnék 
levelezni. Minden levélre szívesen válaszolok. Ha lehet, fényképet 
is mellékeljetek!”  VAJDA ISTVÁN, Románia, 4300 TG-Mures, 
str. Dózsa György 58/c. •  „16  éves barna hajú lány vagyok. Ha
sonló korú fiatalokkal szeretnék levelezni.”  TÖRTELI KATALIN, 
MAGYARORSZÁG, 6120 Klskunmajsa, Maris p. 12. •  „20 éves 
fiú vagyok. Szabadidőmben zenét hallgatok és olvasok. Hozzám 
hasonló korú fiatalok leveleit várom.”  KOCSIS JÓZSEF, 41420 
Jastrebarsko, V.P. 2465/1. •  „16 éves lány vagyok. Hozzám 
hasonló korú fiatalokkal szeretnék levelezni. Csak fényképes leve
lekre válaszolok." SOÓS ERIKA, Magyarország, 1133 Budapest, 
XIII. kerület. Garam u. 27/2. •  „11 éves lány vagyok. Hobbim 
a szalvéták és a képeslapok gyűjtése. Kedvenc együttesem a Hun
gária. 10-12 éves lányokkal szeretnék levelezni. Ha lehet, fényké
pet is mellékeljetek.”  BICSKEI ÉVA, 24426 TreSnjevac, Dózsa 
György u. 33. •  „14 éves lány vagyok. Kedvelem a sportot 
és a rajzolást. Hozzám hasonló korú magyarországi lányokkal 
és fiúkkal szeretnék levelezni.”  BASA ÁGOTA, 24430 Ada, 
Nikola Tesla u. •  „  15 éves lány vagyok. Hobbim a zenehallgatás. 
15-17 éves fiúkkal és lányokkal szeretnék levelezni.”  ULLER SZIL
VIA, 24430 Ada, Djura Djakovióa 81. •  „14  éves lány vagyok. 
Hobbim a zenehallgatás és a postergyűjtés. 14-17 éves lányok
kal és fiúkkal leveleznék.”  KOÓS ERIKA, 23430 Ada, Marka Miljano- 
va 47. •  „15  éves lány vagyok. Hobbim a jelvények gyűjtése. 
Szabadidőmet zenehallgatással és olvasással töltöm. Kedvenceim: 
Nena és Limahl. Hozzám hasonló korú fiatalokkal szeretnék levelez
ni."ÚJVÁRI IBOLYA, 24400 Zenta, Dimitrije Tucovióa 12. •  „Jugo
szláv fiatalokkal szeretnék levelezni.”  FRANKÓ JUDIT, Magyaror
szág, 5600 Békéscsaba. Nagy Sándor u. 62. •  „12  éves 
lány vagyok. Kedvenc időtöltésem a zenehallgatás. A Neo
ton família és az Aréna együttest kedvelem. 12-14 éves lányok
kal és fiúkkal szeretnék levelezni.”  VOJNITY IZABELLA, 24210 Baj- 
mok, ?ombori u. szám nélkül. •  „18  éves lány vagyok. Hobbim a 
zenehallgatás. Kedvenceim: Neoton família és az Abba. Hozzám 
hásonló korú fiatalokkal szeretnék levelezni.”  VAS IBOLYA, 24414 
Hajdukovo, éupljak 609. •  „11 éves fiú vagyok. 9 -10 éves fiúkkal 
és lányokkal szeretnék levelezni. Minden levélre szívesen válaszo
lok.”  VOJNITY KORNÉL, 24210 Bajmok, Zombori út, szám nélkül. 
•  „20 éves fiú vagyok. Szabadidőmben zenét hallgatok és sportolok.
18-20 éves lányokkal szeretnék levelezni. Minden levélre szívesen 
válaszolok.”  RABOCKAI PÉTER, 17501 Vranje, V.P. 8440/5. •  
,.11 éves lány vagyok. Kedvelem a zenét és a sportot. Ked
venc együtteseim: Doors, Led Zeppelin, Hobo Blues Bánd. 
11-14 éves fiúkkal és lányokkal szeretnék levelezni. A fényképes 
leveleket előnyben részesítem.”  CIPÓ ELVIRA, 24400 Zenta, 
Ady Endre u: 69. •  „19  éves lány vagyok. Szabadidőmben sportolok 
Kedvenceim Nena és a Culture Club együttesek. 20-21 éves fiúk 
magyarul irt leveleit várom. A fényképes leveleket előnyben 

LNÁR KATALIN, Magyarország, 5672 Murány, 
Rai.uczt i . 8. r  „18  éves lány vagyok. Szeretem a discózenét. 
Hozzám hasonló korú fiatalokkal szeretnék levelezni.”  NAGY D. AN
GÉLA, 24400 Zenta, Kis rét I. reon 7.

Peter Green -  
Kolors 

(Jugoton)

Á z elmúlt év folyamán a hazai 
porondon is fellépett Peter Green. 
A hatvanas évek legendája, nap

jaink nagy öregje. Ezen a nyáron kap
ható hatodik önálló nagylemeze, a Ko
lors című. Az ismert gitáros viharos pá
lyafutást könyvelhetett el. Minden volt, 
mindent csinált, de végül is hű maradt 
a blues hagyományokra épített zenéjé
hez. ennek, az immár történelmi zenei 
irányzatnak egyik szabadabb formáját 
műveli, ezen a nagylemezén is kilenc 
zeneszámon át, amelyek közül az egyi
ket, a Somé Old Blues címűt már több 
előadó is feldolgozott. A többi szerze
mény a „házi szerzőgárda” munkája, 
illetve nagyrészt Peter testvéréé, Mike-é, 
a hangszereken pedig a zenészkoliégák 
játszanak. A nagylemez könnyű, nyug
tató számokat tartalmaz, illetve kellemes 
időtöltést nyújt azok számára, akik Peter 
Green-t a múlt ragyogásában szeretnék 
még látni.

PINTÉR Ferenc

1984. augusztus 31.
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Télen sem fázik a póréhagyma
póréhagymát Európa déli országaiban 
számottevő területen termesztik. Össze
tevői alapján fontos helye lehetne az 

élelmezésben. Jelentős mennyiségű A, IV , B2- 
vitamint, nikotinsavat és sok C-vitamint tartal
maz: A benne lévő ásványi sók összetétele is 
kedvező. Növekedőben van friss állapotban  
való fogyasztása. Az ipar, szárítottan nagy 
mennyiséget dolgoz fel belőle.

Levelei laposak, a fokhagyma levelénél jóval 
szélesebbek- A levélhüvely fehér színű és a töb
bivel egymásra simulva hüvélytörzset alkot. Pó
réhagymaként ezt a részt fogyasztjuk. Fajtától 
függően a hüvelytörzs hossza 1 0 -8 0  cm, vastag
sága 2 - 8  cm.

Jól bírja a hideget, még a kevésbé fagytűrő 
nyári fajta is csak - 8  C fok alatt fagy el. A nagy

hőséget is- tűri. Fényigénye jelentős, úgyhogy 
árnyékban nem érdemes termeszteni. Köztes
ként esetleg uborka vagy saláta jöhet számí
tásba. Magas hozamok és formás termés csak 
öntözéssel érhető el, illetve nevelhető. Különö- 
sen a nyári időszakban kell rendszeresen öntöz
ni, mert a kiszáradt talaj meggátolja a növény 
fejlődését.

A póré legjobban a mély, tápanyagokban gaz
dag, könnyebb talajokon fejlődik. A túl kötött 
vagy túl laza, sivár talajokon nem érdemes ter
meszteni. Ebből következik, hogy tápanyagigé
nye igen nagy. Palántázása júliusig elvégezhető, 
tehát a korán lekerülő zöldségnövények után le
het tervezni.

Nyári és téli típusa ismert. A mi vidékünkön 
nagyobb sikerrel termeszthető a valamivel dur
vább felépítésű téli, mely igen jól tűri a hideget. 
A hüvelytör?s itt valamivel rövidebb, de vasta
gabb. A nyári változat inkább a déli országré
szeken terjedt el.

Az elővetemény lekerülése után azonnal be 
kell dolgozni a talajba (mélyen): 40 kg érett is
tállótrágyát meg a foszfor- és káliumtartalmú 
műtrágyák kétharmad részét. A többi műtrá
gyát ültetés előtt a fél adag nitrogénnel együtt 
kell a talajba keverni. A nitrogén másik fele a 
fejtrágyázáshoz kell. A megszabott mennyisé
gek 1 0  négyzetméteres területre vonatkoznak. 
Hatóanyagban kifejezve ez 70 gramm nitrogént, 
80 gramm foszfort és 1 0 0  gramm káliumot je
lent.

A korai termesztéshez, fólia alatt, már ápri
lisban elkezdhető a palántanevelés. Később ele
gendő a hidegágy-palántanevelés is. Négyzet- 
méterenként 2 - 3  gramm magot kell elvetni, le

hetőleg ritkábban. A palánta nevelése annyi
ban tér el a hagyományos módszertől, hogy több 
vízre vari szükség. Hat-hét hétig tart, a kései 
termesztéshez májusig elvethetők a magok.

Kiültetéskor 3 5 -4 0  centiméteres sortávol
ságot, 1 2 - 2 0  centiméteres tőtávolságot kell be
tartani, a típustól függően. A szebb termés érde
kében a palántákat 15 cm mély árokba kell ül
tetni. Fokozatos töltögetéssel elérhető, hogy a 
fehér, értékes rész meghosszabbodjon. Az ül
tetés hosszú, hegyes ültetőfával is végezhető, 
oly módon, hogy a növény kétharmad része a 
talajba kerüljön.

A póréhagyma helyrevetéssel is termeszthető. 
Ez esetben a magot márciusban, esetleg április 
elején kell elvetni az éfnlített sortávolságra. A 
ritkítást akkor kell végezni, amikor a növény 
elérte a 3 - 4  leveles állapotot. Egyszerűbb és 
olcsóbb termesztési módról van szó, de a hoza
mok alacsonyabbak, és a termés sem olyan tet
szetős.

A növény fejlődésének ideje alatt nem szabad 
megengedni, hogy a talaj begyomosodjon. A 
rendszeres öntözés biztosítja a magas hozamot. 
A nyári típusú póréhagyma m ár júliustól szed
hető, a téli pedig októbertől májusig. Ritkán 
károsodik a tél folyamán, mert a keményebb, 
-1 5  Celsius-fokig terjedő fagyokat könnyen át
vészeli. Pincében is jól tárolható.

Amikor eléri az ujjnyi vastagságot, zöldhagy
maként máris fogyasztható. A levele, szárítva, 
ételízesítőként használható. A várható hozam 
10 négyzetméteres területen 4 0 -8 0  kilogramm.

KOBREHEL Péter 
mezőgazdasági mérnök

A növények fagytűréséről

A  fa g y tű r é s  fo k a  v á lto z ta th a tó
A szélsőséges éghajlat egyik fő oka annak, hogy Földünk szárazfölddel 

borított felszínének alig egytized részén termeszthetők kultúrnövényeink. 
A növények elterjedésére és termőképességére károsító hatású a O 'C  
alatti hőmérsékleti Közismert, hogy számos trópusi vagy szubtrópusi nö
vény (gyapot, rizs, paradicsom, kukorica) már O °C felett károsodik, 
ugyanakkor más fajok vagy fajták közül némelyik (téli búza, rozs) -2 0  °C- 
os stresszt is túlélnek. Ráadásul a szigorúan egy adott hőmérsékletzó
nában honos fajták esetében is évről évre súlyos terméskieséssel kell 
számolnunk a hőmérséklet-ingadozások szeszélye miatt. (Csak az Egye
sült Államok területén -  az 1963-68 közötti időszak statisztikáit alapul 
véve -  évente a fagykár akkora, mintha átlagosan kétmillió hektár meg
művelt terület összes termése elpusztulna).

Élelmiszereink egyelőre alapvetően növényi eredetűek, és mivel a 
Föld lakosainak a száma egyre nő, egyre sürgetőbb, hogy a klasszikus
nak számító agrotechnikai módszereken kívül eredményesebbeket is 
találjunk a több táplálék kitermelése érdekében. A fagykárosodás mecha
nizmusának a tisztázása az eddig ki nem használt lehetőségek sorába 
tartozik. Intenzív kutatás tárgya a fagytűrő képesség átmeneti (vegysze
res úton történő) vagy esetleg tartós (genetikai változtatásokkal elér
hető) növelése.

Noha a különböző növények e szempontból is nagy változatosságot 
mutatnak, a károsodás elsődleges oka valószínűleg mindegyikükben kö
zös, nevezetesen a sejtmembránoknak (sejtfalaknak) egy kritikus hő
mérsékleten bekövetkező szerkezeti és funkcionális felbomlása. Tehát 
a fagystresszel szemben mutatott eltérő érzékenység főként a sejtmemb

ránok kémiai összetételének -  mindenekelőtt a lipidek molekuláris szerve
ződésének -  különbségéből ered. A bíomembránok egy jellegzetesen 
kritikus hőmérséklet alatt károsodnak; ennek kezdetét az jelzi, hogy a 
sejtfalakban alkotóelemként szereplő lipidmolekulák molekuláris moz
gása hirtelen csökken. így az addig folyadékkristályos állapotban megje
lenik és el is különül a szilárd gél fázis. A hőmérséklet további csökke
nésekor a teljesen szilárd állapot jelenik meg, ami már meggátolja a sejtfal 
éllettani szerepét. A sejtfal felszakadozik és így a sejt belső állományának 
fagykárosodása is elkerülhetetlen.

Közismert, hogy számos növény, mint pl. a lucerna, lóhere, repce, ká
poszta, fontos gabonafélék, így a téli búza és á rozs, ha megfelelő körül
mények között elegendő ideig edződnek egyedenként különböző, de 
néha -20, -2 5  °C-os fagyokat is eltűrnek. A növények fagyérzékenysé
güktől függően képesek megváltoztatni membránlipidjeik mennyiségét 
és minőségét, ha a fagyasztás előtt kellő ideig alacsony hőmérsékleten 
edződnek. A megfelelő edzés közben az említett növények leveleiben 
megfigyelhető a lipidek (főleg a foszfo-lipidek) felhalmozódása. A fagy
tűrés tehát -  mint a növények genetikailag meghatározott képessége -  
a sejtfal lipidtartalmának megfelelő összetételében és térbeli elrendező- 
sésében fejeződik ki. Az ide vonatkozó genetikai programok pozitív vál
toztatásával tehát a növényi fagytűrés tartósan módosítható. Már számos 
kísérlet alkalmával a lipidösszetétel mesterséges (vegyi úton) változtatá
sával is sikerült ideiglenesen növelni a fagyállóságot.

GUTÁSI Rudolf biológus

1984. augusztus 31.
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Folyondár és földikutya

,   ̂an öt kapa szőlőm, öreg és fiatal gyümölcs- 
Nagy °n elszaporodott benne a folyon- 

r . akárhogy nyesőzöm, nem megy az irtása, 
csavarodik a vesszőre, a fácskákra és szinte 

megfojtja őket. Egyesek azt javasolják, hogy 
gyomirtózzak, mások meg azt, hogy ne, mert 
önkreteszem az összes növényt. Mitévő legyek?

KÖKÉNY Imre, Szabadka

.A 2  ut(5bbi években mindenütt terjed a folyon- 
r vagy szulák, népies nevén folyófű, folyóka, 

erjedését elsősorban a gyomirtó szerek hasz- 
ata segíti elő. E gyomnövény ugyanis nagyon 

enálló a forgalomban lévő gyomirtó szerekkel 
szemben, mert a függőleges föld alatti szára és 
Syókere 2 -3  méteres mélységig is lehatol. A 
gyomirtó szerek ebbe a mélységbe már nem jut

ának megfelelő töménységben, 
emcsak nálunk okoz gondot a folyondár, 

t vfk 3  ® ,omn° vérmyel küzdenek a legismer- 
francia szőlőtermő vidékeken is, ahol az 

gesz területet beborítja, és ahol egyéb gyomot 
em >s láttam.
A folyondár évelő növény, a gyökere tele van 
gyekkel, és amennyiben ezt a gyökeret (föld 

_atti szárat) levágja, de a földben hagyja, akkor 
J növényt fejleszt. Természetesen az elvágott 

cs° ^ y s z á r  is kihajt, tehát kapálással, ásással 
szaporítja a gyomnövényt. Az elvágott fo- 

°ndárt ki kell gereblyézni a talajból. 
n *rt-asa a következőkből áll. Még többször kell 

y®söznia talajt, és a kivágott növényeket azon- 
a össze kell gyűjteni. Ha megjelennek az újabb

gyomok, akkor újból kell nyesőzni és ismét csak 
nyesőzni. Lehet gyomirtózni is, a következő sze
rek egyikével: Roundup, Cidokor és Herbatop. 
Ezek a szerek mindent elpusztítanak, amivel 
érintkezésbe kerülnek, a gyümölcsfákat, a sző
lőt, a gyomnövényeket egyaránt. A folyondár 
pusztul el a leglasabban, kb. egy hónapra szárad 
el a permetezéstől számítva. Ez alatt az idő alatt

A hörcsög se ússza meg szárazon!
nem szabad kapálni a területet. A fa és a szőlő 
fás részén nem hatol át, de ezeknek a zöld ágait, 
hajtásait, leveleit nem szabad a felsorolt szerek
kel permetezni. Szélben ne permetezzen, mert 
akkor a permetcseppek a nem kívánt helyekre is 
eljuthatnak. 1 0 0  liter vízbe 2  liter vegyszert kell 
belekeverni, tehát a szereket 2 %-os töménység
ben kell alkalmazni. Nem a talajt, hanem a ki
fejlett gyomnövényt kell permetezni, mert a 
földbe jutott szer gyorsan elveszti hatását.

Kertünkben nagyon elszaporodott a földiku
tya, és tetemes kárt okoz a veteményben. Mond
jon véleményt a szakember arról, hogy milyen 
szerrel pusztíthatnánk ki a kártevőket?

Cs. J., Debelyacsa

Házunk mellé gyümölcsfákat telepítettünk. 
Most csodálkozva tapasztaljuk, hogy sorra szá
radnak ki a 8 -1 0  éves fák. Mikor utánanéztünk 
a dolognak, láttuk, hogy a fáknak a föld alatti 
héja le van rágva. Ez okozza a kiszáradást. Ba
rack-, szilva-, meggy- és őszibarackfákról van 
szó. Milyen kártevőre gyanít, és hogyan lehet 
megóvni a még ép és szépen termő fákat?

F. Imre, Zentagunaras

Elsősorban agyagos földterületen, de néha 
még a homokos talajú kaszálók, rétek közelében 
is több föld alatti rágcsáló károsíthat. Ősszel, 
télen és kora tavasz folyamán jelennek meg, és 
egyformán támadják az évelő növényeket, a fá
kat, a kinnhagyott zöldségfélét, de a tavasszal 
elültetett növényeket sem kímélik.

A védekezés nehéz, de megoldható. A kiön
tés a legolcsóbb és talán a legbiztosabb meg
oldás. Mérget csak ritkán lehet beszerezni, 
azonkívül a hatása is bizonytalanabb, ám a ter
melők szeretik használni, mert kevés munkával 
jár. Nem akarják belátni, hogy a régi eljárás, 
a vízzel való kiöntés a legeredményesebb. Nem 
kell mindig csodát várni a vegyszerektől. Az 
Arex patron gyakran bizonyul hatásosnak, csak 
ritkán lehet beszerezni, a kezelést pedig több
ször meg kell ismételni.

A földi rágcsálók tömeges elszaporodása most 
kezdődik. Ezért elő kell keríteni a régi vizes
hordókát és a művelethez szükséges ütlegről 
sem szabad megfeledkezni. Az elmondottak a 
szántóföldeken elszaporodó hörcsögre is vonat
koznak.

SÓTI István 
növényvédelmi magiszter

Horgászat

MOST KEZDŐDIK A „TÁNC”
/ A  szeszélyes tavaszt jórészt 

hasonló nyár követte, ezért 
Valv h ^  tetszik (különösen a ta- 
rtvá' ° 2 viS20nyhva), hogy az idei 
^  r szokatlanul rövidre sikerült. A
rofó naPpal búcsúzunk a meteo-
iá p'ai hyártól, mert a természet- 

0 ember a szeptembert már őszi 
papként tiszteli.

vé erné|jük, hogy az őszeid és a 
. iszonyok nyara vcHenie.- ;dő- 
ket SSal örvendeztet meg bennün- 
vidüirt 3 hl^vös éjszakák és a rö- 
fiav í* naPPal°k már kérlelhetetlenül 
rnúr rnez'etnek bennünket a főidény 
vált Ŝ ra' i°bban érzik ezt a

s° zó ,esthőmérsékletű halak.
Ve z®rencsére a víztömeg lassan 
vány'*' mele9ét, ezért halaink ét- 
kedv",,nern csökken hirtelen, kapó- 
a . Pedig még fokozódik is, mert 
Pan'2ak táplálékkészlete megcsap
s z  kvasszal és nyáron nyüzsgő 

s°k féreg, rovar, lárva, rákocs-

1984,

ka stb. vagy elpusztul, vagy elhúzó
dik, a növények sem fejlesztenek 
már zsenge rügyeket, hajtásokat, 
így a téli hájtartalékot begyűjtő halak 
egyre több keresgéléssel tudják 
csak csillapítani éhségüket. Különö
sen érvényes ez a nagyobb testtö
meg ű egyedekre. Nem véletlen hát, 
hogy éppen őszelőn kerülnek horog
ra nagy pontyok, amúrok, ezüstká
rászok, balinok, de még a kimondot
tan melegkedvelő harcsák közül is 
néhány. A hűlő víz egyre több oxigént 
old, ez pedig fokozza a márnák, ke- 
csegék és az egyébként lassan 
emésztő süllők étvágyát.

Mindezekért az őszelőt a horgá
szatban kiváló időszakként ismerjük. 
A „békás halak” horgászatánál most 
fokozatosan érvényesül az ésszerű 
etetés, különösen a telelésre is alkal
mas mélyebb, gödrösebb helyek kö
zelében. A bágyadtabb napsütés 
miatt halaink úgyszólván egész nap

keresgélnek, és ez növeli a horgász 
esélyeit, hiszen napközben bármikor 
eséllyel vetheti be horgát.

Az apró keszegek rajai is felbom
lanak; a halacskák szanaszét bók
lásznak, immár nemcsak a partok 
mentén és a sodrásokban, hanem a 
nyílt vízen is. A ragadozó, halak 
zsákmányolási lehetősége csökken. 
Ezért „fogósabbá válik” a villantó, 
meg a műlégy.

Sokunk fogási naplójába eddig 
alig került komolyabb bejegyzés; az 
őszelő még javíthatja mérlegünket, 
bármely halfajra horgászunk is. Jól 
gondoljuk át, tervezzük meg, hogy 
az elkövetkező egy-másfél hónap
ban hol, mivel és mire horgászunk. 
Az erősen letisztult vfzben fokozott 
előnyt jelent a csónak, mert a halak 
távolabb húzódnak a parttól, a mé
lyebb, gödrösebb helyeken tartóz
kodnak. Arra azonban ügyelnünk 
kell, hogy csónakunkkal „ne álljunk

rá” a jó helyre, pl. nem az elmerült 
„süllőfához" kössük a csónakot, 
mert minden koccanás elriasztja 
vagy legalábbis óvatosabbá teszi a 
halat. Ugyanez érvényes a nádsze
gélyre és a nádöblökre is.

GUELMINO János

A szonuláris táblázat 
előrejelzése szerint szep
temberben az uto lsó hét 
lesz a legígéretesebb. 
Szeptember első három 
napján igen jó kapás vár
ható, keddtől csütörtökig 
gyenge lesz a halak érdek
lődése, de jövő péntek és 
szombat ismét biztató.

Gyümölcsfa- és szőlőoltvá
nyokat árulok: Pintér Aurél. 
24420 KANIZSA, Petőfi Sán
dor utca 35. Telefonszám: 
(024) 872-252.
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Kedves lesz a tanító néni, meglásd. Úgy fordulsz majd minden sza
vára, mint a napraforgó.

Ö töst azért már az első napon tőle se várj!
Sorba állsz, iskoláddal ismerkedsz, ma még nincs tanulás.
Zavarban vagy? Ne szégyelld. Megszeppent várakozó megllletódött- 

ség ül a többiek arcán.
összepárosítanak majd valakivel,
N em  tudod még, ki lesz a padtárs.
Tanító nénid erről Is gondoskodik, ne izgulj.
Ügyelj, figyelj minden apróságra, no azért ne légy oly komoly.
Nevetni az iskolában is szabad, kérünk egy mosolyt, bátrabbat.
Kom oly maradsz? Hát jó. Lesz ez még másként Is, fogadom.

Elbírod ezt a nagy táskát? Igazán gyönyörű.
Lám, reggel a szomszéd bácsi Is rád csodálkozott: „Nini, a ml Jut

kánk már iskolás!”.
Sárga rudhád fodra se Iebben, olyan peckesen jársz.
ő  Is ott lesz, hiszen tudod, az óvodából, a szőke Tamás...
Siess, tudom, ma nincs aki visszatarthatna, aki lépteiden lassít

hatna. De azért ne hordd fönn annyira azt a piszét, nézz szét 
a zebrán.

Később órákon majd kuncogsz, kacagsz, szünetben ugrálsz, nyar
galsz és kiabálsz.

Igen. Most még nem. Túl nagy nap ez ahhoz, hogy elkomolytalan- 
kodhatnád.

S o k  színes ceruza, filctoll és radír, s mindennek táskában a helye, 
egy se arra való most már, hogy szétdobáld.

Irkáid habtisztán várják, mit ír majd beléjük ceruzád.
Soha ennyi könyv. S nem akármilyen: tankönyv. S végre nem a nő

véredé -  a tiéd.
K é k  iskolaköpenyed is éppen rád szabták.
Olyan ez a nap, mint a legszebb ünnep.
Lilán puha az ég, ni, az a bárányfelhő téged kísér.
Ágyásokból sárga-narancs-pirosan mosolyog rád a virág. Észre se 

vetted? Nohát!
Simogat a nap, téged köszönt. Ugye tetszik az iskolád?

Kányádi Sándor

Jeremiás
és

Mercédesz

J eremiás, a szürke szamár 
csendeskén poroszkált az út 
szélén. Jobban mondva az 

út menti ösvényen. Vitte, amit gaz
dája rápakolt. Olykor, ha egy-egy, 
kívánatos fűtincsen akadt meg a 
szeme, nem röstellt akár a sáncba is 
beállni, hogy kényelmesen legelhes
sen.

Amint így ment, mendegélt, és le- 
gelészgetett, egyszóval: eregélt, 
észre se vette, hogy melléje lassított 
Mercédesz, a meggypiros csodako
csi.

-  Földi - ,  szólította meg Mercé
desz Jeremiást -  te bizonyára isme
red a környéket.

-  Iá -  kapta föl a fejét Jeremiás -  
ismerem.

-  Merre kell menni ide és ide?
-  Erre meg erre -  mutatta meg az 

irányt a csacsi füleivel. -  Egyébként 
magam is oda tartok.

-  Hát akkor csak tarts oda te is, de 
nehogy megelőzz -  kacagott egy ro
pogósát Mercédesz és tovarobogott, 
a csacsifüle mutatta irányba.

-  Meg se köszönte, a neveletlen. 
Pedig, ha lett volna benne egy sze
mernyi jó érzés, még a batyumat is 
elvihette volna. S még ki is nevetett. 
Megérdemelte volna, hogy egy követ 
rúgjak utána -  így háborgott magá
ban az önérzetes csacsi de aztán 
néhány ízletes meg harmatos falat 
minden mérgét elpárologtatta.

Ment, mendegélt hát tovább a sza
már a maga útján, falatozva eregélt. 
Már jó délre járt, amikor maga előtt 
az útfélen megpillantotta Mercé
deszt.

-  Rá se tudok nézni -  öntötte el új
ra a méreg Jeremiást. Fogta magát s 
átkocogott az út másik oldalára.

-  Hé, hé, földi! -  kiáltott feléje Mer
cédesz.

-  Hé, az apád juha, te,bűz-basa! -  
bődült rá Jeremiás, Mercédesz 
megszeppent.

-  Nem akartalak megbántani.

-  Nem vettem észre.
-  Elnézésedet kérem.

- -  Elnézlek.
-  Elfogyott az ennivalóm.
-  Jut neked is itt a sáncparton.
-  Ne csacsiskodj, csacsikám. Ne

kem benzinre van szükségem.
-  Gyűjtögess harmatot. Akad még 

az árnyékosabb helyen. Olyan az 
már, mint a benzin, azt is bebűző- 
sítették a magadfajta nagyképűek.

-  De kérve kérlek.
-. Mire?
-  Hogy vontatnál be ide és ide. 

Csak a benzinkútig. Magad is azt 
mondtad, oda tartasz. A batyudat 
szépen betsszük a csomagtartóba.

-  Elbírom, ha eddig elbírtam 
makacsolta meg magát Jeremiás. -  
Amikor faképnél hagytál, köszönés 
nélkül -  támasztotta föl a fülét, mint 
két fölkiáltójelet —, akkor a batyum 
nem jutott eszedbe.

-  Ne haragudj, Jeremiás.
-  Haragszom, mert neveletlen vol

tál. De lásd meg, kivel van dolgod, 
bevontatlak.

Berakták a batyut a csomagtar" 
tóba. A nyereg szíjából hámot rögtő' 
nöztek. Befogódzott Jeremiás és 
szép léptiben bekocogott Mercé
desszel a benzinkúthoz.

Nagy derültséggel fogadták a 
kosztolásra váró különbnél különb 
masinák. Burrogtak, dudáltak. Ráz- 
kódtak a kacagástól a furcsa fogat 
láttán.

De Mercédesz leintette őket.
-  Nem tudhatjátok, mikor juttok 

bajba. Becsüljétek meg és tiszteljé
tek az én Jeremiás barátomat.

Igazat adtak Mercédesznek, S 
azóta is valamennyien, ha meglátják 
Jeremiást az útfélen eregélni, l a s 
sítanak, barátságosan rádudálnak, 
Mercédesz pedig még édességgel|S 
kedveskedik minden alkalommal aZ 
ő Jeremiás barátjának. S azt brum- 
mogja mindig elmenőben: bajban is
mered meg, ki az igazi jó barát.
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SZŰCS Imre:

S z e p t e m b e r i  k é k  k a t á n g

Szól a csengő, cseng, 
ezüst hangja zeng, 
csengettyűzve hirdeti:
»Fel a fejjel, kis Peti!”
Szomorkodni nem szabad,
bár a nyár ellobban,
mint minden szép pillanat,
az ősz: dús gyümölcsöt érlel,
annak is, ki a táblára
most még pipiskedve néz fe l”.
Vagy szepegve, remegve,
akár a fecskefi,
ka dobogó szívvel
szárnyait lengeti,
ám egyszer csak, huss,
az égboltnak nekivág,
szemében kékkatáng-sziromként
nyílik ki a világ...

KETTŐS
OSZLOPREJTVÉNY

Vízszintes sorok: 1. NSZK-beli 
város, 2. Bátyánk felesége, 3. Tiltó 
szó de Emilé Zola regényének címe 
is, 4. Egyik folyónk, 5. Vajdasági vá
ros, 6. Nagyon nem szeret, 7. Szín 
(az utolsó betűn ékezetfelesleg), 8. 
Műsorsugárzás.

Függőleges I.: Nyári hőség. 
Függőleges II.: Üdülés.

SEBŐK Attila, Szabadka

R ovatunk m in d e n  o lv a s ó já n a k , k is  m u n ka tá rsá n a k  ke llem e s  ta n é v n y itó t k ív á n u n k . S ok  s ik e rt, 
v idám ságo t, s o k  jó  o s z tá ly z a to t az ú j ta n é v b e n !

SZALAI BORBÁLA:

KAKASSZÓ
Hol volt, hol nem, 
r*ges-régen...
Hogy mikor? -  
Már nem tudom... 
f ' t  egyszer egy 
tarka kakas 
a zöld gyepes 
főváron.
Korán ébredt 
minden reggel, 
s kukorított 
>ó nagyot... I 
"yen zengő, 
ffoes hangot 
kevés kakas 
nallatott!
Napközben csak 
lárkált, sétált 
'el-alá az 
fővaron, 
fzivárványos, 
tenyes tolla 
meg-megcsillant 
a napon.
Zsongó dongót 
najkurászott, 
csipegetett 
fö ld gyepet, 
kapirgált a 
szemétdombon, 
tan magocskát 
keresett. 
t~ál szemével 
nfnyorogva
fürkészte a *
kék eget, 
s fönn termett a
kakasülőn, 
h°gyha jött a 
szürkület.
így éldegélt

kis kakasunk, 
így teltek a 
napfai...
Hát egyszer egy 
nyári reggel 
elé toppan 
a csacsi:
-  Tetszik vagy sem, 
kakas komám, 
meg kell végre 
mondanom: 
egyedüli 
mihaszna csak 
te vagy itt az 
udvaron!
Pirkadatkor kukurékolsz, 
mikor mások 
alszanak...
Felvered az 
embereket, 
még a nap is 
felriad!
Egész nap meg

mint se csinálsz, 
pedig bőven 
van dolog!
Nem szégyelled, 
nem röstelled, 
hogy a napot 
így lopod?!...
-  Ejnye,. Csacsi! - 
így a kakas. -  
Bizony nincsen 
igazad!

Én már akkor 
talpon vagyok, 
mikor mások 
alszanak!
Hiszen az én 
feladatom
-  te magad is 
jó l tudod 
kakasszóval 
ébreszteni
a világot, 
a napot!...

Könyvjutalmat kap: 
Magyaros Attila, Zombor 
Jóba Saáa, Újvidék 
Szabó Csilla, Csantavér

OSZLOPREJTVÉNY

Vízszintes sorok: 1. Zár, 2. Nem 
ilyen, 3. Eső után lesz ilyen a cipő, 
4. Férfinév, 5. Az utcának ilyen olda
la is van, 6. Hangszer, 7. Naptól, 
esőtől véd, 8. Női név, 9. Van neki 
sütnivalója, 10. Szín.

Függőleges I.: Olimpiai város.
KURNYÁK Giziké és Géza, 

Kishegyes

LEVELESLÁDA
Kovács Róbert, Lengyel Tímea és Mónika, 
Sterbik Klára, Ada • Rlaskovity Verona, Ollik 
Mónika, Varga Robi, Becse • Mátájsz Sarolta 
és Manuella, Bezdán • Topolcsányi Zoltán, 
Kőműves Zsolt és Attila, Földi Andrea, Sza
bó Rita és Róbert, Szabó Csilla, Csantavér
• Csitári Judit Darázs • Márton Gizella, Vé- 
ber Magdolna, Debelyacsa • Bácsi Zádor és 
Róbert, Kuntics Rózsika, Csete Csaba és Sá
ra, Feketics • Horváth Piroska, Gunaras • 
Mikuska Éva, Hajdújárás • Apró Etelka, Sza
bó Judit, Kanizsa • Balog Szabó Erika, Kele- 
bia • Molnár Márta, Kikinda • Cvetanovié 
Milán, Kula « Sisa Károly és István, Marto- 
nos • Tóth Katalin, Tóth Marika, Mihályfal
va • Ágócs Márta, Mohol • Kovács Attila 
és Angéla, Daróczi Márta, Moravica • Hallai 
Rebeka, Csikós Szilvia, Fodor Melinda, Do
hár Ilona, Muzslya • Bugyi Angéla, Magyar- 
csemye • Biacs Ella és Gábor, Orom • Sztoj- 
sity Karmen, Majláth Magdika, Pacsér • Jan-

kó Attila, Pádé* Vinkó Róbert, Fejős István, 
Palics • Tokodi Zoltán, Bálind Szilvia és 
Anikó, Szabó Attila, Csúcs Melinda, Rákos 
Melinda, Ilonka és Ottó, Ónozó Gabriella, 
Péterréve • Szórádi Lídia és Elvira, Szilágyi 
• Farkas Igor, Palotás Igor, Roland és Nor
bert, Kormos Elvira, Mihók Zsuzsanna, Karó 
Szuzi és Dóri, Illés Karcsi és Nelli, Halasi 
Mónika, Dobó Szabina, Sebők Attila, Csóvity 
Kornélia, Jenéi Irma, Gedovics István és Sza- 
niszló, Bozsó Tibor, Szabadka • Szakái Ist
ván és Mihály, Tóba • Jóba &aSa, Újvi
dék • Szép Janika, Szép Évike, Verbica • 
Szloboda Tibor, Zenta • Jankovits Izabella, 
Magyaros Tibor, Magyaros Attila, Zombor. 
Bejegyeztem nevetek mellé a megfejtéseket:

Ibolya

A múlt heti szám helyes meg
fejtései:

(gy is -  úgy Is: FAGYLALT 
Plramlsrejtvény: TANSZEREK

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10
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M a r k o  P E R I C I N - K A M E N J A R  v ih a ro s  n a p ja i (V.)
( R é s z l e t e k  a  s z e r é m s é g i  n é p h ő s r ő l  k é s z ü l ő  k ö n y v b ő l )

A FŐ H A D ISZÁ LLÁ S 
K Ö ZE LÉB E N

Vladimir Nazor 
is velünk volt

„proletárok”, miután elfoglalták Kla- 
danjt, elmentek, mi meg átvettük a sebe
sülteket.

Időközben a németek Prinz Eugen divíziója 
megszállta a Zvomik-Tuzla közötti országutat, 
úgy, hogy mi -  az első brigáddal és 5 0 0 -6 0 0  se
besülttel, akik az ötödik offenzíva alkalmával 
sebesültek meg és közülük kétszázan csak ló
háton tudtak haladni -  két-három napon át hiá
ba próbáltunk áttörni az úton. Este menetosz
lopba felfejlődve elindultunk. Amikor már túl
jutottunk Rakino Brdón, leereszkedtünk a 
Spreéá völgyébe. A menetoszlop eleje már a hí
don volt. Előre siettem, de útközben észrevet
tem Pajat, aki egészen előrehajolva egy lovon 
ült.

-  Mi a baj, Paja? -  kérdem tőle.
-  Valahogy rosszul érzem magam. Hova in

dultál?
-  Megyek a menetoszlop élére. Mindjárt kint 

leszünk az úton, valószínűleg lövöldözés is lesz.

Előrementem. Pajaval Branko Miloradovic- 
Brile, egy Suljami összekötő maradt. Még a me
net élére sem értem, amikor a járőrök már ki
értek az útra és megkezdődött a harc. Vettem 
egy nagy kanyart, hát látom én, hogy a harco
saim a földre vetették magukat, a németek meg 
rakétákat eregetnek. Egyiktől a másikig sza
ladtam, kiabálva:

-Felk eln i! Előre!
Kikié odajött hozzám.
-  Szedd össze a századodat és előre! Táma

dás! -  mondtam neki. Az ő századában bíztam 
a legjobban.

Kikija összeszedte embereit, és átvágott szá
zadával az úton. Jobbról és balról, kis földtúrá
sokon, gépfegyverek ugattak. Mondom Ilija 
Suviénak:

-  Ilija, ugyan hallgattasd más el azt a gép
fegyvert!

Vasa Slavniéot meg biztattam, hogy a mási
kat intézze el. Tíz perc leforgása alatt elfoglal
tuk az állásokat és gépfegyvert is szereztünk.

Azonban a lovon ülő kétszáz sebesültünk szét
széledt, és elindult visszafelé. Amikor láttam, 
hogy a sebesülteket'nem tudom összeszedni, ki
adtam a parancsot, hogy az egész brigád vonul
jon vissza, kivéve az első zászlóalj első csapa
tá t .. .

Visszamentünk. Én akkor borzasztóan féltem, 
mert velünk volt az öreg Vladimir Nazor is. 
Ugyanis, amikor kapcsolatba kerültünk a fő
hadiszállással, azt a parancsot kaptuk, hogy 
Nazort is vigyük magunkkal a Majevicára, on
nan meg Szlavóniába. A költő nagyon kimerült 
volt, nehezen mozgott és nagyon legyengült. 
Két-három kísérő volt vele, azonkívül egy há
tasló és néhány hátizsákokkal megrakott öszvér.

Amikor visszavonultunk a Rakino Brdóra, út
közben megkerestem Nazort és meggyőződtem 
róla, hogy az öreg még életben van. Elhelyeztük 
őt egy házban.

Slobodan Bajic-Paja
ztán elkezdtem Paja után kutatni. De 
sehol sem találtam. Néhány csoportot 
visszaküldtem azon az úton, amerről 

jöttünk. Nem találták. Csak másnap, vagy har
madnap értesültem Paja sorsáról. A kórházban 
rátaláltunk Branko Miloradoviéra, aki fejlö
vést kapott. Ő mondta el, hoev Paiat egy tüzér
ségi gránát, ugyanaz, amelyik őt is megsebe
sítette, teljesen szétszaggatta. Ennél nagyobb 

V’j1. veszteség nem érhetett bennünket, az egész bri
gádon mélységes levertség vett erőt. Csak akkor 
derült ki, hogy ezt az egyszerű embert nemcsak 
becsülték, de nagyon szerették is az emberek-

Slobodan Bajié-Paja nemcsak jó kommunista, 
kiforrott marxista, de elsősorban ember volt, 
aki értette és szerette az embereket. S az embe
rek is bíztak benne és szerették; neki egy sza
vába került, s a gyávából hős lett, a fáradt har
cos lendületet kapott. Ha valakinek valami baja 
volt, Pajat kereste meg veié. Mert neki mindig 
volt ideje és kedve, hogy mosolygós arccal le
üljön és elbeszélgessen velük. De ha valakit ma
ga elé rendelt, az „remegő térdekkel” jelent
kezett nála, mert tudta, hogy most nincs helye 
semmilyen tréfának. Paja végtelenül igazságos 
volt; szinte átlátott az embereken. Neki nem le
hetett hazudni. Ha azt akarod, hogy s e g í t s é g e d 
re legyen, akkor őszintének kell lenned hozzá, 
ha hibáztál, ha nem.

Életrajzának érdekes ténye, hogy amikor ki
szabadították a börtönből, nem volt tagja a Párt
nak. Megtudtam, hogy az 1937-38-as újvidéki 
nagy lebukás előtt ő lett volna a JKISZ központi 
bizottságának titkára, de közben ő is lebukott. 
Akkorra már mindenki lebukott s a rendőrsé
gen már konkrét tényekkel jöttek elő, melyek 
közül néhányat beismert. A börtönben ezer 
büntetésből kizárták a Pártból. Nagyon szerény 
volt, erős önbírálatot gyakorolt, és a legtávo
labb állt tőle mindenféle törtetés. Ilyen volt ak
kor is, amikor kijött a börtönből és Szerémség- 
ben maradt, mint partizán. Azon az őszön a párt
nyomdában dolgozott, és hamarosan széles kap
csolatot teremtett, a néppel. Őt tulajdonképpen 
nem fentről állították posztjára, hanem maga' 
tartásából kiindulva maga a nép igazolta. Frus
ka gora-i falvainkban eleitől fogva „politiku 
Paja” néven emlegették, és „valaki” volt ő a nép 
szemében, hisz Stevoval (Hrnéevié) mi hárman 
maradtunk itt, hogy ezen a vidéken előkészít
sük a felkelést. . ,

Bármit mondanék róla, úgy hiszem, az min  ̂
kevés lenne. Egy konkrét példa világosan bizo
nyítja azt a nagy népszerűséget, amit a nép 
között élvezett. Egy beáenovoi ember ugyam 
megverte a feleségét, és ezért alapos megrovás
ban részesült:

-  Mi jutott az eszedbe éppen most, hát ne 
látod, hogy a nők is milyen veszélyeknek teszi 
ki magukat?!

-  Hát hogyne verném, amikor még „politik 
Pajanál” is okosabb akar lenni!? .

Paja vérbeli kommisszár volt. Megtörtén > 
hogy én néha, katona lévén, keményebb volta^ 
a kelleténél. Olyankor ő mindig kéznél vo > 
hogy egyensúlyba hozza a dolgokat. „Nézd, K

A főparancsnok a vajdasági egységek szemléjét tartja Szabadkán, 1945. július 15-én, mellette Mar
ko PERIŐIN-KAMENJAR
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A z  a n e k d o t á k  
v i lá g á b a n

Eevszer. m ár a háború után, a FruSka 
gora-i kastélyban Jovan Veselinov Tito 

jelenlétében m egkérdezte Kamenjartól, 
mit énekelt legszívesebben 1942-ben. 
Marko tudta, m ire céloz ía rk o , és elkez
dett énekelni:

„Oroszhonból Sztálin azt üzeni, 
partizánok most m ár ne féljetek! 
Visszaírtunk neki nyílt levélben, 
partizánok soha nem  is féltek. ”
Amikor befejezte az éneket, hozzátette:
— Lám, m i m ár 1942-ben válaszoltunk 

neki.
E rre  Tito elvtárs tréfásan megjegyezte:
-  Hát, ti ott Vajdaságban m indig m eg

előztetek bennünket.

Tréfáiban nem kímélte saját magát 
sem. Sokszor elfelejtette visszavinni a 
kölcsönkért holmit, mondogatta is n e 
vetve:

— N ekünk, Periéineknek, csakis m acs
kát kölcsönözzetek, m ert az magától ha
zatalál.

Egyszer Mitrovicán egy választás előtti 
gyűlésen a munka fontosságáról beszélt, 
főleg a parasztokhoz fordulva, m ert a 
kapálás és más mezei munka ideje volt 
éppen.

A szerémségiek megszokták, hogy nyíl
tan beszéljenek vele. A tömegből most is 
odakiáltott neki valaki, hogy mutassa 
meg, milyen kérges a tenyere.

-  Ó, a mindenségieket, hát azért ken
tem én egy egész doboz párnádét a ke
zemre, hogy eltüntessem a tenyeremen  
a hólyagokat?!

(Azokban a napokban pedig éppen ő is 
alaposan dolgozott a szőlőjében. Köz
ismerten jeles szőlész, pincésgazda, va
dász, szakács és méhész volt, aki azt tar
totta, hogy egy szerémségi em ber sem  
méltó arra, hogy annak nevezze magát, 
ha maga issza m eg a borát.)

Jól emlékszem, mennyire kétségbe voltak már 
esve a sebesültek. Egyszer már visszavetettek 
bennünket, a visszavonulás alkalmával az ápoló- 
n°k elhagyták a gyógyszereket... a sebesültek 
üiár napok óta nem voltak átkötözve...

Egy délután kiküldtem a felderítőt Dubicától 
Nyugatra. Úgy határoztunk, hogy itt törünk át.

menetoszlop elindult, de most sokkal elővigyá- 
zatosabbak voltunk. Előőrsként egy csapat ment 
. bitünk, azzal a feladattal, hogy óvatosan az 
bthoz lopakodjon és jelentse nekünk, mi ott a 
“®lyzet. Az út borzalmasan nehéz volt, különösen 
® lóháton ülő sebesülteknek. A Spreéa itt néhány
kanyart ír le, s nem is a víz mélysége volt a leg-

problémánk, mert a folyó nem is volt mély,főbb
hanem a part meredek. Szörnyű volt nézni, ahogy 

lovak a súlyos sebesültekkel leugranak, és az- 
n felkapaszkodnak a meredek parton. Bor- 

Zasztóan megkínozta ez őket, hisz már napok óta 
bem voltak átkötözve...
.Annikor az út közelébe értek, a mieink két bom
bával elintézték az őröket, és értesítettek ben

nünket, hogy szabad az út. Ekkor mi, összetömö- 
rítve az egész menetoszlopot, egyetlen hatalmas 
lendülettel nekiiramodtunk és átvágtunk az 
úton.

Ez helyes taktikai húzás volt a részünkről. 
Ugyanis, amikor az ellenség magához tért, el
kezdte lövöldözni a Spreéa mentén húzódó me
zőséget, fel sem tételezve, hogy mi már túljutot
tunk az úton. Erős tüzérségi tüzet nyitottak, de 
m ár későn. Bizonyára azt gondolták, hogy akkor 
csupán a felderítő csapatunk ért az úthoz. Amíg 
ők golyózáporral árasztották el a Spreéa völ
gyét, mi már a Majevica lankáin jártunk. Mond
hatom, jelentősebb veszteségek nélkül sikerült 
átjutnunk. S amikor m ár a Majevicán voltunk, 
ott már minden másképpen ment.

Még aznap Ravni Zavidba értünk, ahol már 
várt ránk az első zászlóalj első csapata. Egy na
pig tartózkodtunk közöttük, majd elindultunk 
Semberijába, a mi partizán helységeinkbe... 
Első gondunk az volt, hogy azonnal elhelyezzük 
a sebesülteket, és megkezdjük gyógykezelésüket.

Elhelyeztük őket, és átadtuk Dedának, aki 
mindjárt megszervezte az egészségügyi szolgá
latot és a jó kosztot. És csodák csodájára, ezek 
az emberek hamarosan megerősödtek, mintha 
gyengeségüket elsöpörték volna. Egy-két hónap 
alatt többségük meggyógyult és később újra so
rainkba lépett. Mert ezek mindannyian külön
féle egységek kimondottan jó, tapasztalt harco
sai voltak.

A Majevicán 1100 vagy 1200 sebesültet vit
tünk át két csoportban. Egyet tudtunk csak: 
a sebesültekért, vagyis a sebesült bajtársért 
folytatott harc bátorságot öntött harcosainkba. 
Mert mindenki tudta, hogy nem történhet meg 
az, semmi körülmények között, hogy őt, ha meg
sebesül, magára hagyják. És ez nagy erkölcsi 
erőt kölcsönzött az embereknek, hogy úgy har
coljanak, mint a farkasok, még olyan nehéz fel
tételek mellett is, mint azt a partizánok tették. 
Tudta mindenki, hogy nincs kórház, sem m atra
cos ágy, de azt is tudta, hogy bajtársai nem 
hagyják el, s ez alakította ki viszonyulásukat 
a harchoz és az emberekhez.

(Vége)

Olga JOVANOVIÚ ÉEREVICKI

(Folytatásos tárcánkat 
Burskus Valéria fordította)

^984. augusztus 31. ¡m

fflenjar elvtárs, nem lehetett m ásként... ” -  pró
bált meggyőzni, szívét-lelkét beleadva az igye
kezetbe.

Paja különben -  velem ellentétbe, aki tele vol
tam erővel -  fizikailag gyenge alkat volt. Nekem 
sohasem esett nehezemre, ha futni, éhezni kel
lett, vagy valamit át kellett ugrani, ő meg apró, 
törékeny volt, de azért egyenesen tartotta magát 
és soha nem lankadt. Nem"volt ő beteg, de olyan 
v°lt, mint az árnyék, hogy az ember szinte meg
sajnálta. Ritkán ült lóra, mindig a harcosok kö
zött menetelt, mindig az embereket, állásokat 
Járta. Olyan erős volt benne a kötelezettségér- 
zet, hogy erkölcsi ereje jóval túlhaladta fizikán
erőnlétét.

A sebesült 
bajtársakért 

folytatott harc
em sikerült hát első átkelésünk az úton. 
De mi nem álltunk el szándékunktól. 
Néhány nap alatt felderítettük a terepet, 

“°gy hol lenne könnyebb az áttörés. Rocko (Ro- 
doljub Colakovié) időközben a főhadiszálláson

járt, ahol elrendelték, hogy szállítsa oda Nazort. 
Kirendeltem egy tizedet, hogy kísérje el a költőt 
Kladanjig.

Emlékszem az egyik összekötő meséjére, aki 
visszatérve elmondta utazását Nazorral. Amikor 
a főhadiszálláson lesegítették lováról, odajött 
hozzá egy ember, aki véletlenül ráhágott az ösz- 
szekötő meztelen lábára. Amikor erre följajdult, 
az ember odafordult hozzá:

-  Mi az elvtárs, ráhágtam a lábodra, bocsáss 
meg!

Amikor az összekötő megtudta, hogy ez az em
ber maga Tito volt, a haját tépte: „Jaj, ha tudom, 
dehogy is jajgattam volna! ” Szinte jólesett neki, 
hogy Tito a lábára lépett.

Néhányszáz súlyos sebesültet Biraéon hagy
tunk, a barlangokban. Sajnos, ezeket később 
megtalálták a csetpikek és végeztek velük.

Amikor Nazort már biztonságba helyeztük a 
főhadiszálláson, megint szétküldtük emberein
ket, hogy kipuhatolják, hol bírnánk legkönnyeb
ben áttörni. Stefan Mitrovié és Ljubiáa Uroáe- 
vié velünk tartott, az első brigáddal és a sebesül
tekkel, Spanac meg a második brigáddal Biraéon 
maradt.

Én erről még senkivel sem beszéltem, de azt hi
szem, hogy nekünk ott Biraéon komolyabb erő
ket kellett volna hátrahagynunk, mely feltar-, 
tóztatta volna a „Prinz Eugen” divíziót.

^  3- hadsereg Pélmonostoron 1945 márciusában, Marko PERlClN-KAMENJAR a kólózók füzé
rében
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MATT KÉT 
LÉPÉSBEN

Az első állás szerzője Vander- 
meulebroucke és műve 1982-ben je
lent meg először. A második állást J. 
Levi készítette még 1900-ban.

a b e d e {  g h

P L U S Z  
E G Y  
V I C C

Helyezzük el az alábbi szava
kat, betűcsoportokat -  hat kivé
telével -  az ábrában. Könnyítésül 
egy szót (TILOS) előre megad
tunk. Á hat megmaradt szóból az 
alábbi vicc poénját állíthatjuk 
össze.

-  A feleségem ma egy csomó em
ber életét mentette meg.

-  Hogyan?
(A válasz a rejtvényben.)

Kétbetűsek: AB, AZ, ÓT, Pl,
RK.

Hárombetűsek: ALI, FÓT, FÓZ, 
IDI, IRT, NEM, OKÉ, OLE, OLY, 
ÓRA, ROM, SAV, TÁT.

Négybetűsek: ALSÓ, ARAB,
ARAM, ELEK , ERIE, GODA, 
IBOK, IGAL, IRAT, NYER, 
ORAN, OROZ, ÖLEL, SÁRA, 
TÓNI, TÓRA, ZOLI, ZORO.

Ötbetűsek: ALIAS, ALKAR,
ALOIS, AROMA, ATOLE, AUTÓT, 
AZSUR, FÁ JSZ, FINOM, ITÓ- 
KA, JÓNÁS, KABAR, KILÓS, 
KINCS, KÍNÁL, LOBOG, 
LÖNCS, MOZGÓ, ORSÓS, RÓ
MAI, SKODA, STÓLA, SZÓDA, 
SZÓRÓ, TAPOS, TARKÓ, TOL
DI, TUDTA, USZÍT, VÁRUK, 
ZSELÉ.

Hatbetűsek: ITATÓS, KATO
NA, REGGEL, SZAHIB, TAHITI.

Hétbetűsek: ELSIETŐ, MÁ
SZÓKA.

Nyolcbetűsek: KIROBBAN,
LAKKOZÁS, SZEM ETES, SZU
SZOGÓ.

Kilencbetűsek: BOROGATÁS,
ZÁRTALAN.

Tízbetűsek: BEINDÍTANI,
BORKÓSTOLÓ, TANÚSKODIK.

A két egyszerű feladvány érde
kessége, hogy sötét király Y alakban 
próbál menekülni -  de persze utol
érik.

Mindkét állásban világos indul és 
2 lépésben mattot ad. Hogyan?

■ugf peui eiA 2 
6|ped ej-:gjM *- 1 ‘8ŰA Z

t ‘8PA Z 9J--/91H ‘-  I IsoiAi 8BA 
t aspdp|so|n>( sçnç >nposçuj v  

•ZSBIBAUeiU B H81 Z 8J-9S» ' t se
K id  Z BJ-81» -  ■ I >|!ZS>H8Ap>t HBLU 
(a) A8Í Z 6J-8P» -  • I ISOUJ sp e^H 
t BSBp|o6eiu ÁusApBiej ps|e zv  

sepiobayy

BamuMJa:
b a r á t i  J ö x m T

MOZGÓ TRAFIK I.
Egy cigarettásdobozt, melynek felső vége nyitva van, 

jobb tenyerembe állítok (1. ábra). Pár bűvös mozdulatot 
teszek bal kezemmel a doboz fölött és az egyik cigaretta 
magától előbújik a dobozból!

BEMUTATÁS: A cigarettásdobozt bemutatás előtt 
elő kell készítenem. Először fúrok rajta egy kis lyukat, 
melyen keresztül egy vékony műanyag zsinórt vezetek 
a doboz belsejébe. A zsinór végén egy kis drótkampó 
van. Ezt az egyik cigaretta alsó végébe szúrom (2. áb
ra). A zsinór másik végét egy biztosítótűvel kabátomra 
erősítem.

Az előkészített doboz bemutatás előtt kabátom jobb 
zsebében van. Bemutatáskor a dobozt jobb tenyerem
re állítom. Ha karomat lassan kinyújtom, a műanyag 
zsinór megfeszül és az előkészített cigaretta kiemel
kedik a dobozból. A cigarettát megfogom és a számba 
teszem.

2 .  a é r a

1984. augusztus 31.
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Ebben a keresztrejtvényben Giacomo Puccini olasz operaszerző néhány művének címét rejtettük el. 
Megfejtésül ezt kell beküldeni.

Vízszintes sorok:
1 ■ Régi úrmértéket 
5- Ott kinn

10 Bízik abban, hogy amit óhajt, bekövetkezik 
14. Dísztárgy anyagába díszítőelemeket illeszt 
'*6. Lenn
18. Vízinövényekkel teljesen benőtt mocsár 
^0. Hamis
21 Puccini két operájának a címe
24. Kettős mássalhangzó
25. A súlyát megméri
27. Kettesével
28. A nyelvnek meghatározott hangalakú és jelen

tésű, .viszonylag önálló egysége
29. Csermelynél nagyobb, folyónál kisebb folyóvíz 
2° Spanyol labdarúgócsapat
21 • Cég fizetésképtelensége, bukása
33 Határozórag
34. Római 1101
3®. Lelet, szerbhorvátul
38. A rénium és az oxigén vegyjele
40. Kemény anyagban lyukat, mélyedést hoz létre
^2. Sorba ültetett fák összessége
44. Női név
46. A PFSZ vezetője
48. Dong, népiesen
30. Alvásból ébresztik

Ember, állat testének ereiben keringő piros 
nedv

33. Vogul
34. ötletek
35. Kerekded, hengeres tárgyon elálló szegély 

'■ Lapos fenekű, széles edény, névelővel
38- Őszülő

60. Kezével szorítva tart
61. Valamely anyagra úgy hat, hogy az szétoszolva 

látszólag eltűnik benne
63. A-val a végén a szervezetben kóros eredetű 

üreg
65. Ragadozó madár
66. Szürke, nagy fajsúlyú, jól alakítható fém
68. Forma
70. Érett terményt vág
72. Ételek, italok felszolgálására való lapos tárgy
74. Folyó a Kazah SZSZK-ban
75. Zilahy Lajos regényének címe
77. Törökország fővárosa
79. Nyújt
82. Libanoni autójelzés
83. Fohász
84. Ütőkártyáit
85. Roham
87. Puhatestű, hátán meszes héjat hordó kis állat
88. Segítség, oltalom
89. Apró mészképződmény

Függőleges sorok:
1. Ízesített lében rövid ideig főz
2. Nyújtón végzett átfordulás
3. A-val a végén időmérő
4. Fal belső burkolására való anyag
6. Rövidebb zenemű
7. Építménynek alsó része
8. Sárga tollú, szobában tartott énekesmadár
9. Férfiaktól a felsőtesten viselt, galléros fehérne

műre
11. ... Pelin, bolgár író
12. Valamivel nem azonos

13. Sértetlen
15. Valamit jól látható helyre tesz 
17. Állóvízben
19. A szénsavnak nátriumot tartalmazó sója
22. Igeképző
23. A Turandot ifjú tatár hercege
24. Kelmét készít
26. Puccini két operájának címe (a tizennegyedik 

kockában kettős mássalhangzó)
31. Spanyol drámaíró
32. A Muppet-show ismert figurája
34. Nagyságot számokban meghatároz
35. Teker
37. Külföldi gépkocsi
39. Valamely testre különböző irányokból ható erők 

együttes hatásának megfelelő erő
40. Nem látó
41. Díjszabás
43. Sakkban sáncol
45. Teljesen nedvessé válik (é.h.)
47. Valamiben elegendő helyet talál 
49. Rigoletto tragikus sorsú lánya Verdi operájában 
51. Alanyi ragozásban a kijelentő mód jelen idejű, 

egyes szám harmadik személyében -ik ragra 
végződő ige

53. Virágos növény termésében képződő, a csírát 
rejtő szaporítószerv 

56. Vízzel tisztít
59. A szarv anyaga mint ipari nyersanyag
62. Szarvasmarha, juh recés gyomra
64. Bez ... nyom nélkül, szerbhorvátul
65. Állapot, helyzet
66. ... bácsi Csehov drámájának a címe
67. Valaminek megjelenési formája
69. Kábítószer
71. Egy romániai városból való
72. Rendszerbe illeszkedő tudományos tétel
73. Rizsből, kókusz- és datolyapálma borából 

készített erős pálinka
75. A tudatunktól függetlenül létező objektív való

ság (a második kockában kettős mássalhang
zó)

76. Vissza: tilosnak nyilvánít
78. Dalmát lovasjáték
80. Amerikai katona
81. A vízszintes 27., 57. és 72. második betűje
83. Gyakori kötőszó
86. A múlt idő jele

K. Gy.

A helyes megfejtésért könyvjutalmat kap: 
TELEK ÉVA 
Tito Marsall u. 37.
25262 KUPUSZINA

Az előző számban közölt rejtvények megfejtése: 
Plusz egy vicc: -  Vagy úgy? Akkor cseréljen 

helyet vele.
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Chris Pollack.

LAS V E G A S
-  Patrícia é l . . .  biztosan életben maradt. Egyál

talán . . .  ostobaság. . .  szerettem őt. A rendőrség 
nem találta meg a holttestét. El Is utazhatott vala
merre. Nem vethetek semmit a szemére. Minden 
áldott nap a söntés mögött, goromba férfiak tár
saságában . . .  Patrícia oiyan érzékeny teremtés, 
megunhatta ezt az életet -  gondolta Anthony 
Singer.

Elhagyta a hotelszobát. Az utcán teleszívta a 
tüdejét friss levegővel majd a színház felé sietett. 
Színes reklárripannö a HÉLLO DOLLY-t hirdette. 
A híres musicalt nézte Patrícia azon az estén, 
amikor nyoma veszett.

Anthony megszólította az alkalmazottat.
-  Jó es té t. . .
-  Parancsol?
-  Maga talán a segítségemre lehet. Nagyon fon

tosak nekem a legapróbb részletek is . . .
Ezzel megmutatta felesége fényképét.
-  Látta ezt a hölgyet a nézők között?
-  Csak a vak nem fedez fel egy ilyen szépséget.
-T e h á t látta!
-  A szünetben láttam. A bár mellett á llt . . .  és 

ivo tt. . . ,  de teljesen egyedül volt.
-  Ivott? Biztos ebben?
-Természetesen. Szombat v o lt . . .  szombaton 

este én dolgozom a bárban.
-  Mi történt ezután?
-  Nézze . . .
-  Nos? Miért hallgat?
-  Engem nem azért állítottak ide, hogy mesé

ket adjak elő bárkinek is . . .  Ért engem?
Anthony Singer egy százdollárost nyújtott át neki.
-  Ismeri Róbert Carminót? -  kérdezte halkan.
-  Sohasem hallottam ezt a nevet.
-  Vele távozott a szóban forgó hölgy.
-  Mit beszél?

-  Carminóval. Róbert megszólította a magányos 
hölgyet a bárpultnál. Együtt hagyták el a színhá
zat. A saját szememmel láttam.

-  Hol lakik az a férfi?
-  Megmondom, de el ne áruljon neki. Ha meg

tudja, hogy én adtam meg a címét, akkor meg
írhatom a végrendeletemet.

-  Miért nem beszél?
-  Mondok egy cím et. . .  de nem biztos, hogy ott 

találja a fickót. Carmino ugyanis . . .
-N o s?
-  Róbert Carmino a legismertebb stricik egyike. 

Bejegyzi a nagykönyvbe a prostituáltakat és innen 
küldözgeti őket tovább . . .

-  A címet, ember!

Róbert Carmino nagyot nézett, amikor ajtót nyi
tott. A küszöbön ugyanis egy haragos tekintetű úr 
ácsorgott. Carmino be akarta csapni az ajtót, de 
Anthony gyorsabbnak bizonyult.

-  Egy pillanat. . .
-  Mit akar?
-G yorsan beszélj! Három percet adok, azalatt 

áruld el, hogy merre szállítottad a feleségemet!
-  Az ön feleségét? Kiről van szó?
Anthony neki is megmutatta feleségének a fény

képét. Carmino megtörölte izzadó homlokát.
-  Szombaton este leléptetted a színházban a 

bárpult mellől -  sziszegte dühösen Anthony Singer. 
-  Elcipelted, nem igaz?

-  Én ezt a nőt nem ismerem.
Anthony bólintott, majd keserűen felnevetett.
-  Sejtettem, hogy ezt válaszolod. Megölted . . .  

megölted . . .  ne tagadd! Nem fogadott szót neked,

1 ; „Ä '
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mi? Mert Patrícia egy szent. Megölted a felesé
gemet!

A férfi Carmino arcába csapott.
-  Magának élénk a fantáziája -  mondta Carmino 

és letörölte ajkáról a vért.
Anthony közelebb lépett hozzá.
-  Mit akar tőlem? Megmondtam, hogy nem is

merem ezt az asszonyt. Miért néz rám olyan 
furcsán?

A férj elkapta Carmino nyakát.
- J ó l van, jól van -  nyögte végül a strici.
-  Tehát?
- A  színházban ismerkedtünk össze ..  .elhoztam 

ide, de nem a maga feleségét. Nagyon hason
lított arra a nőre a fényképen, amelyet muta
tott. De csak hasonlított. ..

-  Hazudsz!
-  Esküszöm . . .
-  Hol van?
Carmino erőt vett magán.
-L a s  Vegasban. Átadtam az embereimnek, 

de . . .  az nem a maga felesége.
Anthony Singer felüvöltött és rávetette magát a 

férfira. Néhány pillanat múlva Carmino már nem volt 
az élők sorában. Anthony üres tekintettel nézett 
a levegőbe és arra gondolt, hogy Las Vegas 
bizony messze van Ohiótól..

O ’Neal felügyelő eltette Róbert Carmino dosz- 
sziéját. A gyilkosság nem rendítette meg, éppen 

ellenkezőleg. A fickó megérdemelte, amit kapott. 
Egy ronda karrier végére tettek pontot. A felügyelő 
rosszkedvűen megvakarta az üstökét. A nyomo
zást le kellett folytatni, habár nem szívesen csukta 
volna le a tettest. Anthony Singerre pillantott, aki 
mozdulatlanul ült a széken.

-  Most pedig beszélgessünk!
Anthony Singer megvonta a vállát.
-  Miért ölte meg Carminót?
-  Ezerszer elmondtam önnek az igazságot, fel

ügyelő -  motyogta maga elé Anthony. -  Tele
beszélte a feleségem fejét és aztán túladott rajta, 
Las Vegasba hurcoltatta . . .

-  Miért ölte meq?
-  Ezért. . .
-  Előre megfontolt szándékkal?
-  Nem tudtam uralkodni magamon. Ott állt előt

tem és összevissza hazudozott.
Anthony elhallgatott, majd ismét megszólalt.
-  Megtalálták Patríciát? -  kérdezte gyámolta

lanul.
A felügyelő szánakozva nézte a gyilkost.
-C arm ino titkárnője azt vallotta, hogy a maga 

felesége valóban hasonlított a fényképen levő 
nőre. Meg is találtuk Las Vegasban. Maga azon
ban nagyon jól tudja, hogy a hölgy nem a maga 
felesége. . .

Anthony felugrott a székről.
-  Hol van Patrícia?
-  Mr. Singer. ..
-  Meghalt?
A felügyelő tárcsázott.
-  Halló, doktor Williamson? -  mondta a tele

fonkagylóba. -  Emlékszik Anthony Singerre? 
Igen . . .  maga ápolta, miután megölte a feleségét- 
Patríciát. . .  Az a gyanúm, hogy ismét elkészít
heti a szobáját. . .  de attól tartok, hogy a gyógy
kezelésnek nerp lesz sok értelme . . .

1984. augusztus 31 •
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C S E N D É L E T
-  Maga m iért búsul?
-  A fiam m aga a Végzet.
-  Hogyhogy?
-  V égre lediplomált a színm űvészeti főisko

lán. M ost végzett egyetem ista. Ez nem  jó hír, 
m ert a fiam színészi diplom ával a kezében  
színész szeretne lenni. A m űvelődésben pe
dig alacsonyak a személyi jövedelm ek. Meg 
a testnevelési intézm ényekben.

-  Menjen el a m űvelődési dolgozó labdarú
gónak, nehogy azt m ondják, hogy a kultúr- 
m unkás labdába se rúghat.

-  Engem  legfőbbképpen az izgat, hogy m i
lyen lesz a nyári divat, m it fogunk h or
dani.

-  A régi ruhákat a vegytisztítóba.
-  Mikor volt a szaktárs színházban?
-  M agam sem  tudom . N ovem berben nem  

volt előadás a házban, m ert m eghibásodtak  
a fűtőtestek.

-  Tragédia.
-  D ecem berben m egjavították a fűtőteste

ket, de az előadások áram korlátozás miatt 
m aradtak el.

-  Komédia.
-  Végül volt m eleg, volt áram  is, de ekkor 

a közönség otthon m aradt.
-T rag ik o m éd ia . A színházban tehát há

rom m űfajt ápolnak.
-  E zért olyan savanyú a képe?
- M a  reggel foghúzáson voltam . Az orvos 

beráncigált a rendelőbe. Az egészséges foga
m at húzta ki. Ez az egy hiányzott az évi 
tervhez. M ost kapnak osztalékot.

-O lv a s ta m  az újságban, hogy van a föl
dön egy olyan ország, ahol a hűtlen feleség
re a város főterén száz ütést m érnek, m ég
hozzá bottal.

-  Nálunk nincs ilyen törvény. Mi büntetés
ből lekúldjük a felséget az önkiszolgálóba.

B Z

TalányHALLOTTAM EGY 
VICCET

-  Anyu, igaz, hogy az emberek gondolkodó lények?
-Igen .
-  Es min gondolkoznak mindig?
-  Hogy mit esznek holnap!

SARNYAI László, Kanizsa

-  Mi a panasza? -  kérdezi a betegtől az orvos.
-  Nyilallást érzek a fejemben.
-  S régen?
-  Nem, nyílegyenesen.

VIRÁG Antal, Batina

-  Hallom, táviratot kapott a tengerpartról, melyben értesítik, hogy apa 
lett!

-  De jól van Informálva!
-  Nem Is örül?
-  örülnék én, ha nem a feleségem vette volna át a sürgönyt!

TÓTH Mihályné, Moravica

1984. augusztus 31.

SZATÍRA  
A SZEM ETESRŐL

-  H é, szemetes! Beszélgetni szeretnék m a 
gával . . .

- Azt lehet. Szem étkihordáson kívül m indent 
vállalok.

- Vallja be őszintén: iszik-e?
-  Vizet. De am ióta a  Vodovod fölcsapta, 

azt is csak m ódjával.
-  K ártyázik?
-  Csak bonoznék -  de nincs kocsim.
-  Veri-e a  feleségét?
-  Ritkán. Csak szökőévekben.
-  Hogyhogy?
-  H át am ikor alkalm asint m egszökik vala

kivel.
-  Sikkasztott-e m á r valaha?
-  Szem etet sikkasztani? Egy kicsit ízléstelen 

le n n e . . .
-  Ezek szerint m ég nem  is ölt m eg senkit?
-  Sokakat. Á lm om ban. De am ikor föléb

redek, m ind ig  rájövök, hogy túl sok a szemét.
-  Szóval m agá n a k  egyáltalán nincs hi

bája?
-  H ibás a bal szem em  m eg a fogsorom  . . .  

K ülönben m iért fürkészi a hibáim at?
-  Egy dörgedelm es bíráló cikket akartam  

írni.
-  É pp  rólam , a  szemetesről?
-  Hát igen ..  .fö ljebb  nem  m erek m enni!

B A LÁ Z S Pál

CAKK
-  összeütközött egy tartály

hajó meg egy komp.
-  Közismert ábra.
-  ???
-  A komp szabálytalanul elő

zött.

CIKK
-  Távozniok kell azoknak, 

akik mindent mesével akar
nak megoldani.

-  Elfeledték hozzátenni a 
legfontosabbat.

-  ???
-  . . .  „de csak pánik nél

kül, négyesével, zárt sorok
ban!”
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FÖNT: Egy kis illúziórombolás: így fest 
egy szerelmi jelenet fiimre vevése -  kö
zelképben. A kamera kezelője ráül a 
hasmánt fekvő férfi fenekére és onnan 
célozza az objektíve! az arcokra. Miköz
ben tehát mi, naív nézők megdöglünk az 
erotikus izgalmaktól, az előttünk ölelke
ző pár nem szerelemittasan liheg, ha
nem azért, mert nehezen viseli el a ka
mera és kezelőjének súlyát... (Neue 
Revue)

FÖNT, balra: Újabb terrorhul
lám söpör végig Chilén ezekben 
a napokban. Pinochet diktátor 
ezzel szemben bejelentette, 
hogy nem hajlandó a hatalmat 
kiengedni kezéből „alkotmá
nyos” megbízatása idejének le
járta előtt. Megismételte: nem ő 
a rossz, hanem a nép, amely 
nem hajlandó elfogadni rend
szerét. Logikus: nem neki, a 
népnek kell távoznia. Ha pedig 
nem távozik és elégedetlenkedik 
-  börtönbe kerül. Egy érdekes 
kép Santiagóból: pőrére vet- 
kőztetett politikai foglyokat vallat 
a rendőrség. (Stern)

JOBBRA: Linda Brehme
képét egy alkalommal közöl
te egy német képes újság. 
Meztelensége annyira meg
tetszett Garry Hall és Nigel 
Simpkins angol szobrász
nak, hogy közös erővel 
gipszbe mintázták fölsőtes
tét. Ennek az lett a folytatá
sa, hogy fölfigyeltek rá a 
reklámügynökségek, s Lin
da, aki egyébként üvegcsi
szoló volt, most már foto- 
modellként keresi kenyerét. 
Meg kalácsát.., (Time)

BALRA: Ezt a monokinis nőt 
Salnt-Tropez-bén (Franciaor
szág) kapta lencsevégre a fotós. 
A hozzá való kommentárban az 
áll, hogy a hölgyek sohasem 
vetkőztek ennyire le a strando
kon, mint az idén. A magyarázat: 
esős, ködös helyekről érkeznek, 
s hódolni akarnak a nap sugarai
nak. Állítólag a fürdés alig ér
dekli őket. (Paris Match)

JOBBRA: Carmen Lenz nyu
gatnémet ifjú hölgy egy kis mel- 
iékszerepet vállalt Carl Spiens 
rendező Két kotnyeles szupert
tankol című filmjében. Bevallot
ta, nem ez a film érdekli, hanem 
arra számít, hogy fölfigyel rá Fe- 
derico Fellinl neves olasz ren
dező, akinek közismerten gyön
géje a hatalmas női kebel. Car
men úgy véli, 120 centiméteres 
mellbőségével minden adottsá
ga megvan ahhoz, hogy Fellini 
szerződtesse. (Tempó)
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FÖNT: Luzern, svájci kanton turistaszer
vezetének elnöke Kurt 1111, érdekes mó
don növelte közössége jövedelmét. Ha
vasokra viszi a házasulandó párokat, a 
pap ott megesketi őket, miközben a ha
vasi kürt Mendelssohn nászindulóját 
fújja, s egy fényképész videofölvételeket 
készít. Aztán a pár végignézheti a cere
móniát. Érdekes: a japánokat érdekli 
leginkább az ilyen házasságkötés. 
(Neue Revue)

BALRA: Ursula (20) és Frled- 
rlch (30) -Lehner aacheni 
(NSZK) illetőségű. Mivel megen
gedték, hogy a Neue Revue ma
gazin lenge öltözékben fényké
pezze őket, s a képek megjelen
jenek, 1000 márka tiszteletdíjat 
kaptak a laptól. Ha azután az ol
vasók a legszebb párrá választ
ják őket, újabb értékes ajándék
ban részesülhetnek...

BALRA: Tudjuk, a telihoid 
andalgásra, ábrándozásra 
készteti a romantikus lelke
ket már évszázadok óta. 
Most azt is tudjuk, hogy a te
lihold valóban befolyásolja 
az emberek lelkületét, sőt az 
egészségre is hatással van. 
Kimutatták azt is, hogy ilyen
kor több a gyilkosság, mint 
más éjszakákon. Enyhítő 
körülménynek számít majd 
ezután, ha valaki telihold 
idején erőszakoskodik? 
(Stern)

FÖNT, jobbra: Nem teljesen 
alaptalan a szovjeteknek az az 
állítása, hogy az olimpia kap
csán az amerikaiakat valóságos 
soviniszta láz kerítette hatalmá
ba. Immár nemcsak odahaza 
bontanak lobogót minden apró
ság ürügyén, hanem néhány 
amerikai turista Nyugat-Euró- 
pában is zászlajukat lengeti. Ez 
a kép például Münchenben 
(NSZK), a régi városháza előtt 
készült. Az amerikai turistaözönt 
egyébként az is serkenti, hogy 
nő a dollár értéke, tehát olcsób
ban üdülhetnek az USA polgá
rai. (Quick)
JOBBRA: A képen látható 28 
éves hölgy (igen, kérjük tisztelet
tel, nőt tetszenek látni!) a messzi 
Ausztráliából való, s Bev Fran
cia a neve. Egykor balett-tán
cosnő volt, aztán beiratkozott 
egy body buildlng klubba, s 
ilyen ijesztővé fejlesztette izmait. 
Igen, le merjük írni: ijesztővé. 
Tessenek mondani, hol található 
az a férfi, aki ilyen izomkolusz- 
szus karjaiban jól érzi magát? ó  
egyébként az izompacsirta höl
gyek világbajnoka. (Life)



Szabadkai Újság

40 évvel ezelőtt alakult meg a szabadkai partizánosztag

I Z Ó  A L K A Z Á R N Á L

szabadkai partizánosztag 
megalakulásának 40. év
fordulójára emlékeztek a 

szabadkaiak, tavankútiak és 
skenderevóiak. Lajco Jarama- 
zovió tanyáján az Alkazár bázis
nál volt a központi ünnepség, 
ahol a partizánosztag tizenegy 
alapítótagja közül négyen jelen
tek meg: Miloé Tadijin parancs
nok valamint Jovan Jerkov, Vo- 
jin Z iv k o v ic  és Andrija Fabri. 
Az emléktáblát Miloé Tadijin lep
lezte le, aki beszédében emlé
kezett a harcban elesett harcos
társakra, beszélt a bajtársak hő
siességéről. Arról, hogy a sza
badkai határban az egység tíz
egynéhány bázist épített ki, 
ezekben a bázisokban szálláso- 
zott, s ide tért vissza diverzáns 
akciói után. A bázisokat általá
ban a disznóólak-istállók alatt 
építették ki, a házigazdák gon
doskodtak élelmezésükről, s 
amikor kellett őrködtek is.

A központi bázis Lajöo Jara- 
mazovió tanyáján volt. Mindenki 
jó gazdaként ismerte a környé
ken, tisztelték, a hatósággal se 
volt soha baja. Hogy mennyire ti
tokban működött itt a bázis, bi
zonyítja az is, hogy Jaramazovió 
gazda legközelebbijei, család
tagjai sem tudtak arról, hogy a 
bázis éppen az ő tanyájukon 
van.

Miloá Tadijin parancsnok elesett 
harcostársaira emlékezett

Akcióival a szabadkai partizán
osztag sok fejfájást okozott a 
megszállóknak. Az első akció a 
szabadkai központ üzemképte- 
lenítésére irányult. A diverziót 
1944 szeptember elején hajtot

(gy festett a bázis, ahol a harcosok tartózkodtak

ták végre és nagy visszhangra 
talált a lakosság körében. A vá
ros 1944. október 10-én szaba
dult fel, s ekkor az osztag már 
ötven harcost számlált. A város 
fölszabadításáért vívott ütközet
ben leghevesebb harcok az ál
lomás környékén folytak, itt se
besült meg Jovan Mikió-Spartak, 
aki később belehalt sérüléseibe. 
Nagy csapás volt ez a harcos
társaira, hiszen bátorságáért 
mindenki tisztelte. „Küldetése
met befejeztem -  üzente a sebe
sült Spartac -  Szabadka sza
bad” .

Miloé Tadijin parancsnokhe
lyettes, majd az osztag parancs
noka így emlékezik a szabadkai 
partizánosztag legendás pa
rancsnokára, Jovan Mikic-Spar- 
takra:

-  Nagy ember volt, bátor, le
hetetlent nem ismerő harcos. 
Bátorsága azonban egy pilla
natban becsapta: nem akart lőni 
az ellenséges katonára, aki vi
szont meghúzta a ravaszt. A mi 
egységünk több nemzetiségű 
harcosokból állt össze, de soha
sem tettük fel a kérdést, ki hon
nan jött, milyen származású. A 
barátság tartott bennünket ösz- 
sze, s ezt becsültük mindenek
előtt.

Attól az időponttól kezdve 
hogy az egység harcosai az Al
kazár bázisban vertek tanyát, 
ételt Ljubica Koprivica készí
tett nekik. Az ünnepségen ő is 
jelen volt.

-  Lajöo tanyáján étel, ital bő
ven volt, hiszen nagyon gazdag 
parasztnak számított és semmit 
sem sajnált a harcosoktól. Az 
elvtársak közül többen mondo
gatták, főzzek nekik kevesebbet, 
mert meghíznak, s nehezen tud
nak majd elmenekülni a svábok
tól, ha szükség mutatkozik rá. 
Abban az időben nem lábasok
ban, hanem kazánban főztünk, 
úgyhogy ennivalóból valóban 
nem volt hiány -  meséli Milica 
Koprivica.

A bázisok holléte a háború vé
géig titok maradt. Titokban ma
radt, mert a partizánosztag har
cosainak biztonságára a nép 
vigyázott.

Jovan MIRCSESZKI

Vojln ¿ivkovió, a szabadkai pá**1' 
zánosztag egyik életben marad* 

harcosa az ünnepségen

Ljubica Koprivica az Alkazár bázis 
harcosai részére főzött

1984. augusztus 31.
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/ Á  szabadkai gyermekegészség-védelmi 
szolgálat vezetőjével, dr. Fehér Iloná

éi val beszélgettünk el arról, hogy milyen 
szinten is van községünkben a gyermekvédelem.

~ Ez a szolgálat a Nő- és Gyermekvédelmi 
^masz-on belül működik, s feladata az iskolás- 

őr előtti és iskolás gyerekek egészségének meg- 
(beleértve az egyetemistákat is). Szám- 

átokkal kezdem: szolgálatunkban 33 orvos
0  gozik (24 gyermekgyógyász, 4 szociális tan- 

0  yamot végzett orvos, 4 általános és egy is- 
“ Mrvos). Ami pedig a hálózatot illeti, ren- 
e kezünk egy központi rendelőintézettel pszi-

j °Pedagógiai tanácsadóval kiegészítve, emel- 
Podig négy helyi közösségünkben is van

gyermekgyógyászati rendelő. Szabadkán kívül 
a icson, Nagyfényen, Csantavéren, Bajmokon 

Hí! Vanküt°n is van kihelyezett ambulanciánk.
ózatunk fejlettsége tehát vajdasági színvo- 

. alü, 900 csecsemőre és 1500 iskolás gyermekre 
Jut egy gyermekgyógyász. Szakkáderből nem 
m° eddig hiány... Azért említek múlt időt, 

ért jelenleg igényét érezzük annak, hogy még 
hy°le orvosunkat küldenénk továbbképzésre, 

ogy az eddigi munkánk minőségét, színvonalát 
^ h a s s u k .  A gyermekegészség-védelmi 
plK êÍlettségét ■ mindenkor a csecsemő-
v a*^°zás gyakoriságával mérik. Nos, ha ezt 

sszük mi is mércének, akkor elmondhatom, 
gy nálunk a csecsemőelhalálozás igen ala- 

VaV?̂  sz'ntű (mindössze 13,26 ezrelék) a többi 
sok aSágÍ közsé8 hez mérten. Persze ez az adat 
j egyebet még elárul: nemcsak azt, hogy fej- 
^  a gyermekegészségvédelmi hálózatunk, 

gy kitűnő szakemberekkel rendelkezünk 
ind a rendelőintézetekben, mind a kórház 

j~enüekosztályán (ahol szűkebb szakosítású 
gyermekgyógyászaink vannak), hanem azt is, 

gy igen nagy hangsúlyt fektetünk a megelő- 
6gészségvédelemre is.

# ~ Hogyan van megszervezve községünkben ez 
la^ egelöző gyermekegészség-védelmi szolgá-

~ Minden rendelőintézetünkben van tanács- 
di szolgálat, ahol az anyukák a táplálkozástól 

yezdve, a gyermekek szellemi-fizikai fejlődésé-
1 kapcsolatos kérdésekig mindent megtár

gyalhatnak a gyermekgyógyásszal. Ugyanakkor 
z°rosan együttműködünk védőnővéreinkkel,

'k a  terepen adnak hasznos tanácsokat a kis- 
Ö'onnekes mamáknak. Emellett minden gyer- 

ekgyógyászunknak megvan a saját területe, he- 
közössége, iskolája vagy iskoláskor előtti 

ozménye, amelyet köteles havonta megláto- 
a ni (sőt, ha a szükség úgy kívánja, hetente) s 

elyzettől függően megelőzési útmutatásokat

Helyreigazítás
Múlt heti számunkban a Jelentkeztek a 

"ónkövetelők című írásba értelemzavaró 
korrektori hiba csúszott. A szöveg így jelent 
!?e9- „Milán SABOLOVIÓ technológus a 
rmasz termelési főnöke, a községi pártbi
zottság tagja is jelen volt a «csúcstalálko
zón».”

A kézirat szerinti helyes szöveg pedig: 
»Milorad MRVAUEVlC, a Metalija Tmasz 
termelési főnöke..."

Olvasóinktól elnézést kérünk a hibáért.

Gyermekvédelem

AMEGELŐZÉSEN A HANGSÚLY

Dr. Fehér Ilona: „A szülőknek csak azt üzenhetem, hogy szeressék, nagyon szeressék gyermekei
ket, ezzel is meg lehet előzni a betegségeket!” (Képünk a körház gyermekosztályán készült, Főző

József felvétele)

adnia. Egy-egy felmerülő probléma kapcsán 
előadásokat is tartanak ilyenkor. A megelőzés
hez tartozik a szükséges védőoltások kötelező 
felvétele is, s ezt -  mondhatom -  a szülők lelki- 
ismeretesen be is tartják. Nos mindezek ellenére 
itt-ott felüti fejét még a fertőző sárgaság vagy a 
bárányhimlő esetleg a tetvesség...  Ennek egye
düli oka, hogy egészségügyi kultúránk, higiéniai 
szokásaink néhol még mindig nicsenek azon a 
szinten, amilyenen kellene lenniük. A betegség- 
megelőzés ugyanis a szülők feladata is, s ha 
valaki gyermekét a tisztaság alapvető követel
ményeire nem tanítja meg időben, ott mi vajmi 
keveset tudunk elérni felvilágosító munkánk
kal. Sok szó esik arról is, hogy miért nem vezet
jük be a rózsahimlő, a fültőmirigy-gyulladás, 
a sárgaság elleni védőoltást? Ezt a gyakorlatot 
eddig csak Szlovéniában és Horvátországban 
végzik, Vajdaságban még nem. Egyrészt ezek 
a védőoltások költségesek, másrészt kérdéses 
még mindig, hogy gyermekeinket valóban meg
védenénk-e ezektől a betegségektől. Meglehet, 
hogy tíz évig védene a védőoltás, utána viszont 
nem, és sokkal veszélyesebb következményei 
lennének így ezeknek a betegségeknek akkor, ha 
a valamikor beoltott gyerekek felnőtt korukban 
fertőződnének meg. A megelőzés egyik módja 
a rendszeres általános orvosi vizsgálat is, főleg 
az iskolás gyerekeknél. Tavaly például ezeknek 
a vizsgálatoknak során fedeztük fel, hogy sok 
gyermek szenved bokasüllyedésben, gerincfer
dülésben, hogy fogukat kevésbé ápolják stb. 
Mindennek feltérképezése után dolgoztuk ki 
megelőzési egészségvédelmi tervünket az idei 
évre.

-  Milyen nálunk a gyermekbetegségek „rang
listá ja”?

-  Első helyen a cseppfertőzéses megbetege
dések vannak. A gyermekek keveset tartózkod
nak friss levegőn, s mindennapi tápláléktik fe
hérjékben igen szegény, s mindez ellenállóké
pességük rovására megy. A hörghurutgyulla
dások száma évről évre nő (világviszonylatban 
is), ám ennek pontos okát még mindig nem tud
juk. Második helyen a bél- és gyomormegbete
gedések állnak: ezt elsősorban a m ár említett 
egészségügyi kultúránk alacsonyabb szintje 
okozza, valamint a rendszeres kézmosás kiha
gyása stb. Ezután következnek a húgyúti fertő
zések, amelyet szintén az egyéni higiéna rová
sára írhatunk, valamint az idegrendszeri meg
betegedések, pl. az úgynevezett frász (görcs
roham) gyakorisága. Ez utóbbi 99 százalékban 
a magas láz következménye (s nem a sírásé!), 
van aki hajlamos az ilyesmire.

-  Sok gyógyszert fogyasztanak-e manapság 
a gyerekek?

-  Én inkább úgy fogalmaznék, hogy sok anti
biotikumot. A gyermek lázas, a szülő nem is ad 
neki lázcsillapítót, rohan az orvoshoz. S ha az 
orvos azt mondja, hogy nincs szükség másra, 
csak lázcsillapítóra, mert történetesen vírusos 
nátháról van szó, amit nem lehet azzal kezelni, 
akkor a szülő másik orvoshoz rohan, s végül 
mégiscsak megkapja, szinte követeli az antibio
tikumot. Ennek túlzott és indokolatlan szedése 
viszont nagyon is káros és veszélyes. Ehhez a je
lenséghez tartozik hozzá az is, hogy például ren
delőinkben állandó a tumultus, holott említet
tem, hogy elegendő orvosunk van ahhoz, hogy 
normális körülmények között folyjon a munka. 
Tartsuk be gyermekgyógyászaink tanácsát, út
mutatásait mindenkoron!

K REK ITY  Olga

1984. augusztus 31 j



54 Szabadkai Újság

T Ü R E L M E T L E N

F I A T A L O K

0

lök a korzón a kávéház sátora alatti hűs- 
ben és nézem az utca forgatagát, az 
őgyelgő embereket, a rohanó biciklis

tákat. A korlát mellett egyszerre csak egy csinos 
kislány áll meg, kezében kottacsomó, mosolyog, 
integet. Azt hittem, nekem' szól az üdvözlés, 
amikor a közeli asztalnál rajongva felkiált egy 
társaság:

-  Na, itt van Évi!
Egyszerre felugrálnak, körülveszik, összecsó

kolják, kézről kézre adják.
-  No, mit mondott a rendező?
-  Kaptál szerepet?
-  Ki játssza az Éljen a szerelem főszerepét?
-  Nem te??! Temesváry? Amennyivel te szebb 

vagy, mint ő ! !
És így tovább... nagy megbeszélés, csalódás. 

Türelmetlenség, lemondás. Reménység, irigy
ség, tervek...

Nem volt nehéz megállapítanom, hogy fiatal, 
színésznőről van szó, az akihez most még csat
lakozott az anyja, a nagyanyja, kishúga. Vidé
kiek, akik beutaztak a városba meglátogatni.

Órákon át tárgyalták Évi sorsát, akit szédítő 
nagy tehetségnek tartanak, aki sokkal érdeke
sebb szerintük, mint amilyen volt a nagy Greta 
Garbó, aki jobban táncol Esztergályos Cecíliá

nál, jobb színésznő, mint Rutkai Éva. Szebb 
hangja van, mint Tiboldi Máriának és mégis, il
letve mégsem akadt még senki, aki felfedezte 
volna, színpadra vigye nagy szerepben, vagy a 
televízióban, vagy esetleg egyenesen az álmok 
hazájába: Hollyvoodba.

Ahogy Évire pillantok, megállapítom, hogy 
csinos, jóképű és valóban színpadra, talán TV- 
re is alkalmas kislánynak látszik, elgondolko
dom a sorsán és szeretnék neki tanácsokat adni, 
a szüleinek is. Ha hozzám fordulnának, talán  
ezt mondanám:

-  Kedves kislány, nem maga az egyedüli, aki 
rátermett, a színpadra vagy a TV-szerepekre va
ló. Ezren és ezren várják a csodát. Ezren és ez
ren törtetnek, tanulnak, gyakorolnak, hogy egy
szer a világot jelentő deszkákra juthassanak. 
Hogy ezt elérjék, rengeteg munkára, gyakorlat
ra, tehetségre és főként szerencsére van szük
ség. Kevesen nyerik meg a főnyereményt és még 
nem is volt rá eset, hogy olyan valakit ért volna 
a szerencse, akinek nem is volt sorsjegye. Hátha 
magának sincs, hátha hiányzik magából az a bi
zonyos valami, ahogy mondani szokták a „sze- 
xepil”. Hátha nem jut tovább a kis szerepeknél, 
hátha csak egy kis epizódszerepig jut el vala
melyik komoly színházban.

SZÉPÜL A KORZÓ

Néhány éve, hogy tilos a járműforgalom a Boris Kidriö utcában, 
népszerűén a korzón. A gyalogosok oázisát azóta rendszeresen, 
hosszabb-rövidebb időközökben rendezik. Először mlnikertek, nagy 
beton virágvázák kerültek az útszegélyre. Később a cukrászdák, a 
vendéglők költöztek ki a korzóra ízléses, imitt-amott kevésbé tet
szetős napernyőkkel, székekkel, asztalokkal. Szakaszosan ugyan, 
de a  korzó épületeit is rendezzük. Új vakolás, az eredeti formák, szí
nek, díszítések bukkannak elő a mesterek kezei nyomán. Most ép
pen a valamikori Bárány Kávéház, a mostani JNH otthon van soron. 
A szabadkai helyőrség katonái az épület hátsó szárnyát teljes egé
szében lebontották. Jövőre kibővített, korszerű épületté alakul át.

A homlokzat azonban megtartja eredeti formáját és színét.

Maga persze erre azt felelné, majd én meg
mutatom, hogy mit tudok, minden s z e r e p e t  

megtanulnék ebben a darabban, s ha egyszer 
a primadonna elkésne, vagy netán kificamíta
ná a lábát, én beugranék helyette s másnap ha
sábokat írnának a lapok rólam, az új csillagról.

Hát ilyen is volt már, sőt én megsúgom magá
nak, hogy a mai nagy színésznők között is van
nak néhányan, akiknek nem rögtön sikerült. 
Én ismerek olyan nagy primadonnát, akitől 
ennyi meg ennyi év előtt elvettek egy szerepet 
egy fővárosi színházban, s egy esztendőre vidé
ki színházhoz kellett mennie, s csak később 
próbálkoztak meg vele újra a fővárosban, ami
kor fénylő pontocska lett, majd csillag, végül 
meteor.

A szerb színészet egyik neves tagjának, Éanka 
Stokiéhak egy ideig a kollégák alsóneműit kel
lett mosnia, míg végül alkalmat nem adtak neki 
arra, hogy bemutassa tehetségét. Hegedűs Gyu
lának, a magyar színészet egyik nagy művészé
nek kezdő színész korában a Budai Színkörben 
felbontották a szerződését, elküldték a társu
lattól. Aztán mi lett belőle pár év múlva? A leg
szebben beszélő művész, a színiakadémia taná
ra. Korának egyik legnagyobb művésze.

Hát én nem akarom magát lebeszélni, kedves 
Évi, a világért se, csak türelemre és kitartásra 
buzdítom. Lehet, hogy sikerül, csak ne lógassa 
az orrát, mint egy csatát vesztett hadvezér, ne 
szipákoljon és szárítsa fel a szeme sarkában 
azokat a fénylő kis cseppeket, ne sírjon. Vagy 
sírjon! Sírja ki magát alaposan, aztán vegye a 
cókmókját, menjen el táncórára, vagy énekórá
ra és tanuljon szorgalmasan. Tanuljon fogcsi
korgatva és ir igykedve, megalázva és néha bol
dogan, mert csak így teljesülhetnek az álmar, 
így sikerülhet valam i...

H átn a !...

GARAY Béla

MOSTOHAAPA
Bertrend Blier filmje

kiválóan megírt, megren
dezett francia művészfilm 
sajnos olyan időben került 

a műsorra, amikor az ilyen filmekre 
nemigen figyel fel a közönség.

A film egy házassági és emberi 
tragédiával kezdődik. Egy autó
szerencsétlenségben életét veszti a 
szép fiatalasszony. Halála után ti
zennégy éves lánya beleszeret mos
tohaapjába.

A mostohaapa el akarja kerülni a 
veszélyt, és a lányt átadja édesap
jának. A lány néhány nap múlva 
visszaszökik és itt akar élni. A mos
tohaapa nagy lelkiismeret-furdalást 
érez és nagy kínokat ól át, míg végül 
ő is beleszeret a lánvfoa.

Minél jobban szereti, annál jobban 
érzi, hogy ez a helyzet nemcsak tart
hatatlan, de egyre fájdalmasabb és 
kínosabb is számára. Ezért fel
használja az első alkalmat és egy el- 
vált asszony mellé szegődik társul.

A fiatal lány most már önként visz- 
szatér igazi apjához, de búcsúzóul 
azt mondja, hogy ő csak a mostoha
apját szereti és hívására bármikor 
és bárhol azonnal eljön.

Ez a szép és tragikus, de egyben 
mégis művészileg tiszta és feleme
lő film. Milyen jó volna, ha az ilyen 
filmeket a moziközönség nagy ré
sze megnézhetné.

dé-el

SZABADKAI UTCA

HINNI KÉK!
Szeptemberben )avui a tejellátás.
Hát, kérem, ez egy kis Kánaán. A méz, tej, csurran-csep- 

pen csupán, de az ígérgetés az már folyik.

1984. augusztus 31.
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T öbb mint fél évszázad távolságából tekint 
ma felénk az az emlék, hogy a tízes évek 
folyamán ennek a városnak egy csodagye- 

r®̂ e felhívta magára a zenei világ figyelmét. Nagy 
enos harmadik köri pék fia, a kis Nagy Jancsi, aki 

akkor még oly kicsi volt, hogy „emberkének” se le
hetett nevezni, de amikor megszólaltatta negyedes 
egedűjét, a város legnevesebb muzsikusai Is föl- 

hgyeltek muzsikájára.
A pékműhelyből már előbb Is sokszor kihallat- 

* ° f t  a zeneszó, mert a pékmester szívesen hege- 
álgetett. Eleinte népdalokat jászott, később Jancsi 

'a keresztapjától, Heinrlch Richárdtól, aki a sza
k k a l filharmóniai társaság első hegedűse volt, az 

apa is megtanult hegedülni oly eredményesen, 
°9y nemsokára a pékmesterség mellett hegedű- 
rúkat is adott. Jancsi a leckeórák alatt a szobában 
artózkodott, s a fals hangok hallatára fölkiáltott: „ez 
amis!” , és könyörgött apjának, hogy őt Is tanítsa 
egedülni. És ő a karácsonyra kapott hegedűn fél 
''a latt egy egész koncert anyagát megtanulta, és 
ö Is adta szabadkai hangversenyén. E siker után 
ette át a kisember tanítását Heinrlch Richárd. A hi- 
6,etlen fejlődése az apát arra késztette, hogy vi- 

9ye el fiát a Zenedébe Heinrich tanár kíséretében, 
étikor a csöpp muzsikus a Zenedében megszólal

t ja  hangszerét, Rados Dezső hegedűtanár azon- 
ai felismerte benne a rendkívüli tehetséget, s nagy 

j°v.öt jósolt neki. Rados hót éven keresztül második 
jvaként dolgozott a kisember művészi kialakításá-

A még írni-olvasni nem tudó kisfiút Lányi Ernő, a 
er>eiskola Igazgatója is lelkesen tanította, s ennek 

hyomán Jancsi a zeneelmélet és az összhangzat- 
an lablrintusalban játszi könnyedséggel eligazo- 
°*t- Lányi többször próbára tette a kisfiú hallását, 

s amikor az tökéletesen adta vissza a feladott han
gokat, Lányi Ernő így kiáltott fel: „Ez egy Igazi cso- 
j a9yerek. Abszolút hallása van, s ilyen fiatal korban 
^hpsiéhoz hasonló zenei képességre alig van pél-

Jancsi már akkor aratta első forró sikereit a sza
k k a l publikum előtt, amikor még olyan kicsi volt, 
°9y zongorára állították fel, hogy a közönség ne 

asak hallja, hanem láthassa is. Egy alkalommal, 
Jhelik szabadkai vendégszereplése alkalmával 
6ghallgatta a kis csodahegedűst, és elragadta

t ó !  nyilatkozott róla.
A kis művész minden tekintetben zseniális fiú 
. ■ akinél a zsenialitás etikai értelemben is meg- 

■ y atkozott. Különös egyéniség volt. Hiányos isko- 
1 heveltetését ő maga pótolta, s egyedül fél év 
aft megtanult angolul írni és beszélni. Egy óra 
att 120 angol szót tanult meg. Lányi németül be- 
„getett vele, szerbhorvát nyelvtudását pedig 

^ú jvá rosából vitte magával. Egy alsó osztály 
hyagát Zentán a nyári hónapok alatt tanulta meg 
s a'kerrei vizsgázott.

agy Jancsi zenei tudása 13 éves korában oly 
agas szinten volt, hogy Rados Dezső és Lányi 

f e l*  ,e,vittbk Budapestre azzal a szándékkal, hogy 
véteieztessék az akadémiára. Ott mosolyogva 

, 9adták a kicsit, mondván: „Téves helyen jársz,
K'Sfir

lyed..." De amikor Jancsi kicsi hegedűjét meg
szólaltatta, a felvételi bizottság tagjai ámulatba 
estek, és Kemény Rezső, a Zeneművészeti Főisko
la tanára vállalta taníttatását azzal, hogy egyidőben 
el kell végeznie a polgári Iskola I. és II. osztályát is. 
El Is végezte. Nagy Jancsit e bizonyítványok alap
ján és rendkívüli tehetségének figyelembevételével 
1920 tavaszán felvették a Zeneművészeti Főiskola 
hegedű tanszakára rendes hallgatónak. Voltakép
pen ekkor tárullt ki csodatehetségének kibontako
zása előtt a világsikereket ígérő kapu...

ami Menj te csak a zeneiskolába, ott a te he

Jóllehet ezt a lépést megelőzően már országos 
visszhangot keltő hangversenyei voltak, amelyek 
ugyancsak felhívták rá a tehetségkutatók figyelmét. 
Kilencéves korában, 1918. január 10-én, Huszton 
adott hangversenyt. Műsorán Beethoven, Wle- 
nawsky, Chopin, Hubay, Sarassate, Drdla, Dvorak 
és Rles művei szerepeltek. 1920 februárjában már 
bővített műsorral lépett fel a szabadkai színházban 
rendezett hangversenyen, s ezen már közreműkö
dött Reiter Ilonka koncert-énekesnő, aki Lányi-da
lokat énekelt, és Lányi Ernő zeneszerző.

Egy esztendővel később, 1921 decemberében 
Nagy János, mint az akadémia legfiatalabb hallga
tója részt vett a budapesti Ének- és Zeneegyesü
letek koncertjén, amelyet a hegedűverseny fejlődé
se címmel rendeztek meg.

Ugyanebben az Időben, amikor művészünk már 
lázasan dolgozott Paganini Etűdjeinek transzponá
lásán, tanárai, Hubay Jenővel az élen, már egy 
vllágkörüll hangverseny megszervezésén dolgoz
tak. Ennek a nagy körútnak az volt a távlati célja, 
hogy az ifjú géniusz egyedülálló tehetségét be
mutassák Oroszországban, Hollandiában, Francia- 
országban, Amerikában, s ezáltal olyan hírnevet 
szerezzenek növendéküknek, amely kivételes te
hetségének kifejezője lesz... Ehhez a nagy úthoz 
már az útlevelet is beszerezték 1922 augusztusá
ban, amikor a kis csodatehetség tizenötödik élet
évébe lépett, és turnéjához egy még nem hallott 
műsort készített elő, de életének legszebb vágya, 
s városunk egyik legszebb álma nem vált valóra, 
mert...

Most zsenijét Idézve akadémiai leckekönyvét la
pozgatjuk, a kissé megsárgult lapok arról adnak 
számot nekünk, hogy a főiskola hegedű tanszakán 
két és fél esztendeig tanult, minden esztendőben 
kitűnő előmenetelről olvashatunk, és arról, hogy mi
lyen kevés idő választotta el őt a tanári oklevéltől, 
s ezzel ő lett volna talán a világ legfiatalabb 
akadémiai tanára...

De... életútja itt megszakadt, ú g y ,  hogy az em
berek nem hittek fülüknek, és annak, amit a buda
pesti lapok 1922. december 5-én és 6-án írtak.

Mélyen lesújtotta a húszas évek zenevilágát az a 
hír, hogy hétfőn, december 5-én délben, a Múzeum 
körúton egy robogó autó az ajándékba kapott óráját 
ott pontosan beigazítani akaró művészt elütötte, és 
Nagy Jancsi egy óra múlva belehalt sérüléseibe. 
Amit korunk nyerhetett volna vele -  örökre elvesz
tette, de úgy, hogy az azóta felnőtt fiatal nemzedék 
tagjai nem is tudhatták meg, hogy a tízes évek vé
gén ki járt végig ennek a városnak a Lányi Ernő Is
kolája felé vezető utcák köveit.

Temetésén az ezrek és ezrek között ott voltak a 
zenei élet legkimagaslóbb művészei: Hubay Jenő, 
Dohnányi Ernő, Bartók Béla...

Időközben mindent elmostak a múló évek, csak 
az emlékek hozhatják vissza számunkra azt, hogy 
városunkban egy csoda tehetség é lt...

Ml hozta vissza bennem Nagy Jancsi tragikus 
alakját, akinek tragikus életútjáról évtizedekkel ez
előtt drámát írtam?

Nemrég Rotterdamból itt járt nálunk R a d n a I 
Gábor hegedűművész, az ottani filharmónia koncert
mestere, akinek édesanyjánál pesti tanulmányi ide
jén Nagy Jancsi lakott, s úgy szerették őt, mint a 
saját gyereküket.

Radnai Gábor Nagy Jancsi pesti Indexét, bizo
nyítványait, újságvágatokat hozott, haza a család
nak, s mielőtt eltávozott, ezeket mondta:

-  E röpke ¡dó alatt nem érhettem el mindazt, 
amit el szerettem volna érni. De el kell monda
nom, hogy nálunk van készülőben a világhírű 
vonósok enciklopédiája, melynek külön kötete 
azokkal a városokkal foglalkozik, amelyek a leg
több világhírű, európai hírű vonósművészt ad
ták a zenei világnak... És amikor ezeknek a vá
rosoknak a feldolgozásába kezdtünk akkor de
rült ki, hogy e  városok élén O d e s s z a  áll, utá
na S z a b a d k a  foglalja el a második helyet 
Nagy Jancsi, Milán Dlmltrljevló, Hauser Endre, 
Szegedy Sándor és a többiek felsorolásával... 
Tehát Ilyen tekintetben egyik legtermékenyebb 
városa a világnak...”

Mindannyian meglepődtünk azon, amit Radnai 
mondott.

Nem Is tudtunk róla, mert eltakarta előlünk a fele
dés.

De ha így van -  a nemsokára a könyvesboltokba 
kerülő Enciklopédiák nyomán Szabadka szellemi 
vezetőinek dönteniük kellene, miként jelöli meg vá
rosának művészi termékenysége tekintetében leg
maradandóbb emlékeit.

LÉVAY Endre

1984. augusztus 31.,
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ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTEL

A katonai eskütétel minden kiskatona életében a legszebb pillanat. Ilyen 
pillanatokat éltek át szombaton a szabadkai helyőrség kiskatonái. Az ünne
peiteken és fölötteseiken kívül jelen voltak a község társadalmi-politikai 
szervezeteinek küldöttei, az ifjúsági szervezet küldöttei, a palicsi ifjúsági 
munkavállaláson részt vevő brigádtagok és természetesen a szülők is. A 
harci zászló fogadása után az ünnepélyes eskütétel szövegét Mico Delié ol
vasta fel — szavait ismételték a kiskatonák. A helyi parancsnokság nevében  
a fiataloknak Dusán Uzelac gratulált, a SZ ISZ  községi szervezete nevében  
pedig Olajos Tibor elnök, s kívánt a katonáknak városunkban kellemes itt- 
tartózkodást.

S z o rg a lm a s a k  

v o lta k  a  fe ld e r í tő k

Néhány ifjúsági szervezettől el
térően a szabadkai December 
22-e felderítőcsapat tagjai a nyá
ron sem ültek ölbe tett kézzel, 
hanem tatarozták irodahelyiségü
ket, új padlót fektettek le, a fala
kat átfestették...

— Mindent saját kezűleg csinál
tunk -  Mondja Vlado Ajdaric a 
csapat egyik oszlopos tagja - ,  a 
cementet, a vakolóanyagot stb. 
mind magunk vásároltuk, a helyi 
közösségtől csak a padlózatot 
borító lapocskákat kaptuk. A mun
kálatokat kizárólag magunk vé
geztük a csempelerakásától, a fal- 
egyengetésen át a festésig -  szó
val mindent. A bútorzatot, a fo
telokat, ágyakat és a dohányzó- 
asztalt volt makkhetesi otthonunk
ból hoztuk. A Naftagasé volt ere

detileg az otthon a bútorzattal. Az 
otthont tavaly novemberben kap
tuk tőlük, de időközben vissza
vették, így csak a bútor maradt a 
miénk, amely most a régi beren
dezést helyettesíti. A két mellék- 
helyiséget is berendeztük: az 
egyikben a fotólabor, a másikban 
pedig egy kisebb konyha kapott 
helyet.

-  Azért pihentetek is a nyáron?
-Augusztus 1-jétól 12- éig Go- 

lubacon táboroztunk. Nagyon szé
pen fogadtak bennünket a hely
ben Veljko Dugoéevió nevű felde
rítőcsapat és az ifjúsági szerve
zet tagjai. Több sporttalálkozót 
szerveztünk egy közös műsoros 
estre is sor került. Két menetelé
sen vettünk részt, megtekintettük 
a környék történelmi nevezetes
ségeit és természetesen sokat 
fürödtünk a Dunában -  mondta 
beszélgetésünk végén Vlado Aj- 
darió.

SEFCSICS Gábor

99Népművelés” szabadkai módra

Az utcaneveknek természetesen az az el
sődleges feladata, hogy a postás megta
lálja a keresett címzettet. Mivel azonban 

nyilvánosan kiírt, s évekig, évtizedekig az utcák  
sarkán levő feliratokról van szó, némi népműve
lői rendeltetésük is van ezeknek a kis kék táb
lácskáknak. Arról nem is szólva, hogy az illető 
utcák lakóinak illik tudni, kiről nevezték el 
utcájukat.

Ha ügy tetszik: utcákat „keresztelni" sokkal 
felelősségteljesebb és nagyobb körültekintést 
igénylő munka, mint ahogy azt Szabadkán tart
ják. Nem elég csupán valakinek a hasára csapva 
mondani egy utcanevet. Más szóval: nem volna 
szabad ennek elégnek lennie.

Két példa. A Napnyugati szőlőkben az,egyik 
nyúlfarknyi utcát Szalonikiről, a másikat Pla
tómról nevezték el! Földművesek, budárok, két
kezi munkások földszintes házai sorakoznak 
szépen egymás mellett ezekben a „nagy nevű” 
utcákban. Sokkal inkább illett volna rájuk va
lamilyen, a helyzetnek megfelelő meleg, emberi 
elnevezés: az ott termő almáról, szőlőről, az ab
lakokban nyíló muskátliról, az ott élő szőlő- 
termelőkről, hogy csak néhányat soroljak fel így 
futtában. Olyan név, amely közel állna az ott élő 
emberek szívéhez, s nem mondanák hónapokon 
át: „Nem is tudom, mi az utcánk új neve.”

Az utcák elnevezése szigorú „önigazgatási” 
úton történik. A helyi közösségben leül néhány 
ember és javaslatot készít a saját belátása sze
rint. Ezt egy községi bizottság „szentesíti”, vagy 
módosítja, végül pedig a községi küldött-testü
let véglegesíti az utcák nevét. A küldöttek úgy

vannak a dologgal, hogy amennyiben jó az elne
vezés annak a helyi közösségnek, amely javasol
ta, miért ne lenne jó nekünk, hiszen annyi fonto
sabb dologról kell döntenünk...

Nem vonom kétségbe: a helyi közösségben lel
kes aktivisták javasolnák; a községi utcanévadó 
bizottságban becsületes küldöttek ülnek, ám 
ebben a munkában iilene kikérni a szakemberek 
véleményét is. Nyelvészekét, történészekét, nép
rajzkutatókét, s ha úgy tetszik, az utcák lakóiét 
is. Hogy jövendőbeli utcájuk nevét ne pironkod
va mondják ki, azt gondolva, hogy ez biztosan 
valami csúnya dolog, ha már nem tudják, mit 
jelent.

A népművelési szempont az említett két pél
dában különösen kifejezésre jut: ha a szabadkai 
községi küldött-testület fordítója nem tudta a 
helyes utcaneveket, honnan tudnák az ott lakók? 
A Solunska utcát Solun utcának „fordították” 
noha magyarul legfeljebb a Szaloniki esetleg 
Thesszaloniké felel meg. A Platonova utca is 
Plato utca lett, a helyes Platón helyett. Ez utóbbi 
utca lakói közül nyilván kevesen tudják, hogy 
Platón athéni filozófus volt, az objektív idealiz
mus első nagy mestere. Honnan tudnák, ha még 
a hivatásos „keresztelők” sem tudták, kiről ne
vezik el az utcát?!

Az utcák névadásához régebben sem volt va
lami szerencsés viszonyulás Szabadkán. Példa 
erre, hogy tartományi székvárosunkról (talán 
nem szándékosan?) egy hepehupás zsákutcát 
neveztek el!

-czi -f

Ián nem feleltek meg vidékünk éghajlatának: a 
gyakori hőingadozások, az esőzések és havazá
sok következtében a tetőszerkezet betonburko
lata megrepedezett, s az ily módon fedett épül®" 
tek végül is beáztak. Ilyen sima tető borította 
mind ez ideig a Veljko Vlahovió Munkásegy®*6* 
met Is, s a fentebb említett problémákkal küsz
ködtek éveken át az itt dolgozók. A napokban 
vetettek véget ezeknek a gondoknak: a munkás- 
egyetem „sapkát kapott a fejére”, azaz új, «zú»' 
tál megfelelő tetőszerkezetet, amely a közel
jövőben nemcsak a beázástól óvja meg az épü
letet, hanem az így keletkezett tetőtérben újab 
tevékenységeknek adhatnak otthont.



Szabadkai Újság 57

Segítsen csalni 
a rendőrség!

A kora hajnali órákban két egyetemista a Jad- 
ran rn02inál beült egy taxiba. El is indult velük 
a üiegfelelő irányba. Útközben azonban a taxis 

két utast vett fel, akik ugyanabba az irány- 
a mentek. Az időközben felvett utasok előbb 
'szálltak, s a taxis 100 dinárt fizettetett velük. 

Az előbbiek is úticéljukhoz értek. A taxióra 203 
márt mutatott. Az utasok azonban megmaka- 

csolták magukat. Valami ilyesmit mondtak a
vezetőnek.

~ Száz dinárt már kapott a másik két utastól, 
mi legfeljebb a különbözetet, vagyis 103 dinárt 
vagyunk hajlandók fizetni.

Szó szót követett, végül közös beleegyezés
sel a rendőrségre mentek. A taxis tőle várt se
gítséget, de hiába, mert a rendőrök legfeljebb 
32 utasok személyi adatait adhatták meg a taxl- 

örnek, és perelje őket...
A szabadkai taxisofőrök zöme feltehetően be- 

csületes. Jó lenne hát, ha egymás között meg
egyeznének egy dologban: ha már valaki 
9yanazt a megtett utat kétszer (pontosabban: 
ásféiszer) meg akarja fizettetni (szabálytala- 
)’ akkor legalább ehhez a csaláshoz ne kérje 

rendőrség segítségét...

-czl -f

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó Galaksija típusú szá

mítógéphez RF modulátor, Z-80- 
as mikroprocesszor, valamint 
komplett programok kazettán. 
Telefon (024) 852-406.

Harmonikaajtókat készítek és 
a helyszínen beépítek. Buza- 
díló asztalos, Zombor, December 
22. utca25. Telefon: (025) 27-074.

FIGYELEM! 1984. augusztus 
13-án elveszett egy krómozott 
fémkeretes szemüveg, sötétbar
na tokban, amelyben a tulajdo
nos személyazonossági Igazol
ványa is található. A becsületes 
megtaláló jelentkezzen a 24-631- 
es telefonszámon, vagy a Rádió 
testvérek 150-VII/26 szám alatt.

Központi fűtés és vízvezeték 
szerelését vállalom. Fizetni épít
kezési kölcsönnel is lehet, bank 
útján. Domonkos Ernő, Kanizsa, 
Baranyai utca (Baranjska) 1. Te
lefon (024) 872-710.

Nyaraljon a Dubrovnik melletti 
Kupariban, szép és kellemes 
üdülőövezetben. Nyaralómban
I. és II. osztályú szobákat adok 
ki. SZEPTEMBERBEN 35 szá
zalékos kedvezménnyel! SÓTI 
István, Kanizsa, Boris Kidriö utca
33. Telefon (024) 872-432.

Mit látunk a moziban
Au9usztus 27-étől szeptember 2-i 

temhJ*aí akaí héják. Amerikai akciófilm. Szep- 
«oráiÜi 01 9 éi9 ; A kinem atográfusok mű- 
(FEst •ornelynek keretein beiül 3-án: Francos 

^ Amerikai filmdráma. 4-ón: Jézus 
5-én- a • * * uP«r* z tá r  Amerikai zenés film. 
5-án- ¿*o rrbvérű Cecília. Francia erotikus film. 
c*OnvíH?nha **• 0lasz akciófilm 7-én: Ala- 
soic l  ut®s®k. Amerikai bűnügyi film. Az előadá-

LlFkA tG 17' 19 és 21 óra- 
Iga, Au9usztus 27-étől szeptember 2-áig: 
bér Némat filmvígjáték. Szeptem-
kai ¡ától,!,®’é:9: könyörte len fegyelem. Ameri- 
óra KTllm- Az előadások kezdete 16, 18 és 20

á ia^A ^^A: Augusztus 27-étől szeptember 2- 
tenitC b ^ h ^ e o k . Amerikai filmvígjáték. Szep- 
(pEST • 3 9"é'9: Ettűntnek nyilvánítva

* 83^ Amerikai filmdráma. Az előadások 
M iíífJz5 30' 17-30 és 19-30 óra. 

éio-a w Augusztus 27-étől szeptember 2- 
temhl d28ungöf lánya. Olasz kalandfilm. Szep- 
konnf l . ' * ^  9'é ig ; A shaolin harangja. Hong- 
1 7 ? ' karatéfilm. Az előadások kezdete: 15.30, 

l í í , ' 19-30 és 21-1 Sóra. 
én- ? nék a MUNKÁS moziban- Szeptember 1- 
^  ah Pechesek. 2-án: A dr^u rtge i »«... t .  3-án: 
len. c ° haragja. 4-ón: Könyörtelen .egye 
riek *  t n: Könyörtelen fegyelem. 6-án: Eltünt- 

^riylivéHjtva. 7-ón: Eltűntnek nyílvánítva.
mindennap 10 órakor kezdődnek.

ÖTCSILLAGOS FILM
A híres Rocky-sorozat még híresebb sztárja a 

hollywoodi filmgyártás új csodagyereke, Syive- 
ster Stallone színész és rendezd. A fiatalok és 
az Idősebbek figyelmét egyaránt ébren tartja ele
mentáris erejű színészi játékával, de mint rende
ző sem vallott szégyent, mert a STATING ALIVE 
című zenés alkotást az elmúlt esztendő sláger
filmjeként tartják számon. A Jadran moziban 
megnézhető ÉJSZAKAI HÉJÁK című akciófilm
ben Sylvester Stallone ismét „tombol", tehát 
éberen őrködik mindennapjaink nyugalma felelt. 
Egy olyan hekust alakit, akiért nyugodtan tűzbe 
tehetjük a kezünket. Ugyanis ez a rendőr meg
közelíthetetlen, és nincs az a pénz, amiért meg
szegné az esküjét. Egy terroristával veszi fel 
a harcot. Nem morcos képű náci tisztet söpör le 
a föld színéről, hanem agy elvetemült nemzetkö- 

’ zí banditát, aki az áruházak felrobbantására sza
kosította magát és embereit. Az IGAZ MESÉK 
VIII. folytatása jó ürügy a rendezőnek arra, hogy 
szép lányokat mutasson meztelenül, habár a 
„nevelő” szándékra szeretné helyezni a fő 
hangsúlyt. A DZSUNGEL LEÁNYA egy szép 
mese arról a szőkeségről, aki a repülőgép-sze- 

, rencsételnség után az őserdőben talál űj otthon
ra. A Szerencsétlenek című filmvígjáték szín
helye egy forgalmas játékkaszinó, ahol az egyik 
szerencejótékos beleszeret a másik szerencse
játékos kedvesébe. A szerelmi Idill gyilkosság
gal végződik. Vagy kezdődik.... ahogy tetszik.

MUNKABEFEJEZÉS 
HATÁRIDŐ ELŐTT

..... ,.<¥*!” 
*8fsSS&SS:L; '

A kerékpárosok már birtokukba vették az épülőStrossmayer utcát.
Befejezéséhez közeledik a 

Strossmayer utca felújítása és 
egyre több a különböző véle
mény vele kapcsolatban. Van, 
akinek tetszik. Dicséri az épüle
tek stílusát követő, gömbölyű 
vonalakat, a széles kerékpár
utakat, a szép fehér útszegélyt. 
Más, főleg az autósok, keskeny
nek tartják az úttestet. Ezzel kap
csolatban az Illetékesektől megtud
tuk, hogy az átmenő teherforgal
mat kizárják és az ellátást 2 -3  
tonnás kocsikkal oldják meg. így 
az utca nem lesz nagy forgalmú 
és a tervezettet pedig probléma 
nélkül elbírja.

A tervekből tudjuk, hogy több 
a sétány felé néző elárusítóbódét

is felállítanak majd. Remélhető
leg gazdagítani és nem rontani 
fogja az utca képét. Ehhez a 
kioszkokban dolgozók is hozzá
járulhatnak, ha a csomagolópa
pírt és kartonokat, hogy egyéb 
hulladékról ne is beszéljünk, nem 
az üzlet mögé dobják, a közle
kedők orra elé.

A befejezést október 10-re, 
Szabadka felszabadulásának 
napjára ígérték, de, láss csodát, 
úgy hírlik, előbb meglesz. Ezt a 
gyakorlatot mindenhol jó lenne 
bevezetni, így még az utólag ki
derülő hibák felett Is könnyebb 
elnézni.

(Főző József felvétele)

KÖZÉRDEKŰ
 ̂ A múlt héten közöltük a HÁZASSÁG ELŐTTI ÉS HÁZASSÁGI 

TANÁCSADÓ új telefonszámát. Sajnálatos elírás folytán tévesen je- 
lent meg a szám. Tehát a régi 31-381 helyett az új, helyes telefon
nám : 36-000. Ezen a számon hívható a Fasizmus áldozatainak tere 
3~as szám alatt (a Vöröskereszt épületében) székelő tanácsadó.

RENDEZVÉNYEK
Augusztus 31-én 20.30 órai kezdettel a palicsi nyári színpadon a SZA

BADKAI NÉPSZÍNHÁZ magyar egyesülete vendégszerepei a POTYAUTAS 
című előadásával. Belépőjegy 50 dinár.

Ugyancsak pénteken este a régi városháza udvarában 20 órai kezdettel 
a becsei REB RUDOLF JAZZ SELECTION dzsesszzenekar vendégszere
pel. Az együttes tagjai: Szűcs István, Szerdai László és Reb Rudolf. A be
lépőjegy 100 dinár.

XXX

Szeptember 3-án, hétfőn este 20 órai kezdettel szintén a régi városháza 
udvarában kerül bemutatásra a STORY ’84 drámaváltozat. írta Weiss Zol
tán. Előadják a KANIZSAI AMATŐRSZÍNHÁZ és a SZIVÁRVÁNY TÁNC
KLUB tagjai. Belépőjegy 100 dinár.

XXX

Másnap, szeptember 4-én a belgrádi POINT BLANK BLUES EGYÜTTES 
ad koncertet az udvarban, illetve rossz idő esetén a régi városháza dísz
termében. Az előadás kezdete 20.30 óra. A belépőjegy 120 dinár.

XXX

Szeptember 5-én a régi városháza udvarában három fiatal szabadkai 
együttes lép színre. Ezek a DEBILI U.PROLAZU, a PROCES és a NADE IZ 
INKUBÁTORA. A műsor kezdete szintén 20.30 óra és a belépőjegy ára 60 
dinár.

augusztus 31,i m
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B EL G R Á D I R Á D IÓ
ilH N a M M IM M M M M M i
5.00-8 .00  Reggeli műsor.
8.30 Zenei turizmus, zene.

10.02 Hétvégi magazin.
12.30 Szombaton fél egykor.
14.02 Karaván.
15.35 Szórakoztató műsor. 
19.15 Nyitott stúdió.
20.00 Szombaton este önök

kel.
22.20 Pop-párhuzamosok.

ÚJVIDÉKI R Á D IÓ

5.00-8 .00  Reggeli műsor. 
10.05 Visszhang.
10.30-13.00 Szombati találka 

Ifjúsági műsor.
14.03 Rácz Szabó Lajos és 

Varga Edit népdalokat 
énekel.

14.30 Hirdetőműsor.
15.00 Hallottuk, láttuk. 

Délutáni híradó.
15.30 Szórakoztató zene.
16.00 Irodalmi kistükör.
18.30 Nótakedvelőknek.
19.00 Esti híradó.
19.30 Szombati zenés 

vidámest.
21.40 Dallamról dallamra.

URH

8.00-10.00 Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Magyar nóták és 

csárdások.
16.30 Humoreszk.
16.40 Rádiódiszkó.
17.00 Rádiódráma.

Gyökér és szárny.
18.12 Operanyitányok.
2 2 . 0 0  Évszázadok zenéje.
23.00 Elm élet, vita, 

gyakorlat.
Végei László: Horvát 
Faust, a szellem 
stratégiája. 1 . rész.

23.30 Nokturno ritmusban.
.

SZABADKAI R Á D IÓ  I
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7.00-12.00 Diszkotcszt.
Szerbhovát nyelvű 
műsor.

12.00-15.00 Itt Rádió Palics!
13.30 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.

h á r m a s  s t ú d i ó

15.30-24.00 Szórakoztató 
zene.

|  TOPOLYAI R Á D IÓ

8 . 0 0 Hétvégi zenés műsor
szerbhorvát nyelven.

1 0 . 0 0 Ifjúsági stúdió
szerbhorvát nyelven.

1 1 . 0 0 Ifjúsági stúdió
magyarul.

13.30 Pionírstúdió.
13.30 Hétvégi zenés

műsor.
14.00 Hallgatóink zenés

üdvözletei.

w m m m m m m m m m m m

SZOMBAT

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

15.25

15.30

16.15
17.00

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
23.00

15.25
15.35
15.40

16.40

18.00

19.00

19.30
20.00

20.30

Műsorismertetés.
NYÁRI DÉLUTÁN.
Az én kutyám, King.
Japán gyermekfilm.
Benney M. szórakoztatja önöket.
A Krka folyó.
Dokumentumműsor.
Hét tévénap.
Tévéhíradó I.
Minihangverseny.
A Priátinai Televízió komolyzenei 
műsora.
Szívesen az önöké.
A Zágrábi Televízió dokumentummű
sora.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Ki vigyáz az üzletre?
Amerikai játékfilm  (1063).
Ebben a filmkomédiában a főszerep
lő, Jerry Louis egy szegény embert 
alakít, aki azzal keresi kenyerét, hogy 
kutyákat sétáltat. Közben szerelmes 
lesz Barbarába, aki szép és gazdag. 
Reklám.
Tévéhíradó III. .
Hétvégi műsor.
A vasárnapi műsorok ismertetése.

M ÁSODIK MŰSOR

Tévéhíradó albán nyelven. 
Műsorismertetés.
Jó napot, Jugoszlávia!
A zágrábi Televízió ismeretterjesztő
zenés műsora Dubrovnikot mutatja 
be, valamint a dubrovniki nyári já
tékokat. Az adásban szó lesz az idei 
turisztikai idényről, de útközben a 
nézőket képkiállításra is elkalauzol
ja meg szavalatokkal is szórakoztat
ja-
Az N SZK-ban élő és dolgozó nézőink 
kérésére a nyári olimpiai játékok 
aranyérmeseit és bemutatja a műsor. 
Emellett érdekes tájékoztatókat, hí
reket és zeneszámokat is közvetít. 
Fekete gyöngyök.
Hazai játékfilm gyermekek részére.
A tartalomból:
A film egy nevelőotthon életét m utat
ja be, ahol a gyerekek nétközpanjai 
merőben megváltoznak az új igaz
gató jövetelével.
Főszereplő: Severin Bijelié -  igazgató. 
Rendező: Tome Janic.
Sibeniki gyermekfesztivál.
A lam aki (Ciprus) és a highlandi 
(Skócia) fiatalok zenés-táncos mű
sora.
Közvetítés, felvételről.
Szépen dalol a ligetben a leány.
A Zágrábi Televízió népzenei műsora. 
Tévéhíradó a zágrábi stúdióból.
Utcai énekesek.
Szórakoztató zenés műsor.
Telelés Mallorcán.
A Zágrábi Televízió dokumentummű
sora.

SZEPTEMBER 1
Egon és Egyed napja

21.15 Huszonnégy óra.
21.20 Szombati sportszemle.
21.45 Cervantes.

Spanyol filmsorozat, II. rész.
A fiatal licenciátus továbbra is láto
gatja az idős írót, s közben gyűjti az 
aláírásokat, hogy érdeméit bizonyít
sa. Egy harcostól megtudja, hogy Cer
vantes részt vett a lepantói (1570) csa
tában, ahol bátran harcolt a törökök 
ellen, a spanyol király, II. Filipnek 
bátyja, Don Juan zászlaja alatt. Eb 
ben a harcban Cervantes karját vesz
tette. A lepantói csata után tovább 
folytatja harcát a törökök ellen, s 
eljut Tunisba is .. .

22.30 Tévéantológia.
A Belgrádi Televízió irodalmi műso
ra.

mmmmmmmmmmmmrnmmm»

I ÚJVIDÉKI
16.10 Műsorismertetés szerbhorvátul.
16.15 Hét tévénap.

Érdekességek a jövő hét műsorából. A 
Belgrádi Televízió közvetítése.

16.45 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
17.00 Steana (Románia)-M etaloplastika. 

Kézilabda-mérkőzés közvetítése Do- 
bojból (magyarul).

18.15 Minihangverseny.
Zenés műsor a belgrádi stúdióból!'

18.30 Szívesen az önöké.
A Zágrábi Televízió dokumentummű
sora Oktavijan Miletié (1902) filmfel- 
vételezőről- és rendezőről szól, aki a 
Jugoszláv kinematográfia egyik nagy
ja. Már fiatalkorában számos filmet 
készített, amelyekkel különböző nem
zetközi filmfesztiválokon vett részt. 
Sajnos, csak egyedül című alkotásáért 
1932-ben, Berlinben, a harmadik díjat 
kapta, Nocturno című filmje pedig 
Velencében lett első, Ő felvételezte és 
rendezte a két háború közt első pro
fesszionális filmünket is, amely a K a
lap címet viseli... A műsor vendége 
maga Oktavijan Miletié, aki Iván Het- 
rich rendezővel való beszélgetése fo
lyamán életének más, érdekes és fon
tos állomásairól, történéseiről is szót 
ejt.

19.15 Rajzfilm.
19.25 Reklám.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul. ,
19.55 Reklám.
20.00 K i vigyáz az üzletre.

Amerikai játékfilm  a belgrádi stúdió
ból.

21.40 Filmest: Afrikai kamera. 
Dokumentumműsor.
„Ki türelemmel kezdi, elégedetten fe
jezi.” Röviden talán így lehetne az 
afrikai film fejlődését is jellemezni az 
utóbbi két évtizedben. A Szaharától 
délre fekvő vidéken hogyan keletke
zett, fejlődött a filmművészet, milyen 
technikai, anyagi és alkotói nehézsé
gekkel álltak szemben az ottani film
alkotók, milyen jövője van Afrikában 
a hetedik művészetnek -  mindez kide
rül az adásból, amely beszélgetések és 
filmrészletek mozaikkockáiból tevő
dik össze. Bevezetőt Radomir Subo- 
tié mond.

23.10 A vasárnapi műsorok ismertetése 
szerbhorvátul.

ZÁ G R Á B I TELEVÍZ IÓ  

KÜ LÖ N M Ü SO R A

SZOMBAT

18.00 Hírek.
18.05 Tévénaptár.

VASÁRNAP

17.25 A kínai kultúra című
kiállítás megnyitásának
közvetítése.

18.15 Népzenei műsor.

MÁSODIK MŰSOR

20.50 Hírek.

HÉTFŐ

17.30 Képújság.
17.40 Hűek.
18.15 Tévénaptár.
18.25 A varaádiní község 

krónikája.

MÁSODIK MŰSOR

18.45 Zenei album.
19.00 Telesport.
20.50 Zágrábi panoráma.

KEDD
17.15 C s e h s z l o v á k  krónika-
17.30 Képújság.
17.40 Hírek.
18.15 Tévénaptár.
18.25 Az eszéki község 

krónikája.

MÁSODIK MŰSOR
18.45 Világunk.
21.35 Zágrábi panoráma.

SZERDA

17.30 Képújság.
17.40 Hírek.
18.15 Tévónaptár.
18.25 A karlovaci község 

krónikája.

MÁSODIK MŰSOR
18.15 Az Újvidéki T e le v íz ió  

művelődési műsora-
18.45 Szerdai panoráma.
21.05 Zágrábi panoráma-

CSÜTÖRTÖK
15.40 Képújság.
15.50 Hírek.
18.15 Tévénaptár.
18.25 A spliti község

MÁSODIK MŰSOR
|  18.15 Az Újvidéki T e le v íz ió  

tudományos műsora .
58.45 Irodalmi időszerűség 
21.55 Zágrábi panoráma.

PÉNTEK

17.30 Képújság.
17.40 Hírek.
18.15 Tévénaptár.
18.25 A rijekai község 

krónikája.

MÁSODIK MŰSOR
18.15 Az Ú jv id é k i TeleviZ'0 

ismeretterjesztő
műsora.

18..45 Érdekes utazás-
D o k u  mentum mú

20.45 Zágrábi panoráma
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ELŐZETES

A KOZMOSZ

Ritkán vonzott még tudo- 
flyos-ismeretterjesztő té- 

esorozat annyi nézőtt a kép- 
^yő elé, mint Carl Sagan né- 

ny éve az Egyesült Államok- 
an azóta más államokban) 
ugárzott 13 részes produk- 
' la. A 150 fős forgatócso- 

1 2  országban, mintegy 
millió dollárért készített 

"Ozmikus supershow”-t  az 
A-ban több mint 140 mil

liói>nyian látták ennek a New./***** idLidK enneK a ivew 
°rk állambeli Comell Egye- 
01 neves asztrofizikusának és 
“biológusának műsorát.

váll Sorozatdan a szerző arra  
akozott, hogy közérthető 

, gazítást nyújtson és „rendet 
hintsen”, a természettudo- 

du nr!0k ~ 3  különösen száza- 
taü tudománya -  felfogha- 

annak tűnő világában.
igényú sorozatának szin

hétminden részletén érezni le-
a kiváló tudós és tanító- 

' * * *  keze nyomát, 
^kétségtelen, hogy A koz- 

sz című sorozat mind for-
]^ da6 . mind tartalmilag érte-
iUu1110* k^sz*tett’ nagyszerűen

lsztrált, érdekfeszítő prog-
wj1' Megerősítheti, hogy a te- 
nu az egyik leghatásosabb 
kta tóeszköz.

j ^  kozmosz mindenekelőtt 
Ij^^ektuális-érzelmi élményt

nyújtani, és nem a világ 
7 etem szigorú rendbe foglal 

ta h ^ t  Sagan -  bemu
leíi

üti,

ŝ a za univerzum lenyűgöző 
-  elsősorban lebi-

ahh,
‘eselni akar, és hozzájárulni

v yloz, hogy megszokott, szűk 
1 '1 1 1 1j ö v e t ü n k n é l  sokkal mesz- 

. bre lássunk. Átélve a meg-‘¡iltlr- -))0 lerés örömét, és felismerve, 
a mdás nem valamiféle 

u kiváltsága, hanem szüle
in . 1 fogva mind-
f^nyiunk joga. S akikben a so- 
f(i2at hatására -  vagy attól 
^ggetlenül -  kialakul a szigo- 
a,an rendezett tudás igénye 
^ ,nljuk, mindazokat a ter-tiié
«at'Szettudományi kiadványo

tü sk é k  a kielégítésére kerül- 
¡5 a könyvtárak és a könyv- 

eskedések polcaira.

amelyek éppen ennek az

^ B A D f r .
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MAGYAR TELEVÍZIÓ
8.00

8.05

8.25

9.00

9.15

10.10

11.10
11.40

12.00

12.30
14.00

14.40

16.10

16.30

16.55

17.50

18.15
18.20

19.40

19.45

20.00
20.30

Idősebbek is elkezdhetik.
Tévétoma.
NaS ekran.
A pécsi körzeti stúdió szerbhorvát 
nyelvű nemzetiségi műsora.
Csak gyerekeknek!
1. Ki játszik ilyet?
Kitaláljuk Arany János rímeit.
Arany rímei annyira magától értető- 
dőek, annyira következnek a vers ér
telméből, hogy a gyerekek nagy ré
szüket kitalálják, de az eltévesztett 
rímek is érdekes következtetésre ad
nak lehetőséget.
Műsorvezető: Varga Balázs.
2. Afrikai mesteremberek.
Francia filmsorozat.
2. rész: Papucs autógumiból.
3. Hegedű a dzsungelben.
Szovjet rajzfilm.
Testünk.
3. rész: Amit eszel, te leszel.
Egy régi mondás szerint: nem azért 
élünk, hogy együnk, hanem azért 
eszünk, hogy éljünk. Minden ember 
így vagy úgy, lassan vagy kapkodva 
napjában többször is táplálkozik. De 
vajon tudjuk-e, hogy mi történik az 
étellel a szervezetben, miután lenyel
jük a falatot?
Winetou, a meszkalero.
Francia kalandfilmsorozat.
2. rész: Párviadal.
Nemzetközi cirkuszfesztivál.
Monte-Carlóban
Életet az éveknek.
Auto-motorsport.
A Telesport technikai magazinja. 
Keresztkérdés.
Fejtörőjáték.
Képújság.
Utazz velünk!
Körösi Csorna Sándor nyomában. 
Bácsi kérem, hol lehet itt focizni? 
Közvetítés a tehetségkutató döntőjé
ről, Égerből.
Inkák.
Francia kisfilm.
Tanévnyitó.
Közvetítés a Pécsi Nevelési Központ
ból.
MIDEM-gála.
Közreműködők: Pia Zadora, a PHD 
együttes, Constantin, Dávid Christie, 
Andy Borg és mások.
Kalocsa műemlékei.
Képzőművészeti rövidfilm.
A magyarországi műemlékeket bemu
tató sorozatban Petneki Áron segítsé
gével Kalocsa barokk épületegyütte
sét dolgozták fel a film készítői. 
Képújság.
Vadvízország.
Magyar ismeretterjesztő film. (1951). 
Idősebbek is elkezdhetik.
Tévétoma.
Esti mese.
Vízipók-csodapók -  Úszik a csigaház. 
Magyar rajzfilm.
Tv-híradó.
Vers -  mindenkinek.
Tóth Árpád: Erdőszél.

SZEPTEMBER 1
Egon és Egyed napja

20.35 Derrick.
NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat.
Egy olasz halála.
A tartalmából: Harry, a legfiatalabb 
nyomozó érdeklődést mutat egy olasz 
vendéglős csinos sógornője iránt. 
Eközben szinte a szeme láttára zajlik 
egy gyilkosság.
írta: Herbert Reinecker. Rendezte: 
Helmut Ashley.
Szereplők: Derrick -  Horst Tappert, 
Harry -  Fritz Wepper.

D errick. Jelenet a sorozatfilmből.

21.35 Show a kedvetekért.
A Neoton família műsora.

22.00 Csingiz Ajmatov-sorozat.
Fehér hajó.
Szovjet film. (1976).
A tartalmából: A hegyek közé zárt kis 
erdei településen, távol a világtól él 
Nurgazi nagyapjával, a csodálatos 
meséket tudó Momun apóval. Itt lakik 
Momun apó lánya, Bekej és férje, 
Orozkul. És itt a szép Güldzsamal is.

23.35 TV-híradó.
MÁSODIK MŰSOR

18.05 Képújság.
18.10 Auditórium maximum.

4. rész: Halandóság és társadalom. 
Előadó: Hoóz János.
Az előadás a halandóság szomorú, 
egyedi eseteinek társadalmi összefüg
géseit világítja meg.

18.55 „Engem nem lehet utánozni”. 
Budapesti beszélgetés Richard Bur- 
tonnal.

19.45 MAFILM-magdzin.
19.55 Jan Sibelius: IV. (a-moll) szimfónai 

Op. 63.
A Finn Rádió szimfonikus zenekarát 
Paavo Berglund vezényli.

20.30 Sütő András: A szúzai mennyegző. 
Dráma két részben.
A Nemzeti Színház előadása felvétel
ről.
A tartalmából: Makedóniai Nagy
Sándor elrendeli, hogy tízezer kato
nája ugyanakkor lépjen házasságra 
tízezer meghódított perzsa nővel, 
amikor feleségül veszi Dareipsz ki
rály volt asszonyát, Roxanét. Sándor 
legjobb barátja, Parmenion -  akinek 
Bétisz, a perzsák utolsó várát még 
védelmező parancsnok lányát, Éannát 
kellene elvennie -- nem engedelmes
kedik ...
Szereplők: Parmenion -  Balkay Géza, 
Éanna -  Szirtes Ágnes, Kleitosz -  
Vajda László, Demetriosz -  Avar Ist
ván, Lysimachosz -  Gelley Koméi, 
Kalliszthenész -  Kun Vilmos, Bétisz
-  Sinkovits Imre, Roxané -  Moór Ma
rianna, Filiposz -  Izsóf Vilmos, Besz- 
szosz -  Györffy György, ifjú Besszosz
-  Puskás Tamás. És még sokan mások. 
Rendezte: Ruszt József.
Közben: 21.40 Tv-híradó.

23.05 Képújság.

KOSSUTH R Á D IÓ
8.25
9.10

10.05

12.00
12.30

14.15
14.25

14.40

15.10

16.00
17.30

18.15
18.45

19.30
20.28

21.28

22.20

23.31

Családi tükör.
Színes népi muzsika. 
Ismét a javából! 
Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból.
Déli krónika.
Déli zeneparádé. 
Válogatás Telemann, 
Schubert, Lalo, Grieg, 
Fauré és Glinka 
műveiből.
Népzenei, példatár. 
Magyarán szólva. 
Nyelvőrködés. 
Mindennapi 
irodalmunk.
Bartha Alfonz 
operaáriákat énekel.
168 ÓRA.
Komolyzenei
„lemezlovas”.
Hol volt, hol nem volt. ..
Népdalelőadók
hangalbumából.
Isten hozta, Csortos úr! 
Böngészde a zenei 
antikváriumban. 
Schumann:
Kreisleirana.
Európa
hangversenytermeiből. 
A Berlini Rádió 
szimfonikus 
zenekarának 
hangversenye.
Raina Kabaibanszka 
operaáriákat énekel.

PETŐ FI R Á D IÓ

9.00

10.00
12.00

12.49

16.00
17.00
18.52

19.Í5

19.45
20.35

22.24

Boldog születésnapot! 
Az ünnepeltek: Váradi 
Hédi, Zsurzs Éva és Vas 
István.
Szombat délelőtt.
Jó ebédhez szól 
a nóta.
A második bakter. 
Mesejáték.
Slágerek mindenkinek. 
Sport.
A W ar együttes 
felvételeiből.
Sport.
Közvetítés bajnoki 
labdarúgó
mérkőzésekről. 
Közkívánatra!
A Rádió Dalszínháza. 
Sullivan: A mikádó. 
Kétfelvonásos operett. 
Városok -  műsorzárás 
előtt.

R Ú Z S A  ISTVÁN
kovács
Zenta
Újvidéki út 54. 
A vásártérnél.



BEL G R Á D I R Á D IÓ  .
8.05
9.02

10.00
11.00
13.30
14.30
17.30

18.30

19.30
20.00
20.40
21.02

22.20

Tisztelt gyerekek. 
Görbe tükör. 
Vasárnap tízkor. 
Térzene.
Vasárnapi karaván. 
Sport és szórakozás. 
A Belgrádi RTV 
szólistái és 
együttesei.
Esti
kívánsághangverseny. 
Zenei miniatűrök. 
Vidám est.
Népzene.
Kérték -  hallgassák 
meg!
Ifjúsági
zenetribün.

ÚJVIDÉKI R Á D IÓ  I
10.03 A Gyermekrádió 

hangjátéka.
10.39 Gyermekdalok.
11.00 Zenei matiné.
11.30 Muzsikaszó

jókívánság.
12.00 Hírek és külpolitikai 
*■ kommentár.
12.10 Faluműsor.
14.00 Sport, zene, derű.
18.30 Esti híradó.
21.00  Hírek, sportmagazin.
22.00  Zenebona. '

URH

7 .45-10 .00  Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 A Rádió népi zenekara 

palotásokat és 
csárdásokat muzsikál.

19.00 Rádióregény.
Máj tény i Mihály:
A hétfejű sárkány.
9. rész.

19.30 Nyáresti 
hangverseny.

23 .05-24 .00  Szom bati zenés 
vidámest.

7.00 Népzene.
7.30 Vetéstől aratásig.
8.00 Zenés köszöntők. 

Magyar nyelvű műsor.
13.00 Hallgatóink zenés 

üdvözletei.
15.00 Riporternapló.
15.30 Külön kérték.
17.30 Vasárnapra 

választottuk.
18.00 Népzene.

HÁRMAS STÚDIÓ

8 .0 0 -2 4 .0 0  Szórakoztató zene.
gimmiitmmmmmmmmmmmimmt

I  TOPOLYAI R Á D IÓ  |

8.05 Mezők népe, 
mezőgazdasági műsor 
magyar nyelven.

8.35 Mezőgazdasági műsor 
szerbhorvát nyelven.

9.05 Hallgatóink zenés 
üdvözletei.

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
9.30

10.30

11.00
11.15
11.45
11.50

12.00

13.00

14.30
16.15

17.10

17.40

18.55
19.20
19.27
19.30
20.00

21.05

21.35

Tévémágazin román nyelven.
Barázda.
Faluműsor magyarul.
Gyermekműsor magyar nyelven. 
Tévéhíradó bolgár nyelven. 
Műsorismertetés.
Hírek.
A zágrábi stúdióból.
A tudás hatalom.
Faluműsor.
Zenei csúszda.
Szórakoztató zenés gyermekműsor és 
vetélkedő az újvidéki stúdióból.
Nyári délután.
Jack Holbom.
Tévéfilmsorozat fiataloknak.
III. rész.
Jack  m ár két hete tartózkodik a 
Charming Molly elnevezésű hajón, 
közben állandóan a titokzatos bőr 
karkötőre gondol.
Népzene.
A  szkopjei stúdióból.
Tóm Saw yer kalandjai.
Amerikai játékfilm .
I. rész.
A film Mark Twain híres regénye 
alapján készült, amelyben a fősze
replők Tóm, Hak Polly nagynéni, Joe 
indián, a kis Beki...
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
G abrijel.
A Zágrábi Televízió tévéfilmsorozata.
VII. rész: Suzan.
Főszereplők: Bosir Buzanéié, Lela 
Margitié, Marija Danira, Drágán Mi- 
livojevié, Boris Mihajlovié és Damir 
MejovSek.
írta: Éeljko Semeéié.
Rendezte: Eduard Tomiéié.
Utazások.
Alföldi képek (Szlavónia).
Az Újvidéki Televízió dokumenum- 
műsora.
Sporthíradó.
A szarajevói stúdióból.

M ÁSODIK M ŰSOR

8.55
9.00

12.00
16.50
17.10

18.25

19.10

19.30
20.00

Hírek és műsorismertetés.
Műsor a Jugoszláv Néphadsereg tag
jai részéte.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó albán nyelven. 
Kézilabda-mérkőzés döntőjének köz
vetítése Dobojból.
Kötetlenül.
A Belgrádi Televízió ismeretterjesz
tő műsora, amely a modem pszicho
terápiát mutatja be egy fiatal lány 
példáján.
Négy keréken.
Műsor a közlekedésről és a turizmus
ról.
Tévéhíradó a szkopjei stúdióból. 
Városok.
Torontó.
Kanadai dokumentumsorozat.

SZEPTEMBER 2
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20.50 Huszonnégy óra.
21.00 Tanúvallomások.

Szovjet játékfilm .
A film során a második világháború 
pillanatai, valamint a fasiszták vé
rengzése nyer képi megjelenítést. 
Rendező: Almantasz Griklyavicsjusz.

I ÚJVIDÉKI TELEVÍZI
9.15

10.00
11.00

11.30
11,45
13.00

17.05
17.10

18.25

19.00

19.25
19.30
19.55
20.00

21.05

21.35
22.05

Tévémagazin ruszin nyelven. 
Tévémagazin román nyelven.
Barázda.
A liszt és a búza ára. Mi lesz a malmok 
vesztességével? Miért nem jut ele
gendő korpa vagy derce a termelők
nek? Bemutatunk egy újvidéki csi- 
perkegombatermelöt, aki a családjá
val keresetkiegészítésként eredmé
nyesen foglalkozik gombatermesztés
sel. Zenei melléklet. Szerkesztő: Bosz- 
nai Győző.
Gyermekműsor magyar nyelven. 
Tévémagazin szlovák nyelven.
Zenei tobogán.
Szórakoztató zenés gyermekműsor és 
vetélkedő.
Ez az ötödik éve annak, hogy a gyere
kek a Zenei tobogánnal barátkoznak, 
mondhatni tehát azt is, hogy ez az Új
vidéki Televízió Gyermekműsorának 
egyik rekordsorozata, amelyben a 
főszereplők maguk a gyerekek, illetve 
a vajdasági általános iskolák tanulói, 
akik egymással mérték össze tudásu
kat éneklésben, zenélésben, játékban, 
utánzásban. Az idén a sorozat minden 
egyes előadásában vendégek is fellép
nek: a vajdaságiakon kívül egy-egy 
köztársaság általános iskolájának ta
nulói.
Az első adás résztvevői: a szabadkai 
Iván Gorán Kovaéié, az újvidéki Sonja 
Marinkovié, a Sremska Mitrovicai 
Boáko Palkovljevié-Pinkí és a tuzlai 
Braéa Ribar Általános Iskola tanulói, 
valamint Meri Cetinié, Mladen Bja- 
zié irodalmár és Slobodan Kovaőevié 
zeneszerző.
A műsort Minja Subota vezeti. 
Műsorismertetés magyarul. 
Kézilabda-mérkőzés (döntő) közvetí
tése Dobojból, magyarul.
Bekerítés.
Pantomímjáték gyerekeknek. 
Tévéfilmsorozat gyerekeknek magyar 
nyelven.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Gabrijel.
A Zágrábi Televízió tévéfilmsorozata. 
Utazások.
Alföldi képek (Szlavónia)
A műsor a nézőket elkalauzolja a D rá
va mentére, Donji Miholjacra, a Mar- 
janci faluba, a valpovói kastélyba, Be- 
liácere, NaSicére, Slavonski Oraho- 
vacra, a Szent Nikola kolostorba és 
Ivó Marinkovié emlékművéhez, Sla- 
vonska Poáegára, a kutjevói pincék
be, valamint Slavonski Brodba Duro 
Salaj emlékművéhez.
A műsor szerzője: Vladimír Rákié. 
Tévésport magyarul.
A hétfői műsorok ismertetése magya
rul.

A SZABADKAI RÁDIÓ

D ALJEG YZEKE
Vasárnap, szeptember 9.

ívet1. Kicsiny piros mézesszi 
(Pécsi Kiss Ágnes) -  2. Lesz» 
a csendes éj (Győri Szabó 
zsef) -  3. Alacsony Ház (A 
vács Appolónia) -  4. V ia»*: 
Nápolyi szerenád (A 
Szólisták Zenekara) -  5. Tu 
üveghegyek kék ködén (Ag J
Karola, Korda György) ^  -
vén cigány (Szalay László)
Ne hallgass az e m b e r e k r e  ( 
kayné Kovács Vera) -  8 - V. i 
ben úszik már a határ ( j 
nár József) -  9. Homok a s 
ben (Korái együttes) -  L m -  
csúzik a nyár (Apostol egy“ , 
tes) — 1 1 . írtam  a bátyán1 
egy dalt (Ullman Mónika) 
Darumadár útnak indul ( 
tor Imre) -  13. Csendül a n 
(Jákó Vera) -  14. Száz s z á l  v 
ros rózsát (Bódy József) '  ^  
Csak a szépre emlék 
(Huszti Péter) -  16. L e v é l  W  
kához (Bilicsi Tivadar) '  ^
Nyári csókok, őszi kön J 
(Kőszegi Erika) -  18. J ^ t n í  
nélek újra rózsák kozott 
(Szalay László) -  19- 0 “8 __ ¡0. 
virágos nyár (Vörös Sári) 
i t í i .  ____  szóm«Kék pettyes rakott szó
(Boross István) -  21 ”
zás (Korda György) -  * ,ejí
szabad, hogy e l v e s z í t s *

(Farkas Kati) -  2T j  s2
hogy egyszer ( & r : 0 ,
együttes) -  24. Nem szó 
nem szoktam (Béres Fer eji
25. Húszon felül a
(Csáth Judit) -  26. Na| lan"
lakodalom (A Magyar -- pg- 
Népi Együttes ének- és « 
kara) -  27. Csak most m .Kara) -  z i .  csaK  -  ..  ̂
csendben ( Z á r a y - V á m o  j 
28. Szerelm i történet  ̂ ^ jd
Kati) -  29. Gondolsz-e A
rám (Neoton família) - jjj 
kanyargó Tisza mentén

(Tűri Antal) -  32. Ki . István)
ez a nyárfás? (Csongor^"|e5z 
-  33. Ahogy lesz ug>' ,
(Koncz Zsuzsa) -  34. AJj*̂  ^
nikás (Expressz egyutIf,Á0r) '  
Te és én (30) (Ihász G*p,0sS 
36. Deres már a határ  ̂^¡,
Károly) -  37. A lta tg a to m  » 3g,
vemet (Koncz Mihály) <5fi
Balatonnak édes vize l ^ -
Szabó József) -  39. Ég 8  ''„Ji
hó, Kiültek a vénass*oW 
csárdások (Sárdy János) 
Split (Grupa 777).

A Z U
m u z s i k a s z ó  -  jókívánság

MŰSORA
Vasárnap, szeptember 9-
11.30-tól 12.00 óráig:

1. Által mennék én -
(Rigó Ferenc) -  2. Abla ,0i)

a T‘s:&b»<

ablakomba (Rácz S zab Jté
3. A csizmámon n*nC<rej-a) 

reg (Vitkayné Kovács -¿¡jj# 
4. Alma a fa alatt ( jpá**1 

Rudolf) -  5. Alacsony 8 

sarka (Rácz Éva) -  6 - "  ¡0 vŜ  
a lovam, befogom 8  a Ifi*' 
(Olajos Károly) -  7- ®8 fí 0 bé^ 
lány ha bemegy



ED
(Győri Jolán) -  8 . Gyere be 

Sándor)“ kismadár (Farkas

zene’ derú műsorában 
U -00>tól 16.00 óráig.

^ 0Vbá.«  Apollónia) -  3. Csak 
w  Kislány van a világon (Té

ka r f  f n^0r) -  4 - Kócos fejed 
m hajtod (Jákó Vera) -  5. 
S?akA r dem én tőled (Rácz 
kiílj- Jos) -  6 . Vallomásra 

dóm (Burcsár Aranka) -  7.
-  8 Pm r6zsám (Bálint Sándor) 
ÍVki. 8mondta a nagyanyám 
prf kayr'é Kovács Vera) -  9 . 
10 r ? ,rd^s (Herr Olivér) -
HorváfifV Régi nyár- Legyen a 
thv u  kert*>en Budán (Hon-
( S v J r nna) ~ 1 1  ■ Veled a jó 
& a ^ ü t t e s )  -  12. Csak 
H„ 'em (Bajza Viktória) -  13. 
Szproii Vap (Farkas Kati) -  14. 
1 5  t  én (Fc'ho együttes) -  
l4 „,,e v°ltál nekem (Komár
-  1 7  ~ 16. Az ünnep (Zorán) 
(vr, , ' ,g y  s z 6  a vége: szerelem 
W CS, Kati> -  18. Mór nem 
Ü ) r4Bk (Locomotiv GT

a topolyai rádió
ZENES ÜDVÖZELETEINEK

daljegyzéke
í r r ba‘ > szePtember 8 .,
l5'°0 órától
I , aP> szeptember 9.,
,,í0 órától

1 í«**!
(BaT, anyám> te jé  asszony 
lamk  ̂ ^ézsef) -  2. Fehér ga- 
Sána SZÓU a fa,u felett (Bálint 
ho»v ° r  ̂~ ®l*ért nem szabad, 
"  4 AZeressc*efc (Kalmár Pál)
^°rá i 'FÍ̂  V°*t (Sztevánovity
p jw  ~ 5- Nagymamám (E x- 
í'olu Együttes) -  6 . Ohio (100
Szállá , j? lus) ~ 7- ö r ®g idó> 
l*áros lf ° , (Kiss Károly) -  8 . 
g0n , , ,  a legszebb a vilá-
ísa * yíri Erzsébet) -  9. Ró-
V ’a) ’ sárga rózsa (Jákó 
Máru 1Ü- M ondjátok meg
OrhiHnak (Keós János) -  11 
áavfrv (Páger A n tal-T o l- 
da o ■ ra  ̂~ 1 ̂  • Virágeső (Kor- 
»szi i ° rgy) -  13- Várjatok még 
l'tcár (Solty Károly) - 1 4 .  
®ózs!* o"yíIik a k°csm aajtó 
■»ár f tefánia) -  15. Sárgul 
Pál) 8 uk°ricaszár (Kalmár 
GyöriTV|16' ^ g *  kéP (Korda 
Jsbosl 7  17' Tarzán (Koós 
íamn, dal (Neoton
(Cserbá*.~ 19' É dcs kisfiam 
a|ac, .  tl Esiazsa) -  20. Egy 
^áilrk y f* dillemái a szere

l i  (R-GO együttes).

VASÁRNAP

MAGYAR TELEVÍZIÓ

8.00 Idősebbek is elkezdhetik... 
Tévétoma.

8.05 Óvodások filmműsora.
1. Emília.
Francia rajzfilmsorozat.
11. rész: Emília és a többiek.
2. Kétbalkezesek.
Csehszlovák bábfilm.
A víz.
3. Erdei kaland.
Lengyel rajzfilm.

8.30 Játsszunk bábszínházát!
2. rész: A kéz arca.
Ezúttal az emberi kéz fontos szere
péről lesz szó -  bábozásban. Boszi, 
Tündi, Paprika és az Óriás megmutat
ják, mit tudnak csinálni kezükkel. A 
barcsi Napocska bábcsoport kesztyűs 
és botos bábokkal a Mese a piros kala
pos békáról című produkciót, a csen- 
geri Mókus bábcsoport kesztyűs já
tékkal a Kukta kutya őrségen című 
mesét mutatja be.

8.55 Kiest a bors...
1. rész: A Nevenincs Örs.
A tartalomból: A Bors Örs megalaku
lásáról és első kalandjáról készült 
műsort az elmúlt évben már láthatták  
a kisiskolások. Most a négy régebbi 
rész ismétlésére kerül sor, majd négy 
újabb résszel bővül a Borsok történe
te. Az első rész Bors manó születésé
ről szól.

9.15 Winnetou, a meszkalero.
Francia kalandfilmsorozat.
3. rész: Hawkins City.
A tartalomból: Winnetou és Tasunko 
felkeresik a meszkalero barátját, Sam 
Hawkinst. Sam italt gyárt kis biro
dalmában, melyet Hawkins Citynek 
nevezett el. Winnetou aranyásók fog
ságából megment két csejen n őt...
A címszerepben: Pierre Brice.

10.10 Prix kalandjai.
Tévéfilmsorozat.
5. rész: Akció 127 óra 25-kor.

11.15 Szerencse fel!
Vetélkedőműsor gyerekeknek.
Döntő.

12.05-12.30 Musztánglegenda.
Tévéfilm.
A Kincskereső televíziós különkiadá
sa.
A szegedi körzeti stúdió műsora.
A. Musztánglegenda arról szól, hogyan 
mentenek meg a gyerekek egy levá
gásra ítélt lovat. Szép és igaz törté
net. Egy kicsit mindannyian a szerep
lői vagyunk, ahogy a történet gyerek-

Musztánglegenda. A tévéfilm forgatásáról

14.55
15.20

15.45

16.35

18.00

18.35
18.40

18.45

19.00

20.00 
20.05

21.05

21.45
22.15
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hősei sem alakították szerepeiket. 
Önmagukat adták, és korosztályukat 
képviselik a képernyőn. Amikor a sze
gedi tévéstúdióban levetítették a kis
játékfilmet, gyermekszereplői először 
látták önmagukat a képernyőn. 
Műsorainkat ajánljuk.
A Vietnami Szocialista Köztársaság 
nemzeti ünnepén.
Olajbányászok Zalában.
A pécsi körzeti stúdió műsora a bá
nyásznap tiszteletére. A műsor foglal
kozik az olajbányászat történetével, 
az olajbányászok életével és jelentős 
iparág magyarországi gondjaival. 
Tolnay K iári-sorozat.
Három csengő.
Magyar film (1941).
A tartalmából: Anna szobalány, Mik
lós szobapincér. Szeretik egymást, ám 
jelenleg házasságról, otthonról ál
modni sem lehet. Egyenlőre csak má
sokat szolgálnak ki, tűrnek, hogy 
megtarthassák állásukat. Anna sze
retne mielőbb kitörni ebből a helyzet- 
ből. És ekkor egy Kovalszky nevű úr 
érkezik a szállodába...
Delta.
Tudományos híradó.
Műsorvezető: Kudlik Júlia.
A Közönségszolgálat tájékoztatója. 
Idősebbek is elkezdhetik...
Tévétoma.
Esti mese.
Az apa, a fia meg a szamár.
Szovjet rajzfilm.
A hét.
Főszerkesztő: Hajdú János.
Hírek.
Sakkjátékos.
Francia tévéfilm.
A tartalomból: Két vándor járja a vi
lágot, hogy sakkozógépükkel elkáp
ráztassák az embereket. A bonyoda
lom akkor kezdődik, amikor mexikói 
útjuk során az addig tökéletesen mű
ködő gép a házigazda szép feleségét 
„nyerni hagyja”, s ez az elfogultsága 
máskor is megismétlődik... 
Kapcsoltam.
Társasjáték.
Műsorvezető: Rózsa György. 
Telesport.
Hírek.

MÁSODIK MŰSOR
20.00 A kozmosz.

Amerikai rövidfilmsorozat.
1 . rész: A kozmikus óceán partjai.
Az emberség jövője -  Carl Sagan sze
rint -  attól függ, mennyire érti meg 
a kozmoszt. Ebben az első részben a 
„kozmikus óceán partjainak”, a köze
li és távoli égitestek arculatának, 
egyéni eszmefuttatásoktól átszőtt, 
vázlatos leírását adja a szerző.

21.00 Ponyvaregény.
NSZK tévéfilm.
Az író szatírája az arisztokráciát ve
szi célba: ostoba gőgjét, címkórságát 
-  egyszóval néhány olyan tulajdonsá
got, amelyre Az elcserélt gyermek, 
avagy A grófnő titka című történet 
elmesélése közben lehetőség kínálko
zik. Georg Kalser színmüvét televízió
ra alkalmazta: Helmut Pigge. Rendez
te: Peter Wekc.

22.30 Képújság.

KOSSUTH R Á D IÓ

8 . 2 1  Énekszóval, 
muzsikával.
Fiatalok népzenei 
műsora.

9.10 Bulányvölgyi állomások. 
Kamarás István 
rádió játéka.

10.03 Klasszikus operettek -  
világhírű előadók.

12.50 Évszázadok 
mesterművei.

14.05 Népdalkörök pódiuma.
14.30 Szonda.

Tudományos magazin.
15.05 Művészlemezek.
16.10 Kemény Zsigmond:

A rajongók.
17.05 A vietnami Szocialista 

Köztársaság nemzeti 
ünnepén.

17.35 A hegedű virtuózai.
18.20 Hol volt, hol nem volt...
18.40 É lj és emlékezz. 

Valentyin Raszputyin 
regényének 
rádióváltozata.

19.40 Énekes és hangszeres 
népzene az Alföldről.

20.29 M ozart: Don Giovanni.
Kétfelvonásos opera. 

23.42 Kórusok,
hangszerszólók.

PETŐ FI R Á D IÓ
jjm m wm m m m m m M tm
7.30

10.35

10.55
12.00
13.00

13.28

14.00
14.35
15.35
17.30

18.33

20.35

22.00
23.20

Vasárnapi
orgonamuzsika.
Színek és sugarak. 
Vietnami költők versei. 
Vasárnapi koktél.
Jó ebédhez szól a nóta. 
Száz dollár.
Barabás Tibor
novellájának
rádióváltozata.
Már nem félek!
Vitó Zoltán versei. 
Nemzetiségeink életéből. 
Irodalmi barangolás. 
Poptarisznya.
Belépés nemcsak 
tornacipőben.
Útközben hazafelé. 
Közlekedés, zene, 
sport.
Társalgó.
Másfél óra
irodalomkedvelőknek. 
Slágermúzeum, (ism.) 
Kellemes pihenést! 
Szórakoztató zene 
éjfélig.

R Ú Z S A  IS T V Á N
kovács
Zenta
Újvidéki út 54.
A vásártérnél.
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4.00
6.50
9.02
9.30

10.03
12.30

12.45

13.02
15.30 
15.45 
16.15
18.02
18.30

19.45 
20.00 
22.20 
23.20
23.45 
00.05

-6.50 Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A két fehér galambnál. 
Otthon és család. 
Rádiószkóp.
Méhecskék.
Gyermekműsor.
Kis dalok kis 
énekeseknek.
Karaván.
Nyári zenei intermezzo. 
Magazin 2000. 
Találkozások.
Ember, iskola, oktatás. 
Esti
kívánsághangverseny. 
Zenei miniatűrök.
Est a rádió mellett. 
Dzsesszpanor-áma.
Hazai szerzők műveiből. 
Éjfél előtti pillanatok. 
-04.00 Éjszakai műsor.

®**B|
ÚJVIDÉKI R Á D IÓ  1

5.00
9.03

9.30
10.05

11.03
11.30

12.05

12.30 
14.03
14.30 
15.00

16.03
17.20
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00 
23.05 
23.45 
24.00

-8.00 Reggeli műsor. 
Rádóiskola. 
Beköszöntő. Életkori 
sajátosságok.
Népies dalok.
Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak. 
Rádióterefere.
Haydn: G-dúr 
zongoraverseny. 
Madarász Katalin 
cigánydalokat énekel. 
Színes dallamok. 
Rádióiskola. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Könnyűzene.
Zenei pillanat.
Zenei albumunkból. 
Esti híradó.
Magyar népi muzsika. 
Slágerparti.
Estéről estére.
Zenei közjáték.
Éjféli szerenád.
Hírek. '

URH

8 .0 0 -9 .0 0  Zenedélelőtt.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Magyar népdalok a népi 

zenekar előadásában.
16.30 Zenedoboz.
17.00 Mozart: Don Giovanni. 

Részlet az operából.
18.05 Ki hogyan látta?
23.00 Magyar nóták.
23.20 Új könyv, új írás.

IZ0 BL0 KK
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BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

17.00
17.20
17.25
17.45

Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
A boszniai-hercegovinai írók meséi. 
A Szarajevói Televízió gyermekmű-

18.00

18.15

18.45

19.15
19.20
19.27
19.30
19.55
20.00

21.10
21.15
21.20

21.50

22.10

Népeink és nemzetiségeink meséi. 
Gyermekműsor az újvidéki stúdióból. 
Szerbia írástudatlanok nélkül. 
Ismeretterjesztő műsor, amely a lozni- 
cai község példáját mutatja be: mi 
ösztönzi, mi készteti az embereket ar
ra, hogy idősebb korukban is megta
nulják a betűvetést?
Nektek.
Ifjúsági szórakoztató-zenés műsor az 
újvidéki stúdióból.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Tessék, Flips úr.
Tévéjáték a zágrábi stúdióból.
A komédia főhőse Pavle Trindekié -  
Pajo, aki autóvezető. Tisztességes, be
csületes, csendes ember, ám amikor 
többet iszik a kelleténél, meséi, tör
ténetei gyakran eltérnek a valóságtól. 
„Háborús” élményei gyakran szólnak 
hősiességéről, holott akkor még kis
gyermek volt. Meggyőző akar lenni, 
de csak feleségével tudja elhitetni me
séit . ..
Főszereplők: KreSimir Zidarié, Oli- 
vera Markovié, Ljubo Kapor, Kruno 
Valentié, Danko Ljustina, Jelisaveta 
Sabljié és Éarko Potoönjak. 
írta: Ilija Popovski.
Rendezte: Vanca Kljakovié.
Reklám.
Választott pillanat.
Argumentumok.
A Zágrábi Televízió külpolitikai mű
sora.
Egy szerző -  egy film.
Pavao Stalter: A 42-es számú ház. 
Animációs film.
Tévéhíradó III.

M ÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A Drina menti -  kolubarai körzet 

krónikája.

SZEPTEMBER 3
Hilda napja

17.30
18.55

19.00

19.30
19.55
20.00

20.55
21.05

21.50
21.55

22.45

Belgrádi műsor.
Hipo 5.
Jelentés a belgrádi lóversenytér fo
gadóirodájából.
Indirekt.
Sportműsor.
Tévéhíradó az újvidéki stúdióból. 
Műsorismertetés.
A titokzatos Tesla.
Ism eretterjesztő műsor.
Huszonnégy óra.
A Titogradi Televízió szórakoztató 
műsora.
Reklám.
Dinasztia.
Amerikai tévéfilmsorozat, X . rész.
A keddi műsorok ismertetése.

l ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
16.35
16.40
17.00
17.15
17.25
17.45

18.00

18.15

18.45

19.15
19.25
19.30
20.00

21.00
21.20

22.30

Műsorismertetés szerbhorvát nyelven. 
Sportkrónika szerbhorvátul. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Reklám.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
A boszniai-hercegovinai írók meséi.
A Szarajevói Televízió gyermekmű
sora.
Népeink és nemzetiségeink meséi. 
Gyermekműsor.
Tudni akarjuk 
Ismeretterjesztő műsor.
Nektek.
Szórakoztató-zenés ifjúsági műsor. 
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Világunk.
Ingyenes-e az ingyenes oktatás? Ezt 
vizsgálja a műsor. Vendégek: Sárosi 
Károly, a Tankönyvkiadó intézetből, 
Virág Imre a topolyai általános kö
zépiskolából, Palusek Mihály, a topo
lyai oktatási önigazgatási érdekkö
zösségből, Jankovics József, a zombo- 
ri Pedagógiai Intézetből, Kocsis Mi
hály, a szabadkai Ivó Lola Ribar Álta
lános Iskolából. Hallhatjuk a szülők, 
a diákok és a pedagógusok vélemé
nyét is. A nézők 19.00 órától tehetik 
fel a kérdéseiket a stúdió vendégeinek 
az 56-855-ös telefonszámon. Hívó
szám 021. A műsor riportere: Rácz 
József. A műsor vezetője K artag Nán
dor, szerkesztője pedig Korpa Béla. 
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
A gyengeség pillanatai.
Tévédráma magyar nyelvű felirattal. 
Milán Jelié alkotása azoknak a falusi 
embereknek a nehézségeiről szól, akik 
a városba költöztek. A főszereplő, Na- 
talija, is egy ilyen falusi lány, aki első 
keserű élményeit éli át a városban. 
Végül is visszatér a faluba, egyidőben 
apjával, aki addig külföldön dolgo
zott. Együtt van ismét az egész család, 
ám Natalija csak szégyent és megalá- 
zottságot érez...
Szereplők: Rozalija Lévai, Torna Jo - 
vanovié, Nikola Jovanovié, Velimir 
Subotié, Stevan Gardinovaöki, és má
sok! Rendező: Slavoljub Stevanovié- 
Ravasi.
A keddi műsorok ismertetése szerb
horvátul.

gsmtmimmmmm
I  SZABADKAI R Á D IÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Táncházi muzsika.
13.00 Hírek.
13.05 Hétfőn sport. 

Közben: 14.00: Hírek.
15.00 Délutáni híradó.
15.30 Hírek, in fo r m á c ió k .

16.00 Híradó.
16.30 Sportsarok.
18.30 Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8 .0 0 - -12.00 Dallamról 
dallamra.

19 .00-24 .00  Közvetítés 
az Aquarius 
lemezklubból.

¡ K O S S U T H  R Á D IÓ

9.15
9.30

Verbunkos muzsika. 
Őszi ének. 
Keresztury Dezső

9.38

10.35

11.05
11.40

13.39

14.21

15.05
15.34

16.00
17.05

17.32

18.15
18.30
20.35

Ki kopog?
A Gyermekrádió
műsora. •„
Haydn: C-dúrszimWn
No. 97.
Sanzonok.
Gösta Berling.
Salma Lagerlöf 
regényének epizódja- 
Új Melódia
lemezeinkből.
A Budapesti K o n c e r t  

fúvószenekar játszi 
Kóruspódium. . . .  
Ady Endre és a muzst 
I. rész.
Népdalok, népi tánc
Bolgár művészek
o p e r a f e l v é t e l e i b ő l .

Könyvpremier.
Török Sándor:
Örök vasárnapon-
Hol volt, hol nem vo‘ ' 
Esti Magazin.
Nagy mesterek -  
világhírű
előadóművészek-

cok-

8.05
8.50

10.00
12.00

12.40
14.00

17.30
18.35 
20.00
20.35

21.40

D unántú li népdalok-
Slágermúzeum. 
Zenedélelőtt. .
Lakatos S á n d o r  n P 
zenekara játszik-
Tánczenei koktél- 
Kettőtől ötig.
A Rádió
kívánságműsora. 
Ötödik sebesség- 
Fél óra népzene. 
Sportvilág.
M á rk u s-k a b a ré .

A Rádió
K a b a ré sz ín h á z a
szeptemberi 
bemutatója. j
Kirándulás a span? 
popzenében.

22.26 A víg özvegy 
23.20 A tegnap slágereiíből
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■ -6 .50  Reggeli műsor. 
q L  Kíváncsiak műsora.
Q'_ A Két fehér galambnál, 

in f  és család.
J?-®3 Rádioszkóp.
J2-30 Vidám kedd.

*• 0 2  Karaván.
l'idK Nyári zenés intermezzo. 

•45 Magazin 2 0 0 0 .
1« nS ^ élk ozások .
18-02 Esti

19 4 s 'ÍIV n̂séghangverseny. 
Kenei miniatűrök.

23 oo £  6Ste egyÜtt’ ’ Hazai szerzők műveiből.
0 0  fis előtti pillanatok.

-04 .00  Éjszakai műsor.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

" Ja’ szeptember 4.

9  Reggeli műsor.
a ° 3  Rádióiskola.

Erős János. Kraljevié 
Marko halála. 
Nyelvművelés: Burék és 
bögre.

■3° Magyar nóták,

10 05 ^ árxdások-
¿enés műsor
turistáknak,

11 n-j nyaralúknak.
H 3 n ^ á^iótereíere.

Szlovén zenekarok
12 05 mŰsorából.

Kántor Ilona népdalokat 
énekel, Lévay Mátyás

12.30 ‘ár(0gatózlk- 
U n, Színes dallamok.
14 3 n főiskola.
15 0n Kirdetőműsor.

Hallottuk, láttuk.
15  •,,, délutáni híradó.

18 fin ^enei Pillanat. 
l9 oo Nyongykaláris.
19 3 o * híradó.

Az M-stúdióban készült
20 00 ! ! lvéteIekből.
2 1 nn 5 Iana áték a stúdióból.
2 3  Éstéről estére.
2 3  a- ^enei közjáték.
2 4  on íféü szerenád.

1 0 0  Hírek.

URH

1 3  3 q~ 9 ' 0 0  Zenedélelőtt.
Salamon Sándor és Heck 

aula magyar nótákat

16'30 Ó ,keL
uldonságok a Duna

18.05 K f b Ó 1
2 2  0o Készenlétben.
2 3  no f;Vszázadok zenéje.

^ádiódráma.

rntePoiYAi rAdió
,  M— WW— dP

Ü« Hí"k
15 oo !döszerű téma.
is 'i ,  KaUottuk, láttuk. .
15 jc °Polyai krónika.

A társult munka rádiója.

K E D D
SZEPTEMBER 4

Rozália napja

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

17.00 Tévéhíradó magyarul.
17.20 Műsorismertetés.
17.25 Tévéhíradó I.
17.45 Akarni, merni kell.

Gyermekműsor az újvidéki stúdióból.
18.15 Nyitott könyv.
18.45 A Szkopjei Televízió szórakoztató ze

nés műsora.
19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.27 Műsorismertetés.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Jelzések.

Az Újvidéki Televízió belpolitikai 
műsora.

20.45 Lottó.
20.50 Reklám.
20.55 A rossz hírű lány. 

H itchcock-film ciklus a zágrábi stúdi
óból.
I. rész.
Alicia Hubermant, egy elítélt ameri
kai náci lányát, szolgálatába fogadja 
az amerikai titkosszolgálat, és Devlin 
ügynökkel Rio de Janeiróba küldi az
zal a feladattal, hogy leplezzék le egy 
új náci csoportosulás tagjait. Felada
tukat végezve Alicia és Devlin egy
másba szeret, de érzéseiket feláldoz
zák hivatásukért...

22.35 Tévéhíradó III.
22.55 A szerdai műsorok ismertetése.

M ÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.50 Műsorismertetés.

M AGYAR TELEVÍZIÓ

Kedd, szeptember 4.

10.00
10.05

11.25
16.55

17.25

17.55
18.00
18.25

19.10
19.15
19.30
20.00

Tévétorna.
Mr. Jerico.
Angol film (1969).
Képújság.
A Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat.
11. rész: Fogságban.
A tartalmából: A háditerv ellopása kí
nos helyzet elé állította az ezredest. A 
tábornok kiadja a parancsot: a Tenkes 
kapitányát el kell fogni. 
Rallye-bajnokok.
NSZK filmsorozat.
3. rész: Shekhar Mehta.
Képújság.
Sakk-matt.
Dél-Alföldi Krónika.
A szegedi körzeti stúdió műsora. 
Tévétorna.
Esti mese.
Tv-híradó.
Az Onedin család.

17.00 A dél-moravai körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Csillagvizsgáló.

Népszerű tudományos film.
19.30 Tévéhíradó a szarajevói stúdióból.
20.00 Népzene a szarajevói stúdióból.
20.45 Reklám.
20.50 Emlékezés Vis szigetére.

A Zágrábi Televízió dokumentummű
sora.
II. rész.

21.35 Huszonnégy óra.
21.50 Osori zenei estek.

A Zágrábi Televízió komolyzenei mű-

; ÚJVIDÉKI TELEVÍZI
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16.55
17.00
17.25
17.45

18.15
18.45

19.15
19.25
19.30
19.55 
20.00

20.45
20.55

22.30
22.50

Műsorismertetés magyarul. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Akarni, merni kell.
Gyermekműsor szerbhorvát nyelven. 
Irodalmi műsor szerbhorvátul. 
Hangverseny az újvidéki Zsinagógá
ban.
A szlovén oktett.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Jelzések.
Belpolitikai műsor szerbhorvát nyelven. 
Lottó.
A rossz hírű lány.
Amerikai játékfilm a belgrádi stúdió
ból.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul. 
Műsorzárás szerbhorvát nyelven.

Angol tévéfilmsorozat.
1. rész: Amikor jönnek a bajok.
A tartalmából: A dél-amerikai ország
ban -  ahol James öt éve dolgozik a Bai- 
nes kikötő üzembe állításán -  a kor
mányváltozás tönkreteszi Onedint. Az 
időközben „üzletemberré” vált James- 
ben a Baines kapitánnyal való közös 
út vágyat ébreszt korábbi életmódja 
után. A „visszatérésre” nem várt ese
mények kényszerítik...

20.55 Stúdió 84.
21.55 Az ember felelőssége a mai világban.
22.50 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

17.40 X X . Nyári Úttörő Olimpia.
18.40 Képújság.
18.45 Periszkóp.

A Külpolitikai Szerkesztőség katona- 
politikai műsora.

19.15 Szelíd óriások.
NSZK ismeretterjesztő film.

20.00 Mi és a számítógép.
21.00 Zenés nyári esték.
21.35 Tv-híradó.
22.00 Vajúdás.

Brazil tévéfilm.
22.35 Képújság.

I  SZABADKAI R Á D IÓ
12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Ki tudja, hogy 

szeptemberben.
Magyar nóták 
csárdások.

13.00 Hírek.
13.05 Munkaszervezeteink 

életéből.
Közben 14.00: Hírek.

15.00 Délutáni híradó.
15.30 Hírek, információk.
16.00 Híradó.
16.30 Szabadka jelene. 

Kontaktműsor.
18.30 Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8 .00-12 .00  Dallamról 
dallamra.

19 .00 -24 .00  Szórakoztató 
zene.

KOSSUTH R Á D IÓ

8.25 Operarészletek.
9.00 A hét zeneműve.

Kodály: Szimfónia.
10.35 Katonadalok.
10.50 A Budapest vonósnégyes 

játszik.
11.39 Gösta Berlíng.

Selma Lagerlöf 
regényének epizódja.

13.00 A Rádió Dalszínháza. 
Legénybúcsú.
Részletek Oscar Strauss 
operettjéből.

14.24 Budai Ilona népdalokat 
énekel.

14.40 É lő világirodalom. 
N agy-Britannia.
William Golding.

15.28 Sziriusz és a Rettenetes 
Vendég...

17.45 A Szabó család.
18.15 Hol volt, hol nem volt. ..
2 0 . 2 1  Évszázadok

mesterművei.
21.15 Az élet oly rövid. 

Moldova György 
hangjátéka.

22.30 Régi híres énekesek 
műsorából.

23.00 A dzsessz világa.

jrrnffwrwwiifff(w iH i4irwww*

PETŐFI RÁDIÓ

8.35 Társalgó.
10.00 Zenedélelőtt.
12.35 Melódiakoktél.
13.25 Látószög.
14.00 Operaslágerek.
14.35 Tánczenei koktél.
15.20 Könyvrő 1 - könyvért.
16.35 Csúcsforgalom.
18.4.7 Barangolás régi

hanglemezek között.
19.10 Kiss Károly nótákat 

énekel.
19.35 Csak fiataloknak!
20.35 Magyar anekdotakincs. 
21.37 Népdalkörök pódiuma. 
22.02 A Magyar Rádió

Karinthy Színpada.
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II

B E L G R Á D I R Á D IÓ

4.00
6.50
9.02
9,30

10.03
12.30
13.02 
15.45 
16.15
18.02

19.45
20.00
21.02
22.20

23.20
23.45
00.05

-6 .5 0  Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora,
A Két fehér galambnál. 
Otthon és család. 
Rádioszkóp.
Gyerekek beszélnek. 
Karaván.
Magazin 2000. 
Találkozások.
Esti
kívánsághangverseny. 
Zenei miniatűrök. 
Vidám falu.
Gyöngy kaláris. 
Jugoszláv szórakoztató 
esztrád.
Hazai szerzők műveiből. 
Éjfél előtti pillanatok. 
-04.00 Éjszakai műsor.

ÚJVIDÉKI R Á D IÓ
M M K W IH P

5.00-
9.03
9.30

10.05

10.30

11.03
11.30 
12.05
12.30
14.03
14.30 
15.00

15.30 
16.03
18.30 
19.00
19.30

-8.00 Reggeli műsor. 
Iskolarádió.
Színes magyar népi 
muzsika.
Irodalmi műsor
középiskolásoknak.
Zenés műsor
turistáknak,
nyaralóknak.
Rádióterefere.
Szmetana opuszából. 
Szénási Károly hegedül. 
Színes dallamok. 
Rádióiskola.
Hirdető.
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó.
Barokk operaáriák. 
Könnyűzene.
Az operettek világában. 
Esti híradó.
Operaházak és
hangversenytermek
műsorából.

21.00 Estéről estére. 
23.05 Zenei közjáték. 
23.45 Éjféli szerenád.
24.00  Hírek.

URH

8 . 0 0 -

13.00
13.30

16.30
17.30

18.05
22.00
23.00

23.30

-9.00 Zenedélélőtt.
A zene szárnyán. 
Magyar népdalok 
zenekari 
feldolgozásban.
Dzsessz, dzsessz! 
Belgrádi zeneszerzők 
alkotásaiból.
Horizont.
Évszázadok zenéje. 
Elmélet, vita, gyakorlat. 
Balázs Attila: Amerikai 
útinapló. 3. rész. 
Noktumo ritmusban.

M M n am as

TOPOLYAI R Á D IÓ

14.00  Műsorbejelentő.
14,10 Művelődés.
15.00 Hallottuk, láttuk.
15.12 Topolyai krónika.
15.25 Társult munka rádiója. 
15.55 Randevú.

I I S Z E R D A

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

17.00
17.20
17.25
17.45

18.15

18.45

19.15
19.20
19.2X
19.30
19.55
20.00

22.30

Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
Az év leghosszabb napja.
Dán tévédráma gyermekek részére, a 
belgrádi stúdióból.
Életre való jogosultság.
Világosság és sötétség között. Az Új
vidéki Televízió ismeretterjesztő mű
sora.
Zenebarátok.
A Zágrábi Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.
Filmoszkóp.
Variola vera. Hazai játékfilm az új
vidéki stúdióból.
Tévéhíradó III.

M ÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
17.00 A Morava menti körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 A Zágrábi Televízió honvédelmi mű

sora.
19.30 Tévéhíradó a ljubljanai stúdióból.
20.00 Esztrád szerda.
21.05 Huszonnégy óra.
21.20 Kosovói zenei napok.

A PriStínai Televízió zenés műsora.

MAGYAR TELEVÍZIÓ
""S

MAGYAR TELEVÍZIÓ

10.00 Tévétoma.
10.05 Delta.
10.30 A hallgatag férfi.

NDK tévéfilm.
A tartalmából: A büntetett előélet 
még akkor is megnehezíti a tisztes
séges, értelmes életbe történő beillesz
kedést, ha valaki jó szándékkal keresi 
az ú tjá t...

11.55 Képújság.
16J25 Légy az apukám.

Jugoszláv film.
A tartalmából: SiniSa nehezen leli 
meg helyét a világban: 38 éves korára 
nincs lakása, se rendes állása, se fele
sége. A szomszéd kisfiúnak viszont 
van csinos mamája: a lakásuk is szép 
-  neki viszont apukára lenne szüksé
g e ...
Szereplők: Ljubiáa Samardáic, Mile- 
na Dravié, Nikola Kojo.

17.45 Hatvanon túl.
A szegedi körzeti stúdió műsora.

18.05 Képújság.
18.15 Jövendómondó.

Riportműsor. 1. rész.

SZEPTEMBER 5
Viktor napja

% ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ

16.55
17.00
17.25
17.45

18.15

18.45

19.15
19.25
19.30
20.00

22.30
22.50

Műsorismertetés magyarul. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Az év leghosszabb napja. Dán tévé
dráma.
A Belgrádi Televízió gyermekműsora. 
Jog az életre: Világosság és sötétség 
között.
Ismeretterjesztő műsor szerbhorvát 
nyelven.
Minden nőnek, aki gyermeket vár, 
leghőbb vágya (és joga is egyúttal), 
hogy egészséges csecsemőt szüljön. 
Teatar: Romén, II. rész. 
a moszkvai cigányegyüttes belgrádi 
fellépésének közvetítése felvételről. 
Szólisták: Nikolaj Szlicsenko, Szvet
lána Janko-vszkaja, Mihail Ivanov, 
Raisza Dement, Borisz Vaszilevszkij. 
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó n . magyarul.
Filmoszkóp: Variola Vera, hazai já 
tékfilm.
Ez a filmalkotás igaz történetek alap
ján készült, s számos hazai és külföldi 
elismerésben részesült. Az 1982-es 
Pulai filmfesztiválon Aranyarénát 
kapott a maszkokért, a velencei nem
zetközi fesztiválon pedig forgató- 
könyvéért és rendezéséért a Grand 
Prix díjat nyerte el.
A műsorban vendégként fellép a film 
rendezője, Gorán Markovié. 
Tévéhíradó II. szerbhorvátul. 
Műsorzárás szerbhorvát nyelven.

18.50
19.10
19.15

19.30
20.00
20.45

21.15

21.50

22.40

A Közönségszolgálat tájékoztatója. 
Tévétorna.
Esti mese.
Az úszólecke. Lengyel bábfilm. 
Tv-híradó.
Jogi esetek.
Szeverevetlevek...
Szűcs Judit műsora.
Unokáink sem fogják látn i...  
avagy: Városvédő Pállasz Athéné ke
zéből időnként ellopják a lándzsát. 
Magyar antifasiszták Európában. 
Dokumentumfilm.
Belgium.
Tv híradó.

M ÁSODIK M ŰSOR

18.45
18.50-
18.55
19.20
19.30
20.05

20.25

21.40
22.00
22.15

22.45

Képújság.
-22.45 Bolgár est.
Bűvészek.
Kisváros a hegyek között. 1 

A Fekete-tenger élővilága.
A Külpolitikai Szerkesztőség össze
állítása Bulgáriáról.
Aszpahar kán.
Bolgár film (1981).
Balcsik.
A preszlávi aranykíncsek.
Vladimír Dimitrov, a mester.
A bolgár festészet kiemelkedő alakjá
ról készült a dokumentumfilm. 
Képújság.

SZABADKAI RÁ D IÓ

12.00
12.05
12.30

13.00
13.05

15.00 
15.30
16.00 
17.00

18.30

Hírek.
Hirdető. *
Népdalok és népies 
műdalok.
Hírek.
Szerdán k u ltú ra .
Közben 14.00: Hírek- 
Délutáni híradó. 
Hírek, in fo r m á c ió k .

Híradó.
Találkozások és 
vélemények. 
Művelődési műsor. 
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8 .00-12 .00  D allam ról 
dallam ra. 

19 .00-24 .00  Szórakoztató

.KOSSUTH R Á D IÓ _

K O SSU TH  RÁDIÓ

9.06
9.47

10.05

13.30
15.05

16.15

16.39

18.16
18.30 
19.15
22.30 
22.53

Népdalcsokor.
Tarka mese, kis mese- 
A képzelet varázslói3  

Epizódok Verne 
életéből.
A Gyermekrádió
műsora.
Dzsesszmelódiák.
A h á ro m  testő r. 
Alexandre D um as  
regényének 
rá d ió v á lto z a ta , I- reS.
Csajkovszkij: H attyu 
tava -  balettszvit. 
Ferencz Éva
népdalfelvételeiből.

von-''Hol volt, hol nem
Esti Magazin. „
Gondolat.
Madrigálok.
Emlékezetes
hangversenyek

8.35

9.30

10.00
12.05

12.35
15.13

Idősebbek 
hullámhosszán. 
Dallamok, emléke*-^  
Zentai Anna és R3 
Róbert
operettkettősöket
énekel.
Zenedélelőtt. 
Cigánydalok, 
csárdások.
Tánczenei koktél- 
Slágermúzeum.

16.02 Tóbiás mester.
Történetek Mátyó* 
királyról. á/ '

17.10 „ P a f f ,  a  bűvőr sár» 
Részletek a 100 F® 
Celsius együttes új 
nagylemezéről- 

19.45 A V’Moto Rock égi 
felvételeiből.

21.25 Kapcsoljuk a 6 -oS 
stúdiót.

23.20 A cigánybáró.
Részletek J .  Straú«8 

operettjéből.



belgrádi rádió
. . 's.

■ *0-6,50 Reggeli műsor.
® Kíváncsiak műsora, 

q ,  A Két fehér galambnál, 
in Otthon és család.
?-°3 Rádiószkóp.
2-30 Mínusz 16.

Gyermekműsor.
15 3 Karaván-
15 zenés intermezzo.

Magazin 2 0 0 0 . 
la no találkozások. 
l8'°2 Esti
¡n . ^ívánsághangr’erseny.
20 nn Zenei m m ia tű rök ' 

0 Peraszínpadokról. 
j?'®? Rádiódrám a.

A zeneirodalom
00  ns VáloSatott műveiből. 

-04.00 Éjszakai műsor.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

9 ni ® Reggeli műsor. 
•u3 Rádióiskola.

A m indenkori 
9 an f  im fánia.

Magyar nóták a 
Magyar Rádió 
szólistáinak 

10 oá !.löadásában.
0 z enés m űsor 

l i s t á k n a k ,
U.03 S y a r a l6 k n a k - 
U 3ft Rádióterefere.

R eethoven:

12.05 I »1 szimfónia.
1 2 -3 0  c  agyar ndPl muzsika. 
14 nn zínes dallamok.
H 30 ^ d'óiskola.
5.0n Clrdetömúsor-15 0n L lrdetöműsor. 

l5 .3 o «R ó ttu k , láttuk.
16 qj Rullus Keőn muzsikál.16.03 Tj- s Keén 11
17.20 , onn-vűzene.
18 4 c , ,enei Pillanat..

, i5  Vass Lajos
19 rin B,éPdalfeldolgozásaiból.
19.30 o SU híradó'
20 oo f zdrak°ztató zene.
2o'io m rai tízP«e.

R*chard Strauss:
2 1 „ Rgy hősi élet.
23.05 *  érő1 estére- 

' Zenei közjáték.

R&u

 ̂0
l 3 , o " 00 Zenedélelőtt.
I3 . 3 0  t  Zene szárnyán. 

Rácz r- Ferenc magyar 
Iákat és csárdásokat 

!«.3o Énekel.
18 ne 5 u ~rock.Á 05 R:  *WK-

2̂ . 0 0  2 arangolások.
2 3 . 0 0  pÁSzózadpk zenéje.2 3 .0 o pl ”*'QzaaPK zenéje.

rjinvélet, vita, gyakorlat. 
G  Rehák László: 

autonóm Vajdaság 
■’nt valós közösség.

2; rész.

B olyai rád,ó
"Tftlin—  ....

n
I

73.0qJ Álásovbejelentő. 
l5.12 í?all°ttuk, láttuk. 
5 25 Á0polyai krónika.

■*4 T-1 ) -fCll/LLiJV.
15 25 f  POlyai k rónika.
l5.5s p azdasági kistükör.

CSÜ TÖ R TÖ K
«  v .  <  „  r a n  vr& gm m ism m i
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15.10
15.30
15.35
15.55
16.25

18.15

18.45
19.15
19.20
19.27
19.30
19.55

Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
A Priátinai Televízió gyermekműsora. 
Éeljezniöar-Radniéki. 
Labdarúgócsapatok bajnoki mérkő
zése.
Tévémozaik.
Az Újvidéki Televízió tudományos 
műsora.
Zenészportré.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.

20.00 Politikai magazin.
A Szarajevói Televízió belpolitikai 
műsora.

21.05 Színház a családban.
A Belgrádi Televízió tévéfilmsorozata 
I. rész.
Isten hozott, Anna!

22.05 Tévéhíradó III.

M ÁSODIK MÚSOK

16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A timoki körzet krónikája. '
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Az Újvidéki Televízió ifjúsági műsora.
19.30 Tévéhíradó a titogradi stúdióból.
20.00 Irodalmi est.

MAGYAR TELEVÍZIÓ
IMtaWKIM

10.00
10.05

11.40
16.30

17.00

17.40
17.45
18.10

19.05
19.30

Tévétorna.
Bátor emberek.
Szovjet film.
A film főhőse Vászja, a legvakmerőbb 
lovas, aki beáll a partizánok közé és 
hihetetlenebbnél hihetetlenebb hős
tetteket hajt végre hazájáért, honfi
társaiért ...
Képújság.
A Tenkes kapitánya.
Ifjúsági kalandfilmsorozat.
12. rész: Nincs kegyelem.
Á tartalomból: A siklósi vár foglya 
nem árulja el a kurucok búvóhelyét. 
Buga Jakabék megtalálják a várba ve
zető titkos alagutat...
Tanévnyitó az Iskolatelevízióban. 
Tájékoztatás az Iskolatelevízió új 
műsorairól, törekvéseiről.
Képújság.
Télesport.
Milyen partnerek vagyunk?
A Szovjetunióban,
Tévétorna.
Esti mese.
Árvuska nevelőmamát kap. Magyar 
kisfilm.

19.30 Tv-híradó.
20.00 Operett -  Helsinki -  Operett.

SZEPTEMBER 6
Zakariás napja

Charlie nagynénje.
A rijekai Iván Zajc Népszínház olasz 

drámai csoportjának bemutatója, fel
vételről.

21.55 Hoszonnégy óra.
22.00 A pénteki műsorok ismertetése.

j ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
15.10
15.15
15.35
15.55

16.25

18.15

18.45
19.15
19.25
19.30
20.00

21.35
21.55

22.20

Műsorismertetés magyarul. 
Tévéhíradó I. magyarul.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Az ötlábú nyúl.
A PriStinai Televízió gyermekműsora. 
Éelezniéar -Radniéki.
A labdarúgó-bajnokság közvetítése 
magyarul.
Tévémozaik.
Tudományos műsor.
Zenészportré.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Boldogság az udvarházban.
NDK játékfilm.
Ez az a híres szamár, amely nem tu
dott dönteni, hogy a két nyaláb szé
na közül melyiket egye meg, s végül 
is éhenpusztult. A filmben a „szamár” 
ezúttal Kari Erp könyvtáros, egy kö
zépkorú férfi, aki nem tud választani: 
felesége, vagy fiatal szeretője mellett 
m aradjon-e...
Tévéhíradó II. szerbhorvátul. 
Komputer az én iskolatársam. 
Népszerű-tudományos film szerbhor
vát nyelven.
A pénteki műsorok ismertetése szerb- 
horvát nyelven.

Gálahangverseny a Finnlandia palo
tából.

21.05 A hét műtárgya.
21.10 Panoráma.

A Külpolitikai Szerkesztőség világ- 
politikai magazinja.

22.15 „A reményhez”.
Csokonay Vitéz Mihály 

22.55 Tv-híradó.

MÁSODIK MŰSOR

18.20 Képújság.
18.25 Fabula.

A tévedés.
19.15 Ecranul Nostru.

A szegedi körzeti stúdió römán nyel
vű nemzetiségi műsora.

19.35 Nyolcmillió barát, avagy amerikai és 
a ló.
Francia rövidfilm.

20.00 Aszparuh kán.
Bolgár filmsorozat.
2. rész: A népvándorlás.

21.35 Tv-híradó.
21.55 Ludus Danielis.

Misztériumjáték a XII. századból.
A beauvais-i egyházi iskola teológu
sai írták és adták elő 1140. Közre
működők: A Clemencic Consort és a 
párizsi Campagnol Színház művészei. 
Rendező: José Montes-Baquer.

22.55 Képújság.

7
SZABADKAI R Á D IÓ

vm m
12.00
12.05
12.30

13.00
13.05

15.00
15.30
16.00 
17.00
18.30

Hírek.
Hirdető.
Vigyázz, mert szúr a 
rózsa ága.
Hírek.
Hétköznapok.
Közben 14.00: Hírek. 
Délutáni híradó. 
Hírek, információk. 
Híradó.
A nap témája. 
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8 .00-12 .00  Dallamról 
dallamra.

19 .00 -24 .00  Szórakoztató
zene.

KOSSUTH R Á D IÓ

8 .2 5
8.59

10.05

11.39

13.00

13.45

14.15

15.05

15.15
16.14

17.46
18.15

19.15

19.57
20.40

Verbunkosok, nóták. 
Massenet:
A navarrai lány. 
Kétfelvonásos opera.
A képzelet varázslója. 
Epizódok Verne 
életéből.
Gösta Berling.
Selma Lagerlöf 
regényének epizódja. 
Csengery Adrienné 
dalfelvételeiből. 
Világirodalmi 
könyvszemle.
Daloló, muzsikáló 
tájak.
Hegyalja.
Kocsis István: 
Széchenyi István. j r
Monodráma.
Zenekari muzsika. :
A lusta kis rigó. :
Pápa Relli 
mesejátéka.
Kodály: Szim fónia.
Hol volt, hol nem 
vo lt...
Mandulaág.
Emil Manov 
rádiójátéka.
Nótaest.
Bolgár előadóművészek 
felvételeiből.

PETŐ FI R Á D IÓ
t w ih i i í i i» —  1 W im uM  minin

17.30

10.00 Zenedélelött. '
12.35 Nemzetiségeink 

zenéjéből.
13.20 Éneklő Ifjúság.
16.35 Idősebbek 

hullámhosszán. 
Dallamok, emlékek. 
Tanakodó.
Idegen nyelv (nem) 
tudásunkról.
Hétvégi Panoráma. 
Tudósítás a varsói 
öttusa versenyről.

19.55 Slágerlista.
Emberek és szerepek. 
N osztalgiahullám. 
Sonny és Cher. 
Népdalok, néptáncok.

18.35
19.35

20.35
22.00

23.20
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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 .0 0  Reggeli műsor. 
Kíváncsiak műsora.
A Két fehér galambnál. 
Otthon és család. 
Rádioszkóp.
Déli olvasókör. 
Karaván.
Nyári zenei intermezzo. 
Magazin 2000. 
Találkozások.
Esti
kívánsághangverseny. 
Zenei miniatűrök.
Ma este együtt.
Éjfél előtti pillanatok. 
-04.00 A hétvége éjfélkor 
kezdődik.

ÚJVIDÉKI R Á D IÓ

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  
23.05 
23.45
24.00

-8.00 Reggeli műsor. 
Rádióiskola.
¿um  berak.
A haditengerészet.
Barangolás
zeneországban.
Zenés műsor 
turistáknak, 
nyaralóknak. 
Rádióterefere.
Fransis Poulenc: Glória. 
Boross István magyar 
nótákat énekel.
Színes dallamok. 
Rádióiskola. 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Délutáni híradó. 
Szivárvány.
A Rádió heti magazinja. 
Zenei pillanat.
Durindó.
Magyar népi muzsika. 
Esti híradó.
Péntek van.
Estéről estére.
Zenei közjáték.
Éjféli szerenád.
Hírek.

URH

8 . 0 0 -

13.00
13.30
16.30
17.05
18.05
22.00 
23.00 
23.20

23.30

-9.00 Zenedéleíőtt.
A zene szárnyán. 
Magyar népballadák. 
Zenei kaland.
Délutáni hangverseny. 
Rivalda.
Évszázadok zenéje. 
Könyvek, írók, emberek.
Mirko Molnár 
gordonkázik.
Nokturno ritmusban.

a é H M M

TOPOLYAI R Á D IÓ

14.00 Műsorbejelentő.
14.10 Időszerű téma.
15.00 Hallottuk, láttuk.
15.12 Topolyai krónika.
15.25 A társult munka rádiója. 
15.55 Randevú.

L _  p é n t e k

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
17.00
17.20
17.25
17.45
18.15

18.45

19.15
19.20
19.27
19.30
19.55

Tévéhíradó magyarul. 
Műsorismertetés.
Tévéhíradó I.
A Szkopjei Televízió gyermekműsora. 
Az Újvidéki Televízió művelődési mű
sora.
A Priátinai Televízió szórakoztató ze
nés műsora.
Rajzfilm.
Reklám.
Műsorismertetés.
Tévéhíradó II.
Reklám.

20.00 Nőrokonom, Ráhel,
Angol filmsorozat I. rész.
A fiatal Philip árva gyerekként nevel
kedik fel rokonánál Angliában. Az 
idős rokon betegsége során Itáliába 
megy gyógykezeltetni magát. Itt isme
ri meg Ráhelt és feleségül veszi...  

21.50 Tévéhíradó Hl.
22.05 Pénteken huszonkettőkor.

A Belgrádi Televízió művelődési ma
gazinja.

23.35 A szombati műsorok ismertetése.

M ÁSODIK MŰSOR

16.20 Tévéhíradó albán nyelven.
16.35 Tévéhíradó a priátinai stúdióból, 

szerbhorvátul.
16.55 Műsorismertetés.
17.00 A Duna menti körzet krónikája.
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Diagnózis.

A Belgrádi Televízió tudományos mű-

MAGYAR TELEVÍZIÓ

Péntek, szeptember 7.

10.00
10.05

11.05

11.40
16.50

17.20

17.50
18.00

19.10
19.15

19.30
20.00

Tévétoma.
Olivér Messiaen és a madarak. 
Francia film.
Egy úr az űrből.
Amerikai filmsorozat.
Képújság.
Musztánlegenda.
Tévéfilm.
A „Kincskereső" televíziós különki
adása.
„Pótolni a családot. . . ”
A Reflektor Szerkesztőség műsora. 
Képújság.
Ablak.
Műsorvezető: Déri János.
Tévétorna.
Esti mese.
Egérkisasszony és a sütemény. Francia 
rajzfilm.
Tv-híradó.
Megbízható úriember.
Tévéfilm.
Szobotka Tibor regényéből a forgató- 
könyvet írta: Málnay Levente.

SZEPTEMBER 7
Regina papja

19.30
19.55
20.00

20.45
21.00

21.45
21.50

23.30

Tévéhíradó a priátinai stúdióból. 
Műsorismertetés.
Akkor beszélsz, amikor a szó szük
ségtelen.
A Belgrádi Televízió zenés műsora, 
amely bemutatja az idei fiatal díj
nyertes zenészeket.
Rendező: Milica Dragié.
Huszonnégy óra.
Nézőpont.
A Szarajevói Televízió dokumentum- 
műsora.
Reklám.
Első számú ellenség.
Jam es Cagney-film sorozat, I. rész.
A szombati műsorok isemrtetése.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
16.35
16.55

17.00
17.25
17.45
18.15

18.45
19.15
19.25
19.30
20.00

21.00

21.50
22.10

Műsorismertetés magyarul. 
Műsorkalauz szerbhorvát és magyar 
nyelven.
Tévéhíradó I. magyarul.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul. 
Gyermekműsor a belgrádi stúdióból. 
Tudni akarjuk.
Ismeretterjesztő műsor.
A Priátinai Televízió zenés műsora. 
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Nőrokonom, Ráhel.
Angol sorozatfilm, I. rész.
Megérni a .100. évfordulót.
A Zágrábi Televízió szórakoztató-ze
nés műsora.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
A szombati műsorok ismertetése szerb
horvátul.

Szereplők: Lola -  Viola Schweizer, 
Gróf -  Darvas Iván, Miss Higgins -  Tí
már Éva, Mm. Higgins -  Lontay Mar
git és még sokan mások.

21.35 A fele sem igaz.
Vetélkedőműsor.

22.05 Csingiz Ajtmatov-sorozat.
A piros alma.
Szovjet film (1975).

23.25 Tv-híradó..

M ÁSODIK MŰSOR

18.15
18.20

18.45

19.00
19.30

20.00

20.50
21.10

21.30

23.20

Képújság.
Egy kis kirándulás.
Lengyel kisjátékfilmsorozat.
1. rész: Jó dolog a nagymama. 
Az állatok nyomában.
Francia filmsorozat.
7. rész: Mint a pók a fonalán. 
Ablak.
Betekintés a természtbe. 
Csehszlovák rövidfilm. 
Gondolkodó.
Tudományos magazin. 
Tv-híradó.
A hajnali harmat országa. 
Koreai rövidfilm.
Aszparuh kán.
Bolgár filmsorozat.
3. rész: Föld örökre.
Képújság.

SZABADKAI RÁ D IÓ

12.00
12.05 
12.30 
13.00
13.05

15.00
15.30
16.00
16.30
18.30

Hírek. .
Hirdető.
Csárdásról c s á r d á s r a -

Hírek.
Zenés hétvége.
Kívánságdalok. Közbe
14.00: Hírek. 
Délutáni híradó.
Hírek, in fo r m á c ió k .

Híradó.
Víkendműsor.
Szívritmusban.

HÁRMAS STÚDIÓ

8 .00-12 .00  D allam ról 
dallam ra. 

19.00-24 .00  Szórakoztató

KOSSUTH RÁ D IÓ

9.03 ,  vitte-

9.33

10.05

11.00

zsik3’

12.45

13.54
15.05

16.00

17.30

Tél hozta, tavasz 
Ajándék.
Sásdi Sándor 
novelláinak 
rádióváltozata. 
Csip-csip csóka. 
Óvodások műsora 
Ady Endre és a mű»

• II. rész. _
Ismeretlen ismerős»
A süket levente és 
tá rsa i... . r ászlő
Lőrincz Miklós és L 
Miklós írásainak, 
bohózatainak 
rádióváltozata. 
Hétvégi Panoráma- 
Ajánlóműsor sok 
muzsikával (isim)
V illa-Lobos-művek-

A három testőr 
Alexandre Dumas 
regényének <s2.
rádióváltozata, H- g
Változatok egy t®1” 
és öt szóra a Katon 
József Színház 
előadásában. t̂oji

18.15
18.30
19.35

Kovács Béla klarin 
játszik.
Hol volt, hol nem 
Esti Magazin. 
Úton.
Húszas stúdió 
Amerikában.
    ..

PETŐ FI R Á D IÓ

8.05
8.42
9.31

10.00
11.35
12.40 
13.15 
14.00 
15.45
18.35
19.40
20.35

21.35

B o lg á l  n é p i  d a » 3" £ )  
Slágermúzeum 0 
Intermikrofon. 
Szomszédolás -  s°
zenével.
Zenedéleíőtt. 
Tánczenei koktél- 
Népi muzsika.
Nyolc rádió ny°^Óra- 
Dallamról -  dada .ejt)ál' 
Bob Marley íelvé^1
Popzene sztereóba
Régi nóta, híres n° 
Sokféle -  a bolgár 
irodalomból. .
A Shadows együtt
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A ROBOTOK
VILÁGA

A robot mindenkinek mást és mást jelent: a háziasszonynak az italokat és ételeket fel
szolgáló „pincérgépet”; a gyermekeknek egy új, izgalmas játszótársat; a regényíróknak 
olyan mesterséges élőlényt, „aki” okos, erős és ügyes segítőtársa az embernek; az 
orvosnak eszményi nővért, aki napi huszonnégy órában ellátja a beteget, s ha kell orvost 
hív hozzá; a pilótának a robotpilótát jelenti, amely megkíméli őt a rutinrepülés fáradságától, 
önállóan navigál, tartja az irányt és a magasságot; a mérnök számára pedig a hatékony 
automatizálásnak legfontosabb eszközét.

ókorban a görögök vízórái, Heron temp- 
iomajtónyitó szerkezete és más csodák bá- 

rriei • rnu âtba eitettók nézőiket, s olykor félelem- 
szá Par0sul, cs°óálattal töltötték el őket. A XVi-XVII. 
rnu Zâ an ógyes órásmesterek olyan mechaniz- 
az S?„atszerkesz,edek’ amelyek megjelenésükben 

0lényekre hasonlí*ottak, s a megformált alak 
o l v a h  mozdulatát utánozták. A szemlélőben
lénv^ ^°maS* kel,etíek. mintha valóságos élő- 
azo h Volnanak- Ezek a géplények -  androidok -  
zetp1 an ,,csak játékok voltak. A felhúzós szerke- 
sonl • automatak és 32 emberhez, állathoz ha- 
XVli? mechanizmusok népszerűsége a
száz a században is folytatódott, s a XX.
fák an a mechanikus működésű játékautoma- 
na a 9yermekek és a felnőttek körében egyaránt 

y°n  kedveltek voltak, és azok ma is.

e z androidok és későbbi társaik megtanították az 
ed arra, hogy miként utánozhatok bonyolult 

a|, z9asok, miként valósíthatók meg azok egyszerű 
a atelemekkel. Az androidoknak -  ha így nézzük 

olgot -  nagy szerepük volt a technika fejlő- 
Utá ^  ^ orunkban az élőlények mozdulatait 

nzó eszköz nemcsak játék, sőt elsősorban nem
játék; a mechanizmust elektronikus eszközökkelruh- iái ii ii nuai cntnun

azva fel előállt az ipari robot.

¿ 9 a a rabot szó 1921-ből való, s a kiváló cseh 
fgjj0 ’ ^ arel öapektől származik. Az ő művében a 
tlg °  ° k °iyan lények, amelyek munkát végeznek, 
az j ®?ndo'kodnl nem tudnak. A köznyelv ettől 
mr.v- k®zdve robotnak nevez minden önállóan
triaf J mdszaki rendszert a legegyszerűbb autó
ik ig  3 korszerű elektronikus irányítórendsze-

Három nemzedék
robot -  a mai fogalmaink szerint -  olyan 
eszköz, amely az embert munkájában (fo

kotok ^ nt 3 f 'zikai munkájában) helyettesíti. A ro-
t6||jQ ,, e'ektranikus logikájuk van, (olykor ,,in- 
de e6nS eszközök), s jobbára gyakran változó, 
A ^Uyhangú műveletek elvégzésére alkalmasak. 
sonii(U tt3el' robotember elképzeléséhez alig ha- 
CSüDanak: nem emberszabású alakok, hanem 
rnák a,n 32 emberi mozdulatokat -  tevékenységfor-

* a t -    i _utánozzák. A robotnak van „keze,rrieg k . ,,
arJa,” de ezek csak tevékenységükben

1984,

hasonlítanak az ember kezéhez és karjához, 
hiszen rendszerint egy hegesztőfejben, festékszóró 
pisztolyban vagy egyéb eszközben végződnek. 
A robotok mozgása programozható, s a velük a 
programba rögzített műveletek számtalanszor 
megismétethetők. Általában pontosabb, jobb mi
nőségű munkát végeznek mint az ember, s folya
matosan naponta 24 órán át üzemeltethetők.

Az első nemzedékbeli robotoknak nem volt sem
miféle kapcsolatuk a külvilággal, mert nem vol
tak érzékelőik. Ez különösen a munkadarabnak 
az elhelyezésekor és rögzítésekor okozott gon
dot. Évtizedünkben megjelentek a második nem
zedékbeli robotok. Ezek, érzékelőik révén -  és a 
mikroelektronika legújabb eredményeinek jóvoltá
ból -  már kommunikálhatnak környezetükkel. Az 
érzékelőtől érkező jeleket az általában több pro
cesszoros rendszerek dolgozzák fel. Az ilyen esz
közök mozgása „kifinomult” : a műveleteket a min
denkori körülményeket figyelembe véve hajtják 
végre, vagyis bizonyos mértékig alkalmazkodnak 
a környezet változásaihoz.

Nos, van robot, amelyik „lá t” : „szemeivel” le
tapogatja a munkadarabot, s annak számszerű
sített -  digitális -  képét összehasonlítja a me
móriájában tárolt képpel. Ennek eredményeként 
felismeri a tárgyakat, s azok méretének, alakjának 
és helyzetének megfelelően végzi a munkát. Más 
robotok „hallanak” , s megértik a szóbeli utasí
tásokat: például a Ford gyár alkatrészraktárában 
emberi hanggal vezérelt szállítószalag-rendszer 
működik. Az Egyesült Államokban mesterséges 
„bőrt" fejlesztettek ki. Az ilyen „bőrbe”  bújtatott 
robot -  megérintve a tárgyat -  annak felületi 
tulajdonságaiból szerez információt (az elektronikus 
érzékelő jeleit mikroprocesszor dolgozza fel és 
értékeli ki. A robot érzékelői nem csupán az ember 
érzékszerveinek a feladatát vállalhatják fel maguk
ra, felfoghatnak olyan jelzéseket is, amelyeket az 
ember nem képes érzékelni (például az infravörös, 
ibolyántúli és radioaktív sugárzást, s meghallhatják 
az ultrahangot is.)

A jövő harmadik nemzedékbeli robotjai bonyolult, 
összetett feladatokat is elláthatnak majd. Ezek 
környezetükből érzékelőikkel összegyűjtik az ada
tokat (információkat) logikájukkal feldolgozzák 
azokat, és -  ez a legfőbb jellemzőjük -  önálló dönté
seket hoznak. így bonyolult folyamatokban cse
lekvőén vehetnek részt, vagyis alapjaiban alakít
hatják át az üzemek mai termelési rendjét.

A haszna 
felbecsülhetetlen!

/7\ robot az egyh: 
/ Z i \  fizikai munka 

u  U  bért. Mert miéi

robot az egyhangú, a veszélyes és nehéz 
i alól felszabadíthatja az em- 

t  miért is ne készíthetnék például 
olyan robotot, amely több tonnás munkadarabo
kat mozgatna, meg olyanokat, amelyek az ember 
számára túlságosan magas vagy alacsony hőmér
sékleten, avagy veszélyes környezetben dolgoz
nának. Arról, hogy mindez az iparilag fejlett or
szágokban mikor és milyen ütemben válik valóra, 
megoszlanak a vélemények. Az egyik legnagyobb 
amerikai robotgyártó cég, az UNIMATE, úgy véli, 
hogy Nyugaton 2000-ig a fizikai munkahelyeknek 
legföljebb 5 százalékát töltik be robotokkal. Má
sok szerint az ezredfordulón a fizikai munka 65-70 
százalékán robotok és automata gépek dolgoz
nak. Ez utóbbi vélemény alighanem túloz, (hiszen 
a robottechnika meglehetősen drága) ám nem tel
jesen alaptalan: a robotosított termelésből ugyan
is tetemes gazdasági haszon származik.

Az ipari termékek választéka csak úgy bővít
hető, ha egy-egy terméket kisebb sorozatban is 
gazdaságosan gyárthatnak. Ez robotokkal meg
valósítható, hiszen a robot rövid idő alatt és egy
szerűen átállítható, átprogramozható az új termék 
gyártására. Vagyis: aki robotot állít munkába, az 
gyorsan válaszolhat az új keresletre, s verseny
ben maradhat a piacon.

A robot termelékeny eszköz; robotokat állítva 
munkába a termelékenység akár az ötszörösére- 
hétszeresére is felszökhet. Éz egyebek között azzal 
függ össze, hogy a robot megbízható munka
társ. Egy munkás a munkaidejének körülbelül a 
háromnegyedében végez termelőmunkát, s nem 
szívesen vállal három műszakos beosztást. Ellen
ben a robot három műszakban működik, s munka
idejének 95 százalékában tevékeny.

S végül a sok közül még egy érv a robot mellett: 
anyagot takaríthatnak meg vele. Például az egyik 
üzemben egy festőrobot üzembe állításával 30 
százaléknyi festéket takarítottak meg, s a selejt 
/-10  százalékról 2 százalék alá csökkent.

augusztus 31.



A 'NasStan'
az ön részére tervez!

Önnek tervez: napfűtéses házakat, hétvégi 
házakat, földszintes és emeletes épületeket, 
üzlethelyiséggel ellátott házakat, valamint 
gazdasági létesítményeket és kisfarmokat.
A kész terveket tartalmazó katalógus postán 
vagy telefonhívás útján megrendelhető.

^  NasStan
RO za proiektovanie 
Efecgradsk^bataIjona 25

Postanski fah 2040


