


A NašStan 
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. A 
megrendelő egyéni elképzelései alapján is 
készítünk tervrajzokat.

NašStan
RO za profoktovanjo 
Beogradskog bataljona 25 
terdn-541-TC5 
Poštanski fah 2040

1985. április 19. 

megrendelőlap
Naš stan 11000 Beograd 
Beogradskog bataljona 25 
Poštanski fah 2040

EZENNEL VISSZAVONHATATLANUL 
MEGRENDELEM A KÉSZ TERVEKET 
TARTALMAZÓ KATALÓGUST. ^
(A KÜLDEMÉNYT UTÁNVÉTELLEL FIZETEM.]1

1. Lakóházak tervrajzkatalógusát 1200 dináros 
áron
2. Kisfarmok tervrajzkatalógusát 200 dináron áron 
-  a feleslegest kihúzni x

Név és utónév

Postaszám és helység



E számunk tartalmából 3

0S2P
E lső  szám a  1946. á p r i l is  5-én  

je len t m eg Ú jv idéken .
JO S IP  BR O Z TITO  K Ö Z TÁ R SA SÁ G I E L N Ö K  

1971-ben , m eg je len ésén ek  h u szo n ö tö d ik  
é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l, a h a la d ó  eszm ék 
te rjesz tésé b e n , a m u n k á sö n ig a z g a tá s  és 

a s z o c ia lis ta  tá rsa d a lm i v iszo n y o k  e rő síté séb en  
és fe jlesz téséb en , v a la m in t  a te s tv é riség  és 

egység  szellem én ek  n ép e in k  k ö z ö tti  á p o lá sá b a n  
e lé rt  k iv áló  e re d m é n y e ié r t a 
TESTÉVIRSÉG ÉS EGYSÉG 

ARANYKOSZORÚS ÉRDEMRENDJÉVEL 
tü n te t te  ki.

A la p la n á c s  tag ja i:

B IAC SI A n ta l. BO RO S Is tv á n . DÉVA I G yula , F E JE S  
S zilv esz te r . G A JÓ D I A n ta l. d r. KÁ ICH  K a ta lin . 

K O B R E H E L  Ján o s. KO M ÁRO M I G izella . M ÉSZÁ R O S 
Z ak ariás . M ISK O L CZI József, SE B Ő K  S án d o r, d r. SZÁM  
A ttila  (elnök). SZ Ó K E  K a ta lin . TÓ TH  H O R G O SI Pál.

K iad ja :
a 7 N A P  L a p k iad ó  M u n k asze rv eze t, S z a b a d k a . 

M egje len ik  m in d en  p é n tek en . Á ra 40 d in á r . 
Igazgató :

F E JE S  S z ilv esz te r

S ze rk esz ti  a  szerk esz tő ség  
F ő- és felelős szerk esz tő :

BIAC SI A n ta l 
F  ő szer k esztö - h e ly  e t t e s :

M IS K O L C Z I Jó zsef 
G ra f ia k i szerk esz tő :

SZA LM A  L ászló

A szerk esz tő ség  tag ja i:
■ CSORBA Istv án . C SO R D Á S M ihály  (F orrás), DÉVA - 

v ARI Z o ltán  (O rvos a c sa lá d b a n , lek to r), D U D Á S  
r °*.Y, E LM ER  A n n a  (A v ilág  4 sa rk á b ó l.  O tth o n  és 

J i n á d ' A s z ak e m b e r  v á laszo l), K A U P E R T  P ál, K O - 
JARo m i  Á kos. K R EK ITY  O lga, K R E K O V IC S F eren c  

'" » ta lo k - f ia ta lo k n a k .  R T V -m üsor), M É SZ Á R O S Z a- 
(V asárnapi fejtörő), M OLN ÁR Cs. A ttila . NÉM ETH 

.. nos (H eti e sem é n y n a p tá r . A v ilág  tü k re ) , O R O SZ 
s  “ l.va (Jó p a jtá s ), P O D O I.S Z K I Jó zsef, SÁ R K Á N Y  

tai'i VeS?te r ' SZ A B Ó  AMila (fo to rip o r te r). S Z Ő K E  K a- 
n (^ t'fm észe t, tu d o m án y , tec h n ik a ), TOMAŐ T eréz 

Zulőföld Ü zen ete) VARGA H. I ld ik ó  (lek to r). S z e r 
k esztőség i t i tk á r :  D rag ica  BA K A LIÖ

L evélcím :
7 N A P szerk esz tő ség e  és k iad ó h iv a ta la .

24000 SU B O T IC A  (S z ab a d k a ). T rg  s lo b o d e  
(S z ab a d sá g  tér) 1. T e lefon : (024) 25-944,

(024) 25-938. 
b e é rk eze tt k é z ira to k a t  és k é p e k e t nem  ő rizzü k  

m eg és nem  k ü ld jü k  v issza.

p, . É lő fize tési díj.
é v re  1000 d in á r ,  egész év re  2000 d in á r . K ü lfö ld re  

él év re  1750 d in á r , egész  év re  3500 d in ár. 
F o ly ó szám laszám : 6 6 6 0 0 - 6 0 3 -2 0 9 4

K észíti az  ú jv id ék i FÓ RU M  nyom da.
Igazgató :

M ERK VA L ász ló  
M űszak i szerk esz tő :
BU ZO G Á N Y  L ajos 

A c ím o ld ali r a jz o t K A U P E R T  P ál k észíte tte .

K észü lt 60 030 p é ld án y b an .

Csúnya hír
de kénytelenek vagyunk megírni: K Ö V E T K E Z Ő  S Z Á M U N K T Ó L  60 D IN Á R B A  K E R Ü L  
A 7 NAP. Nem mentesít bennünket, de: mást nem tehetünk. A ligha lehet vigasz olvasóink 
számára, ha azzal indokolunk, hogy növekedett a pap ír ára, a szállítási költség, a nyom
daköltség, s mindezt kénytelenek vagyunk beleszámítani az újság árába.

Egyetlen 7 Nap előállításához csupán a p ap ír 17 dinárba kerü l E lképzelhetünk egy olyan 
képtelenséget, hogy ha azok, ak ik  az újságot írják, tehát az újságírók és valamennyi külső 
m unkatársunk örökre lemondana a fizetéséről, tiszteletdíjáról -  az újság ekkor is a lig  10 d i
n árra l lenne olcsóbb! Egyetlen újság nyomdaköltsége majdnem az á r fele: 29 dinár. A z sem 
mellékes, hogy az olvasóhoz való eljutásunk is m ind költségesebb, hiszen az üzemanyag és a 
gépkocsik ára szédítő ütemben drágul: példányonként több m int 10 dinár a terjesztési 
költség.

A z ú j á r ellenére is reméljük, hogy olvasóink zöme k ita rt m ellettünk. Bízunk benne, hogy 
több m int ötvenezer vásárlónk eddig sem azért vette a 7 Napot, m ert olcsó újság, hanem mert 
m egtalálta benne a megfelelő tartalm at. Csak ennyit ígérhetünk az elkövetkező időszak
ra is, am ikor a 7 Nap ára egy doboz közepes minőségű cigaretta árával lesz egyenlő.

Ünneplőbe öltöztetett 
nemzedék
Ifjúsági vezetők nyilatkoznak az ifjú
sági staféta kdpcsán, de nem csupán 
a stafétavárási ünnepségről.

Ezt lehet nyerni
A 7 Nap 7 x 7  kérdés elnevezésű 
tárgysorsjátéka nyereménytárgyai
nak teljes listája.

Megvetve a magvak ágya
A széles adai határt járván mindenütt 
traktorok hasogatják a termőtalajt, ki 
trágyát szór el, ki permetez, ki meg 
a tavalyi szárat takarítja be nagy- 

nagy buzgalommal. Annyi ideje azért mindenkinek 
akad, hogy néhány mondatot váltson az újság
íróval.

A nagy áttörés emléke
A szerémségi front színhelyén az 
egykori résztvevők -  negyven évvel 
a harcok után.

A görcsökről
Tévénapló a Zsúrról, a Napjainkról, 
az Újvidéki Televízió műsoridő-poli
tikájáról.

Devizám van, mi lesz 
vele(m)?
Az Újvidéki Televízió Napjaink című 
műsorából időszűke miatt kimaradt 
kérdésekre válaszol az adás ven
dége.

Megakadályozni 
az életszínvonal 
csökkenését
A szabadkai községi pártbizottság 
és a községi szakszervezeti tanács 

április 9-én tartott együttes ülésén közös progra
mot fogadott el a szociálpolitikai feladatokról és az 
életszínvonal védelméről. A két testület úgy hatá
rozott, hogy ennek teljes szövegével meg kell 
ismertetni a közvéleményt.

Mindenem, amim van -24. magamban hordom
"  Miből van gyúrva ez az asszony,

hogy minden megtalálható benne: a 
költő szelídsége, a harcos remény

sége, az anya önfeláldozó kézsége, a közéleti 
munkás kitartása és rengeteg szeretet, jövőbe ve
tett hit? Ezen töprengek, míg Mira Aleckovic köl
tőnőt hallgatom ...

Utánpótlás? Ugyan kérem!26 Téglás György papírminta és hen
gerkészítő mester így vall szakmá
járól: „M ialatt a papírt vágom a gé
pen, már látom a kész mintát a falon. 

Valahogy úgy, mint a zeneszerző, aki kottaírás köz
ben hallja az egész ze n e ka rt...”

Vöröslámpás mozi
A fővárosban mozieufória terjed, és 
ha szerencséd van, akkor megnéz
heted az Una című jugoszláv alko
tást, A pikáns reklámfotók előtt to

longanak. Miért.

Lukács György életútja
Lukács György születésének a szá
zadik évfordulóján a nagy gondolko
dó és forradalmár életútját méltatjuk.

Az emberi tartás kételyei
Színikritika Ivó Breéan ANERA című 
művének újvidéki bemutatójáról.



Milán Lazovic

V \/7  özeledik belgrádi végcéljához az ifjúsági 
staféta, egyúttal immár a második negye- 

U  v i  dét tapossuk a nemzetközi ifjúsági évnek. 
Vajon milyen zárórendezvénybe torkollik a staféta 
újszerűén megfogalmazott üzenete és lesz-e gya
korlati haszna a fiataloknak a nemzetközi ifjúsági 
évből? Kérdéseinkre két szövetségi ifjúsági tiszt
ségviselő válaszol.

Milán Lazovic, az ifjúság napi ünnepség szövet
ségi szervező bizottságának titkára:

-  Legfontosabbnak tartom, hogy eljutott a köztu
datba: az ifjúság napi ünnepség nem állhat kizáró
lag ünneplésből. Sokkal lényegesebb, hogy a fiatal 
nemzedék tartalmasán mindent átfogóan, tehát 
önmagához méltó módon viszonyuljon az ünnep
hez. Á rendezvények, emelvények, díszletek he
lyett a fiataloknak valamennyi környezetben alkal
mat kell kapniuk arra, hogy kifejezésre juttassák 
elképzeléseiket a társadalmi élet minden területén. 
Az ünnep természetesen együtt jár a szórakozás
sal, vidámsággal, de a mozgósító, a politikai jellege 
kerül előtérbe.

-  Az utóbbi években valahogy szokássá vált 
vitatni a zárórendezvénnyel kapcsolatos elkép
zeléseket, ám most már a staféta fiatalos hang
nemben megfogalmazott üzenete is külön ér
deklődést váltott k i...

-  Azt mondtuk, írni kell egy olyan üzenetet, mely 
a szocialista forradalom jelenlegi szakaszában ki
fejezésre juttatja a fiatalok gondjainak, követelmé

nyeinek a lényegét. Kerültük a frázisokat, az üres 
jelmondatokat, egyúttal szakítani szerettünk volna 
az eddigi gyakorlattal, amely nagyjából így festett: 
meghatározott sorrendben beszédet mondtak a he
lyi politikusok, először a szocialista szövetség elnö
ke, majd a községi elnök és lehetőleg még az ifjú
sági tisztségviselők se használják ki az egybegyűl
tek figyelmét, hanem beszéljenek maguk a fiatalok. 
Beszéljenek önmagukról, társadalmi helyzetükről, 
gondjaikról. Az ünnepséggel párhuzamosan pedig 
minél több rendezvényt kell tartani -  érvényesüljön 
a fia ta lság...

-  A központi ünnepség változik-e a tavalyihoz 
képest?

-  A tavalyi zárórendezvény már kevésbé volt tor
nabemutató, mint az előző években, drámai törté
nés szőtte át. Visszafejlődés az idén sem lesz, 
bár a stadionnak mint színtérnek a követelmé
nyeit ezentúl is figyelembe kell vennünk.

-  A központi ünnepség költségei?
-  Húsz százalékkal kaptunk több pénzt, mint ta

valy, összesen 4,5 milliárd régi dinárt. Ha azt vesz- 
szük, hogy 6000 fiatal lép fel a rendezvényen, akik
nek utazniuk, táplálkozniuk kell, fel kell öltözköd
niük és aludniuk is kell valahol, akkor nem nagy 
ez az összeg. Egy labdarúgónak az átigazolása 
egyik klubból a másikba kerül ennyibe, és kérdés, 
hogy elkészülhet-e ennyi pénzből egy tévésorozat 
egyetlen folytatása. Soroljam még a példákat?

Milorad Scepanovic

Milorad Sóepanovló, a JSZISZ Elnökségének 
tagja:

-  A nemzetközi ifjúsági évben mi elsősorban 
nem a rendezvénysorozatok megszervezésének a 
lehetőségét látjuk, hanem egy javuló alkalmat arra, 
hogy a fiatalok helyzete és távlatai a társadalmi 
erők figyelmének középpontjába kerüljenek. A 
JSZISZ rendszeres, természetes tevékenységének 
folytatásáról, fokozásáról van szó, de a többi 
társadalmi-politikai szervezet és az önigazgatási 
struktúrák felelőssége sem közömbös ebben a kér
désben. A fiatalok helyzetének javítása a cél és 
a tét. Kongresszus előtti és küldöttválasztások 
előtti évet taposunk, melyben amellett, hogy az 
ifjúsági szervezet bizonyíthatja tettrekészségét, 
méltó helyet is kell kapnia a küldöttrendszerben. Te
vékenységünkkel bizonyítanunk kell ugyan, ám az 
sem fordulhat elő, mint legutóbb történt, hogy né
mely társadalmilag igen fontos dokumentum kidol
gozásában háttérbe szorulunk és a küldöttrend
szerben sem jutunk méltóképpen szóhoz. Más- 
részi, tetszik vagy nem tetszik, egyszer már hozzá 
kell fognunk egy nagyszabású, össztársadalmi 
káderváltozáshoz. Igaz, a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség még a szubjektív erők elvben, politikai 
eltökéltségben sohasem tévedtek e tekintetben, 
ám a gyakorlat még megbocsáthatatlannak nevez
hető hibákat is szült. Mindezt a forradalmi foly
tonosság biztosítása szempontjából értem. Fiatalí
tani kellett volna a döntéshozatal minden szintjén, 
egyúttal lehetőséget nyújtani a fiataloknak a leg- 
felelősségteljesebb társadalmi feladatok elvégzé
sére. Ha másról nem is, hát biológiailag sürgetett 
nemzedékcseréről van szó. A háborús és az azt 
követő nemzedék ereje érthető módon végesnek 
tekinthető, a fiataloknak fel kell zárkózniuk. A hely
zet viszont olyan, hogy fontos politikai akciók zaj
lanak az ifjúsági szervezet valós ráhatása nélkül- 
A középtávú és a hosszú lejáratú fejlesztési terv 
kidolgozására meg az igen fontos tudományos
technológiai fejlesztési terv elkészítésére gondolok, 
melyek nélkül hazánk jövője így a fiatalok jövője 
válna kérdésessé.

-  Az ifjúsági szervezet tehát megpróbál men
tesülni az idősebb társadalmi-politikai szerve
zet „gondoskodása” alól?

-  Szervezetünk kötelezettsége, hogy bizonyítsa 
forradalmi identitását és önállóságát. Össztársadal
mi feladataink és céljaink vannak, ezeket saját 
meglátásaink, elképzeléseink alapján tudjuk meg
valósítani. Egyébként valóban tapasztalható bá- 
báskodási hajlam egyének, struktúrák és más tár
sadalmi-politikai szervezetek részéről. Ez alól 
a JKSZ sem kivétel, jóllehet forradalmi, haladó 
mivolta homlokegyenest ellentétes hozzáállást kö
vetel meg. A  JKSZ felelőssége elsődleges, hatal
mas és oszthatatlan és e felelősség a fiatalok 
jövőjét is magába foglalja. Ám ebben a munkában 
része van a SZISZ-nek is, a fiatalok szervezeté
nek.



HITEM TARTÓPILLÉRE
V an egy rossz szokásom. Nyilván van több 

is. de most mellőzzük mindazt, ami nem 
tartozik ide. És akkor marad az az egy, 

hogy leginkább meg szoktam kérdezni az embe
rektől, beszélgető társaimtól, elégedettek-e mun
kájukkal. Lehet, hogy ők -  legalábbis egy részük 
~ ügy fogják fel, biztosan nem tudtam okosabbat 
kérdezni, s nem maradván más hátra, ezzel a 
semmitmondó közbevetéssel akarom nyújtani a 
beszélgetést; akárcsak azt kérdeztem volna, gon
dolják magukban, hogy ityeg a fityeg.

r  Pedig engem valóban roppant érdekelt, sőt, úgy 
is mondhatnám, izgat, hogy az akivel beszélge
tek, akit közelebbről meg akarok ismerni, örömét 
leli-e abban, amit csinál, vagy legalábbis elége
dett-e munkájával. Más lapra tartozik, hogy erre a 
kérdésre nagyon ritkán kapok őszinte választ. Leg
gyakrabban olyan feleletet adnak -  érzésem szerint 
egalábbis - ,  amelyről azt hiszik, hogy nekem 
fagyon fog tetszeni. Itt szokott megszakadni az 
őszinte beszélgetés fonala. S még akkor sincs ér
őimé ezek után a további tereferének, ha úgy ér- 

zem, hogy beszélgető társam maga is megérezte, 
e|ületesen kezelte kérdésemet, és nagyon igyek- 

Szik összecsomózni ama elszakadt fonalat.

A napokban beszélgettem
®9y tisztségviselővel. Nagyságrendben -  ő hasz

a ja  előszeretettel ezt a kifejezést, ha kell, ha nem, 
am, nekem is a toliam alá szaladt - ,  szóval rang- 

tekintve közepes funkcionáriusnak mondható. 
vé®rulorn meg róla, hogy a küldöttrendszerben te- 
sj enyked'k. és a már beidegződött kérdésemre 

8 e )eien,ette ki: nagyon elégedett munkájával.

k|û 8S®pjam a tejem -  szerencsére alacsony 
^ e n th r t f l  rT,ellett beszélgettünk, mert különben 
iába -  • bel eüt öm az orrom az asztal lap- 
pers es le9szivesebben távoztam volna. Vannak 
'Wk bet Viselked®si formák, szabályok, amelyeket 
feketeká’13'11 ~ éS maradtam- Az elmaradhatatlan 
ütöttem VS me9 a deci ásványvíz kortyolgatásával 

.teleslenp01 az. idöt’ am,9 beletörődtem, hogy 
len beálifen Ül° k ítt' ^  's észrevette' h°9Y a hirte- 
tégköret ° Send erösen mér9ezi beszélgetésünk 
még ten S zavaraban sorolni kezdte, mit kellene 
9edettebh em lí,ette, kinek), hogy még elé- 
tendít ehessen azzal, amit funkcionáriusként

ről ,evJ  taPasztalattal rendelkező fiatal ember
ére^ g 8 S2° ’ talán megbocsátható neki, ha úgy 
e9ész o ° Z9a,la m iridazt, ami mozog, ha nem is a» 
ré9'ójába eli énken' de legalább az ország egyik 
érthető íT .  f  9y esz,endeje, hogy tisztségviselő, s 
tárt. aian’ hogy lelkesedése nem ismer há

mét h° 9y na9Y sokára beszélgetésünk is-
rokonserS,<V^®dst3a került. azzal lett számomra 
jár uavZenVes’ h°9y megbízatási ideje vége felé 
bánkócn? e9y esztendőre választották - ,  de nem 
ha táv ' miatta- mint megannyi más, hogy mi lesz, 
egylk |°Znia ke,l a posztról. Vasasszakmája van, 
noncéJ39tISrn0rtebb vaJdasa9' gyárbán töltötte ta- 
heiyére7rt' v 'ssza akar-e vajon menni régi munka- 
hom m ^  v^ aszra ezúttal sem kellett sokáig vár
i b ó l  Jntha osak előre felkészült volna erre, 

'vágta: azonnal visszamegy oda, abba a

munkaszervezetbe, ugyanazon esztergapad mel
lé, ahol még helye ki sem hűlt talán.

Mit mondjak: válasza fellelkesített. Nyomban 
azon morfondíroztam, hogy lám, vannak még, akik 
nem akarnak örökösen funkcionáriusok maradni; 
van szakmájuk, szeretik azt, s oda visszavágy- 
nak, ílletye megértik, hogy a rotációnak, az örökös 
kádermozgásnak, a tömegeknek a közügyek irá
nyításába való bevonásának ez a lényege. Ilyen 
embereket kellene kiemelni, szögeztem le magam
ban nyomatékkal.

S amíg én gondolataimba merülve -  kissé déli
bábot kergetve -  elkalandoztam, a fiatal tisztség
viselőnek is volt ideje elméláznia afölött, amit ko
rábban mondott. Nyilván úgy érezte, nem állhat az 
úgy egymagában, meg kell toldania néhány mon
dattal; ha úgy tetszik, indoklásra szorul elhatáro
zása. Most ő lógatta az orrát, mint korábban én, 
jómagam pedig szavaira támaszkodva emelt fővel 
ültem az asztal mellett.

Fordult a kocka,
gondoltam magamban, s nyomban hozzáfűztem, 
így van ez rendjén: ő visszamegy a termelésbe 
most, amikor még fiatal, életerős, és nem csúsz
kál itt lejjebb-feljebb a ranglistán, nemritkán olyan 
munkát vállalván, amelyhez se hajlama, se kedve 
nincs, nekem pedig tartópillérül szolgál hitem alá
támasztására. Ahogy ezt „álmodom” , azon kapom 
magam, hogy most is, mint az előbb, szinte fájó 
csend vesz körül bennünket. Sűrű csend volt ez, 
első szavával szinte léket ütött rajta. Merthogy ez
úttal is ő szólalt meg elsőnek, pedig nekem illett 
volna, hiszen fűtött terve, elhatározása iránti lel
kesedésem.

Csakhogy nem mindig a Lelkesedés a „beszéde
sebb” , néha a Félelem, dadogja el elsőnek magát. 
Ezúttal legalábbis így történt. Egy mély sóhaj for
májában. Majd a szavak következtek, hogy mi lesz 
vele, ha visszamegy, elbírja-e majd viselni azok te
kintetét, akiket nem emeltek ki nem egy esztendő
re, de egyetlen napra sem, mint őt. Mert azt sem 
könnyű ám kibírni, hiszen minden tekintetből 
ugyanaz olvasható ki: Mi van, levitézlettél? Mi 
van, nem kellesz tovább? És még valami, amiben 
nagyon biztosak: ez az ember rossz fát tett a tűzre. 
Nem jött volna ő vissza ide közénk, olajos zubbo- 
nyosok közé, ha minden rendben volna vele. Ki jött 
ide még vissza, aki egyszer innen elment? Senki!

Százszor is elmondja: ezt ki kell bírni! S ahogy 
ismétli, mind erőteljesebb felkiáltójel kerül foga
dalma végére. Idegei megfeszülnek, fokozatosan 
elmarad a mondat, amelyet mormol, marad csak a 
felkiáltójel. Végül úgy rémlik: ő maga a felkiáltójel.

Nem tudom, tudja-e, érzi-e, hogy az ott maradt 
munkástársak támadása nem ellene irányul. Alig
ha őt kérdőjelezik meg, inkább a ficamot szenvedett 
káderpolitikai gyakorlat felett törnek pálcát. „K i jött 
ide még vissza, aki egyszer innen elment? Senki!” 
S ha egyszer-máskor valaki mégis viszakerült, ar
ról előbb-utóbb kiderült, hogy büntetésből vette fel 
ismét magára a kék munkászubbonyt. Az ilyen em
berek egyébként két véglet köré csoportosíthatók: 
vagy botrányosan rosszul csinálták a dolgukat, 
annyira minősíthetetlenül rosszul, hogy már a 
nemritkán elbürokratizálódott politikai struktúrának 
is ártottak ostobaságukkal, vagy pedig -  a másik 
véglet -  „túlságosan” következetesek és hűek 
maradtak azokhoz az elvekhez, amelyek megvá
lasztásukkor vezérelték őket.

A jelölés, illetve a megválasztás 
pillanatában

ugyanis oly sok jót, pozitívumot mondanak el egy- 
egy jövendőbeli tisztségviselőről, s ebből a pilla
natnyi előnyből később egyesek számára teher 
lesz: akkor kezd hatni elviselhetetlen nehezékként, 
amikor az elhangzottakhoz tartaniuk kellene magu
kat.

S ha egyikhez-másikhoz továbbra is kénytelenek 
ragaszkodni, azok között, amelyekről „megfeled
keznek” , feltétlenül ott szerepel a társult munkába 
való visszatérés szent elve.

E jelenség, sajnos, már-már általános gyakor
lattá merevedett. Olyan gyakorlattá, amelynek hor
dozói törvényerejűnek, politikailag áttörhetetlennek 
tartják ezt a számukra előnyös állapotot. Része ez 
ma már a köztudatnak is, jóllehet a közvélemény 
egyértelműen elítéli.

Közte és a kristálytiszta elvek között vergődik 
most emberünk, a fiatal funkcionárius, hitem tar
tópillére. Bevallom, attól tartok, addig izeg-mozog, 
bizonytalankodik, hogy végül hűtlen marad az 
esztergapadhoz, s ezzel egyszersmind tartópillér
nek is megszűnik létezni.

És nyilván nemcsak az én számomra. Hanem 
azok szemében is, akiknek most el szeretné kerülni 
a tekinetét.

CSORBA István



E Z T  LEH ET N YE R N I
7x7 kérdés elnevezésű tárgy sors játékunk 

nyeremény tárgyainak teljes lajstroma

1. egy WARTBURG-TRANS, 50 lóerős, 
992 köbcentis GÉPKOCSI;

2. egy vasbetonból készült AUTÓ-GA
RÁZS, a szabadkai Integral ajándéka, a 
nyertes kívánsága szerinti helyen felállít
va;

3. egy TORI motoros kerékpár, a celjei 
Avtotehnika gyártmánya, 49 köbcentis, 
óránkénti 40 kilométeres sebességet tud  
kifejteni, s ami a leglényegesebb: 100 kilo
méteres távon alig 2 liter üzemanyagot fo
gyaszt;

4. egy POSAVAC 1.40 jelzésű EGYVA- 
SÚ EKE, amely kisebb traktorok után 
kapcsolható, s 35 centiméteres barázda
mélységet szánt. Az eszéki OLT ajándéka;

5. egy ÜLŐGARNITÚRA. A Brest Bú
torgyár ajándéka;

6. egy SILOVIT típusú SILÓAPRÍTÓ. 
A viroviticai Vitrex gyár ajándéka;

7. egy EMO-CENTRAL 20 típusú ETÁZS- 
KÁLYHA. A celjei EMO ajándéka;

8. egy SZÖRF, amelyhez kellemes hul
lámlovaglást kíván a gyártó ljutomeri Im- 
grad;

9. egy személygépkocsi után kapcsolha
tó UTÁNFUTÓ. A bjelovari Tehnika Mun-

A TORI motoros kerékpár sok fiatal olvasónk 
álma

kaszervezet Termelés Tmasz-ának aján
déka;

10. egy TÍZNAPOS NYARALÁS 2 SZE
MÉLY RÉSZÉRE a Trogir közelében levő 
MARINA nevű helységben. A szabadkai 
Kompas ajándéka. Elhelyezés magánház
nál, teljes ellátást kapnak a nyertesek, és 
a díjhoz hozzá tartozik az autóbusszal 
való utazás költsége Szabadkáról, vala
mint visszafelé Szabadkáig;

11. egy EBÉDLŐGARNITÚRA, vagyis 
egy faragott ebédlőasztal, négy faragott 
székkel. A szabadkai Nova buducnost Bú
torgyár ajándéka;

12. egy több napos MEGLEPETÉS-UTA
ZÁS külföldre, egy személy részére. A JAT 
légiforgalmi munkaszervezet ajándéka;

13. egy EGYHETES ÜDÜLÉS 2 SZE
MÉLY RÉSZÉRE a radenci Radin-szálló- 
ban. A  vendéglátó Radin-szálló ajándéka;

14. egy szép kivitelezésű NŐI ARANY
GYŰRŰ féldrágakővel. Kurai János neves 
ékszerész ajándéka;

15. egy ŐZ KILÖVÉSÉNEK  A JOGA (és 
az őzhús) az ajándékozó, a szabadkai Pes- 
cara kombinát Erdőgazdaság Tmasz-ának 
vadászterületén;

16. egy MOSOGATÓ, konyhaelem. A 
Novo Mestó-i Novoles ajándéka.

17. egy nyertesnek minden 7 Nap mellé 
egy töltött csirke egy teljes éven át, vagyis: 
52 BONTOTT (TISZTÍTOTT) CSIRKE, a 
topolyai Éivinostok Baromfivágóhíd aján
déka, a hozzá való töltelékkel: csirkemáj
jal, tojással, kenyérrel, sóval, borssal, fok
hagymával, petrezsemlyemzölddel, mar
garinnal;

18. egy INGYENES UTAZÁS NYARA
LÁSRA, vagyis MENETTÉRTI VASÚTI 
JEGY AZ EGÉSZ CSALÁD (legfeljebb 5 
személy) RÉSZÉRE Jugoszlávia bármely 
csücskéből, az ország bármelyik csücské
be (ahol vasút van). A z  Újvidéki Vasútfor- 
galmi Munkaszervezet ajándéka;

19. húszezret adunk, harmincezret kap, 
vagyis egy 20 000 DINÁRRA SZÓLÓ TA
KARÉKBETÉTKÖNYV, s mivel a betét 
egy évre le van, kötve, a nyertes 12 hónap 
elmúltával több mint 30 000 dinárt kap. A  
Topolyai Általános Bank ajándéka;

20. ugyanaz, mint a 19. pont alatt, va
gyis egy 20 000 DINÁROS BETÉTKÖNYV, 
egyéves lekötéssel a topolyai banktól;

21. egy HÁROMSZÁRNYAS A B LAK  
ROLÓVAL VALÓ ELLÁTÁSA. Rajmond 
Mátyás csantavéri kisiparos ajándéka;

22. E G Y TONNA FABRIKETT (bőven 
mérve, s a nyerteshez szállítva). A debel- 
lácsi Növi dóm Faipiari Kombinát aján- 

'déka;
23. szintén EGY TONNA FABRIKETT, 

akárcsak az előző pontban;

24. 200 SZÓDAVÍZPATRON KÉT AU- 
TOSZIFONNAL, Branko Vujkovic palicsi 
patrontöltő és szifonjavító kisiparos aján
déka;

25. egész nyárra DISZNÓTOROS, 
vagyis 10 kilogramm háziasán készült füs
tölt kolbász, 5 kg hurka, 5 kg kenőmájas. 
Sóti Csaba kispiaci magánhentes ajándéka;

26-30. egy-egy AJÁNDÉKCSOMAG a 
szabadkai Subozantól és a vele együttmű
ködő kisiparosoktól. A csomagba legalább 
egy táska, sakkgarnitúra és dominó kerül;

31. 15 KILOGRAMM LASKAGOMBA, 
elkészítési tanáktcsal. Az ajándékozó és 
tanácsadó: dr. Kószó Sándor szabadkai 
gombaszakértő és hobbi-gombatermesztő;

32. egy SZAKAJTÓNYI GOMB, vagyis 
2000 színes műanyaggomb és egy marék 
csat. Lengyel István palicsi műanyag
fröccsöntő kisiparos ajándéka:

33-37. ~egy-egy pár NŐI CIPŐ, ame
lyet a nyertes az ország bármelyik SOL1D 
cipőboltjában (s van belőle 71) kiválaszt
hat és mindjárt viheti is ingyen. A szabad
kai Solid ajándéka;

38. egy ELEKTROMOS KÉZIMIXER 
EDÉNNYEL ÉS ÁLVÁNNYAL;

39. egy TURMIX MIXER;
40.111 SAJÁT KELTETÉSŰ KENDER

MAGOS NAPOSCSIBE, 20 kilogramm 
töménytakarmánnyal. Sóti István kani
zsai keltetős ajándéka;

41. egy ELEKTROMOS SZELETELŐ- 
GÉP'

42. egy KÉZI HÚSDARÁLÓ;
43. eqy ELEKTROMOS KÉZIMIXER;
44. egy VÁKUUMOS FÓLIAZÁRÓ;
45. egy étel jóllakásig, ital berugásig 1 

elnevezésű díj, vagyis: CSALÁDI VACSO
RA 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE a zentai 
CSERGA CSÁRDÁBAN. A tulajdonos, 
Kipp István zentai magánvendéglős aján
déka. A nyertesek oda- és elszállításáról a
7 Nap gondoskodik;

46. FRIZURA AZ EGÉSZ (legfeljebb 5-6 
tapú) CSALÁDNAK, A HELYSZÍNEN. 
Tancsik Jakopin Skolasztika palicsi fod
rásznő ajádéka;

47. ugyanaz, mint a 46. számú díj, vagyis 
teljes frizurakészítés az egész.család részé- * 
re, a fodrásznő a helyszínre megy;

48-52. egy-egy INFRAMELEGÍTŐ. Á 
belgrádi Minél ajándéka;

53. egy DÉLIGYÜMÖLCS-CSOMAG (5 
kg banán, 5 kg narancs, 2 kg citrom, va
lamint fűszerek, teák, szentjánoske
nyér...). Stevan Stojéic pacséri magán- 
kereskedő ajándéka;

54. SZÁZ KILOGRAMM TYÚKOK
N AK VALÓ TÖMÉNYTAKARMÁNY, a 
debellácsi Protein Takarmánygyár aján
déka;



Szabadkai 
különdíj

A húzás során az első SZABAD
KAI NYERTES (24000 legyen postai 
irányítószáma a címének, akinek a 
szelvényei a húzó kezébe kerülnek, 
a helybeli SUBOTICAFILM Mozivál
lalat ajándékát kapja. Ez pedig nem 
más, mint EGY KÉT SZEMÉLYRE 
SZÓLÓ EGYÉVES INGYENBELÉPÓ 
VALAMENNYI SZABADKAI MOZI
BA!

Ez az egyetlen olyan díjunk, amely
nek értéke magától a nyertesektől 
függ. Ugyanis a Suboticafilm mozi
jaiban évente mintegy 200 filmet 
mutatnak be. Ha a nyertesek mind
egyiket megnézik (és miért ne, ha 
már a 7 Nap jóvoltából ingyen van?), 
akkor a belépőjegyek jelenlegi ára 
(átlagban 110 dinár) mellett a díj 
ugyebár 44 000 dinárt ér! Jó szóra
kozást!

55. SZÁZ KILOGRAMM TYÚKOK- 
A rí k VALG TÖMÉNYTAKARMÁNY, 
d é k 1 Protein Takarmánygyár aján-

i G y ÜMÖLCSFA- ÉS SZÖLŐOLT- 
VANY 5000 DINÁR ÉRTÉKBEN, amit a 

1()0 fajta gyümölcsfa és 25 fajta 
^oltványból válogathat Pintér Aurél 

gazdasági mérnök kanizsai faiskolá
ra Ün a}ündékozó a nyertes kívánságá- 
csokat^d^^^ helyszínén ingyenes taná-

TrJrrregy v IRÁGKOMPOZÍCIÓ SZÁRÍ- 
VIRÁGOKBÓL. CSAJKÁS Irén 

lca. aakai magánvirágkereskedő ajándé-
50

■ u9yanaz, mint az 57. szám alatti díj; 
ies phegy h &TVÉG1 CSALÁDI EBÉD (tel- 
G o v f  'r. Vállal 6 személy részére) A HOR- 

CSÁRDÁBAN. A csárda, ajándéka; 
badv L egy-e9y BIZSUCSOMAG. A sza- 
ivnr Ul asUlje VUJAČIĆ bizsukészítő kis-
Pa/ ° s  ajándéka;

s ? L eM  TERMÉSZETES SZEDERKÉ- 
szed - OMAG, vagyis 6 liter sűrű
Dez*~SZj  és 6 üveg szederlekvár. Török 

64 °fí c szedertermelő ajándéka;
Kát ?3y-egy nő TELJES KOMZETI-
és kp ERESE (arc- és testápolás, láb-
nveri Zyy,antl~LZüs, szauna), s mindezért a 

Szilágyi Ildikó szabadkai 
útikait szalonjába kell utazniuk, de az
nője segetr is fedezi a szalon tulajdonos
zást- S egyáőként is megéri a díj az uta-

E l ó l % ^ gJ - egy EGY ÉVRE SZÓLÓ  
Szünetk ^  7 NAPRA, s hogy az áram-
Cfín a r?7 *s lássák olvasni, hozzá egy-egy 

KOACIA ZSEBLÁMPA;

76. TÍZ ZENÉS ÜDVÖZLET, amelyet a 
nyertesnek az ajándékozó, a Szabadkai 
Rádió műsorában kell „elüzennie” egy éven 
belül;

77 ■ egy HŐSUGÁRZÓ. A szabadkai Vil
lamossági Gyár ajándéka.

Eddig a főbb díjak, s ez a 77 díj után lás
suk a nem kevésbé értékes 77 vigaszdíjat:

1. egy KENYÉRSZELETELŐ;
2. egy FÜRDŐSZOBAMÉRLEG;
3. egy KONYHAI MÉRLEG,
4. egy KÉSÉLESÍTŐ GÉP,
5-9. egy-egy LEMEZ-ÉS KÖNYVCSO

MAG. A Forum topolyai könyvesboltjá
nak ajádéka;

10-19. egy-egy FRUCTAL-CSOMAG. 
Az ajdovšćinai Fructal ajándéka;

20-29. egy-egy NAŠ STAN TERVRAJZ
KATALÓGUS. A belgrádi Naš stan Terve
zőiroda ajándéka;

30-49. egy-egy KÖNYV- ÉS FOLYÓ- 
IRATCSOMAG. Az újvidéki Forum 
Könyvterjesztő Tmasz-ának ajándéka;

50-59. egy-egy EGY ÉVRE SZÓLÓ  
ELŐFIZETÉS A DOLGOZÓKRA. Az új
vidéki Dolgozók szerkesztőségének aján
déka;

60-64. egy-egy KÉT ÉVRE SZÓLÓ  
ELŐFIZETÉS AZ ÜZENET CÍMŰ FO
LYÓIRATRA;

65-74. egy-egy KOLINSKA-CSOMAG. 
A ljubljanai Kolinska ajándéka;

75-77. egy-egy KRKA KOZMETIKA- 
CSOMAG. A Novo Mestó-i Krka gyár 
ajándéka.

A cetjei EMO egy EMO-CENTRAL 20 típusú 
ETÁZSKÁLYHÁVAL gazdagította a 7 Nap tárgy- 

sorsjátékának nyereménylistáját

A hullámlovaglás egyre népszerűbb szabadidő- 
tevékenység -  nem kell hozzá egyéb, mint meg
felelő vízfelület, egy kis szél és egy jó SZÖRF

Ahogy ígértük, ez még nem minden! A 
77 díjhoz és 77 vigaszdíjhoz jön még a 
RÁADÁS! Ráadásként pedig a következő 
díjakat sorsoljuk ki:

I-10. egy-egy ISKOLASZER-CSO
MAG. A zágrábi TOZ írószergyár ajándé
ka;

II-30. egy-egy PIONÍR ÉDESSÉGCSO
MAG. A szabadkai Pionír gyár ajándéka;

31-50. egy-egy LEK-CSQMAG. A ljub
ljanai Lek gyár termékéiből;

51-60. egy-egy FIDELINKA-CSOMAG. 
A szabadkai Fidelinka Malomipari Kom
binát ajándéka;

61-70. egy-egy MEHANOTEHNIKA- 
CSOMAG, amelyben játék lesz, mert az 
ajándékozó az izolai Mehanotehnika Já
tékgyár;

71-90. egy-egy ZORKA-CSOMAG. A 
szabadkai Zorka Vegyi Művek ajándéka;

91-94. egy-egy MEDELA-CSOMAG. A 
perbászi Medela Édességgyár ajándéka;

95-104. egy-egy TEJGYARI CSOMAG. 
A szabadkai tejgyár ajándéka;

105. KÉT NAGYLEMEZ. A Szabadkai 
Rádió ajándéka.

Hát, ráadásunk ennyi. K é tszer  77 
díja t ígértünk olvasóinknak, de több 
m int három szor  77 le tt belőle, p on to 
sabban a szabadkai különdíjjal együ tt 
260 nyerem ény vár azokra az olvasó
inkra, akik rész t vesznek vélem ényku- 
tásunkban. Sok szerencsét!



Bízok a napraforgóhoz

T ö r ö k f a l u  s z é lé n  egy 
kisebb parcellán BRINDES 
Sándor szorgoskodik-forgo- 

lódik a traktorhoz kapcsolt ekéjével. 
Reggel van még, a felhőkben bujkál 
az áprilisi nap. A kifordított baráz
dák feketén-fényesen viliódznak a 
szemhatáron.

-  Egy holdnyi ez a terület, amelyet 
most szántogatok -  állítja le a ma
sinát a jó ötvenes, kemény markú 
ember. -  Ez nem az enyém, hanem 
a gazdasszonyé itt a szomszédság
ban. Úgy nézem,, bosztány volt ben
ne, nyilván az idén is hasonlót ter
mel majd a néni.

-  És saját földjeiben mi terem? -  
fordítok a szón.

-  Bent lakok a faluban, hat hek
tárnyi földet művelek. Azokat már 
megmunkáltam, siettem vele; napra
forgó, meg kukorica kerül majd bele. 
Úgy vélem, hogy korai még elvetni a 
szemet, majd úgy május elején föld
be kerül a mag. Rájöttünk, hogy ak
kor jobban sikerül.

Akadt-e valami gond a vetőmag 
vagy a műtrágya körül? -  kötöm az 
ebet a karóhoz.

-  Kapni lehet, vagyis venni lehet 
mindent most már, ha volna pénz 
e legendő... Tapasztalatból tudom, 
hogy elég magos az ára a vetőmag
nak is, a műtrágyának is. Ami a mun
kálatokat illeti, még nem vagyunk el
késve semmivel. Nincs túl sok föl
dünk, evvel az alig egyéves traktor
ral meg lehet győzni! A tavalyi év
ben a búzámat sajnos elverte a jég, 
a kukorica elég jól sikerült. Az idén is 
van kenyérgabona, no meg sokát bí
zok a napraforgóhoz. Már vagy jó 
évtizede termelem. Az idén próbá
lom ki az új vetőmagot, olyasmit 
mondanak, hogy ez a betegségek
kel szemben ellenáll, miegymás. 
Mindig mélyebben köll a zsebbe 
nyúlni, ami a kiadásokat illeti. Már 
aki bír hova nyúlká ln i... Aki nem, az

PÉTER Illés: -  Adtam a fiaimnak SZOLLÁR Sándor: -  El lesz min
den boronálva

Megvetve a magvak ágya
U /Z  EVÉS EMBER EMLÉKEZHET az ideihez ha- 
( \ \  sonló, kemény, komisz, szigorú és hosszadal- 

u ^  más télidőre.
A szántóföldek páncélos fagybilincse végül mé

gis csak fölpattant, kinyílt az idő, s ilyenkor, a tava
szi hajrá idején a földműveseknek tán még álmodni 
sincs idejük...

Esetleg egy-egy szelíd-tavaszias meleg esőről 
vagy éppen kielégítőbb terményárakról.

A széles adai határt járván mindenütt traktorok 
hasogatják a termőtalajt, ki trágyát szór el, ki per
metez, ki még a tavalyi szárat takarítja be nagy-nagy 
buzgalommal...

műtrágya nélkül hagyja a földet sok 
esetben.

-  Akad-e segítség a családban?
-  A fiam segédkezik a gazdaság

ban, most 18 éves. Öt bikánk van 
még otthon, majd most adjuk át őket. 
Sajnos a kukoricánk jól megpené- 
szedett; ilyen időjárás szakadt rá. 
Az ősszel nem bírt kiszáradni, télen 
rájött az a nagy hideg, megfagyott. 
A góré szélein még egészséges, de 
a közepe tönkrem ent...

-  Megvolt a reggeli?
-  Még nem -  mosolyodik el - ,  

majd ha ezt fölszántom. -  Nem la
kunk messze, addig kikoplalom ...

Drága a műtrágya
VALKAI-SORON túl, Ada fe
lé haladva PÉTER Illés pö- 
fögteti a traktort az ugar ha

tárrészben, a műút mellett.
-  Másfél láncot szántok most föl itt 

az út szélén. Itt az ideje, csinálni köll. 
Ide majd számításom szerint kukori
ca kerül, ha majd megfelelőképpen 
fölmelegszik a talaj. Az a baj, hogy 
ezek az út menti fák nagyon sok kárt 
csinálnak; egészen mélyen benyúlik 
a tövük...

-  Nehéz lehet itt akkor szántani, 
nem?

-  Nemhogy nehéz, hanem sok ká
rom származik belőle. A fák gyökere 
elszívja a földből a nedvességet, 
meg vastag árnyékot vetnek rá. Itt 
csak feleannyi a termés, vagy még 
annyi se, mint arrább.

-  Merre van a többi föld?
-  A Jutalékban is, a Kilencedik dű

lőben is. összesen 11 hold. Hogy 
győzöm-e? Az egyik fiam a Potisjé- 
ban dolgozik, a másik meg a tűzoltók
nál sofőr. Az előbbinek vannak bir
kái, neki is köll egy kis kukorica. Be
segítenek, ha muszáj.

-  Kukoricán kívül mit számít még 
vetni?

-  Lesz két lánc napraforgó, egy 
lánc here meg még kukorica a má
sik földben is. Többször is termesz
tettem már napraforgót, de pár évig 
abbahagytam, mert sok kár szárma
zott belőle. Megtámadták a beteg
ségek. A mag már raktáron áll, de 
nincs meg az ára. Az a baj, hogy so
kat késnek mindig. Az ember már 
ilyenkor türelmetlen. Majd április vé
gin vetjük, nem köll vele sietni, mert 
különben hamar megérik, sok elszá
rad, akkor későn veszik át és sok 
vesz a súlyából-értékéből.

-  Látom, bőven kapott ez a parcel
la istállótrágyát.

-  Szoktam műtrágyát is használ
ni, csak nagyon drága. 62 eszten
dős vagyok, bírom még a munkát, 
amint látja. Akarat is köll hozzá. No, 
a fiaimnak is adtam valamennyi föl
det használatra, eljönnek segítkezni 
ekézéskor, ültetéskor.

-  Milyen időjárást szeretne ilyen
kor a termelő? -  pillogok az ég felé.

-  A búzára nagyon jól jönne az 
eső. Az őszi szántások most már 
szárazak, így nehezebb a megmun
kálásuk is.

-  Látom, sokan még le vannak 
maradva a határban...

-  Nagyon is -  mutat körül Péter 
gazda - ,  látja, milyen sok szárkúp 
csúfoskodik még körös-körül? Ké
sőn nyílt ki az idő, nem lehetett csi
nálni, hosszú volt a tél, és így el
m aradt...

-  További jó  munkát -  köszönök el 
a szántogató embertől, aki a mag
vaknak vet megfelelő ágyat az ugar
ban.

Esőre várva

ADA KÖZSÉG ALATT egyik 
dűlőút szélén 3 - 4  ember 
éppen pipahuját tart. SZOL

LÁR Sándor, jókötésű, pirospozsgás 
termelő a traktor nyergében ül s két 
társával beszélget.

-  Az őszi szántások olyan kemé
nyek, hogy a tél folyamán, a hó alatt 
nem fagyott meg a rög. Éppen ezért 
most muszáj tárcsázni, meg még 
két-három műveletet elvégezni, 
hogy befogadja a föld a magot, a 
veteményeket.

-  Mi kerül ebbe a parcellába?
-  Egy részébe kukorica, vala

mennyi bosztány, konyhakerti vete- 
mények, krumpli. A jövő héten meg-

BRINDES Sándor: -  Gorombák 
a földek...

Ifjú PÉTER Ferenc: -  Nem köll a 
disznó...



kezdjük a kukorica ültetését. Törés
re van szüksége még a földnek, mert 
szárazságot érzünk; eső már na
gyon elkelne, legalább egy négy
ujjnyi nedvesség. A here, a búza 
mindjárt szebb volna. A kukorica is 
jobban kelne. Az idén még naprafor
gót meg répát akarok vetni. A répa 
jó része már a földben van, most 
már majd köll nézni, hogy kel-e, meg 
hogy a bogár esetleg csípi-e.

Szollár Sándor 12 holdon gazdál
kodik, s szerinte az időjárás alaku
lását tekintve a tavaszi mezőgaz
dasági munkálatokkal még nem kés
tek el.

-  Úgy gondolom, hogy május el
sejéig szinte minden el lesz boro- 
nálva. Persze csak akkor, ha az idő 
is megengedi. Nézze, semmi gond a 
műtrágyával; azt az ember elszórja, 
csak olyan drága, hogy tán meg se 
é ri... A földemet istállótrágyával is 
terítgetem, van odahaza egy kis jó 
szág, disznók, birkák. Csak az a baj, 
mint ahogy az ember is mondja, 
hogy nem tudjuk eladni a disznót. 
Előbb-utóbb az ablakból köll árulni. 
Mégis, 120 kilósat adjunk oda száz- 
nyolcvanért? Megéri azért fölnevel
ni? Egy doboz jobb fajta cigaretta 
200 dinár. Abból mikor lesz szalá
mi? Inkább kárára van az embernek, 
e lfüstöli...

-  Egymást azért kisegítjük -  szól 
közbe ifjú PÉTER Ferenc, aki fele
ségével krumplit ültet.

-  Visszatérve a disznóra, sajnos 
nem tudjuk eladni. Évente úgy 40 
darabot szoktam szállítani, de az 
idén csak június elejére jegyzik a 
szállítást, pedig már most készen 
vannak. Mi veszteségem származik 
nekem ebből? Halljuk, tudjuk, hogy 
megy le a kukorica ára, de akkor azt 
•s megkérdezem, hogy miért nem 
megy le a takarmány ára? Most a két 
magkocának 34 malaca röfög az ud
varban, de a jövőben nem tudom, mit

csináljak velük. Hogy lehet így
gazdálkodni?

P*^er Ferenc maximum földjén 
alkodik. A búzavetósen kívül 

a r*i l?aPraforgó meg kukorica kerül 
tér i ^ prilis húszadikáig. Társult

melő, ha fölmerül valami problé-
m£h segít a kooperáció.
Iáh u 3 t3a ’̂ h°9Y akkorák a kamat- 
k ,  a ' h°9y ezt már az ember nem 
é J t - f  fizetn' - "  ~  teszi még hozzá

0 emeli a krumpliskosarat.

Ha nem számolunk...

fül A SZÉGYENLŐSEN IS, de 
n  | előbújik a nap, nyüzsög a 

k - . , hafér, iparkodnak-munkál- 
k°dnak az emberek.
h=,ji_ rnoh° li rétben fiatal házaspár 
kér keskeny parcellán, gyö-

ny0manSár9aréPa kerÜI ki az ésók

k e z e T ^ *^  Lajosnak hívnak -  nyújt 
err|, a mé9 harmincon aluli fiatal- 
teríiiÜI ^ z ’ am't itt lát, fél láncnyi 
ne A ’ zö*dség és répa termett ben- 

termést legtöbbször a kikindai

piacra visszük, sajnos nincs meg a 
megfelelő ára. Minden más megdrá
gult, de ez maradt a régiben. Eddig 
vártunk vele, de most már csak elad
juk, ahogy veszik -  tárja szét karját a 
konyhakertész. -  A mennyiséggel és 
a minőséggel nagyon meg vagyunk 
elégedve, de ha beleszámítjuk a 
benzint, akkor a kikindai piac se hajt 
valami nagy hasznot... Jobb, ha 
nem számolunk, mért akkor nem va
gyunk Idegesek... Ide majd vagy ko
rai kukorica vagy uborka, esetleg pa
radicsom kerül.

-  És a föld többi részébe mit vete- 
ményeznek?

-  A rétbe lesz még három holdnyi 
napraforgó, ugyanannyi kukorica. 
Azok a földek meg vannak munkál
va, már csak a magot várják. Jelen
leg apám traktorját használjuk. Mind
ketten tanultunk, a feleségem „infor- 
matikás", én pedig szakmám szerint 
mezőgazdasági mechanikus va
gyok. Két éve hagytam ott a birtokot, 
de ha így haladunk, ha ilyen lesz az 
infláció, akkor...

-  Befejeztem az iskolát három éve 
-  szól közbe Rózsa asszony de 
még nem dolgoztam vállalatban. Jött 
a gyerek, nem mehettem sehová. 
Ezzel a konyhakertészettel elég sok 
a gond.

-  Szerződést kötöttünk egy lánc 
paszternákra, de egyelőre egyszerű
en nem veszik át. Az ilyesmi bosz- 
szantja a termelőt. A mai nap folya
mán a vasúton túl még hajmát gyug- 
gatunk a saját részünkre, pénteken 
meg vár a piac.

-  Megbánta-e, hogy búcsút mon
dott, a szövetkezetnek?

-  Az idén talán igen. Tavaly job
ban ment, árendáltam is a földjeim 
mellé, egyszóval jobban kijöttem 
m indennel...

Ez a szakmánk
OHOL ÉSZAKI SZÉLÉN 
már délidőben a HÚLI csa
lád, Ilona és férje, Ferenc,

SINKA Lajos és felesége munka közben

meg a nagyobbik fiuk szedegeti a 
sárgarépát.

-  Ebben a hat kvadrátnyi földben 
sárgarépa meg zöldség van jelenleg 
-  mutat körül az asszony. -  A ter
més megfelelő, csak az árakkal nem 
vagyunk megelégedve. Piacozunk 
vele Kikindára és Verbászra. ö tven- 
ről kezdjük, de a végén adjuk hú- 
szért-harmincért. Még két hold föl
dön hagymával szoktunk vergődni, 
most is ültettünk két láncot, el is van 
gyuggatva. Mondjuk ki kereken, a 
konyhakerti terményeknek nincs 
áruk a mai viszonyok között. Drágák 
a bolti cikkek, drága az egyéb éle
lem.

-  Nézze, ez a szakmánk, ezt csi
náljuk. A fiunk most megy katoná
nak, de ha van ideje, segít nekünk. 
A kisebbik most negyedik osztályos.

-  Ha fölszedjük itt ezt a darabot, 
kukoricát szeretnénk ültetni, korai 
fajtát. Sajnos, ezt a répát jól meg
rágta a bogár, de hát így sikeredett. 
Ennek nem ártott a fagy.

Se mag, se műtrágya

P INTÉR NÁNDOR bácsi be
fejezte a napi munkát. Jó 
fél éve nyugdíjas, de hogy 

legyen valami elfoglaltsága, kevés 
földdel bajlódik.

-  Három holdat fogasoltam meg a 
mai napon -  száll le a traktorról 
de elég is volt ebből ennyi! Felébe 
kukorica, felébe napraforgó kerül. A 
magot a hónap vége felé szórjuk el, 
amikor jobban fölmelegszik a talaj. 
Kevés a földem, ezért a napraforgó
val várni köll 2 -3  évet, hogy ne üsse 
föl a fejét a spóra. Mióta traktorral 
dolgozok, sokkal könnyebb. A nap
raforgóra megkötöttem a szerző
dést, voltam bent, de még nincsen 
mag, se műtrágya. Azt mondták, ne 
idegeskedjek, megkapunk mindent 
időben! Igaz is, két éve, május 5-én 
vetettük el a napraforgót és nem lett 
semmi baja. Az ember mindig re
ménykedik, hát nem igaz?

MOLNÁR Cs. Attila



A szerémségi front -  negyven évvel később

A naav áttörés emléke

A fasiszták elleni harcunkban szövetséges hatalmak katonai missziókat küldtek Főparancsnokságunkra. Szovjet,
amerikai és angol katonatisztek ezúttal is jelen voltak

atan jöttek, két férfi, egy idő
sebb meg egy egészen fiatal 
vitte a koszorút a szürke be

tonból készült megfakult emlékmű
höz a áidi temetőben. A környező sí
rok fölött az áprilisi szél süvített, a fo
tóriporterek csendben végezték 
munkájukat. A feliratot néztem, a 
kétezernél több elesett katona em
lékére emelt szerény betontáblán. 
Valami furcsa ellentmondás: színes, 
tarka virágok, tavaszi csokrok a 
megfakult, színtelen betonon. A kül
döttség hangtalanul helyezi el a friss 
virágokból font koszorút, néhány 
percig némán állnak, majd a főhaj
tást követően távoznak. A közeli vá
sártérről, ahol a gyűlés részvevői 
gyülekeznek, halk moraj szűrődik át 
a fák között.

Mit jelenthet ez a betonépítmény a 
nagy, megfakult festésű csillaggal, a 
felirattal itt, a éidi temető sarkában 
az erre járó fiataloknak? Vajon meg- 
állnak-e, elgondolkodtatja-e őket az 
adat, amelyet az emlékműről leol
vasnak? Vajon átgondolják-e, mit je 
lent a szám, mit je lent a két és fél
ezer életről kőbe vésett száraz adat? 
Hogy ennyien nyugszanak a közös 
sírban. Mert a városban és környé
kén ennyien haltak meg négy év
tizeddel ezelőtt, ennyien estek el 
a csatában, ennyien adták fiatal éle
tüket a szabadságért, ahogy ezt 
mondani szokás.

Felvonulók
A zászlókkal, jelszavakkal, tavaszi 

virágokkal feldíszített szerémségi 
város utcáin csak elvétve közlekedik 
egy-egy autó vagy busz. A hangszó

rókból zene árad, a negyven évvel 
ezelőtti eseményekről, azok jelentő
ségéről beszél a bemondónő. Sok a 
gyalogos az utcákon, és senki sem 
ácsorog, mindenki megy valahova. 
Szemerkél az eső, a boltok előtt 
egyenruhás kereskedők. Vásárló 
alig akad ezen a szombaton. A köz
lekedési rendőrök türelmesen végzik 
dolgukat, a környező utcákba irá
nyítják a városközpontig eljutott 
autóbuszokat. Karjukon piros szalag
gal helyi aktivisták segítenek nekik.

A gyalogosok között feltűnően sok 
az idős ember. Hatvanévesek -  vagy 
idősebbek. Számukat ezen a napon 
tízezerre becsülik a kollégák. Ennyi 
volt frontharcos jelezte, hogy eljön 
az ünnepi megemlékezésre, hogy 
ellátogat a nagy áttörés színhelyére.

Zászlókkal és transzparensekkel, 
szervezetten vonulnak a nagygyűlés 
helyszíne felé a fiatalok. Felderítők, 
diákok, sportolók, hegymászók me
netelnek énekelve az utcákon. Két 
idős ember figyeli őket, és arról be
szélgetnek, hogy annak idején ók is 
így vonultak fel, így mentek a front
ra, a lövészárkokba. Zászlóval és 
énekszóval.

Fekete-fehér fényképek őrzik a 
négy évtizeddel ezelőtti események 
egy-egy pillanatát. A város és az ut
ca ugyanaz, csupán az épületek és a 
feliratok változtak. Meg a felvonulók. 
Akik most újra eljöttek és végigvo
nulnak a áidi utcákon, negyven évvel 
idősebbek lettek. Lépteik nem olyan 
katonásak, a dal sem olyan harsány, 
a menete/ők sorai nem olyan rende
zettek.

Itt, a város határában húzódott an
nak idején, 1945 tavaszán a front
vonal. Öt kilométerre sincs a köz
ponttól az a kis erdő és a cserjés, 
ahol a vörösre festett emelvény áll. 
Negyven évvel ezelőtt is tavasz volt, 
a Síd és Tovarnik közötti út mentén 
rügyeiket bontogatták a fák, és az 
árokparton már kizöldült a fű. Azok 
közül, akik akkor ezen az úton fegy
verrel a vállukon meneteltek, csak 
kevesen jöttek el ismét. Azok közül, 
akik túlélték a nagy áttörést, a 175 
napon át tartó csatákat. A gyűlés 
egyik szónoka szerint egészségügyi 
okokból maradtak távol. Eljöttek 
azonban helyettük is a társak, akik 
most itt szoronganak a vásártéren, 
a díszemelvény előtt.

Egy perc
Sokuk mellén ott vannak a kitünte

tések, a jelvények és érmek. Akik 
náluk fiatalabbak, és mellettük lép
kednek, azok a gyerekeik és uno
káik. Mutogatják nekik a teret, az 
utcát, az épületeket, a távolból ide
látszó dombokat és erdőket; az em
lékeiket mesélik. Ahol egykor a front
vonal húzódott, ahol a fegyverek 
szóltak, most búza zöldell, friss 
szántás feketéink. Nyoma sincs már 
lövészároknak, mellvédnek, ágyú
nak. Csak a mesélő szeme láthatja 
az egykori tájat, csak az ő szavai 
szeretnék a fiatalokkal is láttatni egy- 
egy pillanatra az átélteket, az emlé
keket.

A Főparancsnok sem jöhetett el 
erre az emlékezésre. Egyik látoga
tásának emlékére az előző napon 
avattak fel egy márványtáblát Lovas

faluban, amely légvonalban közel 
van ide. A front abba az irányba hú
zódott az áttörést követően, a Duna 
mellett, északra. És nem jöhettek el 
sokan, harmincezren, akik itt nyug
szanak az egykori front helyén a tö
megsírokban, a falusi temetőkben, 
és talán még feltáratlan sírokban is. 
Azok sincsenek itt, akik később hal
tak meg, vagy akikkel az itt szerzett 
sebesülések végeztek. Emléküknek 
adóztak egyperces, néma hallgatás
sal a áidi gyűlés részvevői. Egyet
len perc alatt vajon mi zajlott le ben
nük, milyen gondolatok futottak át 
rajtuk, mire gondoltak ott az áprilisi 
szélben, amikor csendben felálltak? 
Vajon melyik csata melyik mozzana
ta idéződött fel újra bennük, m ilyen. 
esemény emléke hasított ismét be
léjük? A bajtárs és barát halála?

Nikola LJUBlClÓ, a JSZSZK El
nökségének tagja ültette el a 40.

fát

A győzelmi mámor? A felszabadult 
falvak lakóinak öröme? Vagy a pa
rancsnok, az ápolónő arca merült fel 
egy pillanatra? Netán az utcai har
cok emléke?

Csöndes, idős emberek állnak a 
sorokban, előttük fiatal katonák me
netelnek az egykori harci zászlókkal. 
Az utódok. Egy más világban, más 
történelmi helyzetben fiatal nemze
dék. Akiknek nem kell fegyveres har
cot vívniuk a szabadságért, akiknek 
nem kell fegyverrel űzni a megszál
lókat, az ellenséget. És vajon mire 
gondolhatnak itt, ezen a gyűlésen a 
fiatalok, az egyenruhás katonák, 
amikor egyszerre lépve pillantásuk 
találkozik az egykori frontharcosoké
val?

Beszédek, dalok
Külföldi katonatisztek beszélget

nek a díszemelvény mögött, az egy
kori szövetséges hatalmakat képvi



A szerémségi front -  negyven évvel később

Milutin MORAÖA, a nép hőse, az egykori L hadsereg törzskari főnöke 
harcostársai sorfala előtt. A vezérezredes mosolyogva szemléli baj

társai sorfalát, amely igyekszik katonás lenn i...

selik. Egyenruhájuk különbözik ugyan, 
he egyértelműen jó l megértik egy
mást. Vidáman paroláznak a szovjet, 
amerikai és angol tisztek. Itt, ezen az 
ünnepi gyűlésen, ezen az emlékezé
sen semmilyen időszerű ellentét 
sincs köztük. Ahogy — tudjuk a tör
ténelemből -  negyven évvel ezelőtt 
sem volt...

Az ifjúsági szervezet országos el
nöke a fiatalokhoz szól. Lassan be
szél a szőke fiatalasszony, tagoltan, 
hangsúlyozva. A tömegben sok a fia
fal. A mai ifjúságnak van kiről pél
dát vennie, van kit követnie -  mondja 
az elnök. Akik most hatvanévesek, 
negyven évvel ezelőtt ugyanilyen fia
talok voltak, mint a zászlókkal és 
ranszparensekkel felvonuló mosta

niak. Vajon ugyanilyen fiatalok vol

tak-e? Nyilván sok mindenben kü
lönböztek, de az ifjúságra annyira 
jellemző lendület és tenni akarás 
mindkét generációban megvolt, illet
ve megvan. Csupán a történelmi 
helyzet más, csupán a tennivalók 
változtak.

Államelnökségünk tagja időszerű 
kérdésekről beszél. A nehézségeket 
is említi, amelyek leküzdése közös 
feladat. És időszerű, fontos munka. 
A szocialista társadalom építésében 
még mindig számítunk azokra, akik 
most itt állnak a téren, kitüntetéseik
kel az egykori zászlók mögött, és 
számítunk már azokra is, akik még 
fiatalkorúak. Készségét, felkészült
ségét mindenki bizonyíthatja.

A dalok és táncok, amelyek a be
szédeket követik, az egész országot

A dísztribün

1"5. április 19. _ _ _ _ _ _

o z a z e z e rn e t  io d d  emoer gyűlt össze Síden: az egykori frontharcosok 
közül mintegy tízezren jelentek meg

képviselik. És van ebben valami je l
kép is, hiszen negyven évvel ezelőtt 
ezen a tájon az ország minden ré
széből érkezett fiatalok harcoltak a 
közös ellenséggel vívott csatákban. 
Eljöttek most az Italia nevű egykori 
olasz brigád tagjai is, és hallottunk 
a tömegben szlovén, szerb, magyar, 
szlovák szavakat is. 1945 tavaszán 
59 brigád vett részt a front áttöré
sében, és e brigádok tagjai között 
képviselve volt természetszerűen 
minden népünk és nemzetiségünk. 
Az ország felszabadítása közös cél 
és közös érdek volt, ahogy vitatha
tatlanul az a szocialista önigazgatá
sú társadalom építése is.

Országos dolgaink
Síd és Tovarnik között, a szerém

ségi várostól néhány kilométerre áll 
egy emlékmű, amely hosszú éveken 
át csak a helyi harcosok és fiatalok 
gondjaira volt bízva. Ók emlékeztek 
meg ezen a helyen a szerémségi 
front áttöréséről minden április 12-én, 
ók ültettek el minden évben egy fát 
ezen a helyen. Itt húzódott valamikor 
a front, itt folytak négy évtizeddel ez
előtt a legvéresebb csaták. A 39 fa 
mellé a negyvenediket most Nikola 
Ljubiöió elvtárs, államelnökségünk 
tagja ültette el. A szerémségi front 
áttörésének jubileuma országos je l
leget kapott. Az évfordulón elhelyez
ték a jövendő emlékpark alapkövét 
is, ahol a fiatalok már az idén meg
kezdik a munkát.

A hadtörténet a hazánk területén 
vívott legnagyobb csatának tartja a 
40 évvel ezelőtti front áttörését. Ok
kal és joggal állítják ezt a történé
szek, mert ezen a sík területen fron
tális harcot kellett vívnia fiatal had
seregünknek, amely az ilyen hábo
rúzáshoz a korábbi nagy csatákban 
sem szokhatott hozzá. Nyilvánvaló
an abban is igazuk van a hadtörté
nészeknek, hogy a jobbára képzet

len és fegyverzettel is hiányosan fel
szereltkatonaság nehezen boldogult 
a képzett és tapasztalt, állig felfegy
verzett fasiszta hadsereggel, amely
nek volt ideje kiépíteni a védelmi ál
lásokat és vonalakat. Ezért „állt" 
majd hat hónapig a front hazánknak 
ezen a részén, és ezért kellett nagy 
erőket bevetni a sikeres áttörés ér
dekében.

Nem kétséges, hogy országos je 
lentőségű volt ez a csata, hiszen 
hadseregünk egységei innen már 
megállás nélkül jutottak el északi és 
nyugati irányban is hazánk határa
ira, illetve azokon túlra is. Az utolsó 
komoly ellenállást itt fejtették ki a fa
siszták és támogatóik.

Az egész Jugoszlávia felszabadí
tásáért vívott utolsó nagy csaták zaj
lottak tehát a szerémségi fronton, és 
óriási véráldozatok árán sikerült 
csak győzedelmeskedni a kétségbe
esetten védekező ellenség felett. Ha 
tehát a 40. évfordulón országos jelle
get adtunk a megemlékezésnek, az 
semmiképpen sem véletlen. Ahogy 
az ünnepség szónokai is országos 
dolgainkról beszéltek, közös tenni
valóinkat említették. Azokat a fel
adatokat, amelyek megvalósítása is
mét csak közös érdek.

Annyiszor hangoztatjuk mostaná
ban az együvé tartozás, a közösség, 
az együttélés fogalmát, annyiszor hi
vatkozunk forradalmunk nagy vív
mányára, a testvériségre és egység
re, amelyet újabban néhol egyesek 
megkérdőjeleznek, hogy a sidi ün
nepségen önkéntelenül is felmerült 
bennünk: az ifjúsági elnöknek igaza 
van. Ebben a vonatkozásban is van
nak példaképeink, van „mintánk’’. 
A szerémségi fronton elesett 30 000 
fiatal katona nem hiába áldozta fel if
júságát, életét. Amiért ők meghaltak, 
azt nekünk csak megőriznünk kell.

Ez volt a múlt szombati éidi ün
nepség egyik legfontosabb üzenete.

NÉMETH János 
Fotó: SZABÓ A ttila



Regőcei levél:
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Tele tervekkel és reménnyel

oško M artié, Stevo Kéé, 
D ušan Gagié, Jovo Ljubi- 
éic és Ž arko Lukaéev h a r

cosokkal az újonnan felépült Du
šan Vukasović őrházat lá togattuk  
meg. H atalm as, s m ár messziről 
fehérlik. A határőrökkel elbeszél
gettünk  a szabadságharcról, ille t
ve arról, hogy milyen jó békében 
élni. Figyelmesen m eghallgattak, 
m ajd megvendégeltek bennünket, 
katonababbal. D rága feleségem, 
te kitűnően főzöl, de ami a katona
babot illeti, olyan jó volt, hogy ti 
nők térdet-fejet ha jtha ttok  
előtte. B úcsúzáskor m egkérdez
tem  Boško M artiéot, a regőcei Pe
ta r  Koéié Á ltalános Iskola igaz
gatóját, hogy elm ehetek-e hozzá
juk egy beszélgetésre m int a 7 Nap 
újságírója. Semmi akadálya, vála
szolta, majd összetoborzom  az 
em bereket.

H át így tö rtén t, hogy ta lálkoz
tam  Vlado Veselinovictyal, Ko
vács Sándorral, Dušan Veselino- 
victyal, Spiro G agictyal és Slo
bodan Tomasovictyal. Néhányu- 
kat m ár élőbbről is ismertem. Szó
val bem utatkoztunk, az tán  el is 
felejtettem  gratu láln i nekik az új 
művelődési o tthonért, amelyről 
egy évvel ezelőtt írtam . Sajnos, 
nem fejezték be, na nem a regőcei- 
ek m ulasztása végett, a pénz sem 
volt akadály, hanem  m ert a tél el
húzódott, s az építészeknek sem 
volt sietős a dolog, mivel m ár a 
szerződést rég megkötötTék. N yár
ra  azonban nagy népi lakom át 
csapnak. A művelődési o tthon
nak lesz egy kétszáz férőhelyes, 
színpaddal ellá to tt nagyterm e is, 
ahol film eket is vetítenek majd, 
aztán  egy könyvtár olvasóterem 
mel, és persze a fiataloknak  disz
kó. Ehhez még Boško M artié t és 
Kovács Sándor hozzáfűzte azt is, 
hogy hogyan látják  a művelődési 
élet jövőjét. Jobb lesz, szervezet
tebb, m ondják, m ert az am atőr 
d rám ai csoport, a kórus és a népi 
tánccsoport tagjainak lesz hol 
összejönniük és próbálniuk. N é
hány hétte l ezelőtt, h a t év szünet 
u tán  a fiatalok elkészítették  és 
kétszer is e lőadták  m integy négy
száz főnyi közönség elő tt Nušić: 
H ajdukok című darab já t. A regő
cei m agyar ajkú lakosság eseté
ben a helyzet m ár más, nehezebb. 
M integy húsz évvel ezelőtt, míg 
voltak d iákok és egyetem isták is 
itt, m agyar nyelvű előadást is ta r 
to ttak . Amikoron azonban Dávid 
József, P in tér Anna és Kum János 
belátta , hogy a helyi erőkre nem 
tám aszkodhatnak, nincs u tán p ó t
lás, az itten i m agyarok művelődé
si élete m egszűnt. Nem úgy van 
az! Javít, ki Kovács Sándor, s a 
történelm i pontosság kedvéért el
mondja, hogy nyolc évvel ezelőtt 
vendégszerepeit it t a Szabadkai

N épszínház m agyar tá rsu lata . Hát 
ennyi az egész. Illetve mégsem, 
m ert az iskolában sikerü lt fenn
ta rtan i a m agyar tagozatot. Tizen
három  m agyar gyerek végett u ta 
zik naponta  Zom borból B arta 
Sándor, hogy anyanyelvükön ta 
nulhassanak a gyerekek. Emel
le tt pedig van még tizennégy 
szerbhorvát ajkú d iákja is. Egye
lőre ennyit a ku ltú ráró l és po liti
káról.

A művelődési o tthon lehetővé 
teszi m ajd a sakkozás fellendülé
sét is, az itten i nagyoknak nem 
kell többé Staniáicre utazniuk. 
A sporthorgászok egyesülete is 
m egalakul majd, am ennyiben lesz 
még hal a K ígyósban, s a Fotokino 
klub tagjai is m egnyugodhatnak, 
akiket Slobodan Tomasovic vezet, 
m ert eddig sajnos nem tud ták  k i
hez, mihez tartoznak. Mivelhogy 
megem lítettem  a Kígyós folyócs- 
kát, társaim  rögtön a rra  térnek 
át, hogy milyen terveik vannak ez
zel kapcsolatban: m árm int észa
kabbra helyeznék, Regőce fölé, 
hogy vizét a 2000 hektárnyi homo
kos ta la jú  gyümölcsösök és sző- 
Iőskertek öntözésére használhas
sák. Vagy jobb lenne, kérdezik tő
lem, ha a T isza-P alics-S zabad- 
ka-csa tom át m eghosszabbítanák 
Bajmokig, Regőcéig, m ajd a D u
nába eresztenék Baőki Bregnél és 
K olutnál. Minek nektek ez, embe
rek?! Ez retten tő  sok pénzbe ke
rül. Ááá, nem baj, nem baj! És 
gazdasági jelentősége m ind Ju 
goszlávia, m ind M agyarország ré
szére? Tízezer hektárnyi terü lete
ket lehetne öntözni vele! Ami 
igaz, az igaz, felkérném tehá t az 
újvidéki illetékeseket, gondolkod
janak  a T isza-D una közti csator
náról, annak  fontosságáról, főleg 
am ikor magas a vízállás. H add 
tám ogassam  m ár én is a regőcei- 
ek mezőgazdasági fejlesztési te r
veit. M ert a nyulat itt lehet kiug
rasztani a bokorból. A kétezer 
hektárnyi hom okot -  a gyakorlat 
bebizonyította - ,  ha csak cseppen- 
ként is öntözik, szép eredm énye
ket érnek el a gyümölcs- és szőlő- 
termelésben, Hát még ha több víz
hez ju thatnának! H ektáronként 
minden bizonnyal négy vagon a l
m át term eszthetnének, m ondják 
beszélgető társaim . Ami pedig a 
borukat illeti, nem rossz az idei 
sem, sőt örülni kell, hogy így sike
rült, hiszen m egfagytak a szőlőtő

kék, Đ uro Lalié, Boro M ajstoro- 
vić, P etar Uzelac, D m itar Veseli- 
nović, N ikola Vitás, Čedo Uzelac, 
Nikola Matić, Ilija M ilanko meg a 
többiek pedig arról álm odoznak, 
hogy szőlőskertek helyett ü ltetvé
nyeket alakítanak , m ert úgy jobb 
eredm ényt lehet elérni borterm e
lésben. Természetesen egyetértek, 
csak nehogy a szőlőfajtát is k iir t
sák, aztán  kivesszen a regőcei 
rizling. Kiváló bor, egyszer it t úgy 
berúgtam  tőle, hogy olyan gyorsan 
hajto ttam , hogy még a forgalm is
ták  sem tud tak  utolérni.

A beszélgetés végén Vlado Vese- 
linovié földműves vette á t a szót. 
K ülönben ő a pá rttitk á r, s am int 
mondja, a 300 tag hallgat rá. Lám, 
a földművelés m ellett felelősség- 
teljes politikai m unkával is van 
ideje foglalkozni, ebben ta lál éle
tének értelm et, meg persze h a ta l
mas társadalm i erőt is. Persze 
m int em ber sokallja azonban a 
m űtrágya drágulását, s tőlem kér
dezi, hogy m it akar ez a tá rsad a
lom a folytonos áremeléssel, akar 
közösségünk búzát, kukoricát? 
Maga se tudja, hogy jön ki. Azelőtt 
egy holdra 400 kilogram m ot szórt, 
most viszont nem tudja, mennyire 
fu tja még. Ennek nem lesz jó vége,

mondja, majd hozzáfűzi: „Ha
m indenkit felelősségre vonnának 
az el nem végzett m unkáért, ma 
m ásképp állnának  a dolgok.” Mit 
m ondanál, ti tk á r  elvtárs, ha vélet
lenül e lju tnál a JK SZ tizenharm a
dik kongresszusára? Vlado Veseli- 
novié nem habozott. M egismétel
te, hogy a pártban  nagyobb rend 
nek és fegyelemnek kell lennie, s 
ak i nem tud  ehhez igazodni, aá 
tűnjön el, vagy saját maga váljon 
ki, vagy mások „távolítsák” el. De 
szerencse hogy ezek a szavak ránk, 
o tt Regőcén nem vonatkoztak. 
Hogy kikre vonatkozhattak? Gon
dolkodom és hallgatok. Mit is te 
hetnék m ást így békaperspektívá
ból, hiszen akkor sem kérdeztek, 
am ikor tévedtek. így csak vigasz
talhatom  magam is, meg tá rsa i
m at is azzal, hogy a mi lelkiism e
retünk  tiszta, m ert dolgoztunk. Mi 
lent a bázisban különben sem te 
hetünk mást, főleg nem  tévedhe
tünk. Ez csak „bizonyos egyének
n ek ” engedélyezett, ak ik  aztán  
nagy károkat okoznak a gazda
ságnak meg a szocializmus ép íté
sének. Na de mindegy, lesz ez még 
m ásképp is, hiszen azért kerül sor 
a JK SZ tizenharm adik  kongresz- 
szusára is, hogy a h ibákat helyre
hozzuk. A regőceiek nem várnak 
sokat, csak annyit, hogy a K í
gyóst áthelyezzék a falun tú lra, 
hogy a Tiszától idáig vezessék a 
csatornát, hogy befejezhessék a 
művelődési otthont. A többi pedig 
m ár megy m agától. S ez jó!

Milenko BELJANSKI

AZ ÚJVIDÉKI ELEKTROVOJVODINA  
SZABADKAI HŐTELEP MUNKASZERVEZETE
Mosa Pijade 22. -  Szabadka

Munkaviszony-ügyi bizottsága

PÁLYÁZATOT
ír ki a következő munkahelyekre és munkafeladatok végzésére:
1. LAKATOS-ÜGYELETES (egy személy) -  meghatározatlan időre. 

Feltételek; -  szakképzett lakatos B kategóriás hajtási engedéllyel
-  egyévi munkatapasztalat.

2. HŐKAZÁNKEZELŐ GÉPÉSZ (két személy) -  meghatározatlan 
időre.
Feltételek: -  szakképzett fémipari dolgozó vagy kazánfűtő ATK 

vagy kazánfűtői vizsgával
-  egyévi munkatapasztalat.

3. ESZTERGÁLYOS (egy személy) -  meghatározatlan időre. 
Feltételek: -  magasszakképzettségű esztergályos

-  egyévi munkatapasztalat

A pályázat a megjelenésétől számított 15. napig érvényes.
A szakképesítésről, iskolai végzettségről és munkatapasztalatról I 

szóló dokumentumokat a fenti cím re kell elküldeni.
A hiányos és későn érkező kérvényeket nem veszik figyelembe.
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főszerkesztők a szívélyes ke
reskedők törzsének utolsó 

' mohikánjai. Már csak ők ma
radtak, akik az újság drágulása előtt 
őszinte szégyenlőséggel kérnek el
nézést önöktől, kedves Olvasó, ami
ért felemelik papirosárujuk árát. A 
..kereskedők” elnevezésért a főszer
kesztők idegesen elhúzzák majd a 
szájukat, a tisztelt olvasó pedig ösz- 
szeráncolja a homlokát. Nincs iga
zuk. Az újság olyan áru, amely nem 
tudja kivédeni a piac szeszélyeit, kü
lönösképpen nem ellenálló az inflációs 
ragállyal szemben. Ez az áru, akár 
hetente, akár naponta jelenik meg, 
április elsejétől 3 3 -3 5  százalékkal 
drágább.

A jugoszláv napilapok négy évti
zedes létük során már ennél meg
döbbentőbb áremelést is megértek.

©Idául 1961-ben, amikor egyik nap
ról a másikra 0,10 új dinárról 0,20-ra 
emelkedett az áruk. 1947-től a na
pilapok ára a kezdeti 2 régi dinárról 
Kitartóan növekedtek a mostani 3000 
regi dinárig. Talán éppen az ár emel
e tese  hatott oda, hogy a példány

i a m  korántsem növekedett ilyen 
temben, sőt: a napilapok példány- 

„ f ™  1947-ben 736 000 volt, 1984 
vegén viszont alig 2263000-re  gya
rapodott.

Az újságárért folytatott harcban a 
90szl®v polgár szövetkezeti rend- 

llségével megvalósítja a le- 
ii ic é i . ~  ho9y ne vegye meg az 
s in  - de mé9ls elolvassa! A 
h = ? rSZedok szervezkednek és meg- 
mi f ° zo,t sorrendben cserélik egy- 
saitA 0Z0,t 3 apókat- Hízelgő a 

szamára -  lesújtó a sajtóház
iík 6 S0,< he|yen élnek az
J ag bérbe vételével is. Elolvassa

kos kártAf '- ? u,ána 25~ 33 százalé- 
Kártérítéssel visszaadja

a §
Hol maradtak 
az újságírók?
belgrádi Borba a múlt kedden
nancsevszki fogadta az új-

Tanjuq ka t, címmel az alábbi
tás tá rsán  oz° ,,e: "A tájékozta-
0rszá9os t a Í T SL'áSf Val ,09lalkozó tanácskozás kapcsán Mi-

lan Pancsevszki, a Macedón Kom
munista Szövetség Központi Bizott
ságának elnöke fogadta a Jugoszláv 
Újság írószövetség küldöttségét. A 
beszélgetés során -  amelyben részt 
vettek: Dimcse Belovszki, Dragoslav 
Markovié, Marko Lolic, Milán Rakas, 
Uroá Andreevszki, Jakov Lazarovsz- 
ki, Csedomir Sztojkovszki és mások 
-  érintették a tájékoztatással kap
csolatos időszerű kérdéseket, külön 
pedig a lapok társadalmi és anyaqi 
helyzetét."

A hír, mint minden hír, mondhat
ná első tekintetre az olvasó. De csak 
első tekintetre, mert ha figyelmeseb
ben elolvassuk, az derül ki belőle, 
hogy a fogadáson újságírók nem is 
vettek részt. Vagy talán úgy kell ér
telmezni, hogy ők azok a „mások” ?

M/kmu&ó
„Pártbüntetések”

T ovábbra is elég gyakran tör
ténik meg, hogy az eszmei
politikai intézkedéseket a párt
tagok iránt a községi pártbizottsá

gok vagy azok elnökségei kényte
lenek kimondani. Egyszreűen azért, 
mert, az alapszervezetekben nincs 
elég erő ahhoz, hogy leszámoljanak 
a soraikban jelentkező káros jelen
ségekkel. Tavaly például tartomá
nyunkban az összes „pártbüntetés” 
8,4 százalékát e szervek foga
natosították, s jellegzetes, hogy 
szinte kivétel nélkül akkor, amikor 
vezető beosztásban dolgozó szak
emberek mulasztásairól, téves ma
gatartásáról volt szó. Pedig vét
ségük legtöbbször olyan volt, ami
nek következményeit az egész kol
lektíva (tehát a párttagok is) a sa
ját bőrén érezte meg. A községi 
pártvezetőségeknek ugyanis a leg
gyakrabban az önigazgatási jogok 
megszegése, a hivatali visszaélés, 
az önkenyeskedés, a törvénysze
gés, a technobürokratikus magatar
tás és a KSZ határozatainak semmi
be vevése miatt kellett eszmei-po
litikai intézkedéseket foganatosíta
ni.

Az alapszervezetek azonban már 
nem ilyen elnézőek akkor, amikor 
a közvetlen termelésben dolgozó 
párttagok mulasztásairól van szó. 
Ezt bizonyítja, hogy a legtöbb bün
tetés éppen a munkásokat éri -  noha 
ritkán az önigazgatás megszegése 
vagy egyéb, valóban súlyos vétség 
miatt. Mindez azt bizonyítja, hogy 
a KSZ-alapszervezeteknek még so
kat kell munkálkodniuk a párt de
mokratizálásán és azon, hogy a 
Kommunista Szövetségben valóban 
mindenki egyenjogú legyen, s hogy 
a kommunisták lépéseit, ballépéseit 
azonos mércék alapján bírálják el, 
függetlenül attól, hogy vezetői be
osztásúról vagy gépkezelőről van-e 
konkrétan szó.

danas
Ami a begyükben van

vonimir Balog, az egyik leg
jobb jugoszláv gyermekíró, 
több rangos irodalmi kitün

tetés és díj tulajdonosa a küszöbön- 
álló kongresszusról:

-  Magam sem értem, miért lettem 
a Horvát Iróegyesület tagja. Rá
adásul még az Elnökségbe is bevá
lasztottak. így állandóan le kell nyel
nem azt a magánvéleményemet, 
hogy szörnyen káros egy igazi író 
számára, ha erejét és tehetségét 
adminisztratív és céhbeli szervez
kedésre fecsérli. Az igazi egyesület 
számára viszont ugyanilyen káros, 
ha rossz írók irányítják. Mivel sokáig 
nem tudtam eldönteni, hogy jóm a
gam az igazi vagy a rossz írók közé 
tartozom-e, igyekeztem messze ke
rülni mindenféle céhbeli megbíza
tást. A különféle vitákból ítélve, ame
lyeket korábban is volt, most is 
gyakran van alkalmam hallgatni, úgy 
vélem: egyesületünket a rossz írók 
vették birtokukba. Mindenféléről vi
tatkoznak, csak éppen irodalomról 
nem. Ha most azt a feladatot kap
nám, hogy küldöttként vegyek részt 
a kongresszuson, mindjárt azzal a 
javaslattal állnék elő, hogy minden 
íróegyesület alakítson irodalmi cso
portot, ahol végre szóhoz juthatna 
az irodalom is. Egyébként úgy gon
dolom, hogy erre a kongresszusra 
nem olyan embereket kellene küldeni, 
akik folyékonyan és ügyesen tudnak 
fecsegni. Ezt a lemezt már eleget 
hallgattuk. Én olyan írókat küldenék, 
akik ravaszul és okosan tudnak hall
gatni, s csak akkor pattannak fői és 
mondják el, ami a begyükben van, 
amikor már csakugyan nem bírják 
tovább.

Mm . f,-

Nukleáris erőművek
ejan DIMOV, a Jugoszláv 
Gazdasági Kamara energeti
kai tanácsosa nemrégiben 

követelte, hogy hazánkban 2010-ig 
állítsuk le a nukleáris villanyerőmű
vek építését. Mi késztette erre?

-  Csupán az Egyesült Államokban 
1978-tól napjainkig 75 ilyen erőmű 
építését mondták le, s nagyon való
színű, hogy ez a szám hamarosan 
száz fölé emelkedik. A lemondás

alapvető oka, hogy az építés a kez
deti összeg hatszorosára, sót ennél 
többre emelkedett, az építési ha
táridő pedig 12 évre nőtt. Bizton 
mondhatjuk, hogy a nukleáris erő
művek gazdaságosságból nem vizs
gáztak jelesre. Az Egyesült Államok
ban a hőerőművekben előállított 
áram kétszer olcsóbb, mint az atom
erőművekben „gyártott” . A hőerő
művek mutatkoznak a leggazdasá
gosabbaknak, viszont a nukleárisok 
népszerűsége igen-igen csökkent, 
már csak azért is, mert az uránium 
mindig drágább, s a kilátások szerint 
az ára egészen a századfordulóig 
nagymértékben fog növekedni. Vé
gezetül: a jelenlegi nuekleáris tech
nológia már elavult -  mondja Dimov. 
-  Az első nukleáris időszak a végét 
járja. Van, ahol már be is fejeződött 
(a fejlett nyugati országokban és a 
Szovjetunióban), másutt már a kez
detén elvetették (Ausztria), Svéd
ország pedig országos referendumon 
moratóriumot vezetett be építésük
re 2010-ig. A válasz egyértelmű: a 
nukleáris erőművek túl drágák lettek, 
gazdaságilag nem kifizetődőek, az 
esetleges szerencsétlenségek, s a 
vele járó környezetszennyezés ve
szélye még mindig fennáll.

Szociológiai 
alternatívák

Ajugoszláv szociológusok kö
zelmúltban, Portorozban meg- 

i tartott találkozójának témá
ja a Szociológia és a társadalmi 
gyakorlat volt. Mint más fórumokon 
is, itt is megjelent az a kérdés, hogy 
vajon a szociológusok valóban csak 
a társadalom válságának megállapí
tásá ig  képesek eljutni, az abból ki
vezető út megállapításáig már nem?

A találkozó legtöbb vitát kiváltó 
beszámolójának címe A társada
lom fejlődésének szociológiai lát
határai. Az összefoglalót Veljko Rus 
készítette el. Szerinte a tudomá
nyos-műszaki forradalom folyama
taihoz való felzárkózásra nem va
gyunk megfelelően irányítva, ha
bár úgy látszik, hogy rendelkezünk 
a minimális feltételekkel. Változta
tásokra van szükség a munkameg
osztásban, a társadalmi erő el
osztásában, a társadalmi felépít
ményben és a vezetés módszerei
ben. Ebben a feladatban a tudo
mánynak döntő szerepe van, ami 
viszont megköveteli a tudomány na
gyobb gazdasági és politikai füg
getlenségét; az egyetemeknek és 
a tudományos intézményeknek a 
gazdasági és társadalmi fejlődés
ben való nagyobb beleszólást kell 
feltételezni.
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in d já rt sejtettem , vasár
nap pedig meg is győződ
hettem  róla, hogy 1985. 

április 1-e k isebbfajta m érföldkö
vet jelent a jugoszláviai m agyar 
televíziózás történetében. No, nem 
azért mondom ezt, m ert jóm agam 
is szerepeltem  a Z súrban, de még 
csak nem is viccelődöm. Igenis, 
április 1-én éppúgy történhetnek 
jelentős dolgok, m in t az év b á r
melyik m ásik napján. Példának 
okáért az ifjúsági m unkaválla
lások is április 1-én ünnepelték
40. évfordulójukat. E zért ta lán  
az sem lehet véletlen, hogy e jeles 
napon épp televíziónk fiataljai 
követtek el valam i emlékezetest: 
nézhető m űsort csinált a Z súr csa
pata!

M int em lítettem , ez m ár akkor 
is m eglepett, hogy ne mondjam, 
m egdöbbentett, de azért nem  m er
tem  a rúd  elé szaladni és e lk iabál
ni a dolgot, m ert korábbi tapasz
tala ta im  alapján, ugyebár, m in
den okom m egvolt rá  a rra  gyana
kodni, hogy csak ugra tnak  a gye
rekek, á t akarnak  ejteni bennün
ket ...

K íváncsian, s bizony kissé szo
rongva is vártam  a következő m ű
sort, am elyet aztán  mégis m ajd
nem  elm ulasztottam , m ert teljesen 
lehetetlen időpontban, április 14- 
én VASÁRNAP DÉLUTÁN HÁ
ROMNEGYED ÖTKOR sugároz
ták , m in tha szándékosan dugták 
volna el elsősorban a fia ta l nézők 
elől. Ugyanis lá tn i szeretném  azt a 
fia ta lt, aki egy tavaszi vasárnap 
úgy estefelé a televízió előtt ücsö
rög abban rem énykedve, há tha  
épp m ost fogják becsem pészni az 
elm arad t Zsúrt.

No, de hagyjuk az Újvidéki Te
levízió m űsorpolitikáját, amíg 
szépen vagyunk. M ert m indjárt 
eszembe ju t az is, hogy hétfőn, áp
rilis 15-én, m árcius 11-éhez ha
sonlóan, m ár m egint este fél tízre

te tték  a Napjainkat, m ert úgy
mond nyolctól drám át közvetíte
nek az országos hálózatnak. H át 
azok o tt csakugyan az t hiszik, m ár 
olyan jól csinálják a Napjainkat, 
hogy k o n k u rá lh a tn a k  a Dinaszti
ával? De ha neta lán  még akadna is 
valaki, ak it bepalizhatnak, kér
dem én, m iért tasz ítják  szándéko
san hátrányos helyzetbe a sze
rencsétlen öntudatos nemzetiségi 
nézőt az ország többi nemzetisé-

f i  nézőjéhez viszonyítva. Miért? 
s m iért szít tudatosan családi 

ellentéteket az Ú jvidéki Televí
zió? Arról nem beszélve, hogy a 
sokkal jobban menő tévéállom á
sok is legalább kétszer meggon
dolják, m ielőtt bárm ilyen okból 
m egváltoztatnák az egyik legné
zettebb m űsoruk időpontját, m ert 
az ilyen já téko t nem sok néző és 
nem  sokáig győzi cérnával.

M aradjunk h á t inkább a Zsúr- 
nál, hisz ez a műsor, tűnjék  b á r
mennyire h ihetetlennek is, annak 
ellenére, hogy Milenkovics K a- 
menko továbbra is esetlenkedik a 
kam erája előtt, kezd m agára ta 
lálni. Az a  gyanúm, hogy valaki 
rá jöhetett valam ire..M ondjuk, a r 
ra  a csekélységre, hogy meg kell 
keresni az érdekes em bereket és 
eseményeket, illetve hogy a dög
unalm as dolgokból is ki lehet csi
holni valam it némi beavatkozás
sal, például egy korábbi interjú  
átm ontázsolásával. Vagy egysze
rűen csak a kalapok játékával. 
Őszintén megvallom, engem any- 
nyira megigézett Kerekes László 
és Soltis Lajos kalapja az április 
1-i, illetve Szajkó István kalapja 
az április 14-i m űsorban, hogy 
még a m elléjük tá la lt sótlan szö
veget is zokszó nélkül nyeltem le. 
Köszönet néked, Vicsek Károly!

K ár, nagy kár, hogy televíziónk 
komoly m űsorai m inden igyekeze
tük  ellenére sem tu d tak  ez ideig 
felzárkózni a Zsúr radikális kon

cepcióváltásához, műsorszemléle
téhez. Pedig hogy m egdobogtatta 
a szívem, am ikor az április 1-i 
Napjaink bűvészvendége, dr. Ba
ráti József bejelentette, reméli, 
olyan m űsort fognak csinálni, 
„amelyikkel a Podolszki is meg 
lesz elégedve". S nem csak azért, 
m ert m indahányszor összerezze
nek, ha bárki bárm ilyen okból 
nagy nyilvánosság elő tt szólít a 
nevemen, hanem  sokkal inkább 
azért, m ert ha csupán egy műló 
p illanatig  is, de büszkén gondol
hattam : lám, lám, csak sikerült 
rákényszerítenünk a M indenha
tó Televíziót, hogy a nézőre is 
gondoljon. És még az sem olyan 
nagy baj, ha ezt április l- jén  teszi, 
mégpedig egy bűvészszám poén
jaként. M ár azért is rem ényked
hettem , kedves nézőtársak, mert, 
ha emlékezetem nem csal, március 
25-én Bencze Lajos is kizárólag 
a mi kedvünkért, a mi megnyug
ta tásunk  és meggyőzésünk érde
kében kérdezte meg vendégétől, 
Szepesi Györgytől, hogy mi a vé
leménye az istentelenül nehéz 
sportriporteri m unkát végzők b a 
kizásairól, ami m iatt sokan k riti
zálják őket. Ő (Bencze) arról iga
zán nem tehet, hogy Szepesi félre
érte tte  a kérdést, és arró l beszélt, 
m iért ne kritizálja a sportriporter 
a sportolókat. Szepesi viszont 
nyilván azért nem érte tte  meg 
Bencze kérdését, m ert fel sem me
rült, m erülhetett benne, szám ára 
ugyanis elképzelhetetlen, hogy a 
sportripo rter összevissza bak iz
gathat, hogy épp a sportriporter 
ne tudjon folyam atosan és érthe
tően beszélni. így m arad t szegény 
Bencze Lajos alibi nélkül, am it 
őszintén sajnáltam , hisz megérde
m elt valam iféle nyilvános vállve- 
regetést, igazolást, tudniillik  m ű
sorvezetőként jóval többet nyúj
to tt a szokásosnál.

E rről pedig m indjárt az ju t 
eszembe, hogy Korpa Béla viszont 
még m árcius elején nyújto tt jóval 
többet a  szokásosnál, mégpedig 
épp sportriporterként, am ikor a 
teniszről készített emlékezetes r i
porto t a Jugoszlávia-A usztrália 
Davis K upa mérkőzésről. A kkor 
döbbentem  rá, hogy tulajdonkép
pen ő a  mi legjobb sportripo rte
rünk. S ez még akkor is így igaz, 
h a  az u tóbbi időben Bordás Ákos 
is nagyon igyekszik, am i abból is 
látszik, hogy most m ár egész tű r
hetően számol. Talán csupán a

nagy számok zavarják meg néha, 
m int például a C ibona-R eal m ér
kőzésen, am ikor 63:59-es állás
nál azt m ondta, hogy három, 
67:61-es á llásnál pedig az t m ond
ta, hogy öt pont a különbség.

De ez m ár igazán semmiség, 
m ert -  m int m indannyian tudjuk -  
a televízióban és az életben egy
arán t jóval komolyabb rövidzár
latok is előfordulhatnak. M int 
m ondjuk a szarajevói stadionban 
a Jugoszlávia-Franciaország lab 
darúgó-m érkőzés elején, amihez 
fogalmazási rövidzárlatokkal tá r
su lt a bájos Ism eretlen Bemondó
nő: „Kedves nézők, elnézésüket 
kérjük  az adáshiba közbejövetele 
végett, amely az áram  elmenetele 
m iatt jö tt közbe. . . ”

H át igen, a görcsök, azok az ol
dódni sehogy sem akaró görcsök, 
amelyek még az egészen lezser
nek, sőt hum orosnak szánt áp ri
lis í - i  Napjainkban is o tt kísér
te ttek  bizonyítva, hogy tiszta nye
reség szám unkra, nézők szám ára, 
hogy az Ú jvidéki Televízióban 
még senkinek sem ju to tt eszébe 
TV -kabarét alapítani. Az ilyesmi
hez ugyanis, ha m ár ötletszegé- 
nyek vagyunk, legalább kurázsi 
kellene, m inim um az önkifigurá
zás kurázsija, am ire csak Milen
kovics Szvetiszláv volt képes.

És h á t bizonyára az oldódni egy 
is tenért sem akaró görcsöknek 
tudható  be az is, hogy a  legkisebb 
nézők egyre türelm etlenebbül 
kérdezgetik, m iért vette Tallósy 
Irén szerkesztő néni és Madarász 
Ferenc forgatókönyvíró bácsi ki- 
verhetetlenül a fejébe, hogy az 
óvódások m űsorát csak m in taóra
ként lehet elképzelni, am inek b i
zonyára a m ódszertan vizsgára 
készülő óvónők veszik a legtöbb 
hasznát. De h á t akkor m iért nem 
változtatják  meg a m űsor címét? 
Mondjuk így: Gyere velem óvónő
képzőbe.

A vasárnap esti rajzfilm sorozat
ta l viszont term észetesen egészen 
más a helyzet, az egym ásra zsú
folt, ugyan darabosan és kezdet
legesen m egrajzolt, de kétségkívül 
kemény jelenetekből és a színé
szek szűnni nem akaró rikoltozá- 
saiból a gyerekek egyértelműen 
a rra  következtetnek, hogy Verne 
Gyula bácsi volt a ho rro r műfaj 
megteremtője. Szuper. Még görcs
ben is.

PODOLSZKI József



A NAPJAINK, miután a reflektorok kialudtak

Devizám van,mi lesz vele(m)?
Hétfőn a Dinasztia népsze

rűségével volt kénytelen da
colni a szokásosnál későbbi 
időpontban sugárzott Napja
ink magazin. Mégsem némul- 
tak el az Újvidéki Televízió 
niagyar nyelvű hírszerkesz
tőségének telefonjai. Nem is 
csoda: a nézők a devizataka
rékossággal kapcsolatban te
hettek fel kérdéseket dr. SZÁN
NÁ Lászlónak, a szabadkai Hi
telbank igazgató-helyettesé
nek.

Szokásunkhoz híven ezúttal 
is közöljük az időszükében 
megválaszolatlanul maradt 
kérdéseket és válaszokat.

EGY BECSEI NÉZŐ:

• -  Szem előtt tartva az ország
gazdasági helyzetét, megtörtén- 
aet-e, hogy a bank, illetve az állam 
JHyásárolja a polgárok devizabe-

Dr. SZANKA László:
Az államnak ugyan nem, de a 

Jankóknak immár rendszeres gya- 
prlata a devizabetétek felvásár- 
aSi|' Tavaly. Vajdasági szinten 60 

mülió dollár értékű valutát vásá- 
0 Jttk tel a pénzintézmények és en- 
ek lejében kölcsönöket (lakásépí- 
esi, -vásárlási, kisiparosoknak 
,zaat kölcsönt), túlnyomórészt pe- 

neL u ’ní;e?.y ®() százalékban) kész- 
P _ zhiteleket folyósítottak. De ha a

dező netán kényszerfelvásárlás- 
gondolt, akkor az a válaszom. 

Sy ilyesmiről szó sem lehet.

*} TÓTH Júlia, Törökbecse:
z*etünk^i^ügyi"gazdasá^i hcly'renH 11 ken.Yszeríthet-e egy olyan 
d f V i v i ’ hogy a megtakarított

**akat dinárra váltják át?
' , ZANKA László: 
a legrövidebben: nem!

*}  é g y  Z E N T A I NÉZŐ :
1̂ . “ Mibe fektessem vendégmun- 
-,n r°konom megtakarított pénzét? 

n Zer márkáról van szó.
! s z ANKA László: 

egvé ■ n kérdésben minden az 
Ar„eni szükségletektől függ. 
él a^nny’hen a betéttulajdonos itt 
no,-. ° rszaghan, akkor devizakamat 

jár a pénzére.

?  KqVACSEK Róbert, Zre- 
njanin:
hankok titoktartást szavatol- 

l,atÍMb'SZOnt számtalanszor olvas- 
S'kkas,fz ó)ságban, hogy egy-egy 
ennvi 3 zavarosban halászó 
bánikmeg annyi pénzt tartott a 

an. Nos, hol itt a titoktartás?

Dr. Szanka László
Vagy a csalókra ez nem vonatkozik, 
esetleg senkire sem igazán?
Dr. SZANKA László:

-  A banktörvény üzleti titok ta r
tásra kötelez bennünket. A bankok 
csak akkor szolgálhatnak ilyen 
adatokkal, ha az illető ellen bűn
vádi eljárás folyik, és akkor is csak 
a bíróság számára. Ez az egész vi
lágon így van rendszabályozva. A 
titoktartás tehát minden betéttu
lajdonosra egyaránt vonatkozik -  
kivéve az em lített eseteket. A bank

dolgozója ellen bűnvádi eljárást 
indítanak, ha nem tartja  magát eh
hez az előíráshoz.

ey BALOGH Gábor, Csantavér:
• -  Akadt-e olyan ügyfelük,
aki 250 dollárnál többet vitt ki 
külföldre és nem sikerült beválta
nia a devizacsekkeket?

Dr. SZANKA László:
-  A Szabadkai H itelbankban 

ilyesmi meg nem fordult elő. Kor
rekt külföldi ügyfeleinek kellő 
szavatosságot nyújtanak e tek in 
tetben a jövőben is.

fy  VARGA Zoltán, Csóka:
• -  A bankok hol deviza-, hol
pedig dinárbetétre adnak köl
csönt; a kamat egyszer 15, más
szor 2 0 , esetleg 25 százalékos. 
Mindig kipuhatolják a számukra 
legjövedelmezőbb megoldású eset
leg valami másról volna szó? El
képzelhető-e olyan hitelfolyósítás, 
melyből a bankoknak kára szár
mazik, vagy minden esetben ke
resnek a kölcsönt kapók kárára?

Dr, SZANKA László:
-  D evizabetétre m ár több mint 

három éve nem folyósítanak hitelt 
a bankok -  el kell adni a bank
nak a devizát. A kam atlábakról: 
kedvezőbbek a kam atlábak pél
dául a lakásépítési-vásárlási köl
csönök esetében, mert ezt a te 

vékenységet serkenteni kell. A 
kisgazdaságon belül is differen
ciált kam atokat szám olunk el, 
m ert m agától értetődő, hogy a 
hiányszakm ákat serkentjük a tú l- 
tengésben levő ágazatok kárára 
(hosszú lejáratú  kölcsönök, a la
csonyabb kam atláb, kedvező 
arány, egy a háromhoz például). 
A kérdés második részére csupán 
ennyit: nincs olyan bank, amely 
veszteségesen kíván dolgozni, és 
ez szerintem  természetes.

9  EGY ÚJVIDÉKI NÉZŐ:
• -  Lehetséges-e, hogy a 7 Nap
ban vagy a napilapokban közölt 
árfolyamlistákat olyan számosz
loppal bővítsék ki, mely tartal
mazza a valuták értékének vál
tozását százalékokban kifejezve -  
az elmúlt héthez viszonyítva? 
Esetleg néhány legfontosabb va
luta értékének egymáshoz viszo
nyított alakulását is feltüntet
hetnék?

MISKOLCZI József, a 7 NAP 
főszerkesztő-helyettese:

-  Lapunk csak időszakonként 
közöl árfolyam listát, így az ilyen -  
egyébként nem érdektelen -  ösz- 
szehasonlítások is értelm üket 
vesztik. A napilapoknál m ár más a 
helyzet, és a szerkesztőségek meg- 
gítélésétől függ e javaslat gyakor
lati alkalm azása.

KOMÁROMI Ákos

A szabadkai Szociális-Védelmi Önigazgatási Érdekközösség közgyűlése az 1985. március 28-án hozott 
határozata alapján, a szabadkai Szociális-Védelmi önigazgatási Érdekközösség

M E G H I R D E T I  
AZ ALÁBBI INGATLANOK NYILVÁNOS 

ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ELADÁSÁT:
1. Szabadka, Gavrilo Princip utca 5. szám alatti lakó

ház 1/2 része 369 m?-es földterülettel, telekkönyvi 
betétszám: 510, telekszám: 6184 (k. k. Növi grad).

Kikiáltási ár: 1 282 500 dinár.
2. Szabadka, Napnyugati szőlők 245 Szám alatti la

kóház 15 ár és 48 m2-es földterülettel -  telekkönyvi 
betétszám: 1838, a kát. telekrész száma: 24616/3.

Kikiáltási ár: 600 000 dinár.
3. Napnyugati szőlőkben szőlőskert 7 ár és 31 m2-es 

földterületen -  telekkönyvi betétszám: 1838, telek
szám: 24616/2.

Kikiáltási ár: 128 00 dinar.
4. Szabadka, Meétrovic utca 24/a szám alatti la

kóház 752 m2-es földterülettel -  telekszám: 6174, 
telekkönyvi betétszám: 3010 (k. k. Növi grad).

Kikiáltási ár: 972 000. -  dinár.
5. Bajmok -  Ráta 9100 m2 területű szántóföld -  te- 

lekszám: 8716/4, telekkönyvi betétszám: 7834 (k. k. 
Bajmok).

Kikiáltási ár: 500 000 dinár.

A nyilvános árverést 1985. április 24-én 8 és 12 óra

között a Társadalmi Tevékenységek Önigazgatási Ér
dekközösségei Közös Szakszolgálatának 46-os szá
mú szobájában tartják (Szabadka, Szabadság tér 3., II 
emelet).

Az eladásra meghirdetett ingatlanok 1985. április 22- 
én 10 és 12 óra között tekinthetők meg.

Az árverésen jogi és magánszemélyek vehetnek 
részt. A nyilvános árverésen részt vevők kötelesek a 
kikiáltási ár 10%-át óvadékként befizetni.

Az árverésen való részvételre a jogi személyeknek 
felhatalmazással kell rendelkezniük.

Az árverésen rés?t vevőknek az óvadék összegét 
legalább egy órával az árverés megkezdése előtt be 
kell fizetniük a Társadalmi Tevékenységű Önigazga
tási Érdekközösségek Közös Szakszolgálatának 42. 
számú szobájában.

Az ingatlan tulajdonjogának az átvitelével kapcso
latos költségeket a vevő fedezi. A vevő köteles az 
adásvételi szerződés megkötése után azonnal befizet
ni az árverésen kialakult ár 25%-át, a fennmaradó 
összeget pedig egy éven belül köteles kifizetni a 
lakásépítési bankkölcsönre érvényes kamattal együtt.



SZEMTELENSÉG AZ ÁRAK
KAL -  állítja a Vjesnik kom
mentátora, és egy érdekes 
példával igazolja ezt. A tévé
ket gyártó társult munkaszer
vezet munkástanácsa a ké
szülékek eladási árának 
emeléséről (12-ről 18 millió 
régi dinárra) egy perc alatt 
döntött, de arról, hogy a gyá
ri étteremben drágulhat-e hat 
dinárral az egytálétel, egy 
egész órán át élesen vitáz
tak a küldöttek. .

A SÖRIVÓKAT BIZONYÁ
RA ELKEDVETLENÍTI majd 
a tengerparton, hogy a híres
nevezetes (és jó) nikáici sör 
már most megdrágult. Teljes 
húsz százalékkal. Persze, 
ezen annak nem kell ideges
kednie, aki -  pénzügyi ne
hézségeire hivatkozva -  le
mondja ezen a nyáron a ten
gerparti nyaralást.

NACIONALISTA KILENGÉ
SEKRE AZ UTÓBBI időben 
több helyen is felfigyelhettek, 
és ezek egy része kapcsolat
ban áll az egyházzal is. így 
Őibenikben például a helyi 
rádió húsvéti üdvözletét to
vábbított, a katedrális falán 
ellenséges jelszavakat irkál- 
tak ki az (egyelőre) ismeret
len tettesek, és egy pap ép
pen az ifjúsági staféta elhala

-  Milyen szerencsénk van, Pén
tek! Nincsen közművesítési járu
lék, lakbér, földgáz, áram, telefon, 
fűtés, és nem ismerjük az új adó
törvényt sem ... (Ottó Iteisinger 
karikatúrája a Vjesnikből).

8.

dásának időpontjában tartott 
istentiszteletet, noha a köz
ségi vezetők felkérték, hogy 
ezt ne tegye ...

ÁPRILISBAN IMMÁR HA
GYOMÁNYOSAN SZESZÉ
LYES az időjárás, így aztán 
nem okozott meglepetést az 
sem, hogy Szlovénia egyes 
részein vasárnap, április 
14-én hó esett. A  közleke
dést alaposan megnehezítet
te  a néhol tíz  centiméteres 
hótakaró. A  gyümölcsfák vi
rágait nézve értjük a vajda
sági gyümölcstermelők ag
godalmát is ...

A VADORZÓK ELLEN 
CSAK SZIGORÚ bünteté
sekkel lehet védekezni -  ha
tároztak NiSben, és úgy dön
töttek, hogy aki engedély nél
kül lő őzet, annak egymillió új 
dinárt kell büntetésként fizet
nie. Több védett madárfaj le- 
lövése esetében is megbün
tetik a vadorzókat.

BUDVA KÖZELÉBEN, MAR- 
KOVlCl FALU temetőjében 
évszázados ciprusfákat vág
tak ki lelketlen helybeliek. A 
tettesek ismertek és feljelen
tették őket. Kiderült, hogy épü
lő hétvégi házaikhoz kellett 
nekik a fa. Afenti vadorzókhoz 
hasonlóan ezeket a „favágó
kat” is szigorúan meg kellene 
büntetni.

AZ ORSZÁG MÉRNÖKEI
NEK ÉS TECHNIKUSAI
NAK belgrádi összejövetelén 
szóba került a termelékeny
ség is, és Stjepan Han ismert 
szabadkai egyetemi tanár el
mondta, hogy a termelékeny
ség nálunk korábban növe
kedett ugyan, de az elmúlt 
öt évben 1,3 százalékkal 
csökkent. Elgondolkodtató 
a d a t. . .

AZ ORSZÁG KÖZLEKEDÉ
SI MUNKASZERVEZETEI
alighanem jó (és mindeddig 
nem túl gyakori) példával 
szolgáltak: összefogtak és 
egy hazai gyártól megrendel
ték a teljesen hazai alkatré
szekből álló csuklós villamos 
terveit. A Slavonski Brod-i 
Đuro Đaković készíti majd 
ezeket a villamosokat. A pél
da mindenképpen követen
dő.

A TIVATI REPÜLŐTÉRRE
egyelőre nem szállhatnak le 
éjjel a gépek (fel sem száll
hatnak, persze), mert a meg
vásárolt felszereléseket még 
becsomagolva őrzik. Ez 
semmiképpen sem vigasztal
hatja a vendéglátóipart, amely 
sokat várt a röptér felújítá
sától és korszerűsítésétől.

1 SZUDÁNBAN REND ÉS 
NYUGALOM VAN, bár a lá
zongó déli tartományokban 
továbbra is autonómiát köve
teinek. Szvar el Dahab, a ka
tonai kormány vezetője a je
lenlegi nehézségekért -  ez 
így szokás -  a korábbi rend
szert és személy szerint 
Dzsafer Nimeri elnököt hi
báztatta. Cáfolták, hogy Szu
dán kérte Kairótól Nimeri 
kiadatását.

RAMIZ ALtA AZ ALBÁN 
MUNKAPÁRT új főtitkára. 
Az elhunyt Enver Hoxha ja
vaslatára választották három 
évvel ezelőtt a nemzetgyűlés 
elnökségének elnökévé, és 
francia orvosának állítólag 
úgy nyilatkozott Hoxha halála 
előtt néhány hónappal, mi
szerint „nyugodtan, távozik, 
mindent elrendezett".

TÖRÖKORSZÁG ISMÉT 
TILTAKOZOTT Bulgáriánál 
az ott élő török nemzeti ki
sebbség elnyomása és erő
szakos elbolgárosítása ellen. 
Az eddigi jegyzékekre az an
karai kormány véleménye 
szerint Szófia „nem adott ki
elégítő válaszokat” . Bulgá
ria nem hajlandó a területén 
élő törökökről tárgyalni, mert 
úgy nyilatkozott, hogy „Bul
gáriában nincsenek is törö
kök” .

OLASZORSZÁGBAN NEM 
KÖTELEZŐ a biztonsági öv 
használata a személyautók
ban. A gyártó cégek kötele
sek ugyan beépíteni a ko

csikba ezeket az öveket, 
mert a kivitel főleg olyan or
szágokba irányul, ahol köte
lező ezeknek az övéknek a 
használata. A jelek szerint 
azonban ez a helyzet hama
rosan megváltozik, mert ta
nulmány készül a kérdésről...

NYOLC ÉS FÉL HÓNAP 
ALATT tette meg a 22 esz
tendős Jeff Keith az Amerikai 
Egyesült Államokat átszelő 
3300 mérföldes utat Telje
sítménye azért figyelemre 
méltó, mert jobb lábát tíz
éves korában tőből levágták. 
Műláb pótolja. „A rákon győ
zedelmeskedni lehet" -  ez a 
jelszava Keith-enek, aki e 
miatt a kór miatt vesztette el 
annak idején a lábát.

STEFAN CASPARI 33 ÉVES 
MÜNCHENI FÉNYKÉPÉSZ
egy, a városi múzeumban 
rendezett aktfotó-kiállításon 
21 éves asszisztensnőjét 
meztelenre vetkőztette, és 
fényképezni kezdte, A kö
zönségnek tetszett a látvá
nyosság, de a müncheni 
evangélikus egyházközség
nek, ahoT Caspari vezetősé
gi tag, már kevésbé. Lemon
dásra szólították fel. Talán 
azért, mert maga is meztele
nül fényképezte a csinos höl
gyet. Az egyenlőség kedvé
é rt...

SPANYOLORSZÁGBAN 
EGY KÖZVÉLEMÉNY-KU
TATÁS kérdései között sze
repelt ez is: vannak-e az or
szágnak ellenségei, s ha 
igen, mely országok azok? A 
megkérdezetteknek több 
mint fele igennel válaszolt- 
Az „ellenségnek" tekintett or
szágok ólán Franciaország 
áll, követi Marokkó és Nagy 
Britannia.

8. ALÁN MONK 30 ÉVES
LONDONI gépkocsivezető 
elvált nejétől, két gyermeke
anyjától, majd külön törvény 
alapján és II. Erzsébet jóvá
hagyásával feleségül vette 
volt anyósát, a 48 esztendős 
Volérie Hitit. Ki tudja, mi áll 3 
háttérben...

1985. április $

Nicaragua népe ellenáll, nem enged az egyre erősebb nyomásnak. 
Hfrek szerint az amerikaiak agresszióra készülnek a fiatal forradalmi 
rendszer ellen. A  falon a felirat: Éljen a forradalom!
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Évforduló Libanonban
„A cédrusok országa” és a „Kö

zel-keleti Svá jc” m ondogatták  
egykoron, ha Libanonról szóltak, 
világszerte. Ma ilyet csak azok ej
tenek k i a szájukon, ak ik  nerrí is
m erik az elm últ tíz év libanoni 
esem ényeinek krónikáját. Mert 
április 13-án érdekesnek is m ond
ható kerek évfordulóról em lékez
tek meg ebben az országban: 1975- 
ben ezen a napon kezdődött a po l
gárháború, amely máig sem ért vé
get.

Százezernél több az évtized  ha
lálos áldozatainak száma, ennél 
háromszor több a sebesült és a 
rokkant. Libanonhoz kapcsolódik 
e9y m ásik fogalom  is: a „belső m e
nekü ltek”. Ok azok — m integy  
félm illióan - , a k ik  a háború kö
vetkeztében kénytelenek voltak  
elhagyni otthonaikat. A  libanoni 
helyzetet sokan igen borúlátóan 
ítélik meg, és a „százéves háború 
első évtizedéről" beszélnek. A z  
ország ugyanis ma megosztottabb,

m in t valaha. A  különböző vallási 
és etnikai csoportok és az általuk  
létrehozott fegyveresek összecsa
pásai szin te  m indennaposak. 
Ahogy a m erényletek, a bombatá
m adások is azok.

A z évforduló, a szom orú ju b i
leum napjaiban láthatta  a világ 
annak az öngyilkos libanoni ka
m aszlánynak a vallomását, aki 
képm agnóra m ondta végrendelet
nek is beillő indokait arról, hogy 
m iért vezeti a robbanóanyaggal 
m egtö ltö tt gépkocsit egy épület
nek, hogy vele együtt a levegőbe 
repüljön. E zek a „kam ikazeszerű” 
fia ta lok is libanoni ö tletnek szá
m ítanak, és az im m ár tíz  éve tartó 
polgárháború tragikus produk
tum ai ők.

A béke nagyon m essze van még 
a „cédrusok országától”. Nem cé
lunk ezútta l a helyzet elemzése, a 
háttér megvilágítása. Csupán uta
lunk erre a furcsa „jubileumra”. 
M ert a háború fo ly ta tó d ik ...

A koszorú

CD) itburg  városkában, a Né- 
f Y ) met Szövetségi K öztársa- 
~—  Ságban, közel a luxem bur
gi határhoz, van egy katonai te 
hető . Német katonák sírjai állnak 
itt, ezer közülük az első v ilághá
borúban esett el, 1800 pedig a m á
sodikban. Ebben a tem etőben 
akar koszorút elhelyezni Ronald 

oagan am erikai elnök, am ikor 
?}a]us elején ellátogat N yugat- 

emetországba.
v ^ a r r y  Speakes, a Fehér Ház hi- 
d i t t  SZ(̂ vlvője idegroham ot ka- 

’Jam ikor az újságírók egyike 
®lle neki a kérdést: 

p .  r- Speakes, ezek szerint 
dilf ekl° k az egykori H arm a-
W  r°balom  katonáinak sírjá t
k0»orúzza  meg?

szóvivő ideges lett: 
b  ~  au elnök ú r  m ár beszélt erről, 

éltem erről én is, elegendő 
ami31*1* ^h an g zo tt -  fortyant fel,
szóvivó^krenem nagy°n jellemZÖ a 
rrvut atnerikai sajtó most azon 
burDK írozik’ h °gy HiHei- Bit- 
közn 3n eltem etett 1800 katonája 
k a t u  ü éhány bizonyára am erikai 
ami ra ,'s lőtt, m ielőtt m eghalt, 
járh I?yilvanvalóan nagyon közel 
ta th a L T  'gazsághoz. Esetleg vi- 
ám j  a tlanul igaz is lehet. Igen 
tek f  f 2 am erikai zsidó szerveze- 
Usva akozásán túl olyan -  
elhannCSak am erikai -  vélemény is 

®z° t t  már, hogy „összehang- 
arnit r ” 62 a kékülés tém ájával”, 
smv Keagan elnök szeretne hang
ba m 1’ am ikor majd az NSZK-

A a t '
ta h turcsaságát, az is fokoz- 
mégv0^ - , 32 am erikai elnök nem 
lá ltik  , hauba, az egykori ha- 
látol  a? a> Uletve lem ondta ezt a 

st, b á r eredetileg szere-

pelt a program ban.
Persze; ahogy közeledik május 

9-e, a nácik felett a ra to tt fegy
veres győzelem 40. évfordulója, 
úgy form álódik a vélemény is 
Nyugaton, illetve Keleten. Igen 
izgalm assá és érdekessé vá lt az a 
kérdés, hogy kik az egykori szö
vetségesek, kik a mai barátok, ki 
hol áll ma, a barikád  melyik o lda
lán. A Német D em okratikus Köz
társaság  a szovjeteket felszabadí
tóként ünnepli, a Német Szövetsé
gi K öztársaságban pedig sokan 
úgy néznek a szovjetekre, m int 
akik ném eteket gyilkoltak a m á
sodik világháborúban, illetve a leg
utóbbi háborúban, ahogy ezt elő
szere te tte l m ondják. Mert így ta 
lán  kevésbé fájdalm as.

Németek élnek -  term észetesen
-  m indkét Ném etországban. Lá
tásm ódjuk azonban a jelenlegi 
társadalm i berendezéstől függően
-  eltérő. A m ostani hovatartozás 
határozza meg m ájus 9-e megün
neplésének m ódját, illetve a meg
emlékezést erről a dátum ról. É r
dekes és elgondolkodtató helyzet, 
amihez Reagan elnök döntése m ár 
csak am olyan „fűszernek” számít.

Sajnos, a töm bök létéből kell k i
indulnunk, am ikor erről a kérdés
ről beszélünk. A NATO és a Var
sói Szerződés Szervezetéhez ta r 
tozó két ném et állam ban ez a 
töm bhöz való tartozás határozza 
meg a négy évtizeddel ezelőtti 
esemény m egítélését. Pedig 1945- 
ben nagyon kevesen h itték  volna, 
hogy egyszer m ajd így alakulnak a 
dolgok. A ném etek között is alig 
akadha to tt ilyen.

A történelem , a tárgyilagosan 
ír t történelem  helyükre rak ta  és 
helyükre rak ja  a dolgokat. A ttól 
függetlenül, hogy m ost éppen ki

milyen szemüvegen át nézi a negy
ven évvel ezelőtti eseményeket, 
ki milyen módon ítéli meg a náci 
N émetország kapitulációját.

Az, hogy az ünneppel kapcso
latban  fokozódik a propaganda

és ellenpropaganda, im m ár te r
mészetes következménye a töm 
bök létezésének. Reagan elnök 
koszorúja is csupán ep izód...

(németh)

Enver Hoxha 
után

Uosszú betegség után , 77 
éves korában  T iranában 
elhunyt Enver Hoxha, az 

A lbán M unkapárt első titkára . Az 
„albán nép bölcs vezetője és nagy 
tan ító ja” -  ahogy m ár évek óta ne
vezték őt a lattvaló i - ,  az utóbbi 
fél évben nem m utatkozott a nyil
vánosság előtt, és sejteni lehetett, 
hogy súlyos beteg. A haláláró l k i
ado tt hivatalos közlemény igazol
ta  ezt a feltevést.

Negyven évig állt Enver Hoxha 
az albániai kom m unisták élén és 
ezt a négy évtizedet akár Hoxha- 
korszaknak is nevezhetnénk a kis 
balkáni állam  történetében. Két
ségtelen, hogy a teljhatalm ú, d ik
tá to rnak  is nevezett pártvezető 
neve „fém jelzi” (ilyen és olyan ér
telem ben is) ezt az időszakot. Ami 
ugyanis A lbániában tö rtén t 1945 
óta, azt Enver H oxha akarta. Az 
ország fejletlensége, e lm aradott
sága olyan tény, am ellyel az u tó
doknak szembe kell nézniük T ira
nában.

Helsinkiben, az európai b izton
sági és együttm űködési értekez
leten csak egyetlen európai ország 
nem  vett részt, csak egyetlen eu
rópai ország nem írta  alá még ma 
sem a záróokm ányt: Az A lbán 
Szocialista Népköztársaság. Ez a 
teljes elszigeteltség a hetvenes 
évek vége óta fokozottan vonatko
zik Enver H oxha állam ára, bár az 
utóbbi időben -  gazdasági kap 
csolatok terén -  érezhető volt b i
zonyos nyitás. A m ikor ugyanis 
szak íto tt A lbánia a Szovjetu
nióval (a hatvanas években), új

„nagy b a rá to t” ta lá lt -  Ázsiában. 
K ínával aztán  1978-ban bonto tta  
fel az együttm űködési szerződést, 
am ikor Mao m eghalt, és rende
ződtek a k ínai-am erikai kapcso
latok. Azóta gyakorlatilag önm a
ga álta l elszigetelten, „önerőre 
tám aszkodva” próbál megélni ez 
az ország.

Fontos még elm ondani -  és ez is 
Enver H oxha „műve” - ,  hogy Ti
rana  szerin t im m ár évtizedek óta 
A lbánia az „egyetlen, igazi szocia
lizm ust építő ország a világon”. 
T iranában ma is áll Joszif Vissza- 
rionovics Sztálin szobra. M intha 
az idő m egállt volna 1953-ban, 
m intha sehol sem értékelték  volna 
á t a sztálinizm ust.

Enver H oxhát hétfőn eltem et
ték, és a tem etésén nem vettek 
részt külföldi delegációk. T irana 
szerint azért nem, m ert „az albán 
protokoll ezt nem írja elő”. A rész
véttáviratok  közül egyet, a 
Moszkvából érkezettet vissza
küldték  a feladónak.

K elet-E urópában apró h ír je
lent csak meg Enver Hoxha halá
láról a sajtóban, és az is „eldug
v a”. Nyugaton m ár sok kom m en
tá r  és ta lálgatás lá to tt napvilágot. 
N yilván érdekes, hogy a stratégiai 
szem pontból fontos geopolitikai 
térségben hogyan alakulnak a 
dolgok E nver H oxha után. Kik 
lesznek az utódok, és folytatják-e 
az eddigi politikát?

Ezekre a kérdésekre a választ 
csak a közeljövőben kaphatjuk  
meg.

i> / « S S » '

A szocialista realizmus szellemében: Albániában csak így ábrázolták 
Enver Hoxhát. Ökölbe szorított kéz és szelíd mosoly. De a negyven év 

alatt nagyon sok munkatársát leváltotta és likvidálta...



Turizmusunk jövője

Ábrándok és valóság
vről évre szaporodik a ,, mo
dem nomádok’’ száma. Míg 
1954-ben a nemzetközi ide

genforgalomban a turisták száma 
25 millió volt, s mindössze 2,5 mil
liárd dollárt költöttek el „vándor
lásuk” során, napjainkban már 300 
millió ember tölti el szabad idejét 
otthonától távol és 140 milliárd dol
lárt fordít nyaralásra, szórakozás
ra, új országok megismerésére.

Az idegenforgalom fejlesztése az 
egyik legkifizetődőbb beruházás, 
ugyanis az erre a célra befektetett 
egy dollár négyet hoz a konyhára. 
Természetesen csak a jól befek
tetett pénz. A turisták számára ma 
még Európa a legvonzóbb terület, 
annak is mediterrán övezete. Ám 
ezen a téren az ezredfordulóig ko
moly változások várhatók. Afrika, 
Ázsia, Latin-Amerika egyre inkább 
az érdeklődés középpontjába kerül. 
Például Kína már ma tízszer na
gyobb turistaforgalmat bonyolíthat
na le, ha rendelkezne elegendő ho
tellel. Indiába is egyre szívesebben 
látogatnak a turisták.

Érdekes, hogy a gazdasági vál
ság sem csökkentette túlzott mér
tékben az idegenforgalmat, pedig a 
közgazdászok állítása szerint ez a 
válság súlyosabb az 1929-esnél. 
Sót, az előrejelzések szerint 2000-ig 
a turizmus lendületesebben fejlődik 
majd a gazdaságnál, csaknem más
félszer gyorsabban. Ez a folyamat 
logikus is, hiszen a robotizáció, a 
modern technológia révén mind több 
szabad ideje lesz az embereknek.

A lehetőségek adottak
Hazánknak minden adottsága 

megvan arra, hogy „turistaparadi
csommá" váljék. Ezért okkal táplál
tunk, táplálunk vérmes reményeket, 
hogy elözönlenek bennünket -  fő
leg nyáron -  a külföldiek, s alaposan 
fogyókúrára fogják pénztárcáikat. Hi
szen kinek van még ilyen tengere, 
kiknek vannak hegyei, tavai, gyógy
forrásai? Reményeinkben sajnos év

ről évre csalatkoztunk. Az okok is
mertek: nem elég csak a tenger, 
hotelok és mogorva pincérek.
Azokat a bizonyos bankókat rafinál
tabb módon kell kicsalogatni a ked
ves vendég zsebéből.

Nincs egységes idegenforgalmi 
politikánk. Sót semmilyen. Egyik in
tézkedésünkkel szárnyakat adunk 
turizmusunknak, a másikkal le
metsszük ezeket a szárnyakat. Sor
ba követjük el a baklövéseket, pél
dául hatalmas luxushotelok kiépíté
sével, anélkül, hogy a piac igényeit 
figyelemmel kísérnénk. Klasszikus 
példa erre a dubrovniki Croatia hotel, 
nem kevesebb, mint ezer férőhellyel. 
Luxusszálló, melyet arra számítva 
építettünk, hogy hírére tódulni fog
nak a leggazdagabb amerikai „pén
zeszsákok". Pedig ők az idegenfor
galomban alig 10 százalékkal vesz
nek részt, az úgynevezett középosz
tály sem túl számos, a „szegényré
teg" (1967-ben az évi 4000 dolláros 
jövedelemmel rendelkezők már eb
be a kategóriába soroltattak), teszi 
ki a turisták 60 százalékát. Az ó igé
nyeikhez, pénztárcájukhoz kell al
kalmazkodni.

Van kitől tanulni
Melléfogásaink mellett szerencsé

re vannak pozitív példák is, melyek
ből tanulhatunk. Például Poreč, Ro
vinj, Umag stb. A mintegy 7000 lelket 
számláló Poreč 100000 turistát tud 
fogadni, á olyan jó l szervezett pihe- 
nési-szórakozási-sportolási tartal
makat kínál, melyekkel sikeresen 
csalogatja ki a vendégek zsebéből 
az áhított bankókat.

A piaci igényeket szem előtt tartva 
építették a földrengés sújtotta Bud- 
vában újjá a hoteleket. A bosznia-her- 
cegovinai APRÓ Mezőgazdasági
ipari Kombinát jövedelmi viszonyon 
alapuló együttműködést alakított ki 
az idegenforgalmi vállalatokkal, sa
ját hoteljei is vannak. Ez rendkívül 
fontos, hiszen az idegenforgalom 
fejlesztését a turisztikai-vendéglátó-

ipari vállalatoktól várni egyenlő az 
öngyilkossággal. Magukra hagyva 
kicsi az esélyük a boldogulásra, a 
bővített újratermelésre. Tőkére van 
szükség, s ezért kell együttműködnie 
a mezőgazdaságnak, iparnak, épí
tőiparnak és a vendéglátóiparnak.

Az idegenforgalom nagy lehetősé
geket rejt magában. Csak élni kell 
tudni vele. A legfontosabb az elsőbb
ségi sorrend kialakítása. Azaz azok
nak az idegenforgalmi központoknak 
a teljes kifejlesztése, a komplex 
turisztikai kínálat létrehozása, me
lyek iránt a külföldi piac érdeklődést 
tanúsít. Ösztönözni azoknak az ipar
ágaknak a fejlesztését, melyeknek 
termékeit szívesen megvásárolja a 
turista. Érdekes, hogy az ide láto
gató amerikaiak kiloszámra cipelik 
haza a zajeöari kristályt. De a bőr
díszmű, ékszer, textilipari termékek, 
lábbeli iránt is nagy az érdeklődés. 
Az emléktárgyak készítésében az 
eddigieknél jóval nagyobb ízlésre, 
minőségre, a népi motívumok tiszta 
formáira van szükség.

Hazánkban jó esélyei vannak a 
helyi turizmusnak. Kranjska Gora, 
Bovec, Jahorina, Igman, Kopaonik, 
Popova éapka már nem ismeretlen a 
külföldiek előtt, csakúgy, mint a Bo- 
hinji-, Plitvicei-, Bledi-, Ohridi-tó 
sem. Ez utóbbit a hollandok „fedez
ték" fel, akiket a meleg tengerpart 
egyáltalán nem érdekel. S ez Sza
badka számára sem lehet mellékes, 
hiszen a Palicsi-tóhoz is „elcsábít
hatnánk” őket, az osztrákokat, ma
gyarokat is, ha igazi turisztikai kíná
lattal fogadhatnánk őket.

Az idegenforgalmi piac kutatóinak 
előrejelzései szerint idén a külföl
diek 46 millió vendégnapot (éjsza
kázás) töltenek nálunk s 2,3 milli
árd dollárral, „gazdagítanak” ben
nünket. Az ezredfordulón kb. 100 
millió lesz a vendégnapok száma, 
a bevétel 7,3 milliárd dollár. Az ola
szok, spanyolok már most többet 
zsebelnek be a turizmusból. Az ola
szokhoz például 350000 japán láto

gat el, hozzánk 20000. A jövőben a 
15 legfejlettebb ország lakosságá
nak lesz módja arra, hogy utazzon, 
nyaraljon, pénzt költsön. Meg kell 
tanulnunk -  szinte afféle híres-hír
hedt „kerítőnók" módjára - , hogy 
hozzánk csábítsuk a turistákat. Az 
így befolyó devizára nagy szüksé
günk van. Az óhaj önmagában ke
vés, a célért áldozni kell.

Pfuj, ez hazai!
Az egyre soványabb pénztárca ar

ra kényszeríti a létminimummal 
küszködő hazánk fiait, hogy „lebe
szélje magát" a megérdemelt évi 
pihenőjéről, a nyaralásról. Amúgy 
sem túlságosan kedves vendég. Pa. 
iránta megnyilvánuló mogorva ma- r 
gatartás néha bumerángként visz- 
szaüt. Se külföldi, se hazai vendég. 
1983-ban például 50000, tavaly 
390000 jugoszláv nyaralt Görög
országban, pedig ez drágább „mu
latság” volt számukra. Már akinek 
futotta ilyesmire.

A kiskeresetűek csak álmodoz
hatnak mostanság a  nyaralásról. A 
nyaralási pótléknak csak csekély há
nyadát költik valóban erre a célra. A 
munkásnyaralókban 150 000 fekvő
hely van, ám mindössze 55 napig 
használjuk ki őket. Fehér holló az 
az érdekközösség, amely megszer
vezi, hogy 365 napon át „telt ház” 
legyen. Sokan nem is szeretik eze
ket a nyaralókat s munkásgettónak 
nevezik. „Elég egész éven át a kol
légákat elviselni, nyaraláskor új ar
cokat szeretnék látni magam körül"
-  mondják.

Mivel nem valószínű, hogy az inf
lációval egyhamar megbirkózunk, 
sokan lakóhelyükön töltik évi sza
badságukat még néhány évig. Ezért 
ott kellene számukra biztosítani az 
olyannyira nélkülözhetetlen kikap
csolódást.

-  Pa idén a  belgrádiak 60 száza
léka marad a szabadságok idején 
a városban. Nem maradhatunk sü
ketek, tétlenek az ilyen adatok hal
latán. Tavaly a. belgrádiak „tenge
rén”, az Ada-ciganliján 120000 em
ber töltötte évi szabadságát, az idén 
legalább 200 ezren lesznek. Sza
badkának itt van Palics, ez a rendkí
vül értékes turisztikai „gyöngy
szem”. Megengedhetetlen viszonyu
lás, hogy hagyják tönkremenni a 
meglevő létesítményeket. Ezt én 
nem tudom fölfogni. Pa idegenfor
galom pedig fontos tényezője lehet
ne a község gazdasági életének- 
Természetesen úgy is dönthet a kö
zösség, hogy nem érdekli sem a kül
föld, sem az átutazó turista. Akkor 
viszont a helyi lakosság számára kell 
attraktív pihenőhellyé varázsolni -  :
mondotta dr. Slobodan UNKOVlC, a 
belgrádi közgazdasági kar profesz- 
szora, aki nemrégiben a Szabadka1 
munkásegyetem Cecos 2001 tribün
jének a vendége volt.
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Holt madarak, 
-  élő történet -

kora délutáni napsütésben érezni lehetett 
á jácintok illatát, amikor beléptünk Antal 
László bácsi udvarába. A rózsatövek le- 

vélrügyei éppen hogy kipattanva vöröseszölden 
'énylettek, a gólyahír a kert sarkában, a gyöngy
virág bujdosó leveleinek tőszomszédságában pe
dig tenyérnyi sárga csodaszigetként hatott.

-  Á, mi volt itt valamikor! -  legyint Ilonka néni, 
Miközben botjával eltipeg fölébreszteni férjét. -  
Güllbaba kertje. Vitkay Kovács Vera itt filme- 
Zett, azt mondta, ez a legszebb hely, amit lá
tott. Megöregedtünk, most már csak érelme
szesedés van, csigolyakopás, ízületgyulladás... 
Soroljam még? És az emlékek. Abból élünk. A 
érjemet is csak a madarak éltetik még.

A bácsföidvári, nyolcvannégy esztendős Antal 
ászló ugyanis kitömött madárgyűjteményéről hí- 

res- nevezetes határon innen és túl. 1953-tól 
974-ig, nyugdíjaztatásáig az Újvidéken székelő 

( arí°mányi Természetvédelmi Intézet és Múzeum 
vadásza és preparálója volt.

-  Na ez Antal László. Ez lett belőle -  tuszkol
e barátságosan Ilonka néni a szobába, s közben 

megkér, ne haragudjak, ha egy kicsit a házigazda 
'■Szúrós" kedvében lesz, de hát ilyenné tette a be
tegség.

Mankókkal jár-kel, mankókkal ül le Laci bácsi, 
eesett arcú, összezsugorodott idős ember. Ki 
'nrté, hogy négy évvel ezelőtt még Sóskopón, 

^orökbecse közelében flamingót lőtt, egy utolsó 
sertésnek engedve, hogy aztán végleg letegye 
Puskát, s búcsút mondjon az élő madárvilágnak.

v . ^  vadászás nálunk a családban hagyomány 
Volt egaPámnak tizenkét agara volt. Tele is 
de fx *ászo1 rnir’dig kenyérrel, tyúkkal meg min- 
köz t r  Vel’ amit el*°Ptok, összehordtak. Volt 
fon 69y bársonya9ar is> csuda jól tudta 

9hi a rókákat. Becséről eljött a főszolgabíró,

szép fekete lóval hajtatott, aztán azt mondta 
öregapámnak, odaadja a lovat cserébe a bár
sonyagárért. De öregapám nem egyezett bele. 
Aztán a tatám ... Egyszer elment a kollégájával 
a Holt-Tisza szélére, a töltésre vadászni. Fel
mászott a fára, ott ült lesben, a kollégája meg 
úgy harminc méterre tőle a vesszőkbe bújt. 
Gyönyörű holdvilágos éjszaka volt, és nagyon 
hideg. Egyszer csak jönnek a farkasok a be
fagyott Tiszán át, s mind odaül a töltésre. A ta
tám elővette előtöltő puskáját (amelyet csak 
egyszer lehetett tölteni), s lelőtte a nőstényt, 
amelyet a másik négy zargatott, s amelyek aztán 
a nagy riadalomban elszaladtak. Lejött akkor a 
fáról, s hát a kollégája alighogy élt. Megfagyott. 
Úgy hentergette a hóban, hogy felélessze.

Laci bácsi első vadászélményére így emléke
zik:

-  Úgy hét-nyolc éves lehettem, amikor a tatám 
elvitt magával, s puskát adott a kezembe. Ott 
állt egy varjú egy tökön. Rálőttem. A varjú el
szállt, a tök is egészben maradt. Később egy
szer a kanális partján nyulat hajtottunk. Én is 
csak amolyan hajcsár voltam még. Ott ül előt
tem egy nyúl, mondom a tatának, hogy adja ide 
gyorsan a puskáját, ne kérdezze miért. Egész 
közelről céloztam, s kettélőttem. 1919-ben pe
dig (tizenhét éves voltam akkor) Vécsei főmes
ter rókavadászatot rendezett. Rengeteg volt 
belőlük a nádasban. Akkoriban itt tartózkodott 
tizenkét pozsonyi katona is, s az egyiknek volt 
egy egylövetű, hosszú csövű puskája, ami ma
gától kidobta a patronokat. Elkértem tőle, és 
előrementem a nádasba. Jön egy róka, jön még 
egy, jön ke ttő ... Én meg lövök. Odaérnek a töb
biek is, s kérdezi a tata: „Na bikvic, mi van? Há
nyat lőttél?” Mondom hetet. Hat rókát meg egy 
fácánkakast, ami akkoriban ritkaság volt erre
felé. Ők csak egy rókát lőttek. Hát ez volt a fel
avatásom.

őzben elsététálunk a házi múzeumig, 
amely valamikor gépszín volt (Laci bácsi 
gépészként szabadult 1916-ban, s egé

szen az ötvenes évekig a szakmájában dolgozott), 
s amely jelenleg a holt madaraké. Szám szerint 
nem tudni pontosan, hány kitömött értékes és 
párját ritkító példány van itt, de egy hatalmas 
gyűjtemény, amelyért már régóta sokan vetek
szenek és veszekszenek.

-  Szét akarnák húzni még most, amíg élek. 
Jöttek Zágrábból, Belgrádból, Becséről, Föld
várró l... Hát csak úgy elvinnék!... Most egy 
kicsit rendezetlenek kérem, mert nincs erőm  
már bíbelődni ve lük ... De akkor is még az 
enyimek! Láthatom őket.

Kikerül a naftalinos vitrinből a vízirigó, a kecske
fejű, a méhészmadár, a Mátyás szajkó, a holtan 
is csillogó azúrkék szárnyú kék varjú, a rózsás se
regély, a süvöltő (amelyet valamikor utánozni is 
tudott Laci bácsi), a nagy darab siket fájd, a Prok- 
letijén lőtt füles bagoly, a kék csőrű kacsa ...

-  Ha seftöini akartam volna, most sok pénzem  
ienhetne, de nekem elég volt egy fészekalja is, 
egy meglesett madár.

A házi múzeum mennyezetéről hullik, a vakolat, 
beázik. Nincs, aki kijavítsa, s nincs miből. A falak
ra is ráférne a meszelés, mondják. Laci bácsi nyug
díja  tizenkétezer dinár, Ilonka néni háziasszony, 
aki valaha, míg szeme bírta, az egész falunak varrt. 
Ha nem lenne az a valamicske föld, amelyet évente 
bérbe adnak, meg a háztáji kert, b izony... A falon 
a „valam ikori" Laci bácsi kackiás, deli legény képe. 
1923-at írtak akkor.

-  Akkor még megtehettem, hogy Becsén a 
bálban eláztattam pezsgővel a csizmámat, aztán 
reggel elvezettek a lányok a papucsoshoz, s vet
tem magamnak egy bársonypapucsot, abban 
mentem haza. 1924-ben BMW motorom volt, 
meg gőzgépem, traktorom, cséplőgépem ... Ré
gi szép idők. Hogy mikor kezdtem preparálni? 
1922-ben. Nem mutatta azt senki. Ötöt-hatot el
rontottam és eldobtam, aztán már ment. Nincs 
annak semmi különleges fortélya. Meg kell ta
nulni nyúzni, és be kell szerezni arzént. Van egy 
fiú Földváron, akit én tanítottam meg erre a 
szakmára, jól csinálja, milliókat kereshet.

falon diplomák, emlékplakettek, kitünte
tések. A nemzetközi vadászkiállításon 
aranyérmet nyert szarvasagancs mellett 

a hatvannégy éves kalap. Ha az beszélni tudna ... 
Ilonka néni ismét legyint:

-  Mert az a vadász mindenre vadászott ám!
Megcsodáltam a pelikánmadarat is, amelyet Laci

bácsi Perlezen lőtt, meg a tojásgyűjteményt, azután 
pedig a képes albumot lapozgatjuk: Laci bácsi a 
munkahelyén, fehér köpenyben, Laci bácsi a kitö
mött tehén mellett, amelyet az amerikai színészek 
rendeltek meg, Laci bácsi Tito elvtársnál a bács- 
földváriakkal... Huszonhét legszebb példányával 
kedveskedett akkor elnökünknek. Az emlékkönyv
ben nevek, bejegyzések: dr. Sterbec, a magyar 
állami madárintézet igazgatója, Brém fia, Festetics 
Antal, Juhász Ferenc költő, aki a következőket 
írta: „Húsz éve készülök már »hosszú verset«, 
»hosszú éneket« írni a madarakról, a természet 
legtitokzatosabb létezőiről. Most, hogy láttam Bá
tyám csodagyűjteményét, megint föllángolt bennem 
a versíró akarat, .ha hazamegyek, megírom majd, 
s elküldöm.”

Verset a haldokló flamingóról, pelikánról meg 
a múzeum mennyezetére felfüggesztett széttárt 
szárnyú fehér hattyúról. Mintha örökké szállna 
valahová. Talán a foszlányokká, köddé vált haty- 
tyúdala után.

KREKITY Olga
Fényképezte: SZABÓ Attila



Szociálpolitikai tennivalók

Megakadályozni az 
életszínvonal 
csökkenését

A szabadkai községi pártbizottság és a községi szak- 
szervezeti tanács április 9-én tarto tt együttes ülésén 
közös program ot fogadott el a szociálpolitikai fel
adatokról és az életszínvonal védelméről. Egyben 
azt határozta, hogy a program ot teljes egészében le 
kell közölni, hogy Szabadka község minden polgára 
megismerhesse.

társadalm i-gazdasági s ta 
bilizációért fo ly tato tt harc 
nem lesz könnyű feladat, 

sem gyors folyamat. T ársadal
m unkban a gazdasági gondok 
egyebek között a népjóléti helyzet
re is rányom ják bélyegüket. A csu
pán  a személyi jövedelméből élő 
dolgozó egyre nehezebben tudja 
elviselni a létfenn tartási költsé
gek növekedését, illetve az élet- 
színvonal csökkenését. A gondoktól 
terhes gazdasági helyzetet ugyan
akkor meggazdagodásra használ
ja ki az emberek egy része. Ennek 
folytán 'a szociális polarizáció 
m ind szem betűnőbb és kifejezet
tebb. A népjóléti politika a hosz- 
szú távú gazdaságszilárdítási 
program  szerves része. Olyan poli
tika m ellett kell tehát döntenünk, 
amely szerves összetevője az idei 
gazdasági feladatoknak. G azda
ságpolitikánkban a fejlesztés s 
ezen belül a népjóléti fejlődés 
kulcsfontosságú lesz.

Községünkben a személyi jöve
delem átlaga tavaly 23 182 d inár 
volt. A gazdaságban ez az átlag 
22 965, a gazdaságon kívüli tevé
kenységekben pedig 24 263 dinár. 
Az adatok azt m utatják , hogy o r
szágos viszonylatban 1979 óta á l
landóan csökkennek a reál szemé
lyi jövedelmek -  így 1984-ben 34 
százalékkal voltak alacsonyab
bak, m int 1979-ben. Az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva tavaly 
községünkben átlagosan 47,5 szá
zalékkal em elkedett ugyan a fog
lalkoztato ttak  személyi jövedel
me, reálisan azonban 5,6 száza
lékkal csökkent. R áadásul a jöve
delem elosztásban is hosszabb ide
je negatív irányzatoknak vagyunk 
szem tanúi. 1982-ig a jövedelem 62 
százaléka m arad t meg a tm asz- 
oknak, 1983-ban m ár csak 58,5, a 
m últ év végén pedig csupán 54,2 
százalék.

Hogyan és miből élünk
Az árak  ugrásszerű emelkedése, 

a személyi jövedelem szintje, akár
csak a gazdaság jövedelmét te r
helő kötelezettségek, továbbra is 
hasonló tendenciát m utatnak. Az 
okok között sok tényezőt sorol
h a tnánk  fel, kezdve a gazdaság 
szerkezetétől az alacsony felhal
mozódó képességen, a gyönge föl
szereltségen át egészen a gazdál
kodás színvonaláig. Évek kellenek 
a helyzet változtatásához. Évek, 
melyek során fokozatosan változik 
a község gazdaságának szerkezete 
és a gazdálkodás minősége. Mind
ez m ár most, de az elkövetkező 
időszakban is érezteti hatását a 
dolgozók jóléti-anyagi helyzetén. 
Különösen a személyi jövedel
m ekben és az életszínvonal más 
összetevőiben tükröződik. Ezek:

-  A reális személyi jövedelem, 
am elyet a dolgozó munkahelyén 
megkeres, nem fedi a megnöveke
dett lé tfenn tartási költségeket. Ez 
oda vezet, hogy a dolgozó m un
kahelyén takarékoskodik  „m un
kaerejével”, energiáját a rra  ta r to 
gatja, hogy m ellékkeresethez ju t
hasson. Nemrég készült felmérés 
adata i szerint (Hogyan és miből

élnek a szabadkaiak?) a szabadkai 
háztartások 36,5 százaléka valósít 
meg m ellékkeresetet. Az alacsony, 
még a lé tfenntartási költségeket 
sem fedező személyi jövedelmek 
m iatt a foglalkoztatott kénytelen 
m ellékkereset u tán  nézni, rákény
szerül, hogy m unkaidő után  m un
kahelyén kívül is dolgozzon, így 
m unkahelyén nem adja a tőle tel
hető legtöbbet és legjobbat, m ár
pedig enélkül nincs nagyobb te r
melés, nagyobb jövedelem, sem 
nagyobb személyi jövedelem.

- A z  alacsony személyi jövedel
mek negatív következménye, hogy 
az elosztásban az egyenlősdi felé 
haladunk. Egyre inkább elhara- 
pódzik a nézet, hogy a m unka sze
rin ti díjazás helyett a keresettel 
m indenekelőtt a megélhetési m i
nim umot keli biztosítani. Az ilyen 
elosztási aránytalanságok elked
vetlenítik a term elékenyebb, dol
gozni akaró, munkaképességük 
szerint is jobb m unkásokat.

Külön nehezíti a helyzetet, hogy 
községünkben tavaly 55 társu lt- 
m unka-alapszervezet, azaz m int
egy 14 000 dolgozót foglalkoztató 
kollektíva m u ta to tt ki 20 000 di
náron aluli átlagos személyi jöve
delmet. Amennyiben ezek a csalá
dok más jövedelem forrás híján 
ennyiből kénytelenek megélni, ak
kor nem irigylésre méltó a hely
zetük, hiszen ez az összeg a lét- 
fenn tartási m inim um ot sem fede
zi. Jellemző egyébként, hogy a Se
ver néhány tm asz-ának kivételé
vel a szóban forgó m unkaszerve
zetek nem tartoznak  a vesztesége
sek közé.

A fölsorolt és egyéb okok m iatt 
az életszínvonal védelme olyan 
komoly gazdasági, jóléti és po liti
kai kérdés, mellyel m inden tá rsa 
dalm i-politikai tényezőnek törőd
nie kell.

Javasolt intézkedések
í.
Ez a program  annak a KSZ és 

szakszervezet vezette közös akció

nak  az irányvonalait fekteti le, 
melynek célja az aktívabb szoci
álpolitika érvényesítése községünk
ben. Ennek bázisa a társu ltm un- 
ka-alapszervezet és a helyi kö
zösség. Minden tm asz-ban és helyi 
közösségben konkrétan meg kell 
határozni, ki került olyan hely
zetbe, hogy segítségre szorul. Itt 
azonban nem csak a személyi jöve
delm et kell figyelembe venni, ha
nem  az egyéb jövedelemforráso
k a t is.

Meg kell tennünk m indent a 
jobb munkaszervezés s a term e
lékenység és a termelés növelése 
érdekében, hiszen gazdaságunk és 
a piaci körülm ények rendezésének 
is ez a legbiztosabb módja, s ezzel 
együtt ez a legalapvetőbb föltétele 
a helyes szociálpolitikának is.

A társultm unka-alapszerveze- 
tekben és a helyi közösségekben 
a szociálpolitika alapföltétele: 
olyan körülm ényeket terem teni, 
hogy a dolgozó m unkájával, a 
m unkában elért eredményei a lap 
ján szilárd szociális-gazdasági 
helyzetbe kerüljön. Érvényt kell 
szerezni term észetesen a szolida
ritás és a társadalm i segély külön 
féle form áinak is, melyekkel azo
k a t kell segítőm, akik e rre  való
ban rászorulnak és megérdemlik. 
Ezen a határvonalot! kell keres
nünk a megoldást a meglevő el
lentm ondások kiküszöbölésére, 
arra, hogy a szociális intézkedések 
és ju tta tások  ne forduljanak a 
visszájára, ne éreztessék romboló 
hatásukat a termelésben.

A társultm unka-alapszervezet 
és a helyi közösség ismeri legjob
ban minden dolgozójának életkö
rülményeit, anyagi helyzetét. 
Amennyiben ez még nincs így, ak 
kor a társadalm i-politikai szerve
zetek és az önigazgatási szervek 
feladata gondoskodni arról, hogy 
betekintésük legyen ebbe a fontos 
kérdésbe. Ez az alapfeltétele an 
nak, hogy társadalm i segélyt való
ban az kapjon, aki arra leginkább 
rászorul; ez az alapfeltétele an 
nak, hogy ú tjá t álljuk a vissza

éléseknek és az igazságtalanság
nak.

A társultm unka-alapszerveze- 
tekben és a helyi közösségekben 
feladatunk aktivizálni, ú jraélesz
teni az elvtársi, m unkatársi gon
doskodással fe lruházo tt bizottsá
gok m unkáját, m ert ebben a kér
désben ez a legmegfelelőbb m un
kaforma.

A társultm unka-alapszerveze- 
tekben és önigazgatási közössé
gekben a Kom m unista Szövetség
re és a szakszervezetre hárul a fe
lelősség a körvonalazott szociál
politika m egvalósításában és ab 
ban. hogy a segélyt -  am ikor arról 
döntünk -  valóban a rászorulók 
kapják.

A feladat hordozói: a tmasz- 
ok és a helyi közösségek tár
sadalmi-politikai szervezetei 
és önigazgatási szervei. Ha
táridő: állandó feladat.

Ahol hosszabb ideje 
nincs beruházás

2.

Figyelm ünket irányítsuk a 
munkaszervezetek beruházási
fejlesztési tevékenységére s ilyen 
szem pontból vizsgáljuk felül m in
den dolgozói közösség helyzetét, 
különösen:

-  azokat a munkaszervezeteket, 
ahol m ár hosszabb ideje nincs be
ruházás, nincs fejlődés, nem nyíl
nak új munkahelyek. A társadal
m i-politikai szervezetek, önigaz
gatási szervek és testületek fel
adata  m egállapítani, mi az oka az 
ilyen állapotnak és m eghatároz
ni a teendőket;

-  fölmérni, m ennyire hatéko
nyak községünkben a beruházá
sok, hogyan hatnak  a term elé
kenységre, a termelés m ennyisé
gének a növekedésére, a foglal
koztatásra a m unkaerő-kihaszná
lásra. Amennyiben egyik a m ásik
kal nincs arányban, föl kell tárnunk 
ennek okait és lépéseket kell tenni ' 
az ókok k iik tatása érdekében;

-  a fejlesztési tervek és a tervek
re épülő beruházási tevékeny
ség gyakran csak az anyagi fejlő
désre korlátozódik és megfeledke
zik a dolgozó jóléti-gazdasági 
helyzetéről. Nagyon fontos úgy 
tervezni, hogy azt is előre tudjuk, 
hogyan élnek majd a tervezési 
szakaszban az emberek, milyen 
hatással lesz a beruházás az élet- 
színvonalra, a dolgozók egymás



közötti viszonyaira. A rra kell tö 
rekednünk, hogy a jóléti kérdések 
szerves részei legyenek a gazda
ságpolitikának, a jövő évi és az ö t
éves fejlesztési tervnek;

-  a beruházásoknak elő kell se
gíteniük a szabadkai gazdaság 
szerkezetének m egváltozását. 
Azokat az ágazatokat kell előny
ben részesíteni, amelyek nagy tu 
dást és magas szintű szakm ai kép
zettséget, ezzel szemben kevés 
nyersanyagot és kevés energiát 
követelnek.

A feladat hordozója; a köz
ségi pártbizottság és a községi 
szakszervezeti tanács. Határ
idő: 1985. június 1.

Húszezer dinárt 
meghaladó személyi 

jövedelmet
3.

Adatok, szám ítások, elemzések 
tanúsítják, hogy a havi személyi 
jövedelemnek meg kell haladnia a 
húszezer d inárt ahhoz, hogy biz
tosítsa a dolgozó elemi egziszten
ciáját. Ezt kizárólag a dolgozói 
közösség hozzáállása, a több, a 
]obb és a szervezettebb m unka 
szavatolhatja. Ebből eredően m in
den kollektíva köteles úgy meg
szervezni a m unkát, hogy a dolgo
zó a teljes m unkaidőben, a m un
kában elért eredményeivel meg
kereshesse a húszezer d inárt meg
haladó személyi jövedelmet. Ezt 
csakis a termelés növelésével, a 
kapacitások jobb, ésszerűbb ki
használásával a gazdálkodási ele
g e k  (termelékenység, gazdasá
gosság, kifizetődőség) javításával, 
UJ termelési program ok bevezető
iv e l ,  a szakem berek szaktudásá
nak teljes bevetésével és az alko
tókészség ösztönzésével érhetjük 
el- Amennyiben a kollektíva erre 
jtem képes, abban az esetben felül

‘ vizsgálni szervezettségét, ter- 
meJésirányvételét, káderállom á- 
oyat, s ennek alapján olyan prog- 
amot kidolgozni, mely jobb gaz

dálkodási föltételeket és jobb 
redményt biztosít.
Az infláció még m indig kifeje- 

ett form ában kíséri m indennap
i n k a t ,  ezért nyilvánvaló, hogy az 
(mi te tt húszezer d inár az ado tt 

iría . -a tra  vonatkozik s csak ki- 
dulópontnak szántuk a m ásfajta 

viszonyuláshoz. Más szóval: a 
v(2]lniunisták  kötelessége, hogy a 

bZ -alapSzervezetben, a szak- 
zervezetben, az önigazgatási 
érvekben, a felelős beosztásban 

arcoljanak a m unkások reál sze- 
e‘yi jövedelmének további csök- 

enese ellen. Kötelesek érvényt 
erezni az életszínvonal védel- 

sek n *ndlto t̂  akcióknak, kötele-
azokat beépíteni a m unka- 

ö vezet termelési és fejlesztési
P ig ra m já b a .

ladat h o rd °z ó ja :  a tmasz- 
zet r?ac*a'mi^-politikai szerve- 

,ei és önigazgatási szervei.

Szociálpolitikai tennivalók
művesítési öék, a társadalmi
politikai szervezetek, a szol
gáltató munkaszervezetek tár
sadalmi-politikai szervezetei 
és önigazgatási szervei. Ha
táridő: 1985. júniusa.

Lakbér, lakáspolitika 
ellátás

6.

Kezdeményeznünk kell azok
nak az előírásoknak a m ódosítá
sát, melyek a lakbértérítm ény esz
közeinek fölhasználásáról rendel
keznek, olyan értelem ben, hogy a 
pénzből egyéb lakásköltségekre 
(fűtésre, villanyáram ra, vízhasz
n á la tra  stb.) is térítm ényt lehessen 
fizetni.

A feladat hordozói: a köz
ségi küldött-testület társultmun- 
ka-ügyi és a helyi közösségek 
tanácsa. Határidő: azonnal.

7.

Sürgősen elem eznünk kell, hogy 
milyen m éreteket ö ltö tt közsé
günkben az „albérlő-kérdés”. Je
lenleg nincsenek pontos adataink  
az albérlők szám áról, sem arról, 
hogy milyen hatással van dolgo
zóink életszínvonalára az albér
let összege, s milyen mellékjöve
delm et valósítanak meg így a la 
kás- és háztulajdonosok. Föltéte
lezzük, hogy a problém a sokkal 
jelentősebb, m int amilyennek lá t
szik, ezért egyszerre több irány
ban kell akciót indítanunk  a hely
zet fölmérésére és a hiányosságok 
kiküszöbölésére.

A feladat hordozója: a
Szocialista Szövetség közsé
gi választmánya. Határidő:
1985. szeptember 1.

8 .

A lakáspolitika legsarkalato
sabb kérdése: hogyan gazdálko
dunk a meglevő lakásokkal. H a
tározo ttabb  fellépésre van szük
ség a lakásalap  egy részének el
adása ügyében, a lakások és lakó
épületek karban tartási költségei
nek megosztásában, a lakbért te r
helő kiadások ügyében,, a lakótér
fölösleg kérdésében és annak 
m egakadályozásában, hogy valaki 
társadalm i lakásban lakjon, bár 
saját háza vagy lakása van. („Van 
házad, add vissza a lak ás t” akció.) 
Olyan gazdálkodást szorgalm a
zunk, mely lehetővé teszi a lakás
alap  gyorsabb felújítását és haté
konyabb lesz a lakások és lakóhá
zak megőrzése és karban tartása . 
M indkét feladat valóra váltásában 
az eddiginél hatékonyabban kell 
biztosítnunk a lakók részvételét.

A feladat hordozója: a Szó- ^  
cialista Szövetség községi vá- ■  
lasztmánya, a községi végre
hajtó tanács és a lakásgazdái- r

A beruházási politikán is változtatni kell: kevesebb pénzt igénylő és 
több dolgozót foglalkoztató létesítmények kerüljenek előtérbe

Határidő: állandó jellegű fel
adat.

Munka szerinti 
díjazás

4.

Ú jra vissza kell térnünk  arra  a 
követelményre, hogy a dolgozók 
díjazásában a m unka és annak 
eredménye legyen a döntő. Köte
lességünk harcolni a m unka sze
rin ti javadalm azásért és a dolog
kerülés ellen; m indenáron el kell 
kerülnünk az egyenlősdiséget. A 
dolgozói közösség szegénysége, az 
o tt foglalkoztatottak életszínvo
nalának csökkenése és a termelési 
nehézségek sora nem lehet k ibú
vó a m unka szerinti javadalíha- 
zás alól. Jelenlegi gazdasági ne
hézségeinkből k iú tkén t egyetlen 
egészséges alternatíva éppen az 
ösztönző javadalm azás, mely jobb 
m unkára,-alkotóm unkára serkent; 
éles különbséget tesz a m unka és a 
naplopás között; b iztosítja  a dol
gozónak, hogy m unkahelyén ke
resse meg azt a pénzt, amely tisz
tességes m egélhetést nyújt szám á
ra.

A feladat hordozója: a tmasz- 
ok KSZ-alapszervezetei, szak- 
szervezeti alapszervezetei és 
önigazgatási szervei. Határ
idő: állandó jellegű feladat.

K özségünkben alapos elemzésre 
szorul a közművesítési tevékeny
ség. K ülön-külön elem eznünk kell 
m inden olyan tm asz m unkáját, 
amely szolgáltatásokat végez. 
A lapvető feladat: a) elemezni a 
gazdálkodást, b) m eghatározni a 
szolgáltatások díjszabásemelésé
nek kritérium ait és c) felülvizsgál
ni, mennyire ésszerű és indokolt a 
jelenlegi szervezési forma. A m un
kaszervezetek gazdálkodásának 
eredményessége és a polgároknak 
nyújto tt szolgáltatások hatékony
sága és színvonala érdekében az 
é rin te tt dolgozói közösségeknek 
kötelességük állandóan szélesí
teni a polgároknak nyújto tt szol
gálta tások  skáláját.

A feladat hordozója: a köz
ségi végrehajtó tanács, a köz-



kodási érdekközösség. Határ
idő: 1985. novembere.

Községünkben alapos elemzést 
igényel a lakosság ellátása. Az ak
cióban az elemzés nemcsak az 
árak  szemszögéből segíthet sokat, 
de a k ínálat, az áruválaszték és a 
minőség kérdésében is. Választ 
kell kapnunk a rra  a kérdésre, mi
lyen a kereskedelm ünk szerve
zettsége, hogyan dolgoznak és ho
gyan tesznek eleget a követelm é
nyeknek azok, akiknek a lakosság 
e llátása a feladatuk; mennyire 
nyito tt a piac községünkben a 
közszükségleti cikkeket gyártók 
és az árucsere előtt. Az akciótól 
jobb ellátást, a kereskedelm i 
m unkaszervezetektől olyan meg
oldásokat várunk, melynek révén 
gazdaságosabbá válik m unkájuk.

A feladat hordozója: a Szo
cialista Szövetség községi vá
lasztmánya, a községi szak- 
szervezeti tanács, a községi 
végrehajtó tanács. Határidő: 
az év végéig.

A gazdaság 
tehermentesítése és 

a foglalkoztatás

10.

A gazdaság teherm entesítése 
nem új követelmény, ma is idő
szerű feladat. A rra kötelez ben
nünket, hogy megtegyük legalább 
a következő lépéseket:

-  az év végéig elemezni kell hány
féle kötelezettség terheli a tm asz- 
okat abból, amely a község ha
tásterületébe tartozik (községi adók, 
járulékok, kam atok, forgóeszkö
zök, tartalékok, készletek);

-  szélesebb társadalm i-politikai 
szinten olyan viszonyulást kell 
szorgalm aznunk, mely lényege
sebben teherm entesíti a gazdasá
got az elkövetkező évre.

Ebben a kérdéskörben különö
sen fontos tényező az adópolitika. 
Az adópolitikával községünkben 
arra  kell törekednünk, hogy a gaz
dasági ágazatok egyenletesebben 
viseljék a gazdaságszilárdítás te r
heit; egyenletesebb legyen a te 
herm egosztás társadalm i és m a
gánszektor között, o tt pedig, ahol 
az eltérő gazdálkodási feltételek 
szociális rétegeződést szültek, 
életbe kell léptetni az adópolitika 
m echanizm usát. Á ltalában olyan 
kezdeményezésekre van szükség, 
melyek a teherm entesítést szol
gálják.

A feladat hordozója: a köz
ségi küldött-testület és a társa
dalmi-politikai szervezetek fel
sőbb fórumainak küldöttei. Ha
táridő: az év végéig.

11.

A foglalkoztatásban érvényt kell 
szereznünk annak az elvnek, m i
szerin t az új m unkahelyekről el
sősorban a m ár munkaviszonyban

levőknek kell gondoskodniuk. 
Másfelől az iskolák beíratási poli
tikájával lehetővé kell tenni olyan 
káderek képzését, akik  el is tu d 
nak helyezkedni. A m unkanélkü
lieket olyan szakm ákra kell á t
képesítenünk, amelyek irán t ér
deklődnek a munkaszervezetek.

A foglalkoztatottság növelésé
ben jelentősebb eredm ényeket 
színvonalasabb m unkaszerveze- 
zéssel, több m unkával, jobb tech
nológiával, a dolgozói közösségek 
fokozottabb tevékenységével ér
hetünk el. '

A feladat hordozója: a tár
sadalmi-politikai szervezetek, 
a tmasz-ok önigazgatási szer
vei, a foglalkoztatási és a szak
irányú oktatási öék. Határidő: 
állandó feladat.

A szociális védelem  
és a juttatások

1 2 .

A politikai m unka legszélesebb 
formáiban, a leghatékonyabb mun
kam ódszerek segítségével tudato 
sítanunk kell az igényt: igyekez
zünk ésszerűbben élni. Ebből a 
célból növelnünk kell a házita
nácsok szerepét, fejlesztenünk a 
házibarkácsolást, a „csináld ma- 
gad”-akciót és népszerűsítenünk 
a gazdaságosabb háztartásveze
tést és az egészségügyi ku ltú rára  
való nevelést.

A feladat hordozója: a Szo
cialista Szövetség községi vá
lasztmánya. Határidő: állan
dó jellegű feladat.

13.

A szociális védelem, a ju tta tá 
sok, a kedvezmények terén  az a 
cél, hogy azokból valóban azok 
részesüljenek, akik arra  rászorul
nak. Ilyen szem pontból hatéko
nyabbá kell tenni azokat az intéz
kedéseket, melyek a társadalm i 
segély k iu talására  vonatkoznak. 
G ördülékenyebbé kell tenni a kü 
lönféle térítm ények alkalm azásá
nak gyakorlatát (társadalm i é t
keztetést, napközis és bölcsödéi 
elhelyezést, nyaralási pótlék, ú ti- 
költség-térítm ény stb.). A gyer
mekvédelem terén főleg az iskolai 
étkeztetésre és a tanszerek beszer
zésére l^ell fo rdítanunk a figyel
met. Szervezettebben és hatéko
nyabban kell gondoskodni a nyug
díjasokról, akárcsak  az idős és 
m agatehetetlen személyekről is.

XxX

14.

A program ból eredő feladatok 
valóra váltását a községi p ártb i
zottság az év végéig összegezi. 
Elemzi, értékeli az akció eredm é
nyeit s ezek alapján megfelelő in 
tézkedéseket javasol. A program 
ban felölelt akciók megnevezett 
hordozói kötelesek pontosan be- 
ta rtan i a ha táridőket és kötelesek 
ők is legalább félévenként értékel
ni az elvégzetteket.

Gond nélküli főzés
FANT RECEPTEK 3. — az új receptkönyvecske címe. Nagyszerűen 

megírt, gusztusos ételek elkészítését részletesen leíró, színes képek
kel illusztrált kiadvány. Az ebben a könyvecskében megjelentett re
ceptek alapján készült ételek ugyanolyan ízletesek, mint amilyen ki
tűnő ízű minden Podravka jelet magán viselő harapnivaló.

fant
RECEPTI 

3
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Elegendő, ha olvasha
tóan kitölti a szelvényt, 
és ráragasztja egy levele
zőlapra, majd elküldi a 
következő címre: 
PODRAVKA, „FANT RE
CEPTI 3”, 43300 KOPRIV
NICA.

Amíg a kinyomtatott 
mennyiség tart, minden
kinek ingyen küldjük meg 
a receptkönyvecskét.

SZELVÉNY

Név és vezetéknév

Utca, és házszám ,

Irányitószám és helységnév
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Brenát, hogy megköszönhette neki „azt a két hang
versenyt, amelyet Zomborban, Vajdaság legszebb 
városában tartott". (Az idézetek helyenkénti javí
tott szórendjei tőlem: D. L.)

Nem az a baj, hogy M. B. rajong Brenáért, hiszen 
ez az 6 magánügye, az se baj, hogy mindezt meg
írta, hanem hogy a 7 Nap ezt az ömlengést kriti
kátlanul leközölte. Tudjuk, több jugoszláv „bulvár
lap" is a Brena és a többi újnépzenei giccsnóta- 
énekes képeivel és a róluk szóló írásokkal, plety
kákkal növeli példányszámát, hogy szinte ebbőt 
él, de mi szüksége erre a 7 Napnak? Mi szüksége 
egy olyan írásra, amely művészetnek nevezi a 
giccset, hazaszeretetnek a giccshazafiságot és 
már-már megváltói tulajdonságokkal ruházza föl 
a giccsbálványt, akiről azt mondja, hogy „eddigi 
kiiencszáz hangversenyén megfigyelte: a nép egy
szerű, barátkozó, érzelmi világa él, elkötelezett
je Titónak és Jugoszláviának". Könyörgök, hogyan 
lehet ezt egy vagy akár kiiencszáz hangversenyen 
megfigyelni? Közben arra is ügyelni, hogyan emel
gesse a lábát, hogyan tartsa a mikrofont, miként libeg- 
tesse csipőjét, derekát, farát és még közben éne
keljen is és figyelje a „népet", hogy milyen. M. B. 
olyan „művészi hivatásról és olyan pályáról" be
szél, „amelynek egyre inkább politikai dimenziói is 
vannak". És hogy mennyire nehéz, mennyire rögös 
óz az út”. Annyira, hogy Brenának arra is tellett, 
hogy fölvásárolja egy belgrádi újság teljes pél
dányszámát csak azért, mert a címoldali fotón kis

sé előnytelennek tűnnek idomai, magyarán: lóg a 
melle.

„Jótékony célú hangversenyeiről mindenki hal
lott, arról az ötmillió aranyat érő dinárról, amit a 
rászorulóknak adott", írja M. B. Ne legyünk naivak. 
A jótékony célú adomány adómentes. Ez az ösz- 
szeg, „az ötmillió aranyat érő dinár" (sic!) a prog
resszív adókulcs alapján az utolsó páráig elment 
volna adóba. Könnyű annak, aki teheti. így is lehet 
népszerűséget vásárolni.

M. B. szerint Lepa Brena, Jugoszlávia és haza- 
szeretet egy és elválaszthatatlan. Egyik jelenti a 
másikat, az a harmadikat és így körbe. A jugo
szláviai magyarság között is akad Brena-rajongó, 
de engedtessék meg: a jugoszláviai magyarok, ha 
szeretik ezt az Országot, nem Bréna miatt, nem Bre- 
nán keresztül, nem giccshazafiságból, szeretik: 
Ilyen szempontbókvizsgálja inkább meg a 7 Nap á 
Brena-jelenséget. Nézzen utána, vajon a jugo
szláviai magyarok is rajonganak érte, és ha igen, 
milyen módon és hányán.

Végezetül: egy dologban mélységesen egyetér
tek M. B-vel: amikor azt mondja, hogy „a szocializ
musban is kell hogy legyen valaki, aki énekel, aki 
búskomorság és sirámok helyett jókedvre deríti az 
embereket".

Ránk fér, bizony ránk. De engedtessék meg, 
legalább én saját magam válasszam meg, ki dú
doljon, ki húzza a fülembe. Mert én Brena és a 
vele éneklő nép láttán csak sírni tudok.

DORMÁN László

TQLMINBAN És VELENCÉBEN i

1 9 B 5 . I V 3 Q -V 5 .
a 6 napos út ára teljes ellátással:

OO dinár

jelentkezzen a következő címen: Sí OOQ Növi Sad
■k m   i   ___■ a  _ _ _ *Makszim Gorkij u.14/1. 
tel: • OSI- 623*999

Ellenvélemény

jS. P  agy érdeklődéssel es még nagyobb meg
yei I rökönyödéssel olvastam a 7 Napban Milen- 

U \J  ko Beljanski írását Lepa Brenáról, annál is 
inkább, mert egyszer a 7 Nap, más szerző tollá- 
val ugyan, de helyére tette a haza üdvöskéjét. És 
most nem akartam hinni a szememnek: ez az em
ber, mármint Milenko Beljanski, ömleng. Nem tud 
hova lenni a gyönyörűségtől, hogy közelről lát
hatta a „magas, sudár, ragyogóan szép és kedves"

HOTEL

TOLMIN



Mindenem, amim van 
— magamban hordom

Beszélgetés Mira A leckovic költővel arról, ami 
volt és ami lesz

„Megette” a házat 
a Duna

iből van gyúrva ez az asz- 
szony, hogy minden m eg
található benne: a költő  

szelídsége, a harcos keménysége, 
az anya önfeláldozó készsége, a 
közéleti munkás kitartása és ren
geteg szeretet, jövőbe vete tt hit?

Ezen töprengek, m íg MIRA 
ALEÚKOVIÚOT hallgatom bel
grádi lakásának dolgozószobá
jában. Szavai engem is színes, ka
landos utazásokra röpítenek: hol 
a népfelszabadító harcok színhe
lyén, hol távoli országokban, hol 
m eg kislánykorának Újvidékjén 
vagyunk. O tt sétálgatunk a L uki
ján Musicki utcában, ahol szüle
tett.

-  Szép, csendes utcában ép ített 
magának házat nagyapám, am i
kor az előzőt „m egeite” a Duna. 
Nyáron a fák lombjai ü t  zöldbe 
vonnak m indent, még a kopottabb  
házak is m egszépülnek tőle. De 
nagyapám at ide is követte  az 
egyik évben a Duna; elárasztotta a 
ház pincéjét, s az én egyetlen ba
bám, a Jancsi bohóc -  am elyet Teri 
néni csinált nekem  -  beleesett a 
vízbe és m egfulladt benne...

Mira sosem mulasztja el fölke
resni szülőházát, ha Újvidéken  
jár, de m ég gyakrabban szállnak  
vissza gondolatai erre a helyre és 
abba a korba, amikor m ég nagy
szülei éltek.

A „dinasztia”
-  R endkívüli ember volt a 

nagyapám. A  szocialista párt bi
zottsági tagjaként sokan ismerték 
és m indenki kedvelte. Mi is őt sze
re ttük  jobban. Persze ő nem  kü l
dö tt dolgozni, m int nagyanyács
kám , aki m indenre m egtanított a 
háztartásban, áldott legyen az em 
léke. Még a kozm etiká t is tőle ta
nultam . Gyakran kérdezik tőlem: 
m it használok, m ilyen kenőcsöket, 
hogy korom  ellenére a bőröm sima 
maradt. És szinte el sem hiszik, 
hogy nagyanyácskám  háziszerén  
kívü l sem m it sem használok. Egy
szerűen friss tej színével kenem  be 
az arcomat, nyáron meg időnként 
uborkgszeleteket rakok rá. Ha 
csak tehetem , az ő példájára, ősz
szel szőlőkúrát tartok. Erős aka
ratú, céltudatos és bölcs asszony 
volt, m indig úgy intézte a dolgo
kat, m intha nagyapám akarta vol
na úgy.

Ehhez a házhoz van hozzákötve  
az az elszakíthatatlan fonal, mely 
Mirát Vajdasághoz köti. Élénken 
él benne a Sajkás vidéki nyár, meg 
a zimankós téli napok emléke, 
amikor csengettyüs szánt röp íte t

tek a pihent lovak Kacra, Durde- 
vóra, Csurogra.

-  Anyám  szülei a Sajkás vidé
ken éltek, és olyan népes volt a ro
konságunk, hogy m ár nem  is csa
lád, hanem „dinasztia" volt, ahogy 
tréfásan m agunk közö tt m ondo
gattuk. Dolgos népek voltak. Pél
dául nagyanyácska nővére, baba 
Anka, még kilencvenkilenc éves 
korában is azon sopánkodott, ami
kor meglátogattam, hogy reggel, 
ha felkel, m iután felsöpörte az ud 
vart, ellátta a baromfit, meglocsol
ta a virágokat -  nincs sem mi ten
nivalója.

Három forrás
Apja Hercegovinából szárma

zott. E gyszer Trebinjében jártá
ban mondták neki, hogy apja ré
vén ö tulajdonképpen hercegovi- 
nai.

-  Mondom: az ember -  éppúgy, 
m int sok folyó -  több forrásból 
eredhet. Anyám  révén vajdasági 
vagyok, apám révén meg hercego- 
vinai.JTán innen van az, hogy néha 
önfejű, kem ény, m áskor meg sze
líd, lágy vagyok. De az én igazi, 
legerősebb forrásom a belgrádi 
aszfalt és a belgrádi JK ISZ  volt. 
O tt váltam  a félénk, érzékeny, 
szentim entális kislányból (féltem  
a sötétségtől és az egerektől is) 
emberré. Itt lettem  tagja a város 
JK ISZ  rohamcsoportjának és m a
radtam  is az 1942 márciusáig, 
am ikor felsőbb utasításra, m ene
külnöm  kelle tt Belgrádból...

Az első sortűz
E zt megelőzően azonban sok  

minden történt még. Például meg
írta az ELHERVADTAK A 
ZSENGE LILIOMOK című ver
sé t...

-  Harminckilencben történt, én 
akkor tizenöt éves voltam  és a 
tasmajdani gim náziumba jártam. 
M entem egyszer haza az iskolá
ból a Slaviján keresztül, amikor 
hangos kiáltásokra lettem  figyel
mes: „Le a háborúval! Le a hábo
rúval!’’ December 14-e volt, a ne
vezetes ifjúsági tüntetés napja. K í
váncsian megszaporáztam  léptei
m et és a tün tetők közé vegyül
tem  ... Itt hallottam  életem első 
sortüzét, it t lá ttam  az első eleset
teket. Bosa Milicevic is köztük  
volt, akivel azelő tt gyakran talál
koztam  nagynéném, Julka Trpi- 
nac lakásán. E z a Julka néni Belg- 
rádban szoros kapcsolatot tartott 
fenn a nőm ozgalommal és az ifjú
kom m unistákkal is. Gyakran jár
tak hozzá Mitra Mitrovic, Srbisla- 

•va Kovacevic, Bosa Milicevic stb.

M egsebzett szivemből sikolyként 
szakadt fel akkor a vers. Gondol
tam, majd a legközelebbi önképző
kört órán felolvasom, hogy m in
denki megtudja, mi tö r tén t... De 
a versre sokkal előbb sor került. 
Még másnap elszavalták az eleset
tek kom m em oratív ülésén. Julka  
néni ju tta tta  el a verset az egyete
m istákhoz, engem meg este elve
ze te tt közéjük. Kicsi voltam, sem 
m it sem láttam, későn is érkez
tünk, úgyhogy az ajtó m ellett 
m egálltunk. Valaki tüzes beszédet 
tarto tt a háború ellen, gondolom, 
Ivo Lola Ribar lehetett, őt már 
hallottam  beszélni más tüntetése
ken, ism ertem  a hangját. Nagyon 
szépen beszélt. Felkavarta, m eg
m ozgatta a teremben levőket.

„Kundak”-nál 
kihallgatáson

Mirának 1942-ben két okból is 
el kellett hagynia Belgrádot. E l
sősorban: a rendőrség ismerte, h i
szen az em lített vers m ia tt a hír
hedt Boža M aksimović „Kundak" 
művelődési és belügym iniszter 
személyesen hallgatta k i annak 
idején.

- A  versem megjelent a Novi 
srednjoškolac című ifjúsági lap 
decemberi számában is. És a ha
tóságok éppen ezt a számot nagyí
to tták k i egy antikom m unista k i
állításra. A  versen kívü l még ha
talmas betűkkel a nevem  is o tt 
volt a szerkesztők névsorában -  
én voltam  a lap legfiatalabb szer
kesztője -  s alatta ez állt: „Ezek 
nevelik félre és teszik tönkre gye
rekeinket!” M inket is elvezettek  
erre a kiállításra, de osztálytársa
im  egy hanggal, egy szemrebbe
néssel sem árulták el, hogy közö t
tü k  van egyike ezen „megrontók- 
n a k”. Tehát a rendőrségen ny il
vántartottak, aztán meg az anyám, 
Dragica Trpinac lakásán levő rej
tekhelyen gyakran m egfordult Je
lena Ćetković. Jelenát márciusban 
elfogták, tehát m indenképpen el 
kelle tt hagynom B elgrádot... 
Többfelé jártam  a háború alatt 
(Toplica, Prokuplje, Jastrebac, 
Rasina, Ćuprija) különféle felada
tokkal. Egy társammal az ifjúsági 
szervezet felújításán fáradoz
tunk ... Óupriján három ifjúsági 
csoportot is sikerült alakítanunk. 
Egyet a gimnáziumban, egyet a 
szövetkezetben, a harm adikat meg 
az idem enekült szlovénok között. 
Persze a konspiráció m iatt senki 
sem tudhatta  a nevemet, így a fel- 
szabadulás után, am ikor Szlové
niában kiadtak egy könyvet, ab
ban is névtelenül szerepelek. De 
azóta sokszor találkoztam  már 
velük. Egy ízben például nagyon 
m egnőtt a tekintélyem  a Mladins- 
ka knjiga ljubljanai szerkesztő
ségében, ahonnan felh ívattam  
egyik volt beosztottamat, akiből

közben egyetemi rektor lett, s 6 
jö tt is azon nyomban. Hiába na -  
ilyen a pártfegyelem!

Tatko
A háború legmegrázóbb esemé

nyét Prokupljén élte át.
-  Egy feladattal m entem  Pro

kupljéba. Itt az osztag parancsno
ka, Nikodije Stojanovic tanító  
volt, akit m indenki Tatkónak ne
vezett. Nos, ez a Tatko, tizenket- 
ted magával sebesülten, egy föld  
alatti bunkerban tartózkodott. És 
akadt egy áru ló ... Jö ttek a bolgár 
fasiszták és a ném et Gestapo. A  
rejtekhely a lovak patája alatt 
üregesen kongo tt... A  sebesültek, 
rövid harc után m aguk ellen fordí
to tták fegyvereiket, nehogy élve 
kerüljenek az ellenség kezére. 
M ind meghaltak, kivéve egy lányt, 
Dara Nestorovicot, akiben még 
volt élet, am ikor rájuk törtek. A  
holttesteket felrakták egy szekér
re, D.arát meg a szekérhez kötözve  
vonszolták Prokupljéba. A  topli- 
cai lányok a kocsi elé vete tték  m a
gukat, hogy feltartóztassák a m e
netet és ' megitassák Darát, aki 
útközben meg is halt. A  hősök em 
lékm űve előtt k iteríte tték  a te te
m eket és hét fa lu  népét odaterel
ték. E gyenként kellett ellépniök  
elő ttük és nyilatkozni: felism er
tek-e közü lük valakit. Borzasztó  
volt ez a tetemrehívás. Földbe 
gyökerezett a lábam, de valaki 
odasúgta, hogy szedjem  össze m a
gam, m ert a rendőrség m indent 
és m indenkit megfigyel. A  fe lvo
nulók közül sokan ismerték a ha
lottakat, de m indenki úgy tett, 
m intha nem  ismerné őket. Bátran  
lépkedtek, habár az őrök nagyo
ka t löktek rajtuk, s volt, akike t 
bántalm aztak is. E kkor éreztem  
életemben először, hogy elválaszt
hatatlan része vagyok a népnek, 
m ely ellenáll az erősebb hatalom 
nak. Verset írtam  akkor tizenket- 
tő jükrő l... Még azon az éjszakán  
egy sokszorosított kiá ltvány jelent 
meg Tatko aláírásával, m intha  
még élne. Ebben a kiáltványban  
Tatko m egfenyegette az árulót és 
biztosította, hogy még lesz alkal
ma találkozni vele. A  röpirattal el
árasztották a bolgár kaszárnyát 
és a német parancsnokságot. Ennek 
aztán az lett a következm énye, 
hogy másnap Nisből gestapósok 
érkeztek Prokupljéba, akik exhu
m álták az előző napon eltemetet- 
teket, hogy megbizonyosodjanak
róla, kö ztük  van-e Tatko. Iszonyú 
volt. Tatko anyja egy ideig mere
ven nézte fiát, aztán hangosan k i
áltotta, hogy ez nem  az ő fia, s 
ha ő is lenne, akkor sem tudná fe l
ismerni, annyira összekaszabolták. 
A legkritikusabb pillanatok azok 
voltak, am ikor a jóm ódú család
ból származó komára került a ta
núskodás sora. Ez az ember állan
dó vitában állt Tatkóval. Most is 
látszott rajta a bizonytalanság ■■ ■ 
H abozott... S  akkor az egyik né
m et odakiáltott: „Miért nem be
szélsz, te serbische Schw ein”? -  
„Mit m ondott?” -  fordult a koma 
higgadtan a tolmácshoz, mintha  
nem  értené. A  tolmács enyhítem  
akarta a ném et szavait, de ő fé l
beszakította azzal, hogy minden 
szót pontosan fordítson le. Aztán



elindult a kereszt felé, mondván: 
” Tehát, én a szerb disznó eskü
szöm, hogy az o tt nem T a tko !..."

z t az esetet csak azért m ondtam  
eí. mert életemben ez az esemény 
sorsdöntő volt.

A kivégzésemen 
énekelni fogok...

7 Csata közben nem  p ihennek a 
2 csak hangnem et változ

n a k . Én az egész háború alatt 
saK egyetlen lírai verset írtam, 

f s  barátnőm, Dara Pavlovié 
'ret^-i n ^ ara Bra(xa Belic sze-
rábba egy mást’ De Bracát Zá9-lte ,, ~ 1Tányították; csatlakoznia  
Pa el}. ,a^ xoz a csoporthoz, mely 
tét a ^ e^ en készíte tt m erényie
sik .merénylet, m int tudjuk,-nem
nuóTcó l' f rai-át elfogták. Egypiri- 

j  oedulacskát sikerült csak neki 
ai y » n i  hozzánk. A  feke te  Dara 
f u t ° r mtír 171X711 szőke Vera Tito 
knnl}a vo^ ‘ úgyhogy a Cédulát én 
kel ani ^ z ^ ez- Apró cirillbetűk- 
nó^?Z rajta: „Elfogtak, mag- 
mir,^7lma  ̂ cgették a lábaimat, 
m kettő  helyén csak a csonkTTlarnrl CÖU1C U W U  llt\,
bé k nem táncolhatok már töb-
a?ó w 2-acso íco t- B>e a kivégzésemen azen  e m > k (......   a

A szőke copfos 
kislány

hiilk-, ^ fe ls ő b b  parancsnokság 
M i  i volt, Miráék meg
h arco lt harcolt“h. Ezekben a 
súrolt* ^  g°,yÓ M'ra lábát

-  Éppen csak súrolta. A  seb nem  
volt mély, de megfertőződött, és a 
lábam rettentően megdagadt. Nem  
bírtam belekényszeríteni a bakan
csomba. A z egyik faluban bocskort 
akartak nekem  készíteni, de még 
m ielőtt kész lett volna, lövöldözés 
támadt, s indulnunk kellett. Egy 
lány szaladt u tánunk lélekszakad
va egy kilométeren át az elkészült 
fél pár bocskorom m al... Doréolon 
még állt a harc, am ikor m egérkez
tünk Belgrádba. Engem a Pionír 
újság szerkesztésére Branko Ćo- 
pić mellé osztottak be. A m ikor be
léptem  hozzá, leesett az álla. Ké
sőbb gyakran mesélte: „Nem sok 
tapasztalatom volt a lapszerkesz
tésben, gondoltam, valami kom oly 
m unkatársat kapok. És akkor be
lép egy szőke copfos kislány, egyik 
lábán bakancs, a m ásikon valami 
hibrid-bocskor..." A z első szám  
már novemberben megjelent, és az 
egészet m i ketten  írtuk tele. A kö 
vetkező  szám okhoz már másoktól 
is kap tunk kézira to ka t... Új harc 
kezd ő d ö tt* nehéz és szép harc. 
M unkánk sokszor a késő éjjeli 
órákba nyúlt. A  Pionír és az Om
ladina szerkesztése m ellett meg
a lakíto ttuk a Poletaracot s pionír 
vezetőkkén t is m ű köd tünk ...

Az ifjúsági vasútvonal
-  Részt vettem  az első és a má

sodik ifjúsági vasútvonal építésén. 
A z ellenség akkor kígyót-békát k i
á lto tt ránk; hogy a brigádba erő
szakkal viszik a fiatalokat és sok 
hasonló valótlanságokat terjesz
tettek, am inek én éppen az ellen
kezőjét, tapasztaltam  ott a hely

színen. Például, am ikor beomlott 
az a lagút... Hát azt látni ke lle tt 
volna! A z egész tábor talpon volt, 
s habár csupán egy váltás részére 
volt gumicsizma, m ind a három  
váltás o tt sürgölődött az alagút 
körül. Sietve keverték a gyorsan 
m erevedő betont, hogy m egm ent
sék az alagutat. Levették m aguk
ról zubbonyukat és szétterítették  
a betonon, hogy m egvédjék az eső
tő l . . .

A család
Eddig jutottunk, amikor kezd

tek hazaszállingózni a család tag
jai. Elsőnek a tizennégy éves uno
ka Ana, m ajd a tízéves Simon mu
tatkozott be. A harmadik, a nyolc
éves Maja m ajd édesanyjával, JVe- 
dával jön később. Mira kim egy a 
konyhába ellenőrizni, hogy min
den rendben folyik-e. Ez szinte 
felesleges, hiszen Vida már évek 
óta a „jobbkeze” és minden rábí
zo tt munkát becsülettel elvégez. 
Már a betegeskedő dédinek is be
vitte  az ebédjét, és nyilván Srda, 
Mira fia is ebédelt már, az előbb 
láttam a teraszon, a galam bokat 
etette, m ajd távozott. Csak Milát, 
Srda ikerpárját nem ismerhetem  
meg, m ert éppen Párizsban tar
tózkodik.

Kihasználom Mira távollétét és 
jobban szétnézek dolgozószobájá
ban. A lakás falain rengeteg fest
mény, főleg elhunyt férje, Sava 
Nikolié festőművész alkotásai -  
ágaskodó lovak meg szép keblű  
aktok. A z egész falat beborító, 
mennyezetig érő könyvszekrény  
tömve könyvekkel. E lőttük m in
denütt apró emléktárgyak: kis 
szobrocskák, kézimunkák, fara
gások, sapkák, pamut, kerámia
tárgyak, kristályok, ásványok...

-  E zeket m ind ajándékba kap
tam íróktól, a világ minden táján -  
mondja a konyhából visszatérő  
háziasszony. -  De vannak köztük  
trepéai, m ajdanpeki és bori bá
nyászok ajándékai is. A  legközön
ségesebb vasérctől kezdve az In
diában kapott am etisztig -  m ind  
egyformán kedvelem  őket. Leg
utoljára ezt a képet kaptam  Sza
badkán, egy ottani magyar festő
m űvésztől. A neve is az: Magyar 
János... De a legbüszkébb talán 
arra a kétsornyi könyvre vagyok, 
m elyet ismert neves írók nekem  
dedikáltak. Kulcs alatt tartom  
őket.

A szoba sarkában, egy fotel 
mellett, nyito tt utazótáska. Mira 
követi pillantásomat,

-  Holnap este el kell utaznom. A  
Goranovo proléée keretében lé
pünk fö l néhány helyen. Hogy inf
luenzás vagyok? Á nnyi baj le
gyen, ott a Gorski Kotar környé
kén mindig meg szoktam  gyógyul
n i... Különben az az útitáska  
gyakran áll itt kinyitva, m ert na
gyon sokat vagyok úton. Á llandó
an járom az iskolákat, m ert úgy 
ériem , hogy nekünk íróknak, kö l
tőknek kötelességünk tenni is va
lam it annak érdekében, hogy az 
irodalom számára barátokat, ol
vasókat szerezzünk. Sokat utazom  
hazánkban, de határainkon túl is. 
Nem sorolnám most fel, merre já r
tam eddig, de elmondhatom, hogy

Európában kevés olyan  . ország 
van, ahol még nem voltam. Sőt 
Ázsia, A frika és Am erika sok or
szágaiban is jártam  már, sok kö l
tővel, íróval m egism erkedtem ... 
Szeretnék még egyszer eljutni 
Iránba, mert dédnagyanyám  on
nan származik. Dédnagyapám ke
reskedő lévén sokat utazgatott, s 
egy ilyen útjáról iráni feleséggel 
tért haza. Egyik „forrásomtól” 
lám jó messze szakad tam ...

A francia becsületrend
A m ikor kitüntetései felöl érdek

lődöm, előbb húzódozik, de aztán 
kötélnek áll. Hisz köztudomású  
dolog, hogy hazánk m ajd minden 
irodalm i díját kiérdemelte.

-  A  legjobban azoknak örülök, 
am elyekhez az olvasók ju tta ttak . 
Olaszországban is egyszer első d í
ja t kaptam , Franciaország meg 
azzal tün te te tt ki, hogy a becsü
letrend ké t fokozatának viselője 
lehetek.

Javíthatatlan 
álmodozó

-  Sokszor töprengtem  azon, m i
ért is szeretek balladákat írni, s 
azt hiszem  rájöttem. G yerekko
romban nagy élmény volt, am ikor 
az a bizonyos Teri néni, ak it már 
em lítettem , verseket m ondott ne
kem. Nagyon szerettem  a „Három 
árva sír magában" kezdetű  m a
gyar balladát és az Erlköniget. Er
re m ifelénk összefonódik, átszövi 
egymást különféle népek ku ltúrá 
ja. Á tvesszük egymástól m indazt, 
ami szép és jó. En például nagyon 
szeretem  Fehér Ferenc verseit... 
Kilenc nyelven tudom  magam  
m egértetni az em berekkel s úgy 
érzem, ez nagy gazdagság, mert 
soha sehol sem kell magamat k i
sebbrendűnek éreznem. A z úgyne
vezett nagy országok fia i sokszor 
alig tudnak  a sajátjukon kívül 
m egtanulni egy idegen nyelvet. Mi 
meg, ennek a kis népnek tagjai, 
saját és mások kultúrájá t hordjuk 
m agunkban. Nincs házam  sem a 
tengeren, sem a hegyekben, de 
gazdag vagyok, m ert sok bará
tom van hazámban és a nagyvilág
ban ...

-  Különben sokáig h ittem  ab
ban, hogy a költészet segítségével 
meg lehet változtatni, jobbá lehet 
tenni a világot. Régóta tudom  
már, hogy a költészet erre nem  
képes, de azért sok szép élm ényt 
nyújthat, olyan találkozásokat,

■ am elyek igazolják azt, hogy élünk. 
Javíthatatlan álmodozó vagyok -  
m ondják rólam. De nekem  szüksé
gem van arra, hogy higgyek, mert 
anélkül m egsemm isülnék. Kell, 
hogy higgyek abban, hogy mégis 
eljön az a nap, melyről álm od
tunk: am ikor a világ egy soknem 
zetiségű családdá válik. S  ha eb
ben hiszek, akkor annál inkább 
kívánom , hogy a m i hazánkban is 
egy nagy, összetartó, boldog csa
lád legyünk.

Úgy legyen! -  teszem hozzá 
gondolatban, lévén magam is ja 
víthatatlan álmodozó.

BURKUS Valéria 
(Stevan KRAGVJEVIÚ felvétele)
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Egy kicsit művészet, jól meg lehet belőle élni, még sincs utánpótlás: Tégiás György munka közben

T ÉGLÁS György szabadkai 
kisiparos a szobafestéshez  
szükséges papírm inták és 

hengerek készítésének mestere. A 
tágas műhelyben kész és készülő 
minták, különleges szerszámok kö
zött beszélgetünk a szakmáról.

-  Apám szobafestő volt. Tőle ta
nultam a mintakészítés alap fortélyait. 
Persze én is szobafestő lettem. Sze
rettem m indig szépen és jó l dol
gozni. Ehhez szerszámok kellettek. 
Magam csináltam őket, s így később  
mindinkább az új m inták és henge
rek készítése vette el az időmet. 
Néhány évtizede most m ár kizáró
lag ezzel foglalkozom.

Eleinte kézzel vágta, ma pedig  
m ár géppe l készíti a 74 éves mester 
a szebbnél szebb mintákat. A gum i
hengereket megfelelő m odellekbe  
önti, de sokat saját kezűleg vés. 
Ezeket jobban szereti, a kedven
cei, mert ez olyan, m int a művészet: 
testet ö lt az elgondolás.

-  A mintakészítésnek vannak tit
kai és fortélyai -  fűzi a szót az 
örökké kedélyes mester. -  A szín
érzék, a türelem és a képzelőerő a 
legfontosabb. M ialatt a papírt vágom  
a gépen, m ár látom a kész m intát a 
falon. Valahogy úgy, m int a zene
szerző, aki kottaírás közben hallja 
az egész zenekart. Nem kell ezen 
csodálkozni. Idestova fél évszázada 
ezt csinálom. Számomra a legna
gyobb szakmai kihívás, amikor a régi 
díszítések felújításához kell elkészí
teni a mintákat. Ezt alapos tanul
mányozás és tervezés előzi meg.
A falon levő festést e lőbb lefény
képezzük, m ajd a képet nagyítjuk 
vagy kicsinyítjük, a megfelelő szí
nekre b o n tjuk . . .  Most épp a régi

városháza díszbejáratának restau
rációjához készítettem sablonokat. 
Sokszor dolgozom együtt a város- 
rendezőkkel, de nemegyszer kértek 
tőlem tanácsot, segítséget a filme
sek és a díszlettervezők. Úgy ér
zem, hogy manapság a tápéták mel

lett m indinkább visszatér a hagyo
mányos szobafestés, régi vagy új 
mintákkal és elemekkel.

M intáit nem csupán hazánkban, 
hanem a szomszédos országokban 
is ismerik, sőt került belőlük Ausztrá
liába és Amerikába is. A legnagyobb

elismerés mégis az, hogy üzletét na
ponta újra felkeresik régi vásárlói.

-  Sajnos utánpótlás nincs -  mond
ja  elgondolkozva az idős mester. -  
Bárkinek próbáltam  átadni sokéves 
tapasztalatomat és tudásomat, senki 
sem tartott ki végig. Bár meg lehet 
ebből a szakmából szépen és jó l 
élni. Igaz, n incs nyolcórás munka
idő, évi szabadság meg hasonló jó. 
Gyermekeimnek sem kellett a mű
hely. Az egyik unokám nyaranta 
szépen és ügyesen dolgozik, de 
még csak kilencéves. Alkalm i mun
kásaim vannak. Ők se maradnak hu
zamosabb ideig. Néhány napig jön 
nek, aztán nem. Amikor elfogy a 
pénzük, újra jelentkeznek. Az ilye
nekre nem építhetek. A m inták és 
hengerek utáni kereslet alapján akár 
három -négy állandó munkást és 
egy-két utazót is alkalmazni lehetne. 
De hát ebben a korban fogjak hoz
zá? Régen az vo lta  vágyam és titkos 
tervem, hogy egy kis gyárat nyitok, 
de nem lett belőle semmi. M ost ilyes
mire az én koromban rágondolni is 
bolondság. A társadalm i szektort 
meg nem érdekli az ilyesmi. Még 
egészségileg bírom je lenleg ezt a 
munkát, de alighanem hamarosan 
lakatot teszek a műhelyre.

-  M i lesz azután?
-  Hát m ajd az lesz, uram, hogy a 

vevő kijön a temetőbe és azt mondja: 
Téglás mester, keljen fel, kell egy 
minta!

RAB AI Tibor

M ú lt és jelen  párhuzam ában
em  győzöm  b ám u ln i a n ép sze rű  M ilenko 
B eljan sk it, szo rgalm á t és ü g y b uzga lm át a 
Z o m b o r k ö rn y ék i falvak h e ly tö rtén e ti iro 

d a lm án ak  fo rd ítá sáb an  és összefoglalásában . 
A nnak  ellenére , hogy am it m űvel, tu la jd o n k ép p en  
nem  is tö r tén e tíró i m unka, hanem  a többé-kevés- 
bé  rég  k ö z ism ert m agyar anyag  sze rb h o rv á t n ye l
vű  rek ap itu lác ió ja . És m égis, ha  m ás t nem , leg
a lább  ezt k e llene  m egköszönn i nek i. A tá jék o z
ta tá sn a k  ezt a fá rad h a ta tlan  és ob jek tív  igyekeze
té t egy o lyan nyelvi közegben , aho l ed d ig  en n y ire  
ré sz le tek b e  m en ő en  ism ere tlen  vo lt az itten i m ú lt 
m eg an n y i fon to s je len ség e  a te lep ü lé s tő l n a p ja in 
kig. H ogy k ik  vo ltak  a falu  népe i és h o n n an  jö ttek , 
e rre  m eg v an n ak  a m egfelelő  ada tok . H ogy m i le tt 
b e lő lük  az id ő k  fo lyam án, a rra  az izgalm as k é r
d ésre  m ár a  szerző ad  választ k o ráb b i k ö n yve iben  
és m ost N em esm ilitics  m ú ltján ak  felidézésében  
a je le n n e k  p árhuzam ával v ilág o sab b á  tév e  azt, 
am irő l ír. És m ost p ersze  m ár a tö r tén e lm i m a te 
ria lizm us á lláspon tjá ró l, mai hozzáállással m ég 
szem lé lte tő b b é  tév e  a változásokat. M ert a tö r té 
nelm i m ú lt fe ltá rásában  m ind ig  is e lső ren d ű  szem 
p o n t vo lt a pe rsp ek tív a . A bban  m u ta tk o z tak  gyak 
ran  b á n tó an  m eg tévesztő  állítások  és k ö v e tk ez te 
tések , hogy  k ik  és h o n n an  néz tek  valam it. T e rm é
sze te sen  n á lu n k  is, az it t élő n ép ek  v iszonyában .

K ár, hogy  m ú lt és je len  párhuzam a’ k issé  a rán y 
ta lan  lesz N em .esrpilitics m onográfiá jában , m ivel 
lén y eg te len n ek  tű n ő  dolgok  és esem én y ek  je lzik  a 
m á t az ism é te lten  fe lso ro lt nev ek  sokaságával. 
A m ú lta t ille tő leg  ped ig  k á r v o lt m ellőzn i N em es- 
m ilitic sn ek  azt az egykori p riv ilég ium át, hogy egy 
olyan ko rban , am ik o r c sak  n em es e m b e rn ek  lehe-

te tt  választási, ső t u ra lk o d ási joga , in n e n  ke rü ltek  
ki csak n em  az egész XIX. század fo lyam án 
B ács-B odrog  várm egye  alispán ja i, am i egészen  sa 
já to s  és e red e ti ta r tá s t a d o tt a községnek . N em  
m ondom , hogy igazabb, de  o k v e tlen ü l sz ínesebb  
és é rd ek eseb b  le^t vo lna enné l a k o rn á l és ennél 
a tén y n é l k ics it ho sszasab b an  elidőzni. M ert az 
egész község  n ép ére  je llem ző en  k ih a t ez a p riv ilé
gium . A nagy és népes O dryak csa lád ja  ugyan  elsze
g én y ed e tt, d e  azért m ég  sz ívesen  em lékeznek  a régi 
fényre. És Paál A ntal, a K nézyek, K ovácsok, Vi- 
dák o v ich o k  és K aichok  u tó d a in ak  sincs óka szé- 
gyelni a  „rég i d ic ső ség e t”. N em esm ilitics m in d e n 
e se tre  azzal, hogy  a n em esek  reze rv á tu m a  volt 
m ég  a po lgáriasodás k o ráb an  is oly sokáig , egé
szen kü lön leges figyelm et é rd em e lt volna. Ha 
m in d já r t a k á r azzal a k issé  iron ikus fö lénnyel is, 
ahogy  az ilyen  v o lt és e lm ú lt je le n sé g e k re  v issza
nézünk .

És azt is c sak  sa jná ln i lehet, hogy  B eljansk i 
nem  le k to rá lta tta  a m u n k á já t m agyar nyelvi szem 
pon tbó l, s így a n ev ek  so rozatos e lto rz ítása  odáig  
m egy, hogy  U lászló k irá ly  m in t „V ladislav  Jage- 
lov ic” je len ik  m eg  a k önyvben . E zek o lyan  szép
ségfo ltok , am e ly ek e t k ö n n y ű  le tt vo lna k ik ü 
szöbölni, h a  m agyar írá s tu d ó  fu t á t a so rokon , 
m ie lő tt n y o m d áb a  k e rü lte k  volna.

M indezt leszám ítva  persze m ég iscsak  é rd ek es 
en n ek  az anyagnak , N em esm ilitics m ú ltján ak  
rep ro d u k á lása . É s ‘k ü lö n  figyelm et és m eg b ec sü 
lés t é rd em el B eljan sk i egész ro k onszenves igyeke
zete, hogy h e ly tö rtén e ti m unkáival közelebb  hozza 
a m ú lta t és az it t élő n ép ek e t.

HERCEG János



F ILMESZTÉTA legyen a tal
pán, aki ebben a pillanatban 
a csalhatatlan megmondója 

annak, hogy merre tart és merre 
nem tart a jugoszláv filmipar. Az 
optimista azt hangoztatja hangos 
szóval, hogy a mozi végre szoros 
kapcsolatot teremtett a nagyközön
séggel és a Nincs semmi probléma 
című produkció statisztikájával kér
kedik vagy éppen elvezet bennünket 
a belgrádi utcába, ahol az energia- 
á lsá g o s  időkben a polgárok hosz- 
S2ú sorokban állnak a mozik jegy
pénztára előtt. A fővárosban ugyan- 
ls ntozieufória terjed, és ha szeren
cséd van, akkor megnézheted az 

NA című jugoszláv alkotást. A 
reklámfotók előtt tolonganak.

Az UNA Momo Kapor azonos c í
mű regényéből íródott filmre, és ezt 
a kellemes átültetést Nebojáa Pajkic 
Vegezte -  szabadon. Momo Kapor 
az egyik legolvasottabb jugoszláv 

genyíró. Egy vagány a mi utcánk- 
°  ’ az a krónikás, aki szemtanúja 

Vot, az elmúlt időknek. UNA című 
regénye szelíd szerelmes történet.

űm erotikus vágyakat ébreszt ben
őnk, tehát sima pornográf alkotás

u l ,van szó. Az első jugoszláv por- 
h°"m rő l. A szexuális forradalom 

~  valahol a 60-as eszten- 
ta°tt ~ ^ va Ras kisasszony mu-

meg meztelen testét a né-

ce p-nr 3 L*ubavni sluéaJ sluzbeni-
e (A Postáskisasszony szerelmi 
anrt-6  ̂ Clrni  ̂ kimben. Melléje ?ze- 

° tt egy fekete macska. Hiába 
0ridogatta az erkölcsös filmeken 

nevelkedett közönség „sicc", a tabu 
egszűnt tabunak lenni. Milja Vuja- 

cim 'C 3 Fiarii radovi (Korai munkák) 
n , u ^  kategóriás filmben vetkőzött 

k majd következett a szépséges

Tanja Bošković, Jagoda Kaloper, Mi
lena Zupančić, Neda Arnerić és a zág
rábi Mira Furlan, aki egy interjúban azt 
állította, hogy a jugoszláv rendezők 
szexuális devianciája határtalan. Lji
ljana Blagojević a Sjećaš li se Dolly 
Bell (Emlékszel-e, Dolly Bell?) című 
sikerfilmben mutogatta bájait. Ana 
Begović a Pad Italije (Olaszor
szág bukása) című Zafranovió-al- 
kotásban dobta le a ruháját. Fehér
nemű nélkül maradt Olivera Ježina, 
Savina Geršak, Nada Vojnović, 
Sanja Vojnović, Marina Nemet és az 
Angyalmarásban a mi Ladik Katink. 
Az új vetkőző csillagot az UNA-ban 
csodálhatjuk meg. ŠONJA SAVIĆ a 
neve, az új évad első számú szí
nésznője, aki a Živjeti kao sav nor
malan svijet (Normális emberként 
élni) című filmben mutatkozott be.

Hol vannak azok az idők, amikor a 
cenzúra betiltotta a FILMSKI SVET 
egyik számát -  mindez a távoli 1958. 
esztendőben történt mert az első 
oldalon a szerkesztő lehozta Brigitte 
Bardot és Alain Delon közös fényké
pét. Olyan tiszták voltak mindketten, 
mint a decemberi hó. Csak a válluk 
volt meztelen. Nem vagyunk kíván
csiak a nyugati kultúra bomláster
mékeire, hajtogatták elszántan a 
cenzorok. Úgy bizony, de azóta egy 
negyed évszázad múlott el az ágyak
ban és a fügefalevél végérvényesen 
elvesztette polgárjogát. Sylvia Kristel 
magánleckéket ad nekünk a szexről, 
és láttuk a Historie d ’O című filmet 
is. Mindent szabad, mindenhol sza
bad és mindenkivel szabad, ez Just 
Jaeckin rendező jelszava. Vlasta 
Radovanović nem perel a francia 
pornómesterrel, éppen ellenkező
leg. B ó lin t...

Ugyanis Vlasta Radovanovic ren
dezte az új jugoszláv sikerfilmet. 
Ennek a filmesnek sokat fütyültek 
Pulában, Művészfilmjeivel rendre 
megbukott. Ekkor gondolt egy me
részet és megkezdte a könnyen fo
gyasztható áru gyártását. Végül a 
pornográf film belső és külső szer
kesztési módját is megtanulta. Tanú 
rá az UNA.

*
Miről is van szó Momo Kapor me

séjében? A szerelmes regény főhő
se egy korosodó tanár, aki ágyba 
bújik a tanítványával, Una kisasz- 
szonnyal. Ez a szerelem látszatsze-
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relem. A férfi önmagában mégis le
számol a múltjával. A  döntő pilla
natban a feleségétől is elválik, és 
úgy határoz, hogy életét Una sor
sához köti. Ez a pimasz leány egy 
csodalény, mert abban a pillanat
ban, amikor meglátta -  egyszerűen 
megállt a férfi karórája. A pro
fesszor nem örvend valami túlzott 
népszerűségnek az egyetemen és 
ellenségei mindent megtesznek an
nak érdekében, hogy elhagyja a ka
tedrát. Ennek a piszkos manipulá
ciónak egyik eszköze a fiatal Una, 
aki időközben beleszeret a tanárba. 
Babic professzor azonban megérti, 
hogy az út végére érkezett, mert 
szembesül az igazsággal.

Szokványos mese, semmi külö
nös. Igén ám, de  a kamera végtele
nül „perverz". Beles a hálószoba 
kulcslyukán, és főleg Sonja Savic 
meztelen testén időzik el. A fiatal 
színésznő számára a hálószoba, az 
ebédlő, a W.C., és minden mellék- 
helyiség egy egyszerű nudista 
strand. A színésznőt ruhában alig 
látni. Szerepet kapott a filmben Mile- 
na Dravic is -  a professzor feleségét 
személyesíti meg - ,  aki egy ügyesen 
fényképezett epizódban a szó szo
ros értelmében megerőszakolja a 
férjét. Szóval ez a film olyan, mint 
egy méregerős dupla whisky. Le
szed a lábadról...

Pornófilm? Miért ne? A rendező 
azt vallja, hogy az az ember, aki 
egészséges, nem hátrál meg a vö
röslámpás mozi küszöbén. A belgrá
di jegyüzérek 500 dinárért veszte
getik a jegyeket, és a nézők több
sége osztja a véleményemet, mi
szerint a film minden pénzt megér. 
Ha az üzlet m egindul... ez az üzlet 
pedig profitot ígér a gyártónak és 
az alkotóknak egyaránt. Oscar-díjra 
nem jelölhető, de elalvás előtt „izgi" 
látványosság egy videoklubban.

BARÁCIUS Zoltán

xVtA R o n

„A hadsereg igyekszik meg
gátolni a harcokat.” j 
Ügyes!

Mit tehet a tudomány a minő
ség érdekében?
Tudom mutatni!

Megromlott az üzleti erkölcs. 
Most estem pofára... H á t  
v o l t ? !

Befellegzett a kukoricának.
A fenébe is! Már azt hittem, tengeri nagyhatalom vagyunk.

Igazgatót szidalmazni, fegyelmi vétség.
Mellesleg nem is egy jó  ötlet.



THESZPISZ KORDÉJÁN

S zere lm i lecke
J ámbor és balfácán barátom mindig valami panasszal jön elém. És 

panaszkodásra csakugyan mindig van oka. Mindent jól képzel el, 
de minden rosszul sikerül.

Legutóbb ezt mondja nekem:
„M ondd csak, kérlek, vajon mi a hibám? Olyan hülye, csúnya vagy 

bolond vagyok, hogy engemet nem lehet szeretni?”
Nagyon elcsodálkoztam e kérdésen és vigasztalni próbáltam.
„Neked épp az a bajod, hogy mindenben nagyon jó  vagy és az ilyesmit 

az emberek nem tudják elviselni. Az.egy képtelen és haszontalan dolog, 
hogy valaki jó  is, tehetséges is, művelt is, kedves is. Az ilyesmiért 
mindig bűnhődni kell.”

„Nálam , látod, az a helyzet, hogy ha megismerek egy szép és okos nőt, 
akkor pár nap múlva elhagy és átpártol egy szélhámos vagy részeges 
bolondhoz.”

Éreztem, hogy most itt egy nagyon fontos dolgot kell elmagyarázni 
és egyben azt is tudtam, hogy ez szinte lehetetlen. Nyeltem egyet és 
megpróbáltam.

„Nézd, öregem, az életben minden fordítva van, mint ahogy kellene. A 
szép és okos nőknek a férje szélhámos vagy dühöngő bolond. És ez 
fordítva is érvényes. Ha a férfi jó  és értékes ember, akkor a felesége 
kibírhatatlan. Csak a mesékben fordul elő, hogy mind a ketten csodála
tosan szépek, okosak, kedvesek, becsületesek és ráadásul nagyon sze
retik egymást.”

„Ilyesm it már én is tapasztaltam az életben. De nem értem, hogy nekem 
miért nincs szerencsém a nőkkel.”

„Neked a legnagyobb bajod, hogy túl jó vagy a nőknek, és ezt nem 
tudják elviselni. Látod, ha ennek a nőnek alaposan a fenekére vernél és 
megmondanád neki, hogy hová menjen és mit csináljon, akkor mindjárt 
rájönne, hogy te vagy az igazi férfi és csakis téged szeret.”

„D e  én képtelen vagyok arra, hogy egy nő fenekére verjek és ráadásul 
rettenetes dolgokat mondjak neki.”

„É pp  ez a baj. Az okos és kedves nők szeretik a részeges és dühöngő 
férfiakat. Ha a nő szelíd és hűséges, akkor a férje szélhámos és 
nőkergető bolond. A jó, tehetséges és példás férfiakat a nők csak akkor 
tűrik meg, ha mondjuk nagyon gazdag. De a gazdag emberek rendszerint 
nagy gazemberek is. Mondjuk, ha akad is véletlenül olyan ember, aki jó  is, 
meg gazdag is, az csakis úgy lehetséges, hogy nagy vagyont örökölt 
valamelyik ismeretlen rokonától.”

„H á t akkor mit csináljak, ha nincs szerencsém a nők körében?”  
„Legyél olyan, mint a nagysikerű gazember. És akkor meglátod, hogy 

szeretnek a nők és ott rajzanak körülötted csapatostul. Mert ha továbbra 
is jó  és okos maradsz, akkor végül is rád mászik egy erőszakos hisztériás 
vagy részeges nő és ő tesz tönkre. Akkor aztán vagy belehalsz vagy a 
bolondokházába kerülsz. Az ilyen nők mindig kiszemelnek maguknak 
egy szelíd és jám bor teremtést és azon uralkodnak. Egy erőszakos és 
bolond nő nem választ magának ugyanolyan embert, mert pacallá vernék 
egymást.”

„M ondjad, öregem, hát akkor mi lesz velem?”
„H a  jó  leszel, akkor ráfizetsz. Rossz feleséged lesz és attól fogsz szen

vedni. De ha elkezdesz dühöngeni és szélhámoskodni, akkor szép, jó  és 
kedves feleséged lesz. Mindenki téged fog majd irigyelni. Ez egy képtelen 
bolondságnak látszik, de így van. A saját bőrödön fogod tapasztalni, hogy 
igazam van.”

DÉSI Ábel

m
ái

s z a b a d k a i N é p sz ín h á z  
m a g y a r  tá rsu la ta  1952. 
á p r ilis  25-én m u ta tta  be 

K á lm á n  Im re  v ilá g s ike r t a ra to tt 
operettjé t, a  M arica grófnőt. A 
b em u ta tó  n a p já n  a d a ra b  fé r f i  
főszerepét a la k ító  BODROGI L a 
jo s m á r  este ha t órára  bem ent a  
sz ín h á zb a , hogy s im á ra  borot- 
vá lta ssa  m a g á t. B odrogi, a  bon- 
v iv á n  n a g yo n  szórakozo tt em ber 
volt. N em  vo lt ta g ja  a sz ín h á z
n a k , csu p á n  m in t vendég  lépett 
fe l. E g y ik  n a g y  k iv ite l i v á lla la t  
■vezető á llá sá t tö ltö tte be és á lla n 
dó kereskedelm i g o ndokka l vo lt 
tele a z  a g ya . A z öltözőben Feri. 
a sz ín h á z i fo d rá sz  boro tvá ln i 
kezd te , a m ik o r  a z  iro d a i a ltis z t 
beszólt a z  öltözőbe:

-  B odrogi m űvész úr, a z  ig a z
ga tó  n ép tá rs  kéreti, m en jen  be 
h o zzá !

B odrogi a zo n n a l fe lk e lt és e lin 
du lt, a z  öltöző a jta já b ó l v is sza 
szólt F erinek , a  fo d rá szn a k :

F erikém , m a g a  csak  szappa
nozzon tovább , a zo n n a l jövök!

•
A z 1910. esztendő  d ereká n  To

p o lyá n  já ts zo tt T Ó V Á R Y  A n ta l  
sz ín tá r su la ta , de nem  vo lt n a g y  
a z érdeklődés a z  előadások irán t. 
A közönség in ká b b  a n a g y k e r t
ben ü ldögélt és s z ív ta  a  fr is s  le
vegőt.

T ó vá ry  egy n y á r i n a p o n  fe l 
u ta zo tt P estre és a  M úzsa k á v é 
h á zb a n  ta lá lko zo tt ko llégá jáva l, 
B évá rd y  iga zg a tó va l, a k i ab b a n  
a z  időben M ezőtúron ta r to tt tá r 
su la tá v a l e lőadásoka t. O tt is r i t
k á n  telt m eg a terem , a  közönség  
m ezőgazdaság i m u n k á k k a l vo lt 
elfog la lva . T ó vá ry  igen  sá p a d t 
volt, ezt lá tv a  B éva rd y  m egkér
dezte tőle:

-  Mi az, T ó n iká m , v a la m i ba- ■ 
jó d  van?

-  Ne is kérdezd  -  fe le lte  m ely  
sóhaj k íséretében T ó vá ry  -  ü  l- 
d  ö z  é s i m á n i á m  va n .

-  És m ilyen e k  a  tünetek?
-  B orzaszlóak . H a beülök a  

nézőtérre, m in d ig  a z a z  érzésem , 
m in th a  ü l n e  m é g  v a l a k i  
m e l l e t t e m . . .

K RÉM EK  S á n d o r  s z ín ig a zg a 
tó sza b a d k a i tá r su la tá n a k  a z

1910-11. id én yb en  ta g ja  vo lt 
Szabó  G yula , a  kedves, közis
m ert je llem .kom ikus is. A közön
ség h a m a ro sa n  szeretetébe fo 
g a d ta  a m in d ig  ízléssel já tszó  
k itű n ő  színészt/, a k it  a  legjobb  
tá rsaság  is befogadott. E gy csa
lá d i összejövetelen o tt vo lt D.S. 
sza b a d k a i jó m ó d ú  kereskedő J u 
liska  n evű  csinos és szép  lánya . A  
fia ta lo k  h a m a ro sa n  egym ásba  
szerettek, ahogy v a la m ik o r  m o n 
d a n i szokták: m eg lá tn i és m eg
szere tn i egy p il la n a t m űve  
v o l t . . .  E n n ek  a m ély  vo n za lo m 
n a k  házasság  lett a vége, és a 
ta va sz t köszöntő fa r sa n g b a n  meg 
is ta r to ttá k  a z esküvő t. A  jó 
m ódú  a p a  szépen berendezett la
kássa l a já n d é k o z ta  m eg a  f i a 
ta loka t. G yu la  a p ró b á k  a la tt  
nem egyszer e ld icsekedett ezzel, 
sőt a z t is elm esélte, hogy telefon  
is v a n  a  la ká sb a n  a z  apósa  jó 
voltából.

-  K épzeljé tek  , -  m o n d ta  -  az  
é jje liszekrényre  te ttem  a telefont, 
hogy m in d ig  kéznél legyen.

P edig  ezt nem  jó l te tte , m ert 
m á r a  n á szé jsza ká n  1 órakor  
csengett a  telefon. G yida  fe lv e tte  
a kagyló t. E gy ha n g  a z t kérdezte: 
„R endőrség?” „Nem kérem , S z a 
bó la ká s .” „Elnézést, téves k a p 
csolás . . .  ” Fél h árom kor ism ét 
éles csengetés verte  fe l  a  fia ta lo 
kat: Dr. N ey lakása?  -  h a lla t
szo tt a  vo n a l tú lo lda lán . „Nem  
kérem , S za b ó  la ká s .” „B ocsánat, 
téves kapcso lás . . Al i g m ú lt  
eV fé l  óra, ú jr a  csengetés. „Tűz
oltóság?”. ■ „Nem kérem , S zabó  
la ká s!!” fe le lte  egyre idegeseb
ben a z i f jú  fé r j,  a k in e k  n á sz 
é js za k á já t z a v a r tá k  m eg. „S a j
n á lo m , téves kapcso lá s.” -  h a n g 
zo tt a  vo n a l tú lsó  v é g é rő l. . .  Fél 
n ég yko r  a. k ó rh á za t kereste egy 
izg a to tt hang . És így m en t ez reg
gelig. S zegény S za b ó t a  g u ta  
kerü lgette .

M ásnap  a p ró b á n  dühöngve  
m esélte el a  tö rtén teket. A kollé
g á k  sa jn á lko z ta k . De legjobban  
K orm os Feri, a  táncos kom ikus, 
az örök u g ra tó  m ester s a jn á l
kozo tt . . .  P edig  ha S za b ó  G yida  
tu d ta  vo lna , hogy ő követte  el a 
tr é fá t, és ron to tta  el a z  egész 
n á szé js za k á t!! .  ■.

G A R A Y B éla



Az öreg kicsit éneklő hangon 
beszélt, mint aki szeretne 
minél nyájasabb lenni, amit 

Lidi különösképpen utált. Egyébként 
se nagyon szívlelte az apósát. Csak
nem tíz éve volt a házban, s viszo
nyuk az öreggel ezalatt ahhoz a ha
diállapothoz hasonlított, amikor a 
fegyverek még nem szólaltak meg, 
de a diplomácia hangja hangsú
lyozott udvariassága mellett egyre 
élesebbé válik. Jenő nagy ívben ke
rülte ki a köztük levő túlzottan ba
rátságosnak álcázott ellenszevet és 
soha egy rossz szót nem engedett 
mondani apjára.

-  Mi harminchétben Párizsban 
már egész közelről éreztük a háború 
előszelét -  kezdte ma este is az öreg
ér áradozásait örök szerelméről, Pá
rizsról, s Lidi udvariatlanul ásított 
egyet, míg az asztalt rakta le, amit 
az apósa nem vett észre, vagy leg
alábbis úgy tett, mintha nem vette 
volna észre. Jenő azonban rögtön 
vasvilla-szemmel meredt rá. -  Jöttek 
Madrid alól a menekültek, tele vol
tak velük az internáló táborok, de 
jutott belőlük elég a Sorbonne-ra is. 
Csakhogy a hatóság ott is üldözte 
a kommunistákat. Akit elkaptak, vit
ték könyörtelenül a szögesdrót mö- 
9é. úgy segítettek magukon, ahogy 
tudtak. Legtöbben házasságot kö
töttek francia állampolgárral, pro 
torma, persze. Nők, férfiak, vegye
sen. Nekem is volt egy emlékezetes 
esetem, annak ellenére, hogy nem 
voltam francia állampolgár.

~ Ezt még nem is mondtad, apa -  
Jegyezte meg Jenő a fürdőszoba 
nyitott ajtajából borotválkozás köz
én, mivel színházba készültek Li- 
ivel. -  Még majci kiderül rólad, hogy 

asságszédelgést követtél el, 
Hfután hazajöttél és megesküdtél 
szegény anyával.

, . Beszelős hangon felnevetett, míg 
' ! ezéttal érdeklőséssel nézett az 
Posára. Öltözni is elfelejtett, úgy- 

h°9y Jenő rászólt.
* az? Már megint én várjak rád, 

d nem készültél el? 
ron Magamra kapom azt a

_ P°t' s mar mehetünk is. 
ria~ , 'nos e9y kis nő volt Ana Ma-

nyéh fatta 32 öreg’ s a lámPa fé' 
sé telt" elmeren9ett. -  Magas, kis- 
á lta rií’ S természetesen kreol, mint 
nér„a an a katalánok. Ennek elle- 
szem azonban álmosan ibolyakék 
volt 6 VOlt' kicsit mindi9 bánatos 
bátviarn' nem csoda’ biszen apja és 
vei Áa elesett a barikádokon, s mi- 
nekíi|IS 0,1 VOlt a vörösök között, me- 
bujkáit'6 kellett- Hamis papírokkal 
kormé de keon Blum szocialista 
spanvn/ a csöPPOt se volt elnéző a 
Félt komrT1unistákkal szemben. 
akk0fa baloldaü fertőzéstől, amely 
en teriertT kblönben is járványszerű- 
p6rsze öként a diákság körében

soqotS |h0l-VOlt jt' a bigámia? -  har- 
~ v  hangja.

^ a d o ^ ’ ma d̂ rdtérek Gavanszki 
zal a? Û yanís e9y szép napon az- 

o ettel állt elő, hogy vegyem

feleségül Ana Mariát. Megőrültél? 
Hiszen tudod jól, hogy menyasszo
nyom van odahaza. Nekünk, itte
nieknek volt ugyanis egy külön diák- 
szervezetünk, ahol szintén a balol
daliak vitték a szót, s így aztán a 
gondolat nem is Gavanszkiban szü
letett. Mi bácskaiak azonban külön 
kört képeztünk, mint valami állam 
az államban, így történhetett, hogy 
Gavanszkira bízták ennek a kényes 
ügynek a kezdeményezését.

-  Anyuka tudott a dologról? -  kér
dezte Lidi s a hangja bizonytalanul 
csengett, tele izgalommal. -  Meg
írta neki papa? Megmagyarázta a 
dolgot?

-  Nem volt mit megmagyarázni. 
Tudniillik azonnal elutasítottam az 
indítványt. És Ana Mariát is kerülni 
kezdtem. Egy fakultáson voltunk, de 
ő Duval éttermébe járt esténkét mo
sogatni, mert érthetően nagyon sze
gény volt, s mivel egyszer megkért, 
várjam meg, mert kinn lakott ő is 
Clichyben, ahol fiatal nőknek este 
nem volt tanácsos egyedül végig
menni az utcán...

-  Szép volt? -  szólt közbe Lidi.
-  Mondtam már, hogy szép volt -  

felelte az öreg s Jenő vidám han
gon rikoltotta feléjük:

-  Hát akkor miért húzódoztál, 
apa? Én a jut is, marad is elve alap
ján sokat filozofáltam volna! Úgyis 
elváltatok volna, hiszen a házasság, 
mint mondod, formaság volt azok
ban a viszonyokban.

/ /  ^

-  Miért? Talán nem az volt a be
csületes álláspont, amihez papa ra
gaszkodott? -  kiáltotta Lidi szinte 
sikoltva, úgyhogy az öreg kissé cso
dálkozva rá is nézett, hogy ez egy
szerre így mellé állt.

-  Igen, én is azt tartottam becsü
letesnek, hogy kerülni kezdtem. Pe
dig addig néhány szép estét töl
töttünk el a metrón és a sötét, ara
bokkal teli utcákon. Ana Maria még 
nem beszélt jól franciául, ennek el
lenére azonban Rimbaud verseit 
szavalta, s a l'alchimie du verbe 
csodájáról rendezett nekem való
ságos kis tanfolyamot, mert észre
vette rajtam, hogy eléggé fafejű va
gyok, ha versekről van szó.

-  És anyuka soha semmit nem tu
dott meg róla?

-  De igen, mindent elmondtam ne
ki becsületesen, amikor hazajöttem. 
Még a fényképet is megmutat
tam, s oly boldog volt, szegényke, 
hogy hűséges maradtam hozzá. 
Aztán évek múlva, már te is a vilá
gon voltál, Jenő, mégis kidobálta 
egy napon azokat a fényképeket, 
amelyeken ezzel az Ana Mariával 
vagyok látható. Nem tudom, mi 
jött rá egyszerre. Különben, bolond
ság! Beszéljünk másról mert még 
majd lekésitek a színházat.

-  És aztán mi lett vele?
-  Kivel?
-  Hát azzal a spanyol lánnyal.
-  Végül mégis lebukott. Táborba 

vitték. A legcsodálatosabb az egész
ben az, hogy lett volna francia is,

r  Hűség

aki elveszi, mert mondom, szép 
lány volt. De állítólag kikötötte, hogy 
csak formai házasságra hajlandó, 
s ezt előzőleg szerződésben akarta 
biztosítani.

-  Hát akkor meg igazán semmi 
okod nem volt, apa, hogy attól félj, 
elhódít anyától. De Lidikém, az is
tenért, készülj már! Én rég készen 
vagyok!

Lidi azonban rá se hederített a 
sürgetésre. Az öreg felelt helyette 
egy kis mélabúval, úgyhogy még 
öregebbnek látszott. Arca meg
nyúlt, orra csaknem belelógott a 
szájába, s ritka haja egészen átlát
szó lett.

-  Konzekvens természet vagyok, 
nem restellem bevallani, jóllehet 
Bismarck szerint csak az ökör kö
vetkezetes. Anyádtól úgy váltunk el 
azon az őszön, hogy a következő 
évben akár készen leszek, akár 
nem, megesküszünk. A bankban az 
állásom is előre biztosítva volt. 
Nem tartottam tisztességes dolog
nak még egy ilyen formai házassá
got sem. Persze, a fiúk megróttak 
érte, kispolgárnak mondtak, s kicsit 
még később is éreztették velem, 
hogy lenéznek.

-  Pedig ezért a hűségért a papát 
igazán csak tisztelni lehetett! -  ki
áltotta Lidi szenvedélyesen. -  Mi
lyen kár, hogy anyuka kidobta annak 
a lánynak a fényképeit!

-  Múltkor azért a kezembé került 
egy ... a Notre-Dame előtt állunk, 
egészen kis kép ... Gavanszki ka
pott le bennünket...

-  Jertő, hozd ki az egész fiókot 
a papa fényképeivel!

-  Ezek szerint mondjak le a szín
házról, a fene egye meg azt az Ana 
Máriát -  replikázott dühösen az ura.

-  Hagyja csak a papa, majd én 
megkeresem -  mondta Lidi egé
szen felvillanyozva. -  A Notre-Dame- 
ról rá fogok ismerni. Tavaly minket 
is lekapott Jenővel egy utcai foto
gráfus! -  És ölében az óriás fiókkal 
izgatottan túrt bele a rakás fénykép
be.

-  Megvan! -  kiáltotta diadalmasan 
egy idő múlva.

-  Mutasd! -  Jött oda Jenő, majd 
amikor Lidi odaadta a les fényképet, 
még hozzátette: -  Micsoda jó nő, 
atyus! És ezt te elszalasztottad?

Lidinek azonban fátyolos lett a te
kintete, s a hangja remegett, ami
kor ünnepélyesen kijelentette:

-  Meg kell, hogy mondjam, a papa 
nagyon megnőtt most az ón sze
memben. A hűség és tisztesség min
taképe lett!

A fénykép kissé homályos volt, de 
a Notre-Dame két csonka tornya 
ezüstös fényben állt a háttérben, 
s lenn keskeny csíkjával a Szajna 
folydogált, hátán egy kis hajóval, 
miközben a fiatal pár belenevetett 
a fényképezőgépbe.

Az öreg meg csak ült most, szinte 
százévesen az elszállt időben, fejét 
megadóan a mellére ejtve.

HERCEG János



L ukács György születése századik  
évfordulójának a megjelölése egy 
nagy gondolkodó és forrddalmár 

életútját idézi fel.
Gazdag,és tartalmas élet ez. Bőségesen 

kínálja nemcsak a vitákra serkentő tudo
mányos elemzések, hanem az irodalmi fel
dolgozások , és újraélések lehetőségét is. 
Lukács György filozófus volt, de életében 
megtaláljuk a nagy forradalmárok üldöz
tetéseit és a rendhagyó művészek kaland
jait is. Ezért is történt meg, hogy míg élt, 
számtalan szépirodalmi alkotás született  
életéről és sorsáról, és hogy mint rend
hagyó egyéniség bevonult az irodalmi élet 
legendás alakjai közé.

Mert Lukácsról nemcsak tudományos 
értekezések, monográfiák és tanulmányok 
seregét írták (nem is szólva a polémiák és 
pamfletek tömegéről), hanem számos re
gény, dráma és krónika szól életéről. Ezek 
sorában ott találjuk Balázs Béla, Lesznai 
Anna, Lengyel József, Illés Béla, Sinkó 
Ervin, Ritoók Emma, Benedek . Marcell, 
Thomas Mann, Eörsi István és újabban 
Nagy András irodalmi feldolgozását. így 
hát elmondhatjuk, hogy nagyon érdekes 
monográfiát lehetne írni Lukács György 
irodalmi alakjáról is.

Mindehhez hozzátartozik, hogy Lukács 
mint filozófus sohasem kereste a kalandok 
és veszélyek világát. Forradalmi tevékeny
sége szükségszerűen hozta magával ezt az 
életformát. Megfontoltan és fegyelmezet
ten vállalja ezt az életutat. Célja az volt, 
hogy tudatosan vállalja a Megélt gondolat 
életét. Ezért is adhatta utolsó nagyobb írá
sának ezt a címet. A megélt gondolat for
radalmár-filozófus számára nemcsak esz
mei és erkölcsi, hanem történetfilozófiai 
eszme is volt. Aki egész életét a német 
klasszikus filozófia szellemében élte le, an
nak ez a Hegel-Marx szellemi vezérfonal az 
egyetlen igazi lehetőség maradt mindvé
gig-

Lukács életútja minden tekintetben 
rendhagyó volt. Ez a sors bőségesen kijárt 
a műveinek is. Hatalmas nemzetközi viták 
és támadások állandó kereszttüzében íród
tak és teljesedtek ki művei, és ha ma mind
ezt. átgondoljuk, szamunkra szinte hihe
tetlen, hogy mindezt Lukács a legnagyobb 
nyugalommal és filozófiai tudatossággal 
viselte el. A halál gondolatát és veszélyét 
tudomásul vette és számolt véle. Mint for
radalmár számos esetben került életve- 
szélybé, de ezt úgy viselte el, mint egy pil- 

j | lanatnyi időzavart, vagy megakadást. A le
tartóztatások, üldözések, ellene indított 
polemikus hadjáratok seregét csakis en
nek a filozófiai nyugalomnak a birtokában 
tudta elviselni és termékenyítően túlha
ladni. Amikor élete végén megtudta, hogy 
tüdőrákja van, ezt is teljes nyugalommal 
rét te tudomásul. Elkészítette-munkater
vet és a. rendelkezésére álló hónapokban 
megírta és befejezte utolsó műveit.

Lukács György a legfontosabb kérdések
ben példátlan következetességgel élte át 
ezt a Megélt gondolatot.

Ennek az életútnak és életformának le
hetett a gyümölcse az az életmű, amely a 
hallatlan nehézségek és akadályok elle
nére is megvalósult és példátlanul áll a 
magyar kultúra történelmében. Ha a ha
talmas életművei bíráljuk is számos nagy 
hibája <■ ■ megrekedése miatt, a legkemé
nyebb bírálatoknak is csak az lehet az

■

alapja, hogy nincs tévedhetetlen alkotó, a 
a legnagyobb alkotók is néha hatalma
sakat tévednek, és a remekművek szom
szédságában is vannak kevésbé sikerült 
vagy koncepciójukban elhibázott művek.

Ennek a ténynek a tudatában élt és alko
tott Lukács is, és az emberi kultúra tör
ténetét jól ismerve tudta, hogy minden 
alkotás tökéletlen és befejezetlen.

De ez az életmű végül is nemzetközi mé
retekben hatott, gondolkodásra kényszerí- 
tett, hatalmas nemzetközi vitákat váltott  
ki. Minduntalan állásfoglalásra kényszerí- 
tett. A hihetetlen méretű és élességű táma
dások özönét váltotta ki. Mindezzel pár
huzamosan való igaz, hogy nemcsak Euró
pában, hanem Amerikában, Kínában és 
Japánban is kiadták, elemezték és vitatták  
műveit.

Lukács életműve elindult a maga törté
nelmi útján, és ezt az utat később sem ő 
maga, sem tanítványai már nem tudták 
szabályozni, módosítani. A nagy alkotók 
művei önálló történelmi életet élnek, és 
mint ilyenek, minduntalan meglepik a azo
kat, akik bizonyos előítéletekkel és elvá
rásokkal közelednek feléjük.

így hát a hajdani heves ellenségek és tá
madók is kénytelenek helyesbíteni egykori 
tévedéseiket és előítéleteiket. Lukács élet
műve vonatkozásában, íme, beteljesedett 
Hegel hallhatatlan mondása: „A filozófia

alapfeltétele az igazsághoz való bátorság 
és a szellem hatalmába vetett hit.”

Lukácsban megvolt az igazsághoz való 
bátorság. Rendületlenül hitt a szellem ha
talmában, a kultúrának történelmet és 
társadalmat formáló erejében. Hitt abban, 
hogy csak így fejezhető ki a történelem ér
telme és szükségszerűsége. Az ész ravasz
sága, amely a történelem föld alatti alag- 
útjain áttörve is megtalálja a maga célját, 
feltör a felszínre mint megvalósított igaz
ság. Hegelnek ez a mély értelmű történe
lemfilozófiai eszméje hatja át Lukács élet
útját.

O maga hitte, hogy ebben az eszmében 
történelmi küldetést valósít meg. Ifjúkori 
nagy barátja, Ernst Bloch, a kultúra lo* 
kálpatriótájának és a forradalom igazi 
teoretikusának nevezte. Az elmúlt évtize
dekben beigazolódott ennek az értékelés
nek az igaza.

Az életmű végül is megvalósult. Más
képpen, mint tervezte, és főleg máskép
pen, mint ahogyan ifjúkorában megálmod
ta. A tervezettek nem mind, de mellettük 
megvalósultak olyan művei is, amelyek 
meglepetések voltak az ő számára is.

Élete végén maga is meglepetten álla
pította meg, hogy a hat évtizedes álom, az 
Etika helyett íme a háromkötetes Onto
lógia valósult meg. Mert nemcsak az al
kotók írják a maguk műveit, hanem a ki
törésre vágyó és születő művek is meg
választják alkotójukat és önálló életet kez
denek élni a kiteljesedés folyamatában.

Lukács György hatalmas életműve még 
mindig kialakulóban van. Számos műve 
még nem jelent meg, vagy csak részben is
meretes, mert az elszórtan heverő és szinte 
áttekinthetetlen újság-, folyóirat- és egyéb 
gyűjtemény keretében lappang. Meglepe
téseket és felfedezéseket kínál hatalmas 
nemzetközi levelezése és a neves írók, mű
vészek és tudósok seregével folytatott és 
részben megjelent vitája.

Mert Lukács György kellemetlen gon
dolkodó volt. Főleg élete utolsó két évti
zedében ... vált azzá. Sztálin halála és a 
sztálinizmus nemzetközi leleplezése után 
világossá vált előtte, hogy egykori sze
rény és önmagát is megalázó önkritikái 
már nem lehetségesek. Már nincs olyan 
nemzetközi fórum vagy tekintély, amely 
mértéket szabhatna számára, hogy hogyan 
és miért mondja el ezt vagy azt, és kinek 
a nevében változtasson a véleményén.

Lukács György 1956-tól 1971-ig növek
vő szenvedéllyel foglalt állást a maga korá
nak eseményeiben. Kemény és kíméletlen 
igazságai még sokáig kínos tények marad
nak a régi szellemű dogmatikusok és az 
ideológiai tervgazdaság kereteiben mozgó 
hivatalnokok előtt.

A sztálini korszak kötelező kincstári 
optimizmusa történelmileg elbukott. Az  
igazság történelmi ténye minden forradal
mi mozgalom kapuját veri. Történelmi 
lépései egyre hatalmasabbak. Ezeket a vi
lágtörténelmi eseményeket, tendenciákat 
fejezte ki nagy műveiben.

A történelmi szükségszerűséget nem
csak a folyamatban, hanem az előttünk  
álló világtörténelmi távlatokban is meg
látta és kifejezte. Ez az igazság nem a mi 
tulajdonunk: mi vagyunk ennek az igaz
ságnak a részesei:

DÉSI Ábel
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hhoz, hogy jó produkció szülessen meg 
egy jó drám ai szöveg nyomán, elenged
hetetlen a kettő közötti eleven kapcso

la t kiépítése. M ondandójukban, stílusukban 
*gy egymásért szól a mű és a belőle készült elő
adás, hogy aztán vizsgálgathassuk: melyik ta r t
ja inkább m agát önnön törvényeihez, melyik az 
értékesebb alkotás.

D im itar Sztankoszki neves macedón rendező 
igen tiszteletben ta rto tta  Ivó Breáan írói elkép
zeléseit, s éppen azt őrizte meg előadásában a 
műből, ami annak erőssége: a nyers na tu ra liz
must, a lélekábrázolást, a cselekményességet. 
Ezek révén kapcsolódik a darab  a szöveghez; 
elvontságában pedig szinte korrigálja azt, el
vonva a figyelmet helyenkénti túlírtságáról, 
durva egyszerűsítéseiről...

M ondhatnánk úgy is: D im itar Sztankoszki 
modern darabot faragott Ivó Breáan realista 
alkotásából, kicsit cizellálva, kicsit megfényez
ve azt. Ám tökéletesen a magáévá te tte  a szerző 
demitizálási szándékát: nem a sablonok alkal
mazásával m utatja  be az ötvenes évek politikai 
küzdelmeit, az árnyékukban rejlő egyéni sike
reket és tragédiákat, hanem  egyéni módon, hoz
zájuk az egyes ember m ikrovilága felől köze
lítve. Jelenti ez egyben azt is, hogy az egyes sze
repek megformálása összetett és csöppet sem 

ónnyű, de éppen ezért hálás feladat elé állí- 
az ú jv idék i Színház színészeit: Pásthy 

Mátyást (Lovre), Ladik K atalin t (Anera), Á b
rahám Irént (Perla), Bakota Á rpádot (Markijol), 

óvid Eleonórát (Simica) és Szilágyi N ándort, 
valamint az egyes epizódokban fellépő főis- 

°lai hallgatókat (Banka Líviát, Faragó Editet, 
®nka Jánost és Törköly Leventét).

Ivó Breáan drám ája a po litikát jelöli meg m int 
az emberi sorsok irányítóját, m int olyan h a ta l
masságot, amely nem bocsátkozik senkivel sem 
vitába, míg részeire nem bomlik, és ezek a külön 
részecskék nem kezdenek önálló (esetleg ere t
nek) játékba. M ert az ANERA hőseinek sorsa 
nyilvánvalóan a m indenható politikától függ 
addig a pillanatig, amíg más tényezőknek (így 
az érzelmeiknek) alá nem rendelik a bennük 
rejlő politikát, és riem roppannak ezért össze. 
Lovre községi elnök alig körvonalazott figurája 
körül kezdenek gyűrűzni az események, de a to 
vábbiakban m ár alig tekin t rá a szérző és a ren 
dező is, m intha nem is létezne. M egtudjuk vagy 
inkább megsejtjük, hogy az egykori partizán 
parancsnok, majd községi elnök sztálin ista elvei 
m iatt „bukik le", ám m ár az sem derül ki, hogy 
valóban meggyőződéses híve volt-e a Tájékoz
tató  Irodának, vagy akkor mond igazat, am ikor 
feleségének állítja: senkinek sem mit nem mon
dott, „nem já r ta tta  a szá já t”.

Persze, csak ha m int a darab  egyik kulcsfi
gu rá já t szemléljük, akkor hiányoljuk Lovre 
vonásainak teljesebb m egrajzolását mind a 
drám ában, mind az előadásban. A tö rténet igazi 
hőse ugyanis korántsem  ő, hanem fiatal fele
sége, Anera, aki akkor fordít há ta t neki, am i
kor politikusként lebukik. Anera ugyanis -  
Racine Phaedrájának a példáját követve - sze
relmes lesz a saját m ostohafiába, Markijolba. 
Abba a M arkijolba, aki lázad a felnőttek akár 
ilyen, akár olyan, de az övétől idegen világa 
ellen. Úgy lázad, hogy villámsebesen rohangál 
m otorkerékpáron a városban, hogy külföldre 
szeretne szökni...

Anera és M arkijol szerelme a tipikus bűnös 
szerelem, amelyről m ár az ókori görög drám ák
ban sokat olvashatunk. Nem lehet zavartalan, 
m ert mindkét fél túlságosan nagy ára t fizet 
érte és rendkívül keveset kap tőle.

Ezen a ponton groteszk tö rténetet ismerünk 
fel Bresan meséjében, amelyről D im itar S ztan
koszki a jó kertész biztos kezével m etszette le a 
vadhajtásokat. Mivel észrevette a drám a ta la 
jában  a helyenkénti ingoványokat, nem vezette 
rá a színészeket, hanem  csak zöld füvű pázsit

já ra , virágos völgyeibe, amelyeken és amelyek
ben hatásos lehet a fiatal emberek akárm ilyen 
szerelme. Többet nem érhet el, hiszen Anera és 
Markijol testi vonzalm át, még ha olykor indo
kolja is a term észet em bereket-állatokat hívo
gató szava, ám a lelkit éppen semmi sem. Nem is 
igen törődik ez utóbbi ábrázolásával az író, 
és a rendező is elbagatellizálja M arijol figu
rájának  rajzát.

Az emberi ta rtá s  kételyeinek mégis tanúi le
hetünk Anera és M arijol m orbid viszonyát és 
annak „rossz végét” szemlélve. Mégpedig Ladik 
K atalin  jóvoltából, aki rem ek alak ítást nyúj
to tt ebben a darabban. Ladik nem a m esére,'ha
nem a : mese m ögötti pszichikai zajlásokra kon
cen trá ltjá tékában , A nerát olyan nőnek m utatva 
meg, aki addig tudja, m it cselekszik, amíg meg
felelő ideálok lebegnek előtte, s mihelyt azok 
szeme elől eltűnnek vagy belőlük k iábrándul
ni kénytelen, teljesen elveszíti lába alól a ta 
lajt. A színésznő nem tartózkodik az elvonat
koztatásoktól sem, amelyek csak a hasznára le
hetnek ennek az egyes részleteiben natu ra liz
m usba torkolló darabnak.

Több stíluseszközzel „dolgozott" Breáan ú j
vidéki színpadán Pásthy Mátyás: egyrészt h ite
lesen ábrázolja az egykori partizánparancsnok 
ma pedig eszméiben elbizonytalankodó poli
tikus és csődöt mondó családapa lelkivilágát, 
m ásrészt pedig az irónia, az abszurd és a gro
teszk színeivel festi meg a megtébolyodó em ber 
alakját. Igen kár, hogy maga a szöveg sem nyúj
to tt szám ára többet a vázlatolás lehetőségénél 

A konfliktusát Anerával „bűnös” szerelem
ben „feloldó” szófogadatlan fiú lelki gyötrő
déseinek a színpadi megjelenítésekor Bakota 
Árpád gyakran begörcsöl és túljátssza sze
repét, ám a lázadó kam aszt könnyedebben, jól 
személyesíti meg. Különösen a helyzetkom iku
mot élező fiatalos gesztusai mégnyerőek.

Rövid Eleonóra Sim icája dom ináns figurája 
meg a darabnak, míg Ábrahám Irén Periája és 

Z,1 N ándor Gusteje igen haloványra sike
rül. Rövid Eleonóra ugyancsak a humoros jele
netekben sziporkázik, csak ő a jellemkomikum 
e e tőségeivel él inkább: Sim icája nem az eszme 

meggyöződéses híve, hanem annak, hogy az 
eszmét gondolkodás nélkül kell követni." É p
pen ezért belőle semmit meg nem ért.

M arina C uturilo díszlete segít a rendezőnek a 
m orbid történet elvonatkoztatásában: jó kör
nyezetet kínál fel a színészek játékához. B ranka 
Petrovié jelmezei inkább a mese valószerűségét 
sejtetik: az ötvenes évek d ivatját idézik.

Végül is: az ANERA előadása kellemes meg
lepetés; m egtekintése,élm ényt jelent.

CSORDÁS Mihály



HOGY ÉLT 
KOSZTOLÁNYI?

oszto lányi szü le té sén ek  
századik évforduló ja  a m ű 
szem pon tjábó l a leg jo b b 

kor- é rk eze tt el. O lyan irodalom - 
tö r tén e ti he lyze tben , am ik o r te l
je s  fesz te lenséggel leh e t g o n d o l
k odn i és írn i e rrő l a sok  v iszon
tag ság o t á té lt m űről. K észü lnek  
is a k ö nyvek  serényen : nagyigé- 
nyű  tudom ányos elem zések, köz
tü k  K irály  Is tv án é  ígérkezik  
k ö n y v te rjed e lm ű n ek , s szeré 
n y eb b  ism ere tte rje sz tő  m unkák . 
É len  e  p illan a tb an  a b u d ap es ti 
M óra k iadó  jár: R ónay  László  
sze rk esz téséb en  „Ki v o lt ez a 
varázsló?”--clmmel a k ö ltő re  vo
na tkozó  írásokbó l a d o tt ki egy 
jó l ö sszefűzö tt szem elvénygyű j
tem én y t, s íg y  é lt  K osztolányi 
D ezső cím m el egy élet-, illetve 
pályarajzo t is m eg je len te te tt. 
Szerzője L evendel Jú lia , ak it 
H orgos B élával közösen  írt 
m u n k á ib ó l és a M agyar R ádió  
nép sze rű s ítő  iroda lm i m ű so ra i
ból ism erü n k .

Egy k o ráb b i a lkalom m al m ár 
e ltű n ő d tem  a népszerűsítő  köny
veken , s a rra  az e red m én y re  ju 
to ttam , hogy b u k ta tó ju k  az a 
szakadék , m ely  a szerző é n re p 
rezen tá ló  igénye és m ásod lagos 
tu d ása  közö tt tá tong . Az elő
d ö k re  való állandó  ráu ta ltság  és 
az ő k e t e lb íráló , jó váhagyó  vagy 
cáfoló g esz tu sok  k ínossága. Le
vende l Jú lia  kö te te  sem  n é lk ü 
lözi az én rep rezen tá lá s  a lanyi 
gesz tusait. S o k a t la to lgat, tö p 
reng  o lyan  k é rd ések en , m e ly ek 
re e lőd jei választ ad tak . Szereti 
így in d ítan i közlendő it: „Ú gy 
gondo lom  . . . ” , „N ekem  úgy 
rém lik  . . . ” S  aztán  k id erü l, csak  
arró l van  szó, hogy  m odellje it 
K oszto lányi n em  m ásolta. A gya
ko rlo tt ism ere tte rje sz tő  azonban  
k o rd áb an  ta r tja  ezeket a  ha jla
m okat, s a vona tkozó  irodalom  
ered m én y e it a  k ü lö n v iták a t k i
ik ta tó , egységes fo lyam attá  tu d 
ja  szervezni.

P ed ig  k ih ívóan  in tonál: „be
vallom , hogy  szeretem , s egy p il
lana tig  sem  b u jk á lo k  és ta k a r
g a tom  to v áb b  érzelm eim et, 
am elyek , igaz, e lfogu lttá  tesz 
nek. Ú gy bizony!” (5.)

E ttő l a leü té s tő l nem  azért 
ijed ü n k  m eg, m e rt fé lünk  az 
elfogu ltság tó l, h an em  m ert a 
„ sze re te t” h ite lé t fé ltjük . T u d 
ván, hogy jo b b , ha  e red m én y e  
a m u n k án ak , s a szerző szerete- 
te  a  könyv  so rán  az o lvasóra  is 
„á trag ad ” . T o v áb b á  a ttó l is ta r 
tu n k , hogy  a fiatal olvasó, ak i
nek  a könyv  készü l, nem igen  
é rth e ti, m iért kell tak a rg a tn i a 
K oszto lány i irán ti sze re te te t. T a
lán  v ilágos: ü g y eseb b  ex p o n á lá s  
leh e tő ség e  s ik k ad  el eb b en  a 
vallom ásban . K ísért ez a h ián y  a 
k ö te t egészében , m e rt nem  b o n 
tak o z ik  ki b en n e  e lég  h a tá ro zo t
tan  az a  kü lönösség , m ely  K osz
to lán y it a m ag y ar líra  hag y o m á
nyos k ö ltőeszm ényé tő l m eg k ü 
lönbözte ti. A m i m ia tt az irán ta  
való vonzalm at id ő n k é n t titko ln i 
ke lle tt.

Szerkezeti vesz teség  is ez, m ert 
h iánya a sú ly p o n ta lk o tá s t, a te l
je sed és  irán y án ak  szerk eze ta l
k o tó  sze red é t is gáto lja . Leveri- 
del Jú liá  é le tra jzo t ígér, e rre  
kö telezi a  so roza t je lleg e  is, de  
azzal is szám ol, hogy  kö ltő  é le
té t írja, s ab b an  a m ű v ek rő l is 
bészéln i kell. E h h ez  ta r tja  is 
m agát, k ivált k önyve  első  felé
ben . így  ju t  el a Nero, a véres  
költő  c ím ű  regény ig , te h á t 
1922-ig. K övetve  az é le t e sem é
nyeit, s röv id  je llem zések k e l 
beszélve a m űvekrő l. E zek a 
je llem zések  p ersze  nem  leh e t
n ek  lényegsű rítők , m e rt a k k o r 
e lv on tságokka l k e llene  o p e rá l
ni, in k áb b  egy-egy vonásra , je l
legzetességre szorítkoznak, pász
tázó, az egészre  fény t v illan tó  
m egállap ítások ra . N em  le h e te tt 
ez könnyű , d e  az ism ere tte r je sz 
tő é re ttség  görcsök  né lk ü l ta lá l
ja  m eg  a log ikus kap cso la to k a t, 
ügyesen  beszélte ti a  színes d o 
k u m en tu m o k a t, s a m ű v ek  é r
te lm ezéséb en  is m agab iz tos. K i
vált o tt ilyen, aho l van  m ire 
tám aszkodn ia .

Az életrajz  fo lyam atában  első
so rb an  K oszto lány iné  könyvé
ből és K oszto lányi p rózájának  
önéletrajzi vona tkozása ibó l m e
rít. A műVek je llem zéséb e  a vo
na tkozó  irodalom  szélesebb  kö

ré t vonja  be, s fu rcsa  m ódon  
m égis it t az eg y ene tlenebb . A 
Nero, de m ég a R ossz orvos  
tá rg y a lásá ra  szán t te r jed e lem 
hez k ép est is alig m ond  vala
m it az Aranysárkányról, a Ten
gerszem  k lassz ikus novellá iró l 
is csak  tö red ék es  in fo rm ác ióka t 
közöl. P ed ig  az A ranysárkány
ról szólva ó h a ta tlan u l em líten ie  
kell, hogy  d iák o k  és tan á ro k  vi
szonyában , közegében  zajlik  a 
tö r tén e t, de  en n ek  m élyebb  p o é 
tika i é rte lm e  föl sem  ötlik.

E gy éle tra jzon  nem  is jogos 
szám on  k é rn i a m ű v ek  je llem 
zését, d e  L evende l Jú lia  m aga 
avatja  ezt köve te lm énnyé , am i
ko r ilyen ren d sze r szerin t halad . 
K önyve m áso d ik  részében  is tö 
rekszik , hogy  a sok-sok  rem ek 
m űrő l is m ond jo n  valam i é rv é
nyeset. Ez a m áso d ik  rész a rán y 
ta lan u l röv id  a  N éróig te rjedő  
töm b  te r jed e lm éh ez  képest, s 
életra jz i e sem én y ek b en  is szegé
nyebb . O ka leh e t e n n ek  a rossz 
tervezés is, de  a pá lya  v ilághá
bo rú  u tán i fo lyam atáró l az a lap 
fo rrá sk én t k iak n áz o tt könyv, 
K oszto lány iné  k ö nyve  is k eve
se b b e t tu d . I ly en k o r derü l ki, 
m ilyen  jó , ha nagy ja inkró l te l
je s  é le trajz  áll ren d e lk ezésü n k re .

Ilyen  k ö n y v ek b en  nem  szokás 
e red e ti fö lism erések e t keresn i. 
M eglepetés, hogy  L evendel J ú 
lia szolgál ilyenekkel. Legföltű- 
n ő b b  ta lán  az A dy-pörrő l e lő 
ad o tt á lláspon tja , de  en n ek  
sz im p lasága  kizárj a az é rd em i v i
tá t. H anem  am ik o r azt írja, hogy 
a Szám adás verse i „a v ilág iro 
dalom  le g d em o k ra tik u sab b  m ű 
vei közé ta r to z n a k ” , oda kell fi
gyelni. íg y  fo ly tatja: „Ö sztönö
sen  azok, és m in d en  részecsk é 
jü k  a  m eg h a lad h a ta tlan  álm ot 
sugározza: egyenlőség , te s tv é ri
ség, szabadság ."  (230-231.) Aki 
nem  ism eri a laposan  a  szóban  
forgó v ersek e t, de  ism eri a kö ltő  
szem lé le té t é rin tő  b írá la tokat, 
m oso lyogha t ezen  a  fenkö lt és 
kiszigetelő  dek la rác ión , d e  aki 
ism eri ő k e t és le lk iism ere tesen  
vég iggondo lja  L ev en d e l Jú lia  á l
lításá t, k ed v e t kap  a g o ndo la t 
m ó d sze reseb b  k ife jtésére .

S ilyen érzése m ás részeknél 
is van  az em b ern ek : L evendel 
Jú lia  ta lá lkozása  a K osztolányi- 
m űvel szem élyes, ezért érezheti 
m ag áén ak  m ások  e red m én y e it 
is. S b izonyos, hogy h a  el is ol- 
d o zó d o tt vo lna  előzm ényeitő l, s 
nem  egy szabályos pályafo lya
m a t m ed réb en  h a lad t volna, ta 
lá lkozásának  izgalm a, ö röm e a 
k o n s tru k c ió t is sa já t k ép é re  a la 
k íth a tta  volna, h iszen  írásk ész
sége  m egbízható , e lőadása  e le
ven. K ár, hogy m ind ig  s ie tn ü n k  
kell.

DÉR Z oltán

nnyit beszéltek már a Kosz- 
tolányi-szakértők A szegény 
kisgyermek panaszai oly 

nevezetes ciklusának impresszioniz
musáról, hogy riadtan próbálunk új 
utakat keresni, amelyek lehetővé 
teszik megközelítését, rejtettebb 
szépségeinek felfedezését és meg
ismerését. A hangulatok lebegő fáty
lai mögött keressük hát a realitá
sokat, az úgynevezett „valóságot” , 
amely (ha nagyon áttételesen is) 
szüntelenül ihlette a huszonöt esz
tendős költőt, aki sikeres verscik
lusát komponálta. Maga a „szegény 
kisgyermek”  természetesen póz és 
szerepjátszási alkalom, de a panasz- 
műfajt sem lehet és szabad szó sze
rint érteni -  oka nem volt a panaszra, 
még lírai oka sem. Tudjuk, az em
lékezésnek és a megidézésnek volt 
ez a verses panasz a megjelenési 
formája csupán. Sem a pózt, sem a 
magatartást rögzítő kifejezési formát 
nem Kosztolányi találta ki: mind a 
kettőt örökölte. De hogy Így van, az 
nem von le semmit A szegény kis
gyermek panaszai líratörténeti-iro
dalomtörténeti jelentőségéből.

Az életlátvány, amelyet formált, 
föltétlenül a sajátja -  családi élete 
hétköznapjaiból származik. A „ te 
rített asztal”  s környéke a diák Kosz
tolányi Dezső szemében is életszín
tér és csábító látványosság, a „nagy 
cécó”  pedig igazi színházi előadás
sal felérő velejárója a történéseknek. 
Az ebből eredeztethető képek fel
szívódtak Kosztolányi műveibe: bele
épültek prózájába, s ott van vers
ben is A szegény kisgyermek pa
naszainak egyik dalában, a ciklus- 
terv szerint közel a záróvershez már.

Hivatkozhatnánk a gimnazista 
Kosztolányi naplójára is, de inkább 
az 1908-as Ozsonna című elbeszé
lésére hívjuk fel a figyelmet, amely
ben egy négyéves kislány pérspek- 
tívájából nézve látjuk a „g rósz i”  név
napi mulatságának eseményeit, a 
nagy tömegben a gyerekeket e l
árasztó színek, hangok, ízek örvény- 
lését-kavargását, s bennük a nagy 
metamorfózist, hiszen az ártatlanul 
kezdődő uzsonna a süteményekkel 
és a kötelező tejeskávéval csakha
mar „ú ri murivá”  változik át. Követ
kezik a pecsenye, a torta, a gyü
mölcs, a sajt, nyilvánvalóan ott van
nak az urak keze ügyében a boros
üvegek is. „M ost az öregurak már 
kurjantottak is” , mondták a pohár
köszöntőket, azaz „k itört a beszéd” , 
s az „üvegtányérok újra úgy csöröm
pöltek, mintha millió apró szilánkra 
törtek volna” , a folyosón pedig fel
tűnnek a cigányok: „a  bús macska
zenébe kétségbeesetten hangzott 
belé az urak dörmögése, a lányok és 
asszonyok vihogása” .

Ez vo lt a  próza . S  a  vers?
N agy  társaság.
Ó, rú t m acskazene :
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Kosztolányi Dezső 
száz esztendeje (IV.)

S ip ítozó , fe je tlen  á riak .
E gym ást ölő. k ie tlen  hang- 

[világ.
N agybőgő-hangok m a fla

[röheje,
m a la cb a n d á k  fo r tiss im ó ja .

[Soío.
Vérm es bíbor kürth a n g o k

[k a c a ja .
C supa  fo n á k  za j és

[h a n g m a sk a ra .
. Részeg citera . S á p ito zva  szóló.
Üstdob. C in tá n yér, ő rü lt.

[k á b a  lárm a.
N agynén i-bókok sá p a d t

[á r iá ja .
Bősz trom b iták . M eggárgyult 

[oboák.
M ind  oly titokza tos, síró.

[fo n á k  . . .

Eddig a versben az úgynevezett 
„valóság” , Kosztolányinál az él
mény megőrzött és kitünően repro
dukált emléke. A többi már hozzá
gondolt érzelmessége a panaszdalt 
írónak. Az idézett sorok -  jól hall
hatóan -  hangorgiát produkálnak, s 
testiséggé formálva mutatják a 
hangok tobzódó létezését. A nagy
bőgőnek a hangja „m a fla ” , a kürt
hang „vérm es” , a citera sápítozik, 
a trombiták bőszek, az oboák pedig

„m eggárgyultak” . Nem kell tehát 
csodálkoznunk, ha e versben az 
„öröm  mámora”  éppenséggel „ha - 
hotáz”  a vers nem idézett soraiban. 
Tele van „hely i szinnel”  ez a vers 
tehát, s ennyire a ciklus más darab
jaiban nem is találjuk tényeit a csalá
di dínomdánomnak. Itt nem lelki 
realitásokról van ugyanis csupán 
szó, hanem tárgyiakról is. De hogy 
mennyire tartós élményről elmél
kedünk, bizonyíthatja, hogy tíz esz
tendővel később, 1920-ban, amikor 
regényírással kísérletezve A rossz 
orvos című kisregényét írja, a vala
mikor családi murik emlékét felele
veníti és regényébe szövi. „Néha 
elvetődtek ebbe a házba a cigányok 
is, felállt a banda a hosszú folyosón, 
cimbalommal és nagybőgővel, mint 
egykor a-gyógyszerész neve napján, 
kicsit cincogtak, de aztán hamar 
elmentek.”  így csapódik le a vala
m ikor oly forró és sokhangú emlék 
gyorsan megszakadó cincogásba az 
emlékező tudat vásznán és rideg 
valóságban. Ennek a most már iro
dalmi ténynek az „ú tja ”  Kosztolányi 
Dezső pályaképének a térképén is 
megtalálható immár: ott van a kezde
teknél és évtizedeken át kísérője 
Kosztolányi „irodalm i életének.”

BORI Imre

Kubát József alkotása

Egykor volt világunk 
ujjlenyomatai

/J \  hallgatá.s bántó  és m é ltá n y ta la n  pora  telepedett egy k iad -  
/ L \ \  v a n y u n k ra . am ely  ped ig  m egérdem elte vo ln a  fig y e lm ü n k e t;

l™ e ’ ™l ™fLgunk is jó cská n  m egkésve rea g á lu n k  rá. V ékony  
László M arsigli (Egy olasz po lih isztor a K árpá t-m edencében) c ím ű  
m u n ká já ró l va n  szó, am ely  még 1983-ban lá to tt napvilágot az 
ú jv id é k i H ungaro lóg ia i In téze t gondozásában .

Az a lig  fé lszá z  o lda las könyvecske  egy m é ltá n y ta la n u l elfeledett 
n a g y  olasz p o lih isz to rnak , v id é k ü n k  k ivá ló  Ism erőjének életébe 
m u n ká ssá g á b a  és ira ta ib a  n y ú jt  betek in tést. ..Volt térképész, csilla 
gász ichtyológus, régész, geológus, tengerku ta tó , e tnográ fus, festő  
es filo ló g u s - ír ja  róla bevezetőjében a szerző. -  Ä  m aqa  ide
jében  a legpontosabb térképeket kész íte tte  azokról a  v idékekrő l, 
ahol m eg fordu lt; lejegyezte a  székely  rovásírá s ábécéjét, n ép ra jz i 
m egfigyeléseket tett, régészeti lelőhelyekre h ív ta  fe l a  fig y e lm e t fel
m e r t e a  ro m a i sáncoka t, m eg ta lá lta  C o n sta n tin u s és T ra ia n u s  
h td ja t a  D u n á n . A  fe lsoro lt tényék  közü l m á r  egy is elég ahhoz, hogy  
a nevet m eg jegyezzük . y

L u ig i F erd in a n d o  M arsig li, a  bolognai szá rm a zá sú  g ró f 1682-ben. 
a z o sz trá k  császári sereg k ö zk a to n á ja k é n t ve tődö tt először v id é k ü n k 
re; később ha d im érn ö kkén t, m a jd  d a n d á r tá b o rn o kkén t já r ta  be ezt 
a  területet. R eszt v e tt a  török elleni h a d já ra to kb a n , B u d a v á r  v is sza 
vételében, a ka rlóca i béke m egkötésében, a  h a tá rvo n a la k  kijelölésé
ben. O la tta  u to ljá ra  és ra jzo lta  le pon tosan , apró lékosan  a  béke- 
szerzódes értelm ében lerom bolt v á ra k a t. M inden t le írt és m in d en t 
lera jzo lt. A  M arsig h -h a g ya ték  -  a m elyet ha lá la  előtt a  bolognai 

\  ado m á n yo zo tt -  120 kö tetet tesz ki: m in d en  egyes
kö tet 5-600 lapos. Legnagyobb  része, m in teg y  húsz év  g y ű jtő m u n k á 
já n a k  a n y a g a  a m i v id é k ü n k re  vo n a tko z ik .

V ékony László bőven közöl könyvében  fo rrá sér tékű  M arsiq li-ra j- 
zo ka t, vá z la to ka t, a m elyek  egytől egyig  a sza m u n k ra  n a g yo n  is 
]Ŝ ru S helVsz ín e k en készültek . P é tervá ra d  1694-ben, Ilok vá ra  
1694-bena D una  sz igete inek  fe ltü n te téséve l, B elgrád  v á rá n a k  a lap- 
ra jza  1695-ből, Versec vá ra . T ite l v á rá n a k  térra jza  1697 őszén Mo
hot fö ld v á ra , a  k a n iz sa i v á r  1697 őszén stb. O lyanok ezek a ra jzok, 
m in t a  v id ék ü n krő l készü lt régi, m egsárgu lt u jjlen yo m a to k .

, A  sf erz°  m u n k á já n a k  szűkre  szabott terjedelm e ellenére is mea- 
lehetos reszletességgel fo g la lk o z ik  M arsig li m ozga lm as életével szer
teágazó  m u n k á sá g á va l. k ia d a tla n  ira ta iv a l, közli m ű ve in ek  a jegy
zéke t K ö n yvén ek  eg y ik  leg inkább  fig ye lem re  m éltó  fe je ze te  A  Mar- 
sigh -k u ta  tortenete, a m elyben  szám o t a d  a z o lasz po lih isztor  
m üve in ek  m a g ya ro rszá g i és ju g o s z lá v ia i utóéletéről. M agyarorszá 
gon (fő kén t a  korább i idősza ko kb a n ) m ég csak  fo g la lk o z ta k  vele, 
Ju g o sz lá v iá b a n  a zo n b a n  sz in te  teljesen ism eretlen  m a ra d t. A jelek 
szerin t a z u tóbb i időben a  szerzőt le szá m ítva  K özép-K elet-E uróvá- 
ban sen k i sem  fo g la lk o z ik  M arsig li-ku ta tássa l. ,,A zt h ih e tn én k  -  
jeg y z i meg kesernyésen V ékony László  - . hogy ha lá la  u tá n  a .sem m it 
nekem  eletelvet (a  po lih isztor je lm o n d a ta  volt) a zok  a v id ék ek  
a m elyeken  M arsig li élt, dolgozott, g yű jtö tt, tehát a  m i v id é k ü n k  is. 
úgy  m ódosíto ttak , hogy sem m it M arsig lirő l és sem m it k u ta tá sa iró l."

Jelentős a  kö n yvh ö z csatolt, a lapos m u n k á t igénylő  B ib liograph ia  
M arsigliana is, am ely  fe lsoro lja  a z  olasz tudóssal fo g la lko zó  m a 
g y a r  es eu rópa i iroda lm a t.

V ékony László, (a k i m aga  is polihisztor: oroos létére régészked ik , 
k u ta t, ta n u lm á n y o k a t, kö n yve t ír), k u ta tá sa it M agyarországon  
(Szeged, B u dapest, Debrecen, Pécs), Ju g o sz lá v iá b a n  (Z á g rá b , Belg- 
rad , Ú jvidék , K arlóca), va la m in t O laszországban  (B ologna) végezte  
A  „M arsig li-ügyet" rem élhetőleg nem  te k in ti  le zá rtn a k , tovább i ku- 
ta tá so k a t, ta n u lm á n y o k a t, a k á r  ú jabb  kö n yve t is v á rh a tu n k  tőle 
ebben a tém akörben , h iszen  m in t a zt m aga  je lzi: „a m ellék let
kén t szereplő  M arsig li-ira tok  még csak  e zu tá n  kerü lnek  m a jd  fel
dolgozásra ."

S zerény  terjedelm ű  kis kö n yve  m á r  így is h iá n y t pótol, s n ém ikép p  
igazságo t szo lgá lta t egy elfe le jte tt tudós k a to n á n a k , a k i a  f é l  életét 
i t t  tö ltö tte  el v id ék ü n kö n , s je len tős értékeket h a g yo m á n yo zo tt ránk: 
vaskos g yű jtem é n ye  la p ja i közé m en te tte  egykor vo lt v ilá g u n k  
u jjlen yo m a ta it. A könyvecske  m a ra d é k ta la n u l eleget tesz a n n a k  
a  fe la d a tn a k , am ellye l a  szerző szerényen  ú tjá ra  bocsátotta: „Szeret
tem  vo lna  ú tm u ta tó t a d n i és fe léb resz ten i a z  érdeklődést a  k ia d a t-  
ta n u l heverő ira to k  irán t. M ondha tta  volna: egykori ö n m a g u n k  
irá n t. A z m á r  nem  az ő h ib á ja , ha  m égsem  sikerü li.

DUDÁS Károly



LENT; Natascha GILLER -  Nadja TILLER és Walter GiLLER huszonöt éves 
leánya -  talán még vonzóbb, mint szépséges és világhírű filmsztár mamája. A 187 
centi magas, élénk szemű filmszínészcsemete az amerikai Penthouse-magazin 
fényképészeinek kamerái előtt kamatoztatja szépségét. Gondos papája azonban 
előzőleg ellenőrizte, hogy rendben mennek-e a dolgok a fotóstúdióban, csak utána 
adta beleegyezését, hogy lányát ilyen pózban láthassa a világ. (Neue Revue)

JOBBRA: Amió
ta Lengyelország
ban katonai hatalom 
irányítja az orszá
got, egyre több nő 
keres menedéket 
Nyugaton. „Házas
ságpiac” alakult ki 
Nyugat-Németor- 
szágban, ahol a len
gyel nőket tartják 
nyilván. Ám az út 
nem vezet minden 
esetben az anya
könyvvezető elé, 
így aztán a disszi- 
dens lányok olykor 
a megvásárolható 
szerelem „ipará
ban” keresik meg 
kenyerüket. (Quick)

LENT: Cheeta ötvenéves. A Tarzan-filmek második számú szereplője 
-  a képen gazdájával Tony GENTRY-vel -  külön adag sörrel ünnepelte a 
nagy napot. A világhírűvé vált csimpánz a hamburgi (NSZK) Hagenbeck 
cirkusz állatállományából származik, és tizenhárom Tarzan mellett „szol
gált” a hatvanas évek végéig. Azóta „nyugdíjasként" éldegél K a lifo rn ia  
(USA) napsütötte ege alatt. (Neue Revue)

LENT: Egyre jobban divattá lesz a film és a hanglemezek világában 
a kádbeli duett. Ireen SHEER slágerénekesnő, a nyugatnémet kettes 
tévécsatorna gyakori vendége, ugyancsak partnert keresett magának -a 
siker érdekében. Nem volt nehéz dolga, mert férje, aki civilben építész, 
vállalta a szerepet -  jóllehet kijelentette: marad eredeti szakmájánál. 
(Neue Revue)
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FÖNT: Úgy tetszik, a szép lányok egyre inkább számíthat
nak vetélytársakra -  az erősebb nem képviselőinek köréből. 
Mind többen bátorkodnak közülük pucéran is a kamerák elé, 
bár nem a „teljesség” igényével. Richard GERE, a holly
woodi szexbálvány több sikeres film szereplője is csak eny- 
nyit mutat meg a mezítelen valóságból. (Neue Revue)

FÖNT: Ötödik éve dúl a háború Irak és Irán között. Az esztelen öldöklésnek egyetlen hét alatt 
több mint 35 000 katona esett nemrég áldozatául, a dél-iraki mocsarak vidékén. Ezek közé azon
ban nem számították azoknak a számát, akiknek holtteste a vízfolyás sodrásába került. A  „totális 
háború” , melyben egyre több civil lakos veszíti életét, úgy tetszik, még hátravan. (Quick)'

&

BALRA: Ma már rács védi a pá
rizsi Eiffel-toronyban a felső eme
letet, hogy a kiugrani szándékozókat 
visszatartsa. Nem jelentett ez aka
dályt Mike McCARTHY brit ejtőer
nyősnek és barátnőjének. Kibújva 
a rácsok között, kettős ugrást hajtot
tak végre a nézők nagy megdöbbe
nésére és a rendőrség bosszúságá
ra. A rekordok könyvébe esetleg be
kerülhetnek eme teljesítményükkel. 
(Time)

JOBBRA: A hatvanéves Telly 
SAVALAS, alias Kojak, boldogan 
tartja karján tizenhárom hónapos 
fiát, Christiant. Öröme újabb munka
kedvet kölcsönzött neki -  újabb Ko- 
jak-epizódok eljátszására. (Quick)

LENT: A londoni Madame TUSAUO múzeumába az 
elmúlt hetekben bekerült a népszerű Michael JACKSON  
viaszfigurája is. A hasonlóság még magát az ifjú éne- 
Ke®t is meglepte és jó érzéssel töltötte el. Rajongói ennek 
a ténynek pedig külön örülnek. (Time)

LENT : Joggal ünnepel e három fiatalember a kép jobb alsó sarkában. A pilóta, az autóvezető 
és a mechanikus, akiknek sikerült a bravúr Floridában (USA). Egy autóból, puszta kézzel kiszabadí
tom a repülőgép egyik beragadt futóművét, amely nélkül a leszállás kétséges lett volna. (Bunte)



N a p ó l e o n  

s o r s á n

Horogkeresztes 
zászló az Elbruszon

1942 tavaszán tovább folytató
dott a szovjet balsiker-sorozat. Ve
reséget szenvedtek Harkovnál. Ele
sett Szevasztopol. Leningrád állta 
ugyan az ostromot, de délen a német 
alpinista egységek már a Kaukázus 
magas hegyeivel birkóztak. Augusz
tus 21-én a német hírügynökségek 
nagy diadallal adták közzé a hírt, az 
Elbruszra, a Kaukázus legmaga
sabb csúcsára felhúzták a horogke
resztes zászlót, és Pautus tábornok 
is ebben az Időben adta ki az utasí
tást Sztálingrád elfoglalására.

A déli hadműveletekben továbbra 
is számottevő volt a németek fölé
nye. Sztálingrádot például hatszáz 
repülőgép bombázta folyamatosan.

Szeptember 10-én az első német 
egységek elérték a Volgát. A kör
nyező dombokról meglátták a várost,

amely a Volga nyugati partján mint
egy húsz kilométer hosszúságban 
várta a második világháború egyik 
legnagyobb, nyugodtan mondhatni: 
sorsdöntői csatáját. Beszédében 
Göring ekkor hirdette meg, hogy 
márpedig „...innen  többé nem moz
du lunk... Teljesen lehetetlen és ki 
van zárva, hogy az ellenség minket 
valaha is megverjen". Megszólalt 
a birodalmi sajtófőnök is. Szeptem
ber 15-én a következő utasítást ad
ta: „A Sztálingrádért folyó harc si
keres befejezéséhez közeledik. Erre 
vonatkozóan ma vagy holnap a 
W ehrmacht főhadiszállásáról rend
kívül fontos jelentések várhatók. A 
német sajtóhak fel kell készülnie a 
városért folyó gigászi küzdelem be
fejezésének esetleg különkiadások
ban való hatásos méltatására."

A sajtó felkészült, de sehogyan 
sem érkezett a rendkívül fontos be
jelentés. A városban a legádázabb

Sztálingrádban a legádázabb utcai harcok bontakoztak ki, amelyekben 
a géppuska, a golyószóró és a géppisztoly mellett egyre nagyobb sze
repet kapott a kés és az ököl -  s amit a németek nappal elfoglaltak, azt 

a szovjet csapatok éjjel visszafoglalták...

„Vasárnap március elseje lesz. 
Barátaim, nem tudjátok elképzelni, 
mit jelent ez nekem -  mondotta Hit
ler 1942. február 26-án, egy vacso
rái beszélgetésen. -  Az utolsó há
rom hónap erősen megviselte erő
met, kikezdte idegeimet. Elmúlt a 
tél, ellenségeink nem remélhetik 
többé, hogy Napóleon sorsára ju
tunk ... Most megfordítjuk a hely
zetet. Micsoda megkönnyebbülés!” 

Hitler a tavasz közeledtében lát
ta a győzelem lehetőségét. Március 
közepén nyilvános beszédben hir
dette meg, hogy 1942 tavaszán vég
leg megsemmisíti a Vörös Hadse
reget. „Nem akar végtelen háborúba 
bocsátkozni -  foglalta össze Goeb
bels, a hírhedt propagandaminisz
ter vezére gondolatát., -  Célja a Kau
kázus, Leningrád és Moszkva. Ha 
ezeket elértük, akkor október elején

mindenképpen befejezzük a had
járatot és időben téli szállásra vonu
lunk. Esetleg hatalmas védővonalat 
építünk ki, s ezzel a keleti hadjáratot 
elaltatjuk".

A téli hónapokban Moszkva előtt 
elszenvedett első vereségből Hitler 
levonta a következtetéseket. Nem 
tervezett többé a front teljes széles
ségét átölelő támadást. Erőit a déli 
arcvonalra összpontosította. Terve 
szerint Voronyezs elfoglalása volt az 
első feladat, ezt követte a Donyec 
és a Don folyók közötti terület elhó- 
dítása, majd Sztálingrád megsemmi
sítése és végül a Kaukázus elfogla
lása. A szovjet hadsereg magját 
akarta megsemmisíteni, és elfog
lalni a hadigazdaság szempontjá
ból lényeges szén-, vasérc, és olaj
lelőhelyeket.

Kezdetben szinte minden sikerült.

„P a rtizán á llam  — 
Tito  b iro d a lm a”

1942 nyarán és őszén, am ikor M idway-szigetnél, a csendes-óceáni 
ütközetben a japán flo tta  elszenvedte első vereségét, am ikor A fri
kában Romm el csapatai végleges visszavonulásra kényszerültek és 
am ikor Európában a Volga m entén bekerítették a 6. ném et hadsere
get, Jugoszláviában a népfelszabadító hadsereg egységei a tengely- 
hatalm ak egységei közül nagyobb erőket kö tö ttek  le, m in t a 8. brit 
hadsereg Afrikában. H adseregünk lényegében m egnyitotta  a máso
d ik  fron to t az Adria keleti partvidékén Olaszország felé, a ném et 
határon és a hitleri új rend mélyebb területein. Egyes történészek 
ezért nevezik Titót „az európai m ásodik fron t első parancsnokának”.

Ebben az időben jelen tékeny számban voltak már felszabadított 
területek, am elyeken szerveződtek a néphatóságok, létrejö ttek a ka- 
tonai-hátországi szervek, k ia laku lt a gazdasági élet, a közlekedés, 
m indaz, ami a szervezett államhatalom  jellegzetessége. Bizalmas 
jellegű hadiirataikban a ném etek. „Tito á llam ának”, „Partizánál
lam nak”, „Tito birodalm ának” vagy „Kommunista á llam nak” ne
vezték az ilyen területeket. Bihac felszabadulása után Lütters, a 
horvátországi ném et haderő parancsnoka azt jelen tette  főparancs
nokságának, hogy szem látom ást nagyobbodott a kom m unista  állam, 
előrehaladt belső konszolidálása... s a lakosság számára ott rend 
és nyugalom  van.

1942-ben a felszabadított terület nagysága m integy ötvenezer négy
zetkilom éter volt. Innen nyom ultak előre különféle irányba a pro
letár rohamhadosztályok'. Jugoszláviában akkoriban már 150 000 
harcosa volt a népfelszabadító hadseregnek és ezek 40 fasiszta  had
osztályt és számos önálló egységet kö tö ttek  le.

Ez volt az az időszak, am ikor a legfelsőbb parancsnokság döntése 
alapján m egalakult a reguláris hadsereg. Hosszú és nehéz folyam at



A győzelem napja elé (8.)
utcai harcok bontakoztak ki, ame
lyekben a géppuska, a golyószóró 
és a géppisztoly mellett egyre na
gyobb szerepet kapott a kés és az 
ököl. Amit a németek nappal elfog
laltak, azt a szovjet csapatok több
nyire éjjel visszafoglalták.

Nem sok volt már szovjet kézen 
a városból. Hitler ünnepelt, a győze
lem je lentőségét méltatta a követ
kező szavakkal:  Harmincmillió
tonna áruforgalmat szakítottunk itt 
ketté, közte majdnem kilencmillió 
tonna olajforgalmat. Ide áramlik 
Ukrajna kiterjedt mezőinek s a Ku
bán vidéknek egész búzafeleslege, 
hogy innen északra szállítsák az t... 
Ezt a helyet akartam elfoglalni -  és 
önök tudják - ,  mi szerények va
gyunk, de ténylegesen már el is 
foglaltuk.”

„Nem vonulok vissza 
a Volgától”

Hitlernek nem volt igaza. Nem is 
lett. Igaz ugyan, hogy a szovjet vé
delmi pozíció mindössze három híd
főállásból állt: északon egy jelenték
telen sávból, délebbre egy négyzet
kilométernyi területből és egy szin
tén keskeny hídfőállás pár kilomé
teres sávjából. A város hősiesen 
harcolt és védekezett. Most már nem 
utcákért, háztömbökért és házakért, 
hanem minden kődarabért folyt a 
harc -  és készült a szovjet ellen- 
támadás, amit a németek nem vár

tak. Erről tanúskodik egyebek között 
Hitler november elsejei hadműveleti 
utasítása, amely arról szól, hogy a 
tél folyamán nem várható komoly 
szovjet ellentámadás.

A német felderítők észleltek ugyan 
bizonyos csapaterősítéseket és szá
mítottak kisebb támadásokra, ennek 
azonban egyáltalán nem tanúsítot
tak nagyobb jelentőséget. így no
vember 19-én a hajnali órákban in
dult szovjet támadás híre sem a ve
zérkart, sem Hitler nem „találta” a 
német főhadiszálláson, s akkor sem 
tértek vissza, amikor a hír „megta
lálta" őket. Egyszerűen lebecsülték 
jelentőségét.

Valójában a német felderítés tel
jes csődöt mondott, hiszen novem
ber első két hetében 160000 szov
jet katona, 430 tank és 14 000 gép
kocsi kelt át a Volgán. Csaknem 
harmincezer gépkocsi szállította fo
lyamatosan az ellentámadáshoz 
szükséges anyagot. Olyan erők 
keltek át a Volgán, olyan erők gyűl
tek össze és indítottak támadást, 
amelynek következtében mindössze 
két nappal később attól kellett tar
taniuk a fasiszta erőknek, hogy ha
rapófogóba kerülnek. Újabb két nap 
és ez be is következett. Sűrű hó
esésben, hajnali ködben, kétórás 
tüzérségi előkészület után november 
19-én indult az ellentámadás, még
pedig olyan erővel, hogy november 
22-én már csak a visszavonulásban 
s a gyűrűből való kitörésben látták 
a menekülés egyetlen útját a 6. né
met hadsereg vezetői. Erről azonban

Hitler hallani sem akart. „Nem vo
nulok vissza a Volgától” -  hangoz
tatta. Egyébként is már korábban 
kijelentette, hogy amennyiben visz- 
szavonulnának erről a vidékről, úgy 
számára az egész háború elvesz
tené az értelmét.

Bezárul a kör

November 23-án, azaz mindössze 
négy nappal az ellentámadás meg
kezdése után bezárult a kör. A Sztá
lingrádi front katonái áttörték a ro
mán és német csapatok állásait és 
előrenyomuló ékeik Szovjetszkij fa
lunál találkoztak a délnyugati front 
támadó egységeivel. A szovjet ellen- 
támadás első szakasza rövid idő 
alatt fényes sikert hozott. Bekerí
tették a 6. német hadsereget és a 4. 
német hadsereg egy részét. 22 had
osztály, több mint 300000 ember 
rekedt benn a katlanban és meg
semmisült a 3. román hadsereg, a 4. 
pedig katasztrofális vereségeket 
szenvedett. Paulus tábornok és ve
zérkara kritikusnak ítélte meg a hely
zetet és azt táviratozta Hitlernek, 
hogy a bekerített hadsereg rövid idő 
alatt teljesen elpusztul, amennyiben 
nem semmisítik meg a délről és nyu
gatról támadó szovjet csapatokat.

A német vezérkarban ismét tető
pontra hágott a feszültség. Egy év
vel ezelőtt, a moszkvai csatában 
volt hasonló a helyzet. Akkor is az 
volt a kérdés, hogy visszavonulni 
vagy kitartani. A tábornokok a visz- 
szavonulást és a gyűrűből való kitö
rést szorgalmazták, Hitler azonban 
hallani sem akart erről. Azt hangoz
tatta, hogy ha egyszer eltávoznak 
a Volga partjáról, akkor ide aligha 
fognak többé visszatérni. Hitler no
vember 24-én döntött: a 6. hadsereg 
a helyén marad, ő pedig mindent 
megtesz annak kimentéséért.

Paulus Hitlerre hallgatott. Maradt 
a katlanban, az pedig egyre sző
kébb lett. A repülőterek sorra estek 
el s így mind nehezebb lett a bekerí
tett hadsereg ellátása. A tisztek és 
azok, akiknek erre valamilyen mód
juk volt, menekülésre gondoltak. A 
katlanból kirepülő gépek előtt leír
hatatlan jelenetek játszódtak le. A 
katonai bíróságok könnyen oszto
gatták a halálbüntetést, de a fegyel
met már nem lehetett helyreállítani. 
A bezárt hadseregben egyre erő
sebb lett a bomlás. Tisztek, tábor
nokok választották az öngyilkossá
got. Parancsnokok, hadosztályré
szek adták meg magukat. A sebe
sülteket és betegeket nem volt mi
vel ellátni s sokat közülük maguk a 
németek megöltek. Január végén 
Paulus elrendelte, hogy a maradék 
élelmet csakis a harcosok között 
szabad szétosztani, így gyakorla
tilag a betegeket és a sebesülteket 
maga ítélte éh- és fagyhalálra.

A sztálingrádi csata 
következményéi

A német sajtó csak januárban kez
dett utalni arra, hogy a 6. hadsereg

súlyos harcokat vív a minden oldal
ról támadó ellenséggel, Hitler pedig 
még mindig ellenállásra biztatott 
Goebbels újságjai arról cikkeztek, 
hogy „...ilyen  szó, hogy megadás 
nem található szókincsünkben". 
Február elsején az egykori nagy áru
ház pincéjében -  itt volt a főhadi
szállás -  a 6. német hadsereg fő- 
parancsnoka, Paulus megadta ma
gát. Hitler őrjöngött. Nem tudni, hogy 
mit fájlalt jobban: azt hogy elvesz
tett 300000 embert, vagy pedig azt 
hogy tábornagya nem teljesítette 
maradéktalanul a neki szánt szere
pet és az öngyilkosság helyett a ha
difogságot választotta. „Ha tudtam 
volna, nem csináltam volna belőle 
tábornagyot. Nem volt ereje halha
tatlanná válni” -  mondta Hitler.

Véget ért a nagy csata, amely for
dulatot hozott a második világhábo
rú egész menetében. A szovjet erők 
2 00 -6 0 0  kilométer mélységben 
visszanyomták a német vonalakat, 
megsemmisítettek több német, és 
szinte kivétel nélkül valamennyi 
csatlós hadseregei. Visszafoglaltak 
mintegy félmillió négyzetkilométer
nyi területet -  katasztrofális veresé
get mértek az eddig legyőzhetetlen- 
nek hitt fasiszta seregekre. Egy év
vel előbb Moszkva alatt megbukott 
a villámháborúról kialakított elmélet 
s az addigi győzelemsorozatban be
következett az első törés, amit idő
leges vereségnek is lehetett tekin
teni. Ez az újabb csatavesztés je
lentősége ennél jóval több, hiszen 
ezzel végeredményesen megszűnt 
a német előrenyomulás, a kezdemé
nyezés átkerült a Vörös Hadsereg 
kezébe. Végérvényesen vége sza
kadt a győzelemsorozatnak -  a le- 
győzhetetlennek hitt német erők ez
után nem arattak több jelentősebb 
győzelmet.

Befejeződött a háború első sza
kasza, amelyet a fasiszta országok 
győzelmei jellemeztek. Véget ért 
a német hadsereg legyőzhetetlen
ségéről szóló legenda. Csökkent a 
fasiszta Németország befolyása és 
mind nagyobb méreteket öltött a fa
siszta koalíción belüli válság. Rövid 
idő elmúltával, 1943 második felé
ben a tengelyhatalmak egyik pillére, 
a háromhatalmi egyezmény egyik 
aláírója, Olaszország lerakja a fegy
vert. Elkezdődik a második világhá
ború második szakasza: általános 
támadásba lendül az antifasiszta 
koalíció, az emberekben nemcsak 
ébredezik, hanem megszilárdul a 
megérzés, miszerint idő kérdése 
csupán és összeomlik a hitleri új 
rend.

Az idő: két újabb esztendő.
Tele kemény, áldozatos, véres 

harcokkal.

MÉSZÁROS Zakariás

I  KÖVETKEZIK: Az invá
zió -  Totális háború -  Mi
ként lehet a vereséget el
kerülni -  Olaszország „ki
ugrik” -  Merénylet Hitler 
ellen -

előzte ezt meg. A  kis partizánosztagokból brigádok, zászlóaljak, had- 
osztályok és hadtestek létesültek s ezeket már nem lehetett eddigi mó- 
cton irányítom, de szükség m utatkozott és lehetőség kínálkozott na
gyobb meretu támadó hadműveletekre is. Reguláris hadseregünk ezt 
tette lehetove. Ebben az időben íródott Tito elvtárs A Jugoszláv Népfel- 
szabaditó Hadsereg m egteremtése című munkája. A  direktíva je lle 
gű írásban újfajta elm élettel találkozunk. Tito ugyanis azt fejtegeti 

ogy az új körülm ények közö tt hogyan szervezzük és fo lytassuk a 
narcokat. „A néphadsereg m egalakításával m egterem tettük az elő
fe ltételeket a nagyobb arányé hadm űveletekre, hogy ezáltal még 
súlyosabb csapásokat m érhessünk a megszállókra és szolgáikra az 

sztasákra es csetnikekre. Ugyanakkor azonban a vezetés sokkal'bo
nyolultabb lett, es nagyobb felkészültséget, több haditudományt k í
vánt meg azoktól a parancsnokoktól, akik a mai harcból nő ttek  ki és 
az eddigi hadviselés során csaknem kizárólag p a rtizá n ta k tiká t’al
kalmaztak. A  néphadsereg haditaktikáját okvetlenül kombinálni kell 
az jdd ig i partizántaktikával. Ez azt jelenti, hogy őrizkedni kell 

merev frontképzéstől, elkerülni azt, s így elhárítani annak lehe
tőséget, hogy az ellenséges tak tika  hosszú és kiterjedt frontvonalak  
Kialakításával, a rések elzárásával és egyéb cselfogással védekezésre 
> nVszen tsen  bennünket. A  néphadseregünkben éppen ellenkezőleq  
Kizárólag offenzív szellem  uralkodhat, még akkor is, ha éppen nem  
támadunk, hanem védekezünk."
, J 942 m ásodik felében népfelszabadító m ozgalm unkon belül a fegy- 
i f á T  T  fejlesztése m ellett az új állam megalapozására
ranyult a figyelem . Bihacon m egalakult a Jugoszláv Népfelszaba- 

auo Antifasiszta  Tanács. A z immár 18 hónapja folyó népfelszaba- 
ano harcnak ez vo lt a záróaktusa, 1942-ben a népfelszabadító hábo- 
„,n es forradalom legnagyobb eseménye. Lefektették  az egység 

Piait, létrejött az új népi állam, Jugoszlávia egyenjogú nem zetei 
es nemzetisegei közösségének első formája. A  nem zetközi viszonyok  

“kkor, még nem tették  Ehetővé a törvényes korm ány  
galakítását. „Egy dologra azonban jogunk van, nevezetesen, hogy 

e nehez körülm ények közö tt m egalakítsunk egy politikai testületet 
h n * n- - t ? 1 ?zervet’ amely maga köré gyűjti a néptöm eget és hős 
Hadseregünkkel, együtt az előttünk álló, még igen nehéz harcokban 
ezeti népünkét -  m ondotta Tito elv társ az AVNO J első ülésén.



Duke Hubbard

NEM 
K.HARAP A HAL.

L eendham City dögunalmas 
város. A turisták a halban 
gazdag tó miatt mégis sát

rat vertek a környéken. Egy mér- 
földnyire a várostól a tó északi és 
déli félszigetén vadászházakat épí
tettek. Nyáridőben ezekbe a takaros 
faházakba behurcolkodtak a szenve
délyes vadászok és a horgászok, 
akik napestig lesték a zsákmányt a 
tóparton vagy a csónakban. Román 
Unsworth professzor, a közismert 
biológus foglalta le magának az 
egyik kalyibát az északi parton. 
Johnny Levin, egy úr New Yorkból, a 
déli félszigeten bérelt kunyhót. Mr. 
Levinről mindenki tudta, hogy Uíah 
szövetségi állam legszenvedélye
sebb vadásza.

A lassan gördülő gépkocsiban ket- 
ten foglaltak helyet. A fekete Merce
des hajnali négykor suhant át Leend
ham City néptelen főutcáján. Levin a 
vadászház tornácán várta a jövevé
nyeket.

-  Nagy öröm számomra, hogy is
mét látlak, Jay -  mondta sugárzó 
arccal a házigazda. -  Neked is örü
lök, Ronald. Mindent elhoztatok?

-Term észe tesen -  válaszolta vi
gyorogva a kövérebb. -  A táskában 
megtalálod. Jó üzletet kötöttünk a 
mexikói csempészekkel.

-  Pompás -  jegyezte meg Levin 
és megvizsgálta a táska tartalmát. 
-  Valóban pompás.

-  Nem tettük meg a nagy utat hiá
ba -  mondta Jay.

-  Azonnal elosszuk a zsákmányt, 
fiúk, de előbb felhajtunk egy-egy vot- 
kát. v

A cinkosok beleegyezően bólin
tottak.

A méreg gyorsan hatott. Ronald 
jajszó nélkül fordult le a székről. 
Még földet sem ért, amikor már har 
lőtt volt.

-  Nem kár érte -  mondta Jay. -  A 
zsákmányt két részre osztjuk.

-  Van egy halászcsónakom -  ma- 
gyarázgatta Levin. -  A tó több pon
ton feneketlenül mély. Szedjük fel a 
padlóról ezt a szerencsétlent.

Ronald nyakába nehéz sziklákat 
kötöttek. Levin ügyesen beugrott a 
vízi járműbe és intett a szövetsége
sének. Jay ellökte a csónakot a part
tól.

A napsugarak utat törtek maguk
nak a lombok között. Éppen virradt. 
Levin izzadva felsóhajtott. Végre 
megszabadult a holttesttől. Gyorsan 
visszaevezett a partra.

Jay az ablak mellett ácsorgott ke
zében messzelátóval.

-  Pillants át a tó túlsó partjára -  
mondta Jay izgatottan. -  Mit látsz?

- A z t  a félhülye professzort... 
igen ... a nyakában messzelátóval! 
Gondolod, hogy meglátott a csónak
ban?

-  Sohasem lehet tudni. Ha látott 
valamit, akkor hamarosan a rendőr
ségre rohan. A hekusok pedig átku
tatják a tó fenekét és megtalálják 
Ronaldot, akit az FBI köröz. Ez nem 
következhet be. Ismered a profesz- 
szort?

-  Egy alkalommal meglátogatott.
-  Hát most viszonozzuk a baráti 

látogatást -  szögezte le Jay -  és 
felteszünk neki néhány érdekes kér
dést. Ha kiderül, hogy a professzor 
az az ember, aki sokat tud, akkor le- 
küldjük őt is a tófenékre.

A professzor visszavonult a va
dászházba és egy könyvet vett a ke
zébe. A következő pillanatban meg
fordult, mert megpillantotta a várat
lan látogatókat.

-  Ez a barátom -  mutatta be a cin
kosát Levin. -  Borg ... Mr. Borg... 
egy barát Kanadából.

Jay fényképezőgépet akasztott a 
nyakába.

-  Ö rvendek...
-  Tettünk egy rövid sétát a parton. 

Gondoltam, meglátogatjuk. Láttuk 
önt ma hajnalban az északi ösvé
nyen. Én éppen a csónakomban ül
tem ...

-  Senkit sem láttam. Sötét volt.
-  Valóban sötét volt. Ön rendsze

rint nem hagyja el a házat ilyen ko
rán, nem igaz?

-  Itt a közelben... van egy rigó
fészek... benne két kakukktojással. 
A kakukk gyakran egy másik madár 
fészkébe lopja be a tojásait -  me
sélte a professzor nagy lendülettel.

-  Érdekes -  jegyezte meg Jay és 
egy pillantást vetett Levinre, aki ta
nácstalanul megvonta a vállát.

-  Ma hajnalban is a fészek körül 
ólálkodtam. A rigók -  mit szólnak 
hozzá -  eltűntek -  folytatta a pro
fesszor. -  A fészekben két kakukk 
tollászkodott. Érdekelt, hogy vajon 
mit tesz ilyen esetekben a rigóma
ma, Hát ott ücsörgött az egyik ágon, 
de nem tért vissza a fészekbe és
o . .. magukról teljesen megfeledkez
tem. Volt szerencséje?

Levin megcsóválta a fejét.
-  Semmit sem fogtam ma.
-  Nagyon sajnálom, mert a víz fe

lülete tele volt legyecskékkel -  
mondta a professzor mosolyogva, 
majd Jay felé fordult. -  Beszélje rá 
a barátját, hogy tanítsa meg a hor
gászás tudományára. Mr. Levin a 
legügyesebb horgász a környéken.

-  Ma hajnalban mélyre állítottam a 
horgokat -  jegyezte meg óvatosan 
Levin. -  Meg aztán... néhány szik
lát engedtem a tófenékre. Ezek a 
sziklák helyettesítik a horgonyt. Az 
ember feltalálja magát, nem?

-  Nem szokásom az emberek 
után szaglászni, Mr. Levin. A mada
rak élete sokkal izgalmasabb.

-  Szabad? -  kérdezte Jay és ke
zébe vette a professzor messzelátó- 
ját. -  Ezzel nézi a madarakat? A 
rigófészek itt van a közelben, nem 
úgy monpta? A messzelátó nagyobb 
távolságra van beállítva.

-  Engem a vadlibák is érdekel
nek. Maguk nem is sejtik, hogy mi
lyen izgalmas a vadlibák szemmel 
ta rtá ...

-  Mi most megyünk -  szakította 
félbe a professzort Levin.

-Ö rü lte m  a látogatásnak. Jöjje
nek el ismét. Néha-néha szívesen 
elbeszélgetek valakivel...

Egy ideig szótlanul Tépkedtek az 
ösvényen.

-  Nos? -  kérdezte Levin.
-  Ez egy különc. Belehabarodott a 

madaraiba. Nem hinném, hogy... ez 
nem látott az égvilágon semmit.

-  Ha lehetséges, akkor kerüljük a 
felesleges vérontást.

A professzor összehúzott szem
mel nézett a távozók után. A szíve a 
megszokottnál hevesebben dobo
gott. Váratlanul megfordult és besie
tett a hátsó szobába. A telefonkagyló 
után nyúlt. Leendham City rendőrfő 
nőkét tárcsázta fel.

-  Arthur? Román Unsworth be
szél ... igen ... ez a Levin... valami 
tö rthe t... ismered. Levin ma hajnal
ban a tóra evezett. Nem tudhatom, 
mi volt a Szándéka, de meglátoga
tott. A madarakat lestem ... mint 
mindig. Az imént meglátogatott egy 
idegennel és különböző keresztkér
désekkel zakla ttak... igen ... arra 
volt kíváncsi Levin, hogy mit láttam 
ma hajnalban a tavon. Hát nem ér
dekes? Azt állította, hogy mélyvízi 
halászaton vo lt... hát ez nevetsé
ges ... méghogy mélyvízi halásza
ton. A légycsalival horgászók soha
sem lesik a zsákmányt ott, ahol a tó 
a legmélyebb. Különösképpen nem 
teszik ezt hajnalban, amikor a piszt
rángok vadul hajkurásszák a,legye
ket a víz fe lszínén... ebben biztos 
vagyok. A barátját is bemutatta. 
Gyanús fickó. Gyere le hozzám ... 
és nem árt, ha mozgósítod a búvá
rokat.



Fiatalok—fiataloknaki

NADE IZ INKUBATORA
-1979-ben  alakult az együtte

sünk -  mondta Drágán Jakovöe- 
vic, a szabadkai NADE ÍZ  INKU
BÁTORA (Reménységek a keltető- 
gépből) együttes énekese -  első 
fellépésünk is ebben az évben volt, 
a földrengés sújtotta vidékek m eg
segítésére rendezett hangverse
nyen. Ezen a rendezvényen a kez
dők közül m i kaptuk a legtöbb 
tapsot. Valaki azt kiáltotta: „Nade 
iz inkubátora” -  így ragadt ránk 
a név. Egyesek szerint azonban 
hatévi együttlét után még mindig 
csak „nade” vagyunk.

-  Milyen fe ltételek m ellett m u
zsikáltok?

-  A bikovói helyi közösségben 
kaptunk helyet gyakorlásra. K i
tűnő felszerelésünk van, így a 
„magunk emberei vagyunk”. A z
előtt m indig másoktól függtünk, 
mert állandóan kölcsönkéregettük  
a hangszereket.

-  Mi újat hoztatok Szabadka ze
nei életébe?

-  E gyüttesünk já tszo tt váro
sunkban először punkot.

-  Mondj valam it eddigi fellé
péseitekről.

-  Kezdetben inkább csak gyako- 
foltunk. 1980-ban az ifjúsági és 
Pionírotthonban, a gitárparádén  
a második dalunk után, verekedés 
m iatt félbeszakadt a koncert. 1981 
márciusában a m űvelődési otthon  
kék termében já tszo ttunk  telt ház 
előtt. Utána a Bajnát helyi közös- 
ségben volt önálló koncertünk, de 
verekedés m iatt ez is félbeszakadt. 
A katonai szolgálat letöltése előtt 
oúcsúkoncertünket a kisbajm oki 
helyi közösségben tartottuk, ame- 
Lyet sikerült, végigjátszani. 1982- 
°en bakaruhásak voltunk. A ztán  
újból a Bajnat helyi közösség
ben próbálkoztunk, de ezúttal egy 
széttört szék m iatt szakadt félbe 
a hangverseny. Gat in the night el- 
neuezésű rendezvény számunkra  
sikeres volt. Sokan m iattunk ma- 
radtak o tt késő éjszakáig. Ezután  
a Vörösmarti gitárverseny köve t

kezett. Noha m i zseniálian já t
szottunk, az első estén mi is k i
estünk. Valamennyi szabadkai 
együttessel a Bolidon kívül. E z
után Apatinban léptünk fel. Habár 
m indenki azt mondta, hogy mi 
m uzsikáltunk legjobban, három  
dal eljátszása után lekü ld ték ben
nünket a színpadról. E kkor követ
keze tt a már szin te m egszokott k í
sérője koncertjeinknek, a vereke
dés. ..

-  Miért veszekedtek ilyen gyak
ran?

-  Ebben az esetben, m ivel „ide
gen területen” voltunk, izgal
m unkban jól fe lön tö ttünk  a garat
ra, de az ellenfél sem volt józan  
és ez lett a vége... Zombor után  
ismét a szabadkai m űvelődési o tt
hon, majd a Jadran m ozi követke
zett. Ennyi a fellépéseinkről.

-  Egyesek m iért nincsenek kibé
külve veletek és a zenétekkel?

-  Lehet, hogy púnk  irányzat 
miatt. Egy időben a városban m in
den punkerre ráfogták, hogy ná- 
ciérzetü.'Most már változik a hely
zet, de m i is vá ltozta ttunk stílu
sunkon. A zelő tt kizárólag orto
dox punko t já tszo ttunk. Ezek 
energikus, károm kodásokkal és 
aranyköpésekkel tűzdelt szám ok  
voltak. A ztán  arra törekedtünk, 
hogy rímeljenek a sorok. Mostani 
zenénk egy kissé enyhébb. Főleg 
saját szám ainkat adjuk elő. Kö
rülbelül másfél órányi saját m u
zsikánk van. Közösen szerezzük a 
zenét. A  szövegek a m ai fiatalság
ról és társadalmi problémákról 
szólnak. M indenki látja, hogy az 
ifjúságnak egy része a legújabb 
divat szerint ö ltözik és viselke
dik. Maskarát csinálnak m aguk
ból, m ind a fiúk, m ind a lányok. 
A kkora bátorság azonban nincs 
bennük, hogy kim ondják, ami a 
nyelvük hegyén van. Hát ezt sze
retnénk mi szóvá tenni.

-  További terveitek?
-  Több fesztiválra készítünk  

hangfelvételeket. Újabban egyet-

A HARMADIK AKCIÓ
: angol és a német művészek után az amerikaiak is összefogtak és készítettek egy 

lotekonysági lemezt, melynek teljes bevételét az afrikai éhezőknek juttatják. 

Rich' VJaA da ' C'me: W? A roT he  World <Mi vagyunk a világ). Michael Jackson és Lionel 6 zene' rendező: Quincy Jones. Néhány név az énekesek közül: Ray Charles, 
nny Rogers, Bob Dylan, Cindy Lauper, a Jacksons együttes, Hall & Oates, Diana Ross 
ace Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder, Sheila E., a Pointer Sisters e g yü tte s ..'

len dalunk sem  alkalmas táncra, 
kerüljük a kom m ersz beállítottsá
got.

A  Nade iz inkubátora együttes 
tagjai: Rade S im etic (dob), Gardil

Gyula-G yusz (szólógitár), Branko  
Prčić (basszusgitár) és Dragan Ja- 
kovčević (ének).

MAGYAR Zoltán

LEVELEZNI SZERETNÉK

„16 év es  lány vagyok. Kedvenc időtöltésem  a  zenehallgatás. Kedvenc együttesem : a  D u ranB urán  é s  az  
A lR hav illé^17-I9éves fiukká! é s  lányokkal leveleznék. A fényképes leveleket előnyben részesítem  de 
azért m inden levelre válaszolok, VÖRÖS SZNEZSANA, 24414 H ajdukovo, Hajdukovo 381/1 " .  15 
t u S Ü r t 'r ,Va9y?AVSz.er®,erP ,a  zen é l *  szere tek  olvasni. Kedvenc együttesem : a  W ham  é s  a  Beatles 
Hozzám hasonlő koru fiatalok leveleit várom. NAGY MÁRIA, 24400 S e n ta , MOller István u 6 " • 17

Kedvenceim : Limahl é s  a  Duran Duran együttes, 
r  h i  l  S.VO 0 r a h o v o ' Petí5,í Sándor u. 6 2 .” .  „17 é v e s  fiú vagyok.1 Hobbim a  mo- 

forozás é„  a  zenehallgatás. Kedvenceim : N ena é s  a  Duran Düran együttes. 1 5 -1 7  év es  lányokkal s z e 
retnek levelezni. JAN USK Ó ANTAL, 24351 N ovo O rahovo , Petőfi Sándor u. 4 2 . " .  17 é v e s  fM vagyok 
MÁRKUS Á R PÁ n M nneinŰe 'm: ^ m:Lhl és a,Duran Duran együttes. 1 5 -1 7  év es  lányokkal leveleznék. ’ 
S ^ l  »  n  ° „  v0 , Vladimir Nazor u. 11." .  „15 év es  leszek. S zeretek  olvasni.
MÁRKUS COTi' M « i aN Í T n  f ran e?„aa NeCI,<: n fam ,lia e9 yüttes 1 5 -1 7  év es  fiúkkal leveleznék. MÁRKUS GOTI, 24351 N ovo O rah o v o , Vladimir Nazor u. 1 1 .  „17 év e s  fiú vaqyok Hozzám  hasonló
M E K  S S Í m “ 9 l ? S éM leyel?ZrÍ '  Ked^enS: együttesem : a  D uran Duran é s  a  Neoton família. POLA- 
r l l  f  n  n  V°  0 r a h o ’' ° '  Peto(l sá n d o r  u - 156'" ■ ..10 év es  lány vagyok. Kedvenceim: Boy 
G eorge é s  a  Duran Duran égyuttes. 10 -1 3  é v e s  fiúkkal é s  lányokkal leveleznék. A fényképes leveleket 
un rész e s íte m , d e  azért m inden levélre válaszolok MASA ANGÉLA, 24414 H ajdukovo, Hajduko-

Ma 1 M ? s  f ny ya9yok- Szabad  Időmet zenehallga tássa l é s  tév én ézésse l töltőm Kedven- 
ceim |N e n a  é s  a  Neoton família együttes. Hozzám  hasonló korú fiatalok leveleit várom. SZÖ LLÓ SIG AB- 
Sőm hon  ^  v °JzV°,' Pri9 rev á ík a  38. .  „16 év e s  lány vagyok. Nagyon szere tek  táncolni. S zabad  
ézem rnav?  !  • f i  2  í enf  Ha Ugat°k. Gyűjtöm a  posterokat. 1 6 -1 9  év es  fiúkkal é s  lányokkal
szere tnék  levelezni. Minden levélre sz ív e se n  válaszolok. OLÁH TÜNDE, Sir. Matilor, Nr 14, Loc. Jimbo-
r o a r Ót Am k “ !!' ,Rom anlra \  ! - 18 év es  vagyok. Hasonló korú fiatalokkal leveleznék. MÉSZÁ- 
ROS ROZÁLIA Jászszen tiász tó , Felső  tanya 43, 6133, M ag y aro rszág .” .  „15 év es  vaqyok. Hasonló 
O r a i  * «  tevezenék. MÉSZÁROS KRISZTINA, Jászszen tlász ló , Felső  tanya 43, 6133 M agyar-
o rsz á g . .  , 23 év es  óvónő vagyok. Hozzám  hasonló korú fiatalokkal leveleznék. Hobbim nincs Fénv- 

Vár° k Lf J ° S VIOLA’ 93201 Calovo ' uL F abr' Vi<' 233. Ć S SR .” . , .  13 év es  vagyok Ked- 
tavetek ma a f í e,’f  9 a ! ,Kf dvelem  a  heavv metal zenét. Hozzám  hasonló  korú fiúk é s  lányok 
s t v á n  2 4 4 ^ 4  M f nr 2  p e s  lev,f lek®' előnyben részesítem , d e  a  többiekre is válaszolok. BOZSÓ 

m arsa  u .1 3 4 /b ."  .  „10 év es  liú vagyok. S zab ad  időmben zenét hallgatok. 
KEMES TIBOR 5 4 0 on Őe'i. 7 o lábyokkal é s  ,iúkkal leveleznék. Minden levélre válaszolok, 
í f í f ?  ’ 242,?° C an lav ir ' 0 rav e c  F erenc  e *■" • ..14 év e s  fiú vagyok. S zere tem  a  b reake 
ÁRPÁD 2 4 2 2 0  s z e !?1r' ék levelezni. A fényképes leveleket előnyben részesítem . KEMES
é f  a z e n i S t o  .* v  7  0 ra u a c  f®[enc u. 4. •  „19 é v e s  fiú vagyok. K edvenc időtöltésem  az o lvasás 

z f  ^ " « h a llg a tá s .  Velem egykorú lányok leveleit várom. KRIZSÁN PÉTER, 25205 S v ilo ievo  Priqre- 
" " J  f V6S 2  va9yok. S zab ad  időm ben olvasok, zen é t hallgatok, horgászok é s  labdarúgással 

r i ? ?  fén 2 k A n « fv e(nC| f n8í 8Sn2.rn: a n a  1 4 -1 8  év es  fla,talok leveleit várom. Minden levélre válaszolok 
?annv ^ i  7 9 ® f a  y2 ! n re s z e s !,e í ’ H0DI ZOLTÁN, 21226 B ačk o  P e tro v o  Selo , Momčilo Sa- 

J a  . a z  , v.aSyok' S zere ,em  a  zenét. Kedvenceim : Boy G eorge é s  a  KajaGooGoo
21220 B eče j S zőke^stván  u 1 8 "  lei1 várom ' M'nder1 levélre s z ív esen  válaszolok. TÖTH ILDIKÓ,

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

7 e m

A J A N D E K L E M E Z E K
Áprilisi játékunk feladata a következő. A Szabadkai Rádió szombati 

műsorában egy dalegyveleget hallhattok. Ki kell találnotok, melyik 
együttes játssza at  elhangzott dalokat? Könnyítésként felsorolunk 
néhány együttest. Karikázd be a megfelelőt!

1. Wham
2. Duran Duran
3. Stranglers
4. Talking Heads
5. Police

BEKÜLDTE:

NÉV: ___________________

POSTA*SZÁM, HELYSÉG:

UTCA, HÁZSZÁM:_______

KÍVÁNSÁGDAL: _______

A válaszokat legkésőbb április 24-éig küldjétek el a következő címre: 
Radio Subotica, Fiatalokról fiataloknak, 24 000 Subotica,
Jovan Mikié út 12. A helyes válaszok beküldői között ezúttal is öt 
nagylemezt sorsolunk ki.



A pakolást langyosan tesszük fel és 15-20 
percig hagyjuk arcunkon m egszáradni, majd 
langyos vízzel mossuk le. A bőséges napfény, vi- 
tam índús táplálkozás, friss levegőn való spor
tolás, rendszeres kvarcolás enyhíti, sőt meg
gyorsítja a pattanások végleges leszáradását. 
Ha módjában áll, havonta járjon el kozmetikai 
arcápolásra és bőre ham arosan tiszta, bárso
nyos, üde lesz.

VÖRÖS MARTON Erzsébet 
kozmetikus

E két frizura m inihullám m al „dúsíto tt”, de 
m ielőtt elhatározza m agát, a fodrász vélemé
nyét is kérje ki. Együttműködésük biztos sikeres 
lesz és elégedetten fog távozni a szalonból.

RAJIÉ Margit 
fodrásznő

Tisztelt Szerkesztőség!
Való igaz, hogy érdekes, izgalmas tém át vetett 

fel zentai olvasónk. Őszintén szólva részemről 
azonban inkább nevetséges, m int komoly 
„gond” az, hogy levessük-e a lábbelit vagy sem, 
ha be akarunk  lépni egy lakásba. Figyelmes em
bert ilyen gondok egyébként sem gyötörnek. Al
kalm azkodni kell a szokásokhoz. Első p illanat
ra  felmérhető, hogy elvárja-e a vendéglátó, leves
sük-e lábbelinket. Személyes és szilárd vélemé
nyem, hogy aki egy kicsit is ismeri a tisztaság 
alapszabályait, az nem megy be cipőstül egy 
olyan lakásba, ahol szőnyeg szőnyeget ér, de 
gondolom azt sem tű ri el, hogy nála sétáljon 
végig sáros csizm ájával a szokást m egváltoz
ta tn i akaró egyén...

Nagyon nagy jó indulat kell ahhoz, hogy olva
sójuk nézeteit reálisnak értékeljük. Többször is 
elolvastam  eszm efuttatását, de nem sikerült el
fogadnom érveit. A régi világban a földes szo
bába, bizony bementek cipőstül, de a „tiszta
szobába” még véletlenül sem. Ahol meg sző
nyeg v o lt! ... V alamikor a szőnyegek több gene
ráció t is kiszolgáltak, m ert féltve őrizték. S 
hogy m ennyire fokmérője az intelligenciának 
a cipőlevetés? Nagymértékben. Hozzánk na
gyon sok jó ba rá t jár, de m indenki tudja, hol 
kell kilépni a cipőből, nem volt szükség arra, 
hogy bárk it figyelmeztessek.

Hogy csinosabbak a bentlevők lábbeliben? 
Kétségtelen. Feltehető azonban, hogy a höl
gyek nem  szépségversenyre gyűltek össze, ha
nem  kellemes szórakozásra. Az izzadó láb ra  ma 
m ár annyiféle orvosság van, hogy aligha en
gedheti meg bárk i is m agának azt a kellem et
lenséget, hogy csinos öltözéke „kiegészítője
k én t” szégyenkezzen lábszaga miatt.

Akárhogy nézzük is kedves zentai olvasójuk 
elégedetlen ezzel a m ai divattal, s szerinte be 
kellene vezetni a cipővel való bejárást a lakás
ba. Remélem, követője nem a k a d ...

„A jánljanak valam i elfogadható m egoldást!", 
-  írja. H át nézzük: -  a cipőt csak o tt ne vessük 
le, ahol ez a szokás, vagy külön hangsúlyozzák, 
hogy nem muszáj. O tt azonban illetlenség be
menni cipővel, ahol m ár az előszobában látható 
a levetett cipők sora. Ha olyan helyre megy, ahol 
tudja, hogy le kell vetni, vigyen magával egy 
tiszta  talpú  lábbelit. Ha táncos m ulatság van a 
lakásban, aligha hiszem, hogy a házigazda fél
tené a szőnyegét. Ilyen alkalm akkor ügyelni kell 
arra, hogy jól töröljük le a cipőnk talpát.

Én egy megszívlelendő m ondattal zárom  fej
tegetéseimet: Tiszteljük egymás szokásait, al
kalm azkodjunk hozzá, kis körültekintés dolga 
az egész. Ha nagyon idős em ber a látogatónk, 
tap in ta tbó l ne szóljunk rá, ha netán nehezére 
esik a ha jo lás ...

Hugonnay, Zenta

Ui.: Sokan szeretnek könnyű, szellős papu
csot használni a lakásban, főleg a fázós lábúak. 
Jóval olcsóbb ezeket megvenni, m int szőnyeget 
fertőtleníteni, tisztítan i. Vegyünk néhány párat, 
kedves vendégeinknek felajánlhatjuk, másoknál 
az ilyet igénybe vehetjük. Ha egy mód van rá: 
le a cipővel!

Egyszerű lábgyakorlat. Feküdjünk hanyatt. 
Emeljük fel térdünket olyan magasra (kissé ter
pesztve), hogy a lábfej lazán lógjon a levegőben. 
Erőteljesen hajlítsuk be, majd nyújtsuk lábujjainkat.

Feküdjünk hanyatt az ágyban, mindkét térdünket 
felhúzva helyezzük le talpunkat. Fordítsuk térdün
ket párosán jobbra-balra, míg a térdek a lepedőt 
érintik. A medencetartásra ügyeljünk. A g y a k o rla 
tot kb. tízszer ismételjük meg. A szülést követő 
második napon végezhetik a gyakorlatot.

A szülést követő harmadik napon végezzék el 
a következő gyakorlatot. Feküdjünk az ágyban 
hanyatt. Húzzuk fel mindkét térdünket, talpunkat 
helyezzük az ágyra. Karunk párhuzamosan a test 
mellett legyen. Ebben a helyzetben emeljük fel 
medencénket és néhányszor forgassuk jobbra- 
balra, majd helyezzük vissza a kiindulási hely
zetbe. A gyakorlatot kb. ötször ismételjük meg.

(Folytatjuk)

ö s s z e á llíto tta  S tevan  B alazevió  tes t
nevelő  és gyóg ytes tneve lő  tanár

Szülés előtt -  
szülés után

Tizenöt éves lány vagyok. Arcom zsíros, pat
tanásos. Szeretném  megtudni, hogy a gennyes 
pattanást és a m itesszert szabad-e kinyom ni. A  
hajam ritka, se hosszú, se rövid, m inihullám ot 
tetetek bele. K érek olyan divatos frizuram o- 
dellt, amely eltakarja a fület.

Emese Zomborból

Tizenéves korban igen gyakori panasz a bőr 
zsírossága, pattanásos, miteszeres. Lehet örök
lött tényező, a táplálkozás, de leggyakrabban 
hormonegyensúlyi zavar az okozója. Ezek a 
kozm etikai h ibák türelm et, rendszeres bőrápo
lást igényelnek. Tizennégy éves kortól 20-25 
éves korig is eltarthat. Ha valakinek az arcán 
5-6  p a ttanás van, de a bőre tiszta, ápolt, gon
dozott, ez az idegennek sem visszatetsző lá t
vány', hiszen m indenki tudja, hogy minden szer
vezet m ásképpen és más-m ás életkorban alakul 
át. Nagyon fontos a reggeli és esti melegvizes, 
szappanos mosakodás, hogy a pórusok meg
tisztu ljanak és feloldjuk a fölösleges zsírt a 
bőr felületéről. Gennyes pattanás esetén a bőrt 
sohasem szabad dörzsölni, m ert a gennyet „át- 
p a lán tá ljuk” m ásik helyre. Mosdás u tán  arc
vízzel töröljük á t a bőrt (ezzel elősegítjük a p a t
tanás leszáradását). Igen jó hatás t érünk el he
tente egyszer kam illás borogatással. Felpuhítja 
a bőrt, és pórusösszehúzó pakolást tegyünk u tá 
na. A pattanások, mitesszerek nyomkodását bíz
zuk szakem berre. Szépítő, szárító pakolást ké
szíthetünk tojásfehérjéből, néhány csepp forralt 
víz és egy borsszem nagyságú timsó hozzáadá
sával.

(  AZ OLVASÓ LEVELE J



41

H orgolt nyári b lúz RECEPTPÁLYÁZATUNK
k ö z lé sre  a já n lo tt  recep tje i

Az ételleírásokat Gonclik György okleveles 
szakács gondozta

(Több olvasónk kérésére)

Hozzávalók: kb. 40 dkg fonal, 3,5-es horgoló-
tű.

Minta: 6 láncszemből kört formálunk. M indig 3 
alueszemet horgolunk magasításnak, s az egy 
e9yráhajtásos pálcának számít. Végig eqvráhai- 
tásos pálcával dolgozunk. 2. kör: *3 pálca 
J láncszem*, összesen négyszer. 3. kör: minden 
Palcara 1 pálcát horgolunk, a sarok 3 láncsze- 

es ivebe 2 pálca, 3 láncszem, 2 pálca kerül
u tn ? T n í  SOrt hor9°lunk m ,  míg Végül az 
utolsó sorban 1-1 oldalon 19 pálca lesz. Ősz
iesen 62 négyzetet készítünk s ezeket a sza-
a.m inta szerint összeállítjuk, belü lről hamis 

Ktspalcasorral összehorgoljuk, majd a széleket 
sor kispálcával beszegjük.
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RAKOTT BURGONYA
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 40 dkg füstölt kol

bász, 6 tojás, 2 dl tejföl, kevés zsír, só.
A burgonyát és a tojást héjában megfőzzük, majd 

karikára felszeleteljük. A kolbászt is szeletekre vág
juk. Tűzálló tálat megkenünk zsírral, öntünk bele 
kevés tejfölt, majd rakunk egy sor burgonyát, egy 
sor tojást, egy sor kolbászt, addig, míg el nem fogy. 
A tejfölt a tetejére öntsük, amelybe előzőleg beleke
vertük a sót, ízlés szerint. Lefödjük és meleg sütőbe 
helyezzük, addig, míg az étel föl nem rottyan. Mele
gen tálaljuk.

PALATÍNUS ILONA 
23324 Száján 

Petőfi Sándor u. 86.

RAKOTT BURGONYA 
FEJES SALÁTÁVAL

Hozzávalók: 70 dkg burgonya, 40 dkg darált 
sertéshús, só, kevés őrölt köménymag, törött papri
ka, 1 -2  gerezd zúzott fokhagyma, bors, pár kanál 
étolaj, 2 tojás, 2 dl tejföl.

Karikára szeleteljük a burgonyát és besózzuk 
Olajjal megkent tűzálló tálba rakjuk a felét. Erre a 
darálthús-réteget helyezzük, amelyet összekever
tünk a fűszerekkel és 1-2  kanál olajon, kevés víz
zel félig megpároltunk. A megmaradt burgonyával 
beborítjuk. Forró sütőbe tesszük, és amikor félig 
kész, összekeverjük a tojásokat, a sót és a tejfölt 
majd a tetejére öntjük. Szép pirosra sütjük. Salátá
val tálaljuk.

SZEMERÉDI KATALIN 
24430 Ada 

Petőfi Sándor u. 33.

RAKOTT BURGONYA 
TOJÁSSAL

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 4 tojás, 2 dl tejföl 
kevés vaj, zsemlemorzsa, só.

A burgonyát és a tojásokat héjában megfőzzük 
meghámozzuk. Egy tűzálló tál alját kikenjük vajjal, 
meghintjük zsemlemorzsával és karikára vágott 
burgonyát teszünk bele, majd egy sor karikára szelt 
kemény tojás következik, amelyet meglocsolunk 
tejföllel. A rétegezést addig végezzük/m íg a hoz
závalókból tart, közben sózzuk. Vajdarabkákat ra
kunk a tetejére, meghintjük zsemlemorzsával. így 
tesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a teteje 
szépen meg nem pirul. Készíthetjük karikára vá
gott kolbásszal, szalonnával vagy sonkával is.

BELEC MAGDOLNA 
24400 Zenta 

Petar Preradovic u 33.

T. Rózsa. -  „Fél házam volt, am ikor férjhez 
mentem. Anyám nekem ajándékozta a ház má
sik felét én pedig férjemnek, 1972-ben. Férjem  
tanult, mestervizsgát tett, de a vá lla la to t fe l
számolták és egy évig m in im ális fizetést kapott. 
Bár nem voltam munkaviszonyban, nagyon so
ka t dolgoztam és keresetemmel hozzájárultam a 
család eltartásához. Később kiderü lt, hogy fé r
jem  rendszeresen megcsal, és anyám halála után 
elköltözött, majd visszajött és ú g y ' megvert, 
hogy nagyon súlyos testi sérüléseket okozott. 
Megindítottam  a válópert, de sérüléseim és be
tegségem m ia tt nem voltam~képes elmenni a tá r
gyalásra és visszavontam a válókeresetet. A fé r
jem  a házat akarja magának megszerezni, arra  
hivatkozik, hogy hiteleket is vett fel, am irő l én 
nem is tudtam. A fiam  is az apja pá rtjá ra  állt, 
mert kapott tőle két hold földet. Visszavonha
tom-e az ajándékot? M it tegyek?”

Nincs akadálya, hogy újból házassági bontó
pert indítson. Feltétlenül kérje a házasság fel
bontását a férje hibájából (erre van elég oka). 
Kérjen ta rtásd íja t is, hiszen m unkaképtelen (ha 
jól értettük , a rokkantságot is férje okozta). Mi
után  a bíróság felbontotta a házasságot a férje 
hibájából, akkor ön kérheti az ajándék vissza
adását. A törvény kimondja, hogy a házasság 
felbontásáért vétkes házastársnak a nem vétkes 
fél kérelmére vissza kell szolgáltatni a nagyobb 
értékű ajándékot. Ha a férje igényt ta rtan a  a 
ház használatára, akkor a házassági bontóper 
befejezése u tán  indítson nem peres eljárást és 
kérje m agának a kizárólagos lakáshasználatot. 
Forduljon m ásik ügyvédhez.

Nagyon sürgős. -  „Szüleim  munkaképtelenek, 
egy családi házuk és egy hold fö ld jü k  van. 
Egyetlen testvérem, elhunyt, akinek van egy 
nagykorú fia . Én háziasszony vagyok, de vá l
lalom szüleim gondozását. Ezért ők rám akarják 
hagyni a családi házat, a fö lde t pedig unoka
öcsémre. Szükséges-e ehhez az unokaöcsém be
leegyezése?”

Legjobb lesz, ha szüleivel e ltartási szerződést 
köt, amelyet bírónál kell hitelesíteni. Ennek 
megkötéséhez a szerződő felek (a szülők és ön) 
akaratnyilvánítására, illetve aláírására, vala
m int a bírói hitelesítésre van szükség. Az egy 
hold földet végrendelettel hagyják unokájukra. 
Tehát egy szerződés és végrendelet megszer
kesztéséről van szó. Szükségesnek látjuk szak
em ber közreműködését. Ha nem akarnak ügy
védhez fordulni, akkor keressék fel Szabadkán 
(az új városházán) a jogsegélyszolgálatot és m u
tassák  meg üzenetünket. A szerződés, illetve a 
végrendelet(ek) mellé ajánlatos orvosi bizonyla
tot mellékelni az ítélőképesség igazolására, árra 
az esetre, ha az unoka a nagyszülők halála u tán 
esetleg azt kétségbe vonná.

Hű olvasó. -  „Jugoszláv állampolgárságú fé rfi 
milyen fe lté te l m ellett vehet feleségül rom ániai 
lányt?”

A két fél születési anyakönyvi kivonatával 
kell jelentkezni az anyakönyvvezetőnél. Ez ná
lunk így történik és valószínűleg Rom ániában 
is. Nagyobb gond lehet a fiatalasszony á tkö l
tözése. Ennek feltételeit Romániában vagy a 
belgrádi rom án nagykövetségen érdeklődje 
meg. A házasságkötés és a Jugoszláviába való 
áttelepedés, valam int az ön által szavatolt anya
gi biztonság elegendő volna ahhoz, hogy fele
sége jugoszláv állam polgárságért folyamodjon.



H an gulatzavar,
betegség  
va gy
időjárásváltozás?!

gyre gyakrabban hallunk olyan panaszo
kat, hogy fáj a fejem, szédülök, ingerlékeny 
vagyok, vagy nem is tudom, mi van velem, 

de valami bajom van. Ilyen esetkben betegségről, 
túlérzékenységről vagy más egyébről van szó.

Azt kell mondani, hogy néha valóban mind
annyian érzékenyebbek vagyunk a kelleténél, külö
nösen a betegek érzékenyebbek, panaszaik fo
kozódnak, a háziasszony bevágja az ujját, az 
autóvezető elemi hibát követ el. Valóban, egyes 
időjárásváltozásnak egészségünket befolyásoló 
hatása van. Az orvosok azt szokták mondani, hogy 
a közérzetváltozást az egyes frontbetörések okoz
zák. Sokan ezt a jelenséget már természetes do
lognak veszik, tudják, hogy olyankor különféle 
érzékenységi, idegrendszeri tünetek szoktak jelent
kezni, és ez így is van. Természetesen nem min
denki reagál egyformán az említettekre, csak az 
érzékenyebbek.

A meleg front betörésekor egyesek nyugtala
nabbakká válnak, csökken a munkateljesítmé
nyük, figyelmük, a gyerekek nehezebben tanulnak, 
rapszodikus a hangulatuk. A betegek időváltozás
kor még jobban szenvednek, az emésztési zavarok 
mellett már szövődmények is előbb jelentkezhetnek. 
Különösen a szívbetegek és a magas vérnyomá- 
súak körében fordul elő ilyenkor katasztrófa! Ha 
tudjuk, hogy az említett esetekben érzékenyeb
bek vagyunk, akkor ezt szem előtt tartva éljünk. 
Ne végezzünk például megerőltető munkát, laká
sunk ne legyen túl meleg, táplálkozzunk és köz
lekedjünk mérsékelten, a betegek pedig szigo
rúbban tartsák magukat az orvosi utasításokhoz.

Mind a meleg, mind a hideg frontnak megvannak 
a jellemzői. Az utóbbinál csökken az ingerlékeny
ség, lassúbbak lesznek a reflexek, a gondolkodás, 
előfordulhat ájulás vagy aluszékonyság. De gyako
ribbak olyankor az epe-, vese- és egyéb györcsök, 
a szívműködés, a vérkeringés és vérnyomás csök
kenése. A felsoroltak, ahogyan már említettük, nem 
egyformán jelentkeznek mindenkinél, ezért legjobb, 
ha az érzékenyebbek kikérik orvosuk véleményét. 
Ilyenkor a józanság, az önuralom is sokat segít!

Természetes dolog, hogy az ember a környezeti 
hatásokra, a váratlan ingerekre sajátos módon 
reagál, így az időváltozásra is. A reakció mér
téke sokszor az ingerhatás gyorsaságától, illetve 
nagyságától is függ. Tudnunk kell azt is, hogy a 
rohanó életmód előbb vezet ingerlékenységhez, 
fáradékonysághoz, nyugtalansághoz, alvászavar
hoz, étvágytalansághoz, hangulathullámzáshoz 
stb.' Ezért hangsúlyozzuk annyira a helyes élet- 

. mód fontosságát, a szabad idő egészséges eltöl
tését, a helyes táplálkozást. Nehéz helyzetünk-

C sinos
Selyemből, batisztból, könnyű pamutanyagból 

társíthatók és különféle alkalmakra viselhetők.

ben ne az alkohol, a kávé, a cigaretta után nyúl
junk. Helyette keressünk hasznos kikapcsolódást. 
Felelősségteljes munkát végző egyének igyekez
zenek tárgyilagosak lenni, nehogy neurotikussá 
váljanak. A fiatalok, a munkába éppen hogy csak 
beleilleszkedőknek is józanságot ajánlhatunk, mert 
az új közösségbe való beleilleszkedés külön ne
hézségekkel jár.

Egészségünk érdekében ne hanyagoljuk el a 
kellő testmozgást. Különösen az ülőfoglalkozást 
végzőket fenyegeti a veszély, rájuk a motorizáció, 
a televíziózás hatványozottan hat. (gy sokszor 
elmarad a kellemes fáradtság, amely megóvja őket 
az álmatlanságtól és végső esetben az idegkime
rültségtől. Felgyorsult életünk következtében csa
ládi kapcsolataink is egyre lazábbá válnak. Ezek
nek a viszonyoknak az ápolására is több gondot 
kellene fordítani, mert az egyre fokozódó el
idegenedés, a kapcsolatok gyengülése elm a
gányosodáshoz vezet, amely természetesen nem 
előnyös senki részére sem.

Dr. BÍRÓ Pál

b lú zo k
készültek ezek a blúzok. Egy alapszoknyához

f  '1 1

Egy kis illemtan
HOGYAN EGYÜK

A LEVEST?
1. A leveseskanalat oldalvást emeljük a 

szájhoz -  nem pedig hegyével előre, és ne 
„nyeljük” be az egész kanalat.

2. A levest nem szűr csői jük -  sem han 
gosan, sem halkan —, kis kortyokban 
vesszük a szájhoz.

3. Ha a leves túlságosan meleg, nem 
fújjuk a kanálban, csendesen keverget- 
jük a tányérban, míg kellő hőm érsékle
tűvé nem válik.

4. Amikor a tányérban m ár csak ke
vés lé van, kissé megbillentjük, -  de nem 
m agunk felé, hanem  az ellenkező irány-' 
bán.

5. Kenyeret sohase ap rítunk  levesbe.
6. Ú jraszedni sem illik.
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TORTÁK
Sült almából készült torta

HOZZÁVALÓK: 120 g vaj, 120 g porcukor, 
120 g d ará lt mogyoró, 4 sült, á ttö rt alma, 30 g fi
nom morzsa, a to rta  díszítéséhez tejszínhab, 
mogyoró.

A vaja t a cukorral jól keverjük ki, és állandó 
keverés közben egyenként keverjük bele a to já
sok sárgáját. Mikor m ár jól kikevertük, hozzá
adjuk a dará lt mogyorót, a sült, á ttö rt alm át, 
és összevegyítjúk. A tojásfehérjéből kemény 
habot verünk, és a m orzsával együtt vigyázva a 
tésztába forgatjuk. K ikent, liszttel k ih in tett 
tortaform ában, előm elegített sütőben lassú tűz
nél sütjük. A megsült és k ihű lt to rtá t kivesszük 
a formából és tejszínhabbal vagy mogyoróval 
díszítjük.

Kiadós citromtorta

HOZZÁVALÓK: 300 g kristálycukor, egy ke
vés víz, 7 tojás, 220 g darás liszt, fél csomag sü
tőpor, citromhéj.

A cukrot kevés vízzel (csak annyival, hogy be
fedje) sűrű sziruppá főzzük. A tojásfehérjéből 
kemény habot verünk és állandó keverés közben 
apránként hozzáöntjük a forró szirupot és az 
elhabart tojássárgáját. Jól összekeverjük, majd 
belevegyítjük a sütőporral elkevert lisztet. Vé
gül belereszeljük a citrom héjat és vigyázva ösz- 
szekeverjük. A tortaform át kikenjük, k ihintjük 
liszttel és beleöntjük a tésztát. E lőm elegített 
sütőben m érsékelt tűznél sütjük. A m ár k ihű lt 
to rtá t három  lapra vágjuk, megkenjük a krém 
mel. A torta  tetejét bevonjuk citrom m ázzal és 
gyümölccsel díszítjük.

KRÉM: 3 dl tej, 30 g sima liszt, 100 g cukor, 
150 g vaj, 100 g porcukor, 1 citrom  leve.

A lisztet és a cukrot elhabarjuk a tejben, és foly
tonos keverés közben sűrűre főzzük. A vajat 
a porcukorral jól kikeverjük és lassanként bele
csepegtetjük a citromlevet. A kihűlt pépet még 
egyszer átkeverjük.

CITROMMÁZ: 200 g porcukor, 1 tojásfehérje, 
1 citrom leve.

A porcukrot a fehérjével és a citromlével fél 
ó rát keverjük, míg a máz megsűrűsödik.

Boros diótorta

Fortély
FOGKEFETISZTITAS

Fogkeféink tovább tartanak, ha időnként alaposan kimossuk őket, eltávolítva 
ezzel a szálak között lerakodott fogkrém- és ételmaradékot, és fertőtlenítjük. 
Minden kefét külön pohárban áztassunk le ecetes vízben. Körülbelül egy óra 
hosszáig hagyjuk állni, majd folyóvízzel alaposan öblítsük ki őket.

HOZZÁVALÓK: 4 tojás, 300 g porcukor, 200 
g darás liszt, 150 g dió, 10 kanál fehér bor.

H abüstbe beleöntjük az egész tojásokat, és a 
porcukorral együtt gőz fölött sűrűre verjük. A 
gőzről levéve állandó keverés közben apránként 
belekeverjük a lisztet, a d ará lt diót meg a bort. 
K ikent, liszttel k ih in te tt tortaform ába öntve, 
bem elegített sütőben lassan sütjük. A kihűlt 
to r tá t két lapra vágjuk és m egtöltjük a krém 
mel. A tetejét és o ldalát is m egkenjük és meg
h intjük  d ará lt dióval.

KRÉM: 1 dl tej, 180 g porcukor, 200 g dará lt 
dió, 100 g vaj, 30 g piskótam orzsa.

A tejet a cukorral felforraljuk. Beleszórjuk a 
dará lt diót, elkeverjük, és hűlni hagyjuk. A ki
hűlt m asszába beletesszük a vajat meg a pis
kótam orzsát, és az egészet ú jra jól kikeverjük.

B a r k á c s s a r o k

Kerti virágtartó
Igazán könnyűszerrel elkészíthető ez a 

m utatós virágcserép állvány, amely az
u tán  az udvar, a kert bárm ely szögletét 
díszíti egész nyáron át.

Egy körülbelül 150 cm hosszú gömbö
lyű rudat (esetleg vastagabb betonvasat) 
erősítsünk le a ta la jba és erre egyenként 
„fűzzük" föl a lyukacsos téglákat -  tízet, 
tizenötöt. Forgassuk el őket úgy, hogy a 
virágokkal te lt cserepeket rájuk helyez
hessük. A meleg napokban az öntözés
ről ne feledkezzünk meg!



Ö ngyilkossági 
k ísér le t

SÜRGŐS. -  Levelében arról ír, hogy a közel
múltban többször kísérelt meg öngyilkosságot az
által, hogy sok gyógyszert vett be. Arra kíváncsi, 
hogyan lehet, hogy életben maradt, bár orvoshoz 
nem fordultak és lesz-e a mérgezésnek káros kö
vetkezménye.

Levelének elolvasása után két kérdés kínálkozik 
megválaszolásra egy orvos számára. A könnyebb
nek ígérkező a gyógyszermérgezés lefolyására, a 
sok gyógyszer közvetlen és későbbi károsító ha
tására vonatkozik, a második nagy kérdés viszont, 
amelyet ö n  fel sem tett, hogy milyen okok, kö
rülmények, milyen lelkialkat, milyen pszichés ártal
mak vezetnek oda, hogy egy ember el akarja pusz
títani önmagát.

Közhelynek számít, hogy a gyógyszer nagy adag
ban méreg, sajnos eddig is sok áldozata van a 
gyógyszermérgezésnek. Viszont szerencsére nem 
minden gyógyszer egyformán káros. Új gyógysze
rek kikísérletezésénél és forgalmazásánál is egyik 
alapvető követelmény, hogy a lehető legkevesebb 
káros mellékhatása legyen, és hogy még a gyógyí
tó  adag többszöröse se legyen mérgező. A szer
vezetben méregtelenítő rendszerek működnek 
(máj, vese), amelyek hatására a gyógyszerek le- 
bomlanak, közömbösítődnek és kiürülnek a szerve
zetből. Ha egyébként viszonylag egészséges a 
szervezet, akkor enyhébb gyógyszermérgezést 
szakavatott segítség nélkül, esetleg csak laikus 
elsősegéllyel is át tud vészelni, mint ahogy az 
ö n  esetében is történt. Bár a leghelyesebb orvosi 
segítséget kérni, mert csak orvos tudja megítélni 
a mérgezés súlyosságát, és az esetles közvetlen 
és távoli következmények ellen felvenni a harcot.

Szakember segítsége kell ahhoz is, hogy az ön
gyilkossági célzatú mérgezés közvetlen egészség
károsító hatásán túlmenően felmérje annak az át
meneti vagy tartós lelki zavarnak a mélységét, 
is, amely az önpusztítás zsákutcájába sodorta ala
nyát.

Igen nehéz probléma az, hogy miért szánja rá 
magát valaki az öngyilkosságra. Messze vezetne, 
ha én most az öngyilkosságok okairól kezdenék 
írni. Erről a vidékünkön állandóan aktuális témáról 
különben nemrégen olvashattak a 7 Nap hasábjain 
is a szabadkai S.O.S. Telefonszolgálat megszü
letése kapcsán, s várhatóan még lesz erről szó.

Hadd említsek meg csak annyit, hogy az öngyil
kosok nagy többsége nem szenved komolyabb 
lelki vagy elmebetegségben, tulajdonképpen egy 
bizonyos érzékeny személyiség kétségbeesett 
reakciójáról van szó az őt ért kedvezőtlen kör
nyezeti hatásokra vagy belső átalakulásokra. Az 
öngyilkosságot közvetlenül megelőző lelki válság 
többnyire rejtve marad a környezet elől pedig ha 
ezt sikerül felismerni és idejekorán beavatkozni, akár 
baráti szóval, rokoni gyengédséggel vagy a szakem
ber hozzáértésével és emberismeretével, akkor ta
lán megelőzhető a tragédia.

Dr. BEZZEGH Éva 
ideg- és elmegyógyász

Mi a laringomikroszkópia?
TÖRÖKBECSE. -  „Három hónapja már rekedt 

vagyok. A szakorvos, amikor megvizsgált, azt 
mondta, hogy laringomikroszkópiás vizsgálatra 
utal. Milyen művelet ez, és milyen kellemetlen
ségekkel jár?”

A három héten túli rekedség esetén feltétlenül 
szükséges a fül-orr-gége szakorvos vizsgálata. Ha 
az egyszerű gégetükrözés nem nyújt biztos diagnó
zist, de sok esetben a fokozott ingerlékenység 
vagy bizonyos anatómiai viszonyok miatt a vizsgá
lat el sem végezhető, ekkor egy biztosabb vizsgá
lati módszert kell alkalmazni.

A műveletet bódítás alatt végzik. Az anesztézis 
általában csak a reflexeket és a fájdalomérzést 
szünteti meg, miközben a beteg hallja és érti az 
orvos utasításait. Csak ritkább esetben van szük
ség a teljes altatásra.

A laringomikroszkópia a tudomány egy újabb 
vívmánya, amely nagyban megkönnyíti az orvos 
munkáját. Az orvos a szájon át a gégébe egy 
fémcsövet vezet, amelyen keresztül közvetlenül 
figyelheti a hangszálakat, ‘a gégét és mindazokat 
az elváltozásokat és betegségeket, amelyek a lég- 
utaknak ezen a részén megjelenhetnek. A diagnózis 
nagyobb biztonsága végett a vizsgálatnál mikrosz
kópot is használnak. Ezt a műveletet neve is jelzi. 
Mivel a fémcső rögzítve van, így az orvos mind 
a két kezét szabadon használhatja, és kisebb mű
téteket is el tud a fémcsövön keresztül végezni. 
A műtét pontosságát a . mikroszkóp nagyban se
gíti. Általa olyan elváltozások is felfedezhetők, 
amelyeket szabad szemmel nem észlelhetünk. Ily 
módon a betegség már a korai stádiumban meg
állapítható és idejekorán kezelhető. A mikroszkópra 
fényképezőgép, film - vagy tévékamera is szerel
hető, amely a tudományos dokumentációt és a 
hatásosabb oktatást biztosítja. Ezt a módszert ma 
már majd minden fül-orr-gége osztályon alkal
mazzák, és mivel narkózis alatt végzik, különösebb 
kellemetlenséget nem jelent. A minél koraibb gyógy
kezelés végett feltétlenül jelentkezzen erre a vizs
gálatra.

Dr. GUBÁS Jenő 
fül-orr-gégész

NŐ G Y Ó G Y Á SZA TI 
V Á L A SZO K

42 ÉVES. -  A műtété hátradőlt méhének előre- 
rögzítéséből állt. A 170/100-as vérnyomás magas, 
állandó orvosi fölügyeletet, diétát és kezelést igé
nyel. Fulladása is a magas vérnyomás következ
ménye lehet. Okvetlenüll jelentkezzen orvosánál és 
annak utasításai szerint járjon el.

HŰ OLVASÓJUK. -  A fogamzásgátló tabletták, 
így a Stediril D is okozhatnak hányingert. A spirált 
nőgyógyász írja föl receptre és föl is helyezi a 
méhbe, a menstruáció végén.

HENRIETTA. -  Mivel menstruációja megjött, még 
ha kevesebb is volt, nem tartom valószínűnek, hogy 
állapotos maradt. Aki betöltötte 16. életévét, annak 
már nem kell szülői beleegyezés a terhesség
megszakításhoz, de véleményem szerint egy ilyen 
nagy és szomorú eseményről, mint a terhesség
megszakítás, tudniuk kell a szülőknek. Védőszert 
használjanak továbbra is, de minden alkalommal.

LEE COOPER. -  Azt ajánlom, menjen el a leg
közelebbi tanácsadóba és az orvossal beszélje meg 
a teendőket. Kezdetnek tablettát ajánlanék, később 
helyi fogamzásgátlást.

SZÖMÖRCE és K.J. SÜRGŐS. -  Nagyon kevés 
a valószínűsége, hogy terhesek maradtak. Ha 
megkapják következő menstruációjukat, nincs baj. 
Ha nem jelentkezne a várt időben, várjanak két 
hetet és menjenek nőgyógyászhoz. Szömörce „m á 
s ik”  betegsége valószínűleg aranyér. Ha újra 
„m egnő” , menjen orvoshoz.

ÓLJA. -  Próbáljon meg fogamzásgátló tablettá
kat szedni, rendeződni fog menstruációja és nem 
lesz fájdalmas, míg a tablettákat szedi.

NAPSUGÁR. -  A leletei rendben vannak. A rend- 
szertelen menstruáció miatt még szülhet. A leírt pat

tanások valószínűleg szőrtüszőgyulladástól ered
nek. Csak pamutból készült fehérneműt viseljen. 
A  váladék leírása alapján nem kóros. Vigyázzon, 
hogy testsúlya ne gyarapodjon. Fogamzásgátló tab
lettát nem szabad szednie.

CSILLAG. -  Kérdéseire a válaszok: 1. Szövőd
ménymentes esetben 3 -4  napot kell feküdni. Iga
zolást kapna. 2. Nőgyógyászától részletes fe l
világosítást kaphat, a jövőre vonatkozóan is. 3, 4, 5. 
A terhességmegszakítás több szakemberből álló 
csoport munkája. Rendszerint délelőtt végzik, utána 
hazaengedik a nőket, de nem azonnal. Néhány 
órát feküdni kell, az altatással végzett terhesség
megszakítás után többet. 6. Egy délelőttöt. 7. Ha 
odafigyelnek, igen. 8. A terhességmegszakításra 
áz orvosi titoktartás kötelező.

ORHIDEA és MADONNA. -  Igen, és nem lesz 
következménye.

TUDATLAN. -  A patentex Ovalt nem lehet a 
szűzhártya elé helyezni. A szűzhártyának kell annyit 
tágulnia hogy fölhelyezheti a golyócskát. Szűz 
lányok is használnak tampont a szüzhártya károso
dása nélkül, ha szüzhártyájuk elé tágulékony, így a 
golyócska is föltehető, akár a tampon.

NYUGTALAN. -  Amennyiben a nőgyógyásznak 
komoly gyanúja lett volna, kivizsgálásra utalta vol
na a kórházba. Mivel ezt nem tette, úgy vélem, 
nincs ok aggodalomra.

Dr. KOVÁCS Ferenc 
nőgyógyász

Nyugdíjas ügyek
Ml LESZ VELE? -  Általános tanácsot ezúttal is 

célszerűtlen lenne adni, a valós helyzetet sok egyedi 
körülmény határozza meg. Mit jelent az a néhány 
év? Mindenkinek mást. Azt, hogy érdemes-e még 
három évig dolgozni, számos tény határozza meg. 
Csak néhányat említek a legfontosabbak közül: 
Milyen édesapja egészségi állapota? Mennyire bír
ja még erővel a munkát? Milyenek a munkahelyi 
körülményei (itt egyaránt gondolok a szűkebb érte
lemben vett munkakörülményekre és a műhely
ben kialakult munkahely i légkörre)? Mit jelent édes
apja számára a nyugdíjba vonulás? A jelek szerint 
nincs ok a menekülésszerű nyugállományba vonu
lásra.

A dolog anyagi vonatkozásairól eddig még nem 
beszéltünk, ha egészen konkrét, átlagosnál na
gyobb anyagi kiadásokkal kell megbirkózniok a kö
zeljövőben, akkor még érdemes ledolgozni azt a 
három évet és kár lenne ún. idő előtti nyugdíjba 
vonulni, mert akkor egy ideig kétféle levonásra is 
számítani kell. Az sem közömbös, hogy mit szán
dékozik csinálni édesapja nyugdíjba vonulása után. 
Mesterember lévén aligha ütközik majd nehézsé
gekbe összehoznia a nyugdíjpótlékot és nyugod
tan hódolhat majd horgászszenvedélyének és az 
eddigieknél jóval többet törődhet unokáival. A fen
tieket is figyelembe véve az év végéig van még 
idejük alaposan meghányni-vetni a dolgot.

UJ HELYZETBEN. -  Az életkori sajátosságokat 
mindenkor figyelembe kell venni, megint más lapra 
tartozik az, hogy ezek a sajátosságok idős korban 
nem is hagyják csak úgy mellőztetni magukat, úgy 
látszik, hogy levélírónk eljutott az „ez  is fáj -  az is 
fá j”  időszakba, amikor már valóságos jegyzéket 
kell készítenie az embernek arról, mi mindene 
beteg is, mikor kell bevenni a nélkülözhetetlen 
gyógyszereket és mikor esedékes a következő fe
lülvizsgálás.

Lelkiismeretfurdalását ne hagyja felülkerekedni, 
az ég világon semmi sem bizonyítja, hogy az elő
állt bajokért személy szerint hibás lenne. A mérték
letesség levélírónk által meghatározott formája ele
gendőnek látszik, többet a maga részéről nem is 
tehet, bízza a dolgot orvosaira. Egyre azonban 
nyomatékosan figyelmeztetem: feltétlenül jelezze 
állapota rosszabbodását a lányainak. Néma gyerek; 
nek az anyja sem érti a szavát, és mai rohanó 
világunkban mindenki el van foglalva a maga bajá- 
val-gondjával, így könnyen előfordulhat, hogy jó ' 
ravalónak nevezett gyerekei figyelmét is elkerüli 
apiuk állapotának fokozatos romlása. . ..

KUN SZABÓ Pa' 
pszichológus



A szakember válaszol

M e g é r k e z e t t  

a  k i s k u t y a . . .

A m ár em lítettek m ellett -  
az első „kutyás napok” bé
kessége szempontjából 
döntő fontosságú a lakásban 
ta rto tt jószág szobatiszta
sága.

lérkezett a várva várt 
3  nap. A kiválasztott 
ZS kutyus kéthónapos 

le tt és hazakerül új gazdájá
hoz. A megérkezés pillana
tában ajánlatos, hogy a la 
kásban tartandó  kiskutyát 
fekhely, az udvarban ta r ta n 
dót pedig kutyaház várja, 
evő- és ivóedény, és ne akkor 
tákoljuk össze a helyét. A ko
rábban használt kutyaházat 
ajánlatos fertőtleníteni, az 
új lakó beköltözése előtt. Ter
mészetesen a családban m ár 
megbeszélték, kié a kutyus, 
ki főz neki, ki viszi sétál
ni. Ez nagyon fontos!

Amikor a kiskutyát kivesz- 
szük az alomból, vigyünk ma
gunkkal egy darab rongyot, 
amely jól á tita tódo tt az is
m ert szaggal és otthon ezt a 
ruhadarabot tegyük a fek
helyre, hogy a kis jószág ne 
érezze m agát olyan egyedül. 
Ha első éjszaka a kutyus na
gyon sír, tegyünk a fekhelyé
re egy meleg vízzel te lt üve
get és egy órát. Ezek helyet
tesítik az anya és az alom tár
sak testmelegét és a szívük 
dobogását.

A tenyésztővel meg kell 
beszélni, hogyan táplálták  
eddig a kölyköt és -  legalább 
kezdetben -  igazodjunk a 
megszokott étrendhez. A két
hónapos kiskutya emésztő
rendszerét nem szabad tú lsá
gosan megterhelni, ezért 
négyszer-ötször ete&ük. Öt
hónapos kora után  elegendő 
a napi háromszori etetés, 
egyéves korban pedig át kell 
térni a napi kétszeri, illetve a 
kutya fajától függően az egy
szeri táplálásra.

Pontos, hogy m indennap 
azonos időben adjunk enni. 
A kutya húsevő állat, ami azt 

■ jelenti, hogy táplálékának 
alapanyaga a hús, de az é t
rendet úgy kell összeállíta
ni, hogy a szervezet szám ára 
feltétlenül szükséges és nél
külözhetetlen tápanyag kö
zül egyik se hiányozzon, és 
egymással kellő arányban le
gyenek. A fejlődésben levő 
állatnak 1 rész fehérje és 3 -4  
rész szénhidrát a megfelelő. 
Fehérje a la tt a lóhúst, m ar
hahúst, m arham ájat értsék, 
amelyek nyersen is adhatók.
A sertéshúst és mindenféle
helsőrészt, őrölt csirkefejet 
csak főzve ajánlatos adni. A 
baromfi üreges csontját tilos 
a kutyának adni, m ert a töb
bi csonttal ellentétben sze
rencsétlen esetben ez a belet 
ff. kilyukaszthatja. A szén
hidrát legyen zabpehely, 
ftzs, dara, tarhonya, egyéb 
tésztaféle, főzelék, 
zöldség, reszelt 
alma, körte.

nyers 
sárgarépa,

Ne feledjék: a kutya nem 
szemétgyűjtő! A különböző 
felvágott műanyag héja, a 
kemény szalonnabőr nem 
csak az embernek, de a ku
tyának is fogyaszthatatlan 
táplálék!

A kiskutya étele langyos 
legyen, pépes sűrűségű. E te
tés után, am ikor a tá la t elő
ször elhagyja, a m aradékot 
vegyék el azonnal, és az 
edényt el kell mosni, a követ
kező étkezésig. Friss víz 
azonban állandóan legyen a 
kutya közelében.

Az etetésen kívül a k isku
tyára nézve létfontosságúak 
a védőoltások és egy-két 
egészségügyi tanács b e ta rtá 
sa. A védőoltásokat az a láb
biak szerint kell végezni:

A szobatisztaságra a kö
lyökkutyát nem szigorral, 
hanem türelemmel kell tan í
tani. Az ürítési inger a kisku
tyánál ébredés u tán  (reggel) 
és evés után a legerősebb. 
Ekkor feltétlenül, de máskor 
is, amikor idegesen szaglá
szik, keresi a helyét, vigyük 
ki a közeli fűre, földre, és tü 
relmesen várjuk ki az ü rítést 
és akkor simogatások köze
pette dicsérjük meg alapo
san, és hagyjuk még néhány 
percig szabadon szaglászni! 
Ez azért fontos, m ert ha 
azonnal fölvinnénk a lakás
ba, a kutyus úgy gondolhat
ná, hogy: ha pisilek, irány a 
szoba, inkább szorítom egy 
kicsit, hogy tovább m arad
hassak kint. Mi pedig vár
hatjuk, mire elhatározza m a
gát!

Kor (hetekben)

Betegség 1. oltás II. oltás Megismételni

6 -8 10 10-12 14

Paravírus « » évenként

Szopornyica
(Staupe) »

egy-két
évenként

Májgyulladás
(Hepatitis) „

egy-két
évenként

Leptospirozis " " egy-két
évenként

Veszettség » évenként

A veszettség elleni védőol
tás kötelező, a kom binált 
SH L-vakcinát azonban Ju 
goszláviában nem gyártják. 
A jánlatos ezért A usztriából 
vagy Németországból behoz
ni a Candur P és a C andur 
SHL védőoltást, amelyek 
igazán jónak bizonyultak.

A giliszták elhajta tását 
feltétlenül végezzük el a vá
sárlást követő első napok
ban, ha ezt a tenyésztő m ár 
meg nem tette, Verpanil ne
vű orvossággal, a mellékelt 
használati utasítás figyelem- 
bevételével. Ha a későbbiek
ben mégis látnánk a széklet
ben cém aszerű fehér szála
kat, az eljárást meg kell 
ismételni. A kölyökkutya vi
tam inokkal való ellátását az 
állatorvossal beszéljék meg.

Ha ezeken a kezdeti nehéz
ségeken az új tulajdonos 
„fájdalom m entesen” átteszi 
magát, m ár sokkal közelebb 
áll ahhoz, hogy a kutya él
vezet forrása legyen, nem pe
dig nyűg.

MOLNÁR László 
nemzetközi 

kutyaküllembíró

Gyümölcsfa- és szőlőolt
ványokat árulok: Pintér 
Aurél. 24420 KANIZSA, 
Petőfi Sándor utca 35. Te
lefonszám: (024) 872-252.

Kettős hasznosítású kiscsirke kapha
tó (és előjegyezhető). Nagyobb meny- 
nyiséget díjmentesen házhoz szállí
tunk. SÓTI, 24420 KANIZSA, Boris 
Kidrié 33. Telefon: (024) 872-432.

A m éretkorlátozásról
ok horgász úgy véli, hogy a nemes halak 
méretkorlátozása, vagyis a legkisebb k i
fogható hal méretének meghatározása  

nem más, m int horgászkeserítő rendelkezés. 
Ezért nem is tartják be, hanem a méreten aluli 
halat is hazaviszik. Még inkább tapasztalható ez 
a rendeletszegés a gazdasági -  főleg a hálós -  
halászatban, pedig a halásznak a megélhetése 
függ attól, hogy holnapra is marad-e hal vi
zeinkben. .

A  m éretkorlátozással védett halfajok egyedei 
rendszerint két-négy éves korukban lesznek 
ivarérettek, vagyis szaporodóképesek. Más álla
toknál ilyenkor m ár a növekedés is majdnem  
befejeződik, és csak kism értékben fo lyta tód ik  
még rövidebb ideig. A halak csodálatos világá
ban azonban egészen más a helyzet. A  halak 
szinte életük utolsó napjáig növekszenek, ha 
nem is végig egyforma eréllyel.

A  méretkorlátozás alapgondolata és célja 
megvédeni a felnövő halat legalább addig, amíg 
egyszer szaporodhat, utódot hagyhat. Csak így 
lehet biztosítani a fa j fennmaradását, esetleg 
elszaporodását egy-egy vízben.

Mivel a horgászengedélyeken rendszerint 
nincs fe ltün tetve a méretkorlátozás és a mérés 
módja, érdemes ezt m egem líteni még a főidény  
előtt. A  legkisebb m éret azt jelenti, hogy az 
adott faj egyedei ekkora testhossznál érik el 
szaporodóképességüket. Ez halfajonként válto
zó: a dévérnél 20 cm, a pontynál és a csukánál 
30, a süllőnél 35, a kecsegénél 40, a harcsánál 
50, míg a tengerből felúszó vizánál 170 cm.

Régebben a halak teljes testhosszát m értük, 
vagyis a hal orrcsúcsától1 a farokúszó végéig; ma 
viszont -  nem zetközi megegyezés értelmében  -  
az úgynevezett standard testhosszat mérjük. 
A standard testhossz a hal orrcsúcsától a farok
úszó tövéig egyenes vonalban mért távolság. 
Maga a hártyás farokúszó tehát nem szám ít 
bele a  hal hosszába. Úgyis m ondhatjuk, hogy a 
hal farokrészén a húsos, pikkellyel borított rész
ig mérünk.

A véletlenül horogra akadt méreten aluli ha
lat óvatosan vegyük le a horogról és engedjük 
vissza. Ahol gyakran je len tkezik  az apróság, 
ott ne horgásszunk. Kár lenne sorra sebezni a 
konyhailag és horgászélmény szempontjából is 
még értéktelen apróságot. A z oktondi kis álla
tok viszont éhesek (mindig éhesek, m int a gyere
kek), és állandóan kapják a vízbe vete tt csalit; 
ezzel pedig bosszantják a horgászt. Mivel m i va
gyunk az értelmesebbek, az „okosabb enged" elv 
alapján változtassunk horgászhelyet, hagyjuk  
az apróságot békében, amíg túl nem növik a szá
m ukra meghatározott kifogható méretet, és éle
tükben legalább egyszer utódot hagynak. A ztán  
már kifoghatjuk őket, „m ehetnek” a tepsibe 
vagy a bográcsba; ha már ez a'sorsuk.

Pillanatnyilag tilos a süllő, kecsege és a ponty  
fogása. A  szolynáris naptár mára rossz, holnap
tól viszont kiváló kapókedvet jelez (jövő csütör
tök kivételével), de a délelőtti órákra.

G U E L M IN O  János

E



46 Vasárnapi fejtörő

A feladványoknak van még 
egy közös vonásuk, az történe
tesen, hogy mindkét állásban a 
bástyák a főszereplők, hiszen 
csodálatos önfeláldozásukkal 
kerítik be a sötét királyt. Mind
két állás követelménye: világos 
indul és négy lépésben mattot 
ad.

-  Hát ide hallgass, fiacskám! -  
mondja az orvos, és éles pillantást 
vet a betegre.

(A folytatás a rejtvényben.)

Kétbetűsek: AG, AZ, ER, RE, RT.

Hárombetűsek: AIR, ALI, GIS, 
KEL, LEP, MAR, NAV, NEG, PÓT,
RIF, RÓL, SOS, TEA, ZET.

Négybetűsek: ANTI, ELEM,
ETET, EVET, ITAL, IVÁS, KRIO, Sl- 
ZÖ, TART, TELE, TÉKA, ZAKÓ, ZE
NE. ZENE.

Ötbetűsek: ASZAT, ATTÓL, BÉ
REL, BÖLCS, BRIÓS, DERÍT, 
ELIOT, GELEI, GRAIN, LAKOS, LA- 
VAL, LEZÁR, LINCS, LOKÁL, MA
RÓT, MECCS, MÉRÉS, PETIT, RE
CÉS, REPES, RETEK, SAGAN, SA- f  
VAS, SÍKOS, TAKAR, TAPOS, TA
VAS, TEJES, TELEK, TERIT,TÖL- 
TÓ, TRIZSW, VATTA, VONAT.

Hatbetűsek: SZELES, VELEMI.

Hétbetűsek: AZONNAL, EL
VÁLSZ, KIRAKAT, TAKAROS.

Nyolcbetűsek: CSELEKVÉS, EL
ERESZT, MEGISMER, SORAKO
ZÓ.

Kilencbetűsek: IRREDENTA, LE
VELEZIK.

Tízbetűsek: ASSZONYTÓL, FE
KETEKÁVÉ, MARKOLÓGÉP.

M a tt 4 lépésben

Két feladványunk érdekessé
ge, hogy mindkettő közös mű. 
Az elsőt Pocstarjov és Fokin, a 
másodikat Kuznyecov és Ma- 
rangyuk készítette. A feladvá
nyok I., illetve II. díjat kaptak a 
„64” című folyóirat 1982. évi 
versenyén.
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REPÜL A KARIKA

I. rész

3 .

-A m in t látjátok, ezt a gum ikarikát egyszerűen bal 
m utató- és középujjam ra tettem . Ha ujjaim at behajlí
tom, a karika gyűrűs- és kisujjam ra ugrik át.

BEMUTATÁS: A gumikarika bal mutató- és közép- 
ujjamon van. Jobb mutatóujjamat szintén a karikába 
dugom és a karikát kezeim között megfeszítve muta
tom, hogy a karikában semmilyen csalás nincs. (X. áb
ra). Eközben jobb kezemet a megfeszített gumival bal 
kezem fölött és mögött félkör alakban mozgatom.

Amikor jobb kezem bal kezem alatt van -  mint az 1. 
ábrán -  akkor bal kezem ujjait gyorsan behajlítom úgy, 
hogy mind a négy ujjam hegye a karikába kerüljön. A 
gumikarikát aztán jobb kezemmel elengedem (2 . ábra). 
Az egész művelet alatt bal kezem feje a nézők felé 
mutat, ezért ők a karikát ujjaim hegyén nem látják. 
Különben is ezt a fogást olyan gyorsan és pontosan kell 
csinálni, hogy a nézők semmit se vehessenek észre. 
Számukra a gumikarika továbbra is mutató- és közép- 
ujjamon van, csak közben ujjaimat behajlítottam (3. 
ábra).

Ha bal kezem ujjait hirteleii kinyújtom, a gumikari
ka gyűrűs- és kisujjamra ugrik át (4. ábra).

Helyezzük el az alábbi szavakat, 
betűcsoportokat -  öt kivételével -  az 
ábrában. Egy szót (TELÉR) köny- 
nyítésül előre megadtunk. Az öt 
megmaradt szóból az alábbi vicc 
poénját állíthatjuk össze:

Az anya elviszi a fiát a pszichiá
terhez.

-  Doktor úr, baj van a fiammal. Azt 
képzeli, hogy Gina Lollobrigida a fe
lesége.
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Ebben a keresztrejtvényben Johann Sebastian Bach néhány művének címét rejtettük el Megfej- 
tésul ezeket kell beküldeni. ' 1

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES SOROK:

1- Bach két művének címe
14. A hadműveleti terület és a hátország határ

vonala
15. Indulatának szabad folyást enged 
'6. Az einsteinium vegyjele
17. Lesve leolvas
18. Város Lengyelországban
19. Körülbelül
20. A népfelszabadító harc szerbhorvát 

rövidítése
22. ... Novak amerikai színésznő
23. Folyó Romániában
24. A görög ábécé betűje
25. Aminek az éle jól vág 
27- Folyamatosan tele lesz
oq' T3be lűzöh cérnával egymáshoz erősít 
29. Rántás nélkül, sütőben készített sűrű 

babfőzelék
3° ' Többfajta állat lábának végét borító szaru

képződményt 
21- Száját többször szélesre nyitja
42. Fás növény törzséből kinőtt erősebb hajtáson
43. ... Monteno jugoszláv táncdalénekes
44. A régihez, elmaradotthoz ragaszkodó
45. A hasüreg bal felső részében levő szerv
46. Kötőszó
37- ■.. kánság, történelmi terület az Üzbég S2SZK- 

. bán

38. Darvas Péter
39. Kiszedett szöveg nyers nyomdai levonata
41. Kötőszó tiltó mondatok kapcsolására
42. Futár, hírvivő
43. Kis füzet (az utolsó kockában kettős 

mássalhangzó)
44. Szalai Róbert
45. Erős illatú konyhakerti növény
47. A .. . ,  a török hódoltság korában az országnak

a török birodalommal határos széle
48. ízletes, jóízű
49. Felület, terület
50. I. István király unokatestvére
51. Z-vel a végén tulajdonává tesz valamit
52. Trükk, szerbhorvátul
53. Ilyen alkohol a faszesz
55. Angol államférfi, a II. világháború alatt

külügyminiszter
56. Vissza: nőnemű felnőttek
57. Heves (é. h.)
58. Szilárd test vékony széle
60. Ilyen
61. Rangjelző
62. Mosdó, franciául
63. ... van valamiben, helyes állásfoglalása van
65. Engem, latinul
66. Hangos szóval mond
67. Valakinek az életfelfogását meghatározó elvek

FÜGGŐLEGES SOROK:

1. Ábrák, szövegek másolására való gép
2.Területmértékegység
3. Határozórag
4. Esztendők

5. Puha testű ragadozó tengeri állat
6. Nemzetség, család, névelővel
7. Ragadozó madár
8. Svédország és Luxemburg nemzetközi 

autójelzése
9. Történelmi korral kapcsolatost

10. Birkózás
11. Nobel-díjas amerikai rákkutató
12. Idegen női név
13. Nóta egynemű betűi
14. Bach két művének cime
18. Lel
19. Az egyik végtagod 
21. Titokban betesz
23. Nemzedékváltakozás
24. ... Tibor a magyar kenuzás kiemelkedő 

egyénisége
26. Különböző Kelet-ázsiai országok váltópénze
27. Dravida nyelvű, barna bőrű nép
28. Késik
30. Szálakat ujjai közt sodorgat
31. A természet megújulásának a telet követő 

évszaka (az utolsó kockában kettős mással
hangzó)

33. Aludttejszerú tejtermék
34. Milyen céllal, miért?
36. Dorgálva, vitázva beszél
37. Szálloda
39. Nagygazda
40. A Szovjetunióban élő finnugor nyelvű nép
41. .. . ,  forradalmam — Váci Mihály versének címe
42. Német matematikus
44. ... magát, szedelőzködik
46. Ebből az irányból
47. Matat
48. ízérzete
50. Előtte menve irányít haladásában
53. Alain Delon filmjéne címe
54. Fennsík
57. Más növényekre kapaszkodó növény
58. Tűzzel elemészt
59. Kerek szám
62. Előtagként az életfolyamatokkal kapcsolatost 

jelent
63. Schütz ... magyar színésznő
64. ... Gyerzelez útja -  Ivó Andrió novellájának 

címe
66. Keleti Sándor
67. Véredény
68. .. .-ti kínai császár

K. Gy.

A megfejtők közül könyvjutalomban ré
szesül:
SZÁRICS Rozália, 24 000 Subotica, Újvi
dék u. 18.

A z előző számban közö lt rejtvények megfej
tése:

P LU SZ E G Y VICC: -  Nem, csak ágtól és asz
falttól.
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Számítógép-programozási tanfolyam kezdőknek (X.)

S o r b a r a k á s

yakran merül fel igény arra is, hogy az adatokat 
átrendezzük. Például növekvő sorrendben nyom
tassuk ki a hónap hőmérsékleteit, (gy megtud

juk, hogy a hónap hányadik napja volt a leghidegebb, me
lyik az ennél melegebb nap stb.

Ugyanez az algoritmus választ adhat arra a kérdésre 
is, hogy egy osztályban milyen a tanulmányi eredmény, 
ki tanul jobban.

Több módon is elvégezhetjük a sorbarakást (szortí
rozást). Mivel ezúttal nem célunk egy gyorsan dolgozó 
algoritmus megtalálása, egy egyszerű, érthető megol
dási eljárást adunk.

Vegyünk négy számot:
8, 3, -7 , 5
Hasonlítsuk össze az első számot az utána levővel 

(nem véletlen, Hogy nem azt írtuk, hogy a másodikkal!), 
ha megfelel a sorrend, vagyis az első kisebb a követke
zőnél, akkor megyünk tovább, ha nem, akkor felcserél
jük a két számot. Felcserélve a számokat a sorrend: ,

3, 8, -7 , 5
Ezek után vegyük újból az első számot, hasonlítsuk 

össze a következő adattal. Esetünkben a 3 és a -7  helyet 
cserél, így 

-7 , 3, 8, 5
a sorrend. Legvégül az első számot hasonlítsuk össze a 
következővel, az 5-tel. Mivel nem kell cserélnünk, a sor
rend marad.

Foglaljuk össze az eddigieket. Az első adatot rögzítve 
sorban összehasonlítottuk vele az értékeket a második 
számtól az utolsóig, ciklusutasítást használva. Két dolog 
is feltűnik: az adatok közül a legkisebb kikerült gz első 
heiyre, viszont az 5 és 8 még mindig nincs jóshelyen.

Mivel az ilyen cserélgetésnél a legkisebb szám kötele
zően a helyére kerül, ezért a továbbiakban ezzel a szám
mal már nem kell foglalkoznunk, így most a második 
számot vesszük, s ezzel hasonlítjuk össze a következőt.

Figyeljék meg, hogy az első lépés és a most tárgyalt 
között nincs különbség. Ettől kezdve ismétlődik a folyamat, 
mindig égyel jobbra tolódva, egészen az utolsó előtti 
számig. Azért az utolsó előtti számig, mert csak ezt a szá
mot lehet még összehasonlítani az utolsóval.

Ciklusok egymásba ágyazása
Észrevették, hogy két ciklusunk van. Az egyik ciklus 

lassabban „megy", ez a külső ciklus. Ebben az elsőtől 
kezdve az utolsó előtti számig a gyorsabban „futó" ciklus 
alkalmazásával összehasonlítjuk a számot a következő 
értéktől az utolsóig. Nézzék meg az 1. ábrán levő folya
matábrát.

Figyeljék meg, hogy a két ciklusnak külön kezdetet raj
zoltunk, viszont mindkét hurok ugyanabban a pontban 
ér véget. Ezzel szemléletessé tettük azt a tényt, hogy a 
belső ciklus végigszalad az összes értéken, csak ezután 
növelődik a külső ciklusváltozó értéke.

Az igen ágon levő cserénél egy segédváltozót hasz
náltunk, nehogy elvesszen a cseréknél bármelyik szám is. 
Az olvasóra bízzuk, hogy teszt írozással eldöntse, valóban 
feltételnül szükséges-e a segédváltozó használata. ,

Programunk Basic nyelven a következő:
3 RÉM SORBARAKÁS 
5 RÉM AZ ADATOK BEOLVASÁSA 

10 DIM A(31)
20 INPUT „AZ ADATOK SZÁMA=” ; N 
30 FÓR 1 = 1 TO N 
40 INPUT „ADAT” ; A(l)
50 NEXT I
60 RÉM SORBARENDEZÉS 
70 FÓR 1 =  1 TO N-1
80 FÓR J = l + 1 TO N
90 IF A (l)>A(J) THEN LET P=A(I): LET A(I)=A(J): 

LET A(J)=P 
100 NEXT J
110 NEXT I
120 RÉM NYOMTATÁS 
130 FÓR 1 = 1 TO N 
140 PRINT „ADAT="; A(l)
150 NEXT I 
160 STOP

Új utasítási használtunk programunkban, ez a RÉM 
(remark), ami megjegyzést jelent. A program érthetősége 
és áttekinthetősége miatt megjegyzéseket fűzhetünk 
a listába. Ezt az utasítást természetesen a gép nem 
hajtja végre, tehát csak listakéréssel olvasható le.

Másik újdonság az, hogy egy sorban több utasítás is 
lehet, csak mindig legyen köztük : (kettőspont). A 90-es 
sorban láthatunk erre példát. Egy utasítás folytatódhat 
a következő sorba, mivel előtte nincs sorszám, ez ter
mészetesen még ugyanahhoz az utasításhoz tartozik.

Az értékeket valóban növekvő sorrendben nyomtatja 
ki a program, csakogy most nem tudjuk, hogy az elsőként 
kinyomtatott leghidegebb nap hányadik volt a hónap fo
lyamán. A sorbarakás előtt a vektorban az adat sorszáma 
egyben a dátumot is jelölte, viszont a sorbarakásnál el
veszítettük a cserékkel ezt az információt. Tehát az ada
tokkal párhuzamosan szükséges a dátumot is tárol
nunk. Erre egy másik vektort használunk. Jelöljük ezt 
D-vel. Mielőtt elrendeznénk a sorbarakást, feltöltjük a D 
vektort a dátumokkal. Az értékek cseréjével a cserét a D 
vektoron is végrehajtjuk. Nézzük meg a 2. ábrán levő 
folyamatábrát!

Párhuzamosan a beolvasással feltöltöttük a D(l) vektort, 
de természetesen ezt külön is elvégezhettük volna.

A Basic program a következőö 
3 RÉM SORBARAKÁS DÁTUMKIIRÁSSAL 
5 RÉM AZ ADATOK BEOLVASÁSA

10 DIM A(31):DIM D(31)
20 INPUT „AZ ADATOK SZÁMA = "; N 
30 FÓR 1 = 1 TO N
40 INPUT „ADAT="; A(l): LET D(l) = l 
50 NEXT I 

60 RÉM SORBARENDEZÉS 
70 FÓR 1 =  1 TO N-1 
80 FÓR J =  l +  1 TO N
90 IF A(I)>A(J) THEN LET P=A(I): LET A(I) = A(J); 

LETA(J)=P: LET S=D(I): LET D(I)=D(J): LET D(J)=S 
100 NEXT J 
110 NEXT I
120 RÉM NYOMTATÁS 
130 FÓR 1 =  1 TO N
140 PRINT „DÁTUM=” ; D(l); „ A D A T A ( l )
150 NEXT I 
160 STOP

Ennek a programnak a segítségével már növekvő sor" 
rendben kaptuk meg a hőmérsékletet, mindegyik érték 
előtt feltüntetve azt a dátumot is, amikor a mérést elvé
geztük.

JEGES Zoltán magiszter és 
MATIJEVICS István magiszter

(Folytatjuk)



És most nevessünk! 49

Az utóbbi időben sokan piro
sodunk. Jó lenne pontosan tudni, 
hogy hányán pirosodnak azért, mert 
eszmeileg fejlődtek és hányán azért, 
mert szégyenük magukat!

E g y  tömbház ötödik
rfm W eS teÍn fiJ J n )

i M
Mit mond?
Még nem tudja.

Hallottam egy viccet
A férj jó k ed v ű en  ér haza. A felesége 

rá tám ad.
-  H ol voltál?!

-M e c c se n  és l : 0-ra győzött a c sa 
patom !

-  Azt hiszed , m egete ted  velem , hogy 
egyetlen  gó lé rt ilyen  sokáig  ta r to tt  a 
m érkőzés?!

Horváth Irén, P alics
A buszban  egy idős asszony és egy  

f ia ta l  lány  ül egym ás m ellett. A  tin i  
rá gógum it rág. A m iko r  leszá llnak, 
a n én i m egjegyzi:

-  Köszönöm , hogy egész ú ton  beszél
tél ho zzá m , de sa jnos nem  érte ttem  sem 
m it, m ert nagyo tha lló  vagyok.

Szekeres K atalin , Z enta

A z  idős m u nkaveze tő  fejcsóválva 
^ézi az új fiú t, és am iko r m ár nem  
bírja tovább , m egjegyzi:

-  L assú  vagy, lassan  m ozogsz. V ajon 
m egy-e nálad  bárm i is gyorsan?

-  Persze, gyorsan  elfáradok!
K ovács A ttila , F eketetó

I. felvonás
Férj: Ida, menj át a szomszédékhoz, és mondd

meg nekik, hogy tegyék be a füldugót! 
Feleség: Miért?
Férj: Tüsszenteni fogok!

II. felvonás
Feleség: Imre, nézz ki az ablakon!
Férj: Miért?
Feleség: Esik!
Férj: Azt anélkül is tudom, hogy kinéznék,

éppen most olvasok az életszínvonalról.

III. felvonás
Feleség: Imre, mondom, hogy nézz ki az ablakon! 
Férj: Nem akarok!
Feleség: Miért?
Férj: Rosszak a kilátások!

IV. felvonás
Feleség: Imre, ugyan nézz ki az ablakon!
Férj: Miért?
Feleség: Esik!
Férj: Aha . . . ,  biztos a Hajós, a tizedikről, ki

dobta a feleségét!
(a függöny szétesik)

VARGA Géza

Mi lesz a jövő 
évezredben?

A tudósok szerin t a  c iv ilizá lt em ber leg
fe ljeb b  n a p i 35 percet dolgozik  ....

V an egy g ya n ú m , m in th a  m á r  2000-ret 
im á n k  im it t - a m o t t . . .

A jövő  évezredben egész sor új anyag je
len ik  m e g . . .

Én a társu lt m unka ön igazgatási előad ó
já tó l m a reggel is egy egész köteg új anya
got kaptam !

A jö vő  évezred  öltözködésében a m ű a n ya g  
teljesen k is zo r ítja  a  term észetes a n ya g o ka t.

Hol va g yo k  én m á r  ettől! N á la m  a  m ű a n ya g  
m á r a kolbászom ból is k iszo ríto tta  a  term é
szetes a n ya g o ka t!

A jövő  évezredben a g igan tik u s ip arte le
pek nem a földön és nem  a föld alatt, ha
nem  a v ilágű rb en  épülnek.

No h iszen !. . .
Legnagyobb gyárainkat m i m ár m ásfél 

évtized e -  a fe llegek ben  ép ítjük  . . .
P IN T É R  Lajos

-  Jól csőbe húzott bennünket, azt mondta, 
. disznó pornót fogunk látni!

CAKK

-  Iskolapadban a küldöttek.
-  Alakul!
-  ? ? ?
-  Ha elpaccolt dologra adják le a 

voksot -  térgyepülni fognak a sarok
ban.

CIKK

-  Tavaly egy tűz volt Martonoson.
-  Ezért bezzeg nem érdemes tűz

oltót tartani.
-  ? ? ? .
-  Behozhatták volna eloltani Sza

badkára.
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Attila és Angéla
n \  ne /A \

L r v i  iát

negyedikes Angit „úgy szed
tük fe l” az utcán, épp isko
lába indult. Kétkedve, hitet

lenkedve fordult felénk napbarnított, 
gömbölyű arcával. '

A hatodikos Atit, a nyurga nagyfiút 
(máris a jegenyékkel vetekszik, oly 
magas és sudár gyerek) meg kellett 
várni. Mindketten a moravicai Idős 
Kovács Gyula Általános Iskola ta
nulói, s rovatunk régi ismerősei, hi
szen rendszeresen jelentkeznek rejt
vénymegfejtéseikkel.

Attila
-  Ahogy megtanultam a betűve

tést, anyu rábeszélt a keresztrejt
vényfejtésre. Lánykorában ő is szor
galmas levelezője és olvasója volt a 
rovatnak. Az első próbálkozások si
kerültek, s hát így kezdődött az 
egész. A keresztrejtvényfejtés 
nemcsak szórakozás, tanulni is lehet 
belőle. Sok városnévvei itt találko
zom először, azután előveszem a 
térképet, és csupa kíváncsiságból 
megkeresem. Országokkal, váro
sokkal ismerkedem így meg.

Ati kitűnő tanuló, de ahogy mond
ja, nem szeret tanulni. Elég, ha az 
órán odafigyel. A matekot azért na
gyon kedveli. Az iskola komputer
csoportjának is tagja, s vágya, hogy 
neki is legyen egy ilyen „okos kis 
gépe” . Egyelőre csak az árát tudja, 
hogy hatmillió, illetve négyszáz már
ka, azaz, hogy nem „sok” pénz, csak 
takarékoskodni kell. De aztán lehig
gad, s kissé csalódottan hozzáfűzi.

-  Persze, hogy van megtakarított 
pénzem, csak nem annyi! Sajnos.

Ati nem dicsekvő természetű, pe
dig lehetne, hiszen dolgos gyerek, s 
ez nem is akármilyen érdem. Negye
dikes kora óta, ha csak teheti, de a 
nyári szünidőben okvetlenül dolgoz
ni megy a helyi szövetkezet birtoká
ra. Mindent vállal, amit elbír, még 
a nyári kánikulát is, hiszen megéri, 
tavaly például két hét alatt kilenc 
„szürkét” (kilencezer dinárt) kere
sett. Ruhára, tornacipőre költötte, s 
csak a maradékból vett édességet, 
mert ugye, azt is megkívánja az em
ber. Kedvenc időtöltése az olvasás. 
Édesanyja szerint falja a könyveket, 
hetente kettőt-hármat is kölcsönvesz 
a könyvtárból. A  tudományos-fan
tasztikus regényeket, az izgalmas 
útleírásokat szinte le sem tudja ten
ni, egy szuszra „megemészti” őket. 
Na igen, és a vadnyugat rejtélyei, ka
landos vidékei, csodás alakjai is el
bűvölik. Néha olyannyira, hogy az

-  A moravicai Kovács testvérpárról

ökölcsapások, a birkózás néhány 
fortélyát el is sajátította, aztán ahogy 
alkalom adódik rá, ki is próbálja. Hi
szen verekedni is kell olykor-olykor, 
elkerülhetetlen a buli, ha a felsősök 
heccelődnek. Nem, azért Ati nem 
olyan kötözködő fenegyerek, mint 
ahogy gondolnátok. Csak épp a si- 
hederségnek is vannak „íratlan sza
bályai” , amit illik betartani, ha nem 
pipogya az ember. Ati nem pipigya, s 
Ati siheder. Olyan lámpalázas, szűk
szavú, csodaszép szemű siheder, 
aki kalandokról álmodozik, s valami 
nagy-nagy tettekről. Ezért akar pél
dául nyomozó lenni. Igaz, néha azt is 
csinálja, amikor apjával vadászni 
megy, s az ottani élmények, izgal
mak aztán kárpótolják mindenért. 
Télen például, amikor az a lábszárig 
érő hó esett, meg amikor az a kutya 
hideg idő volt, szánkóval mentek 
vadetetésre. A szántalp eltört, s gya
log kellett megtenni az utat az erdőig 
a nehéz zsákokkal, meg szénabá

lákkal. Ati sem húzhatta ki magát, s 
bizony csörgött róla a verejték, amíg 
célhoz nem értek. De szép és izgal
mas volt. Aki pedig nem hiszi, járjon 
utána!

Angéla
Abban hasonlít bátyjához, hogy ő 

is szereti a matematikát, és a pénzt. 
Egyelőre azonban csak ezerkilenc- 
száznegyven dinárja van -  a húsvéti 
nyuszi sem akarta megtoldani saj
nos az'összeget -  amelyet nyaralás
ra tartogat.

-  Még nem voltam tengeren, de 
sokat hallottam róla, s az idén (szü
leim báris megígérték), ha minden 
jól megy, Orebicre megyek az isko
lával. De várom már! Azt mondják, 
csodaszép. Nagyon kék. Meg sós. 
Úszni már tudok, az itteni meden
cében tanított meg Ati. Hát persze,

ha minden jól m eg y ... Jeles leszek. 
Az a szerb, na meg a magyar is vala
hogy nem megy. Mindig fogalmazni 
kell! De a cirillbetűs tollbamondá
somra csillagos ötöst kaptam! Tanul
ni, fújj! Csak ülni, ülni bent a szo
bában, amikor kint süt a nap és lehet 
jókat játszani. Tegnap leestem a fá
ról, s egy kicsit fáj a lábam. Á, ugyan, 
nem fészket kerestem, csak hintáz
ni akartam. Hogy miket szeretek já t
szani? Kiütősdit, kiscsirkéket, színe
zést, v irágozást... Nem tudod, mi 
az?! Hát ezt csak akkor játszhatjuk, 
ha sokan vagyunk. Kiválasztunk egy 
angyalt és egy ördögöt, a többiek pe
dig virágneveket választanak ma
guknak. Aztán keres az angyal, 
mondjuk tulipánt, ha van közöttünk, 
akkor annak oda kell mennie, ha 
nincs, akkor az ördög szó lít... Az 
győz, amelyiknek több virágja van. 
Hát persze hogy lehet csalni is.

Angi maga is szereti a virágo
kat. M eg... Hát felsorolni is nehéz. 
Először is a kutyákat. Van egy öthó
napos Dingó nevű vadászkutyája, 
amelyet mindennap megsétáltat, de 
kap majd még egyet, amelyet Agá
nak fog keresztelni. A hasznos, ege- 
résző macskákat. A teheneket és 
birkákat. Aztán a lovakat.

-  De nem ülök ám fel rájuk! Nem 
én! Egyszer leestem. Tyű, mekkorát 
estem! A betonra. A kakasokat pedig 
azért nem szeretem, mert egyszer 
az egyik nekem jött, majdnem ki
csípte a szemem. Lett is belőle pap
rikás. Apu rögtön hozzávágta a bal
tát.

A tyúkokat azonban szereti Angi. 
mert tojást tojnak, amelyet ha cukor
ral kikever az em ber... Hmmm. De , 
finom is tud az lenni! Na meg persz® 
a torta. Ha krémet kell keverni, Angi 
szívesen segít, mert azt néha meg is 
kell kóstolni, sőt muszáj, hisz le kell 
ellenőrizni, hogy elolvadt-e benne a 
cukor például. Hogy annak mílyen 
íze van! Ha netalán nem tudnátok, 
próbáljátok ki ti is, üzeni Angi.

Azt mondják, az igazi testvérek jó- 
ban-rosszban együtt vannak. Angi 
és Ati is .egy ilyen testvérpár. Ha kell. 
veszekednek, a bölcsek szerint ez is 
a szeretet jele (s Angi nagyon kardos 
tud lenni ilyenkor, nem hagyja ma
gát), de persze annál édesebb ké
sőbb a kibékülés -  főleg, ha egy cso
ki a tét!

KREKITY Olga
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így emlékszik a 
téli korcsolyatan
folyamra Bódity 
Hajnalka palicsi 
óvodás. (Óvónő: 
Salgó Magdolna)

PALYAKOZELBE
ÉVA, Becséről: „Nyolcadikos vagyok. Pályát választottam: a fémipari szakmák érdekelnek. 

Mint lánynak, milyen esélyeim vannak?”
A becsei Momčilo Šaranović Szakirányú Középiskola fémipari szakmákra is képez ki diákokat lá

nyokat is. Nyolcadik után, tehát őszre beiratkozhatsz ebbe az iskolába a lakatos vagy eszterqálvos 
szakra. Magyar nyelvű tagozatuk is lesz, valószínűleg tíz-tizenkét tantárggyal.

GYÖNGYI, Martonosról: „Fodrász szeretnék lenni. Hallottam, hogy a szabadkai Lazar Ne- 
šić középiskolában kitanulhatom ezt a szakmát. Nyitnak-e majd az őszre is ilyen tagozatot?”

Sajnos nem. A fodrászszakma ebben az iskolában újdonság volt, és csakis kísérleti jelleqqel bírt. 
Őszre már nem nyitnak ilyen tagozatot.

EGY TIZEDIKES Újvidékről: „Milyen iskolát kell befejeznem, hogy fogtechnikus lehes
sek?”

Fogtechnikusokat városodban, az Április 7-e Egészségügyi Szakközépiskola képez ki (Vojvode 
Knićanina 1., telefon : 622-229, vagy 622-241). Beiratkozni csakis az elvégzett 10. osztály után le
het. Előnyben főleg a kitűnő tanulók vannak, s azok, akik fizikából, kémiából és biolóqiából 
helyezéseket értek el versenyeken.

ANGÉLA, Szabadkáról: „Vegyésztechnikus szeretnék lenni. Hol van ilyen iskola Szabad
kán, s a nyolcadik után lehet-e mindjárt beiratkozni? Hány évig kell iskolába járni'» Milyen ki
látások vannak az elhelyezkedésre?”

Szabadkán a Lazar Nešić Vegyésztechnikai Középiskolában (Maksim Gorkij utca 53., telefon- 
25-925) tanulhatod ki ezt a szakmát, de beiratkozni csakis a tizedik osztály elvégzése után tudsz 
Két év után kapod meg a vegyésztechnikusi képesítést. Az elhelyezkedési lehetőségek adottak 
amennyiben a Nitrogénművek elkészülnek, ugyanis ott igényelnek nagyobb számú vegyésztech
nikust majd.

Várjuk leveleiteket. A borítékra írjátok rá: Pályaközeiben.

Vízszintes sorok: 1 . Ahol 
emberek árulnak, de vásárolnak 
is, 2. Mindent megrág, 3. Női 
név, 4. Ezt csinálja a malomban 
a malmos, 5. Amit legszíveseb
ben nézünk a televízióban, 6. 
Férfinév, 7. Női név, 8. Gabona
fajta, 9. Erdei, de mezei, sőt há
ziállat is lehet, 10 Folyó, 11. Tör
ténelmi korszak, 12. Prémjéért 
vadásszák.

Függőleges I.: Magyar költő.

Simonyi P. Melinda, Palics

c LEVELESLÁDA
c

Krizsán Mónika és Hajnalka, Lengyel Mónika és Tímea, Ada
* Siha Gyöngyike és Viola, Bajtai Kornél és Krisztián, Ábra- 
hám Anikó, Bácsszőlős • Rákos Csaba, Varga Róbert, Kocsis 
Károly és Erika, Becse • Farkas Lajos, Farkas Marianna, Csúza
• Csonka Laura, Dér Melinda, Dér Adriana, Kőműves Zsolt és 
Attila, Csantavér .  Sugár Melinda, Diósi Tivadar, Doroszló • 
Bácsi Zádor és Róbert, Csete Csaba és Sára, Pusztai János, Fe- 
ketics .  Farkas Baráti Hajnalka, Felsőhegy • Dobróka Krisztián, 
Varga Pólyák Szilvia, Németh András, Gunaras • Víg Ervin, It- 
tabé .  Hegedűs Gabriella, Vass Andrea, Kula • Pesti Melinda 
es Csaba, Kovács Péter, Medgyesi Ágnes, Kanizsa • Szűcs 
Gyula, Utasi Mónika, Kishegyes • Sísa Károly és István, Marto-

.  Csikós Szilvia, Hallai Rebeka, Muzslya • Deák Ildikó, 
Mohol .  Bagi Szilveszter, Kovács Attila és Angéla, Moravica •’ 

dúc Sándor, Magyarcsernye • Vincer Mónika, Nagyfény •

Törköly Csilla, Pádé • Sztojsity Carmen, Majláth Magdika, 
Pacsér .  Pecze Anna, Rákos Melinda, Ilona és Ottó, Szabó Atti
la, Péterréve •  Fejős István, Palics • Sebestyén Hilda, Székely- 
keve • Pivárcsisk Attila és Zoli, Csóvity Zlatko és Kornélia, 
Rácz Csaba, Farkas Igor, Berényi Angéla, Zsiga Éva, Szűcs Gi
ziké, Gedovics István és Szaniszló, György Szandra, Jenei Irma, 
György Adrián, Sebők Attila, Dobó Szabina, Palotás Igor, Ro- 
land és Norbert, Zahariás Éva, Tóth Hajnalka, Szabadka • Szó- 
rádi Lídia és Elvira, Szilágyi • Kocsis Zsolt és Lénárd, Kancsár 
Erzsébet, Topolya • Szakái István és Mihály, Tóba Bata Andrea, 
Farkas Bianca, Višnjevac • Szép Éva, Szép János, Szép Má
tyás, Verbica. Bejegyeztem nevetek mellé a megfejtéseket:

1.

2.

3.
4.
5.
6 .

7.
8 .

Ibolya

A múlt heti szám helyes megfejtései: 
Oszloprejtvény: TAVASZI NAPSÜTÉS 
így is -  úgy is: RÓZSA

Könyvjutalamt kap:
PESTI Csaba, Kanizsa 
TÖRKÖLY Csilla, Pádé 
SZÓRÁDI Lídia, Szilágyi

Vízszintes sorok: 1. Vízi köz 
lekedési eszköz, 2. Dédapa ap 
ja, 3. Fejünkön hordjuk, 4. Nő 
név, 5. Táplálkozik, 6. Síneker 
haladó közlekedési eszköz, 7 
Kert, de nem virágokkal van tele 
8. Szívesen hallgatjuk.

Függőleges I.: Fekete Istvár 
egyik regényének címe.

Ábel Kinga, Kanizsa



! ______________________________

2000 küszöbén.
Szabadka szépet álmodik(3.)

z energia jelenti a szabad
kai ipar fejlesztési prog
ram jainak legnagyobb 

gondját. Amolyan A chilles-sarka 
ez az iparfejlesztésnek. Ezért kell 
az elkövetkező időszakban az any- 
nyira szükséges energia b iztosítá
sa érdekében komoly erőfeszítése
ket tennünk  (a gazdasági és ház
ta rtási fogyasztás vonatkozásá
ban egyaránt).

-  Sándorban felépül a villany
áram ot és hőenergiát szolgáltató 
erőmű,

-  a N itrogénm ű és a Távfűtő 
Művek közötti gázvezeték lefek
tetésével biztosítjuk a gazdaság 
és a lakosság gázzal való e llá tá 
sát,

-  A Távfűtő Művek a pakuráró l 
fokozatosan gázüzem elésre tér át, 
növelve ezzel kapacitását és csök
kentve a hőenergia egységenkénti 
árát,

-  az energiával való ellátás fo
lyam atába bekapcsolódik az évi 
5000 tonna teljesítm ényű, H ajdú
járáson épülő, b rike tte t gyártó 
üzem is,

-  serkenteni fogjuk a biom asz- 
szából, a nap- és szélenergia fel- 
használása révén, a term álvízből 
és másodlagos nyersanyagokból 
nyerhető energia felhasználását 
is.

Az elkövetkező időszakban a 
szabadkai ipart is elárasztja majd 
a m ikroelektronika, ami -  tőlünk 
függően -  vagy áldást vagy átkot 
hoz. Itt ugyanis m ár nem egysze
rűen csak új technológiáról van 
szó, hanem  új ipari forradalom ról, 
annak m inden szociális és ku l
tu rális következményével együtt. 
A m ikroelektronika nemcsak az 
ipar jellegét és tevékenységi körét 
változtatta  meg, hanem  beépítette 
a gépekbe és rendszerekbe „az 
észt és az izm okat is”, m egváltoz
ta tva  ezzel a fejlődés jellegét és 
irányát.

Bennünket itt főképpen a mik
roelektronikának az ipar fejlődé
sére gyakorolt hatása érdekel. íme 
hát az előrelátható változások rö
vid összefoglalója:

Számítógépek, 
robotok

1. A termelési folyamatokon be
lül sor kerül a term elés és a terve
zés szám ítógépek segítségével tö r
ténő in tegrálására (az ún. CAM és 
CAD technológia) és az összehan
golt, folyamatos termelési vonalak 
autom atikus irányítására.

2. Radikális változások követ
keznek be a termelő m unkaszer- 

. vezetek szervezettségében, s tra 
tégiájában és struk tú rájában . A 
m ikroelektronika szerepe az elkö
vetkező évtizedekben rendkívüli 
módon megnő, ha tásá t a term elés
től az ügyvitelig, a tervezéstől a 
p iackutatásig  m indenütt érezzük 
majd, különösen a termelési folya
m atok irányításának autom atizá-

lasa, illetve a vezetői es igazgatói 
döntések meghozatala terén.

3. A term elési cikluson belül 
csökken a m űveletek száma, hisz 
a m echanikus alkatrészeket nagy 
integritású elektronikus a lk a tré 
szek váltják fel, így aztán a szere
lést végző nagy gyárak helyett ki
sebb, de rugalm asabb és hatéko
nyabb üzemekre lesz szükségünk.

4. Az autom atizálás és a robo
tok alkalm azása következtében 
csökken a term elésben a szakkép
zetlen munkaerő, viszont megnö
vekszik azoknak a szakem be
reknek a száma, akik elemző és lo
gikus képességekkel rendelkez
nek, illetve ismerik az adatfeldol
gozást (a softw are, a tervezés és 
az analitikus rendszerek szakem 
berei).

5. Csökken majd a munkaidő, 
ezzel szemben azonban nő a m un
kanélküliek száma.

6. Á ttérünk a középtávú terve
zésről a hosszú távú, rendszersze
rű  tervezésre.

7. Felgyorsul a komm unikáció: 
az inform ációátvitel egyszerűbbé, 
gyorsabbá és olcsóbbá válik.

Ezek a változások alapjaiban 
m ódosítják a világ iparát, így Sza
badka ipará t is, am elynek kihasz
nálási szintje ma még alacsony, és 
elöregedési gondjai is bőven akad
nak. G ondoljuk csak meg: néhány 
iparágban az alapeszközök el
használtsága 80-90 százalékos. 
E zért a minőségi változások révén 
felgyorsult fejlődés és a tudom á
nyosm űszaki vívmányok követke
zetes alkalm azása jelenti a fejlő
dés és a gazdasági növekedés 
egyetlen lehetőségét. Így tudjuk 
csak leküzdeni a jelenlegi negatív 
irányzatokat, amelyek Szabadka 
gazdaságának viszonylagos lem a
radását okozták Vajdaság, de az 
egész ország hasonló adottságok
kal és fejlettségi szinttel rendelke
ző vidékeihez képest. Ahhoz, hogy 
az elkövetkező másfél évtized 
a la tt elérjük ezt a célt, az eddigi

nél merészebb és ambiciózusabb 
fejlődésre van szükségünk. A te r
vezett feladatok m egvalósításával 
járó erőfeszítéseket tudatosan kell 
vállalnunk.

Nem maradhatunk le
A társadalm i term ék átlagos évi 

5 százalékos dinam ikus növekedé
se (1990-ig valamivel lassúbb. 4 
százalék a la tti növekedés várha
tó) alapfeltételét jelenti a cél el
érésének, m iszerint Szabadka 
2000-ben el kell hogy érje az egy 
lakosra ju tó  m integy 5000 dollá
ros társadalm i term ékértéket. Ez 
azt is jelenti, hogy elérnénk az 
iparilag  fejlett európai országok 
Szabadkához hasonló városainak 
mai fejlettségi szintjét.

Ennek a célkitűzésnek a meg
valósítása elképzelhetetlen a tu 
domány gyorsabb fejlesztése nél
kül, m ert a jelenlegi helyzet azt 
m utatja, hogy lassan, de biztosan 
egyfajta intellektuális provinciá
vá válunk a fejlettekhez képest, ha 
nem foganatosítunk határozott 
intézkedéseket, Az ezredfordulóig 

. tehá t növelnünk kell a következő
ket:

-  a társadalm i term ék értéké
nek 2-2,5 százalékát a tudom ány 
fejlesztésére kell fordítanunk,

-  a foglalkoztatott tudom ányos 
kutatók  szám át évente átlagosan 
4-5  százalékkal kell növelnünk,

-  növelnünk kell a gazdaságban 
a ku tatók  és a kutatási-fejlesztési 
egységek számát.

Kereskedelem, 
közlekedés, 

idegenforgalom
Szabadka 2000-ig megvalósuló 

kereskedelm i, közlekedési, ven
déglátóipari és idegenforgalmi 
fejlődésének előfeltételei a követ
kezők:

-  kiépülnek a Szovjetunióból, a 
skandináv országokból és Nyu- 
gat-Európából délre tartó  transz
európai autóutak , melyek ta lá lko
zási pontja Szabadka közvetlen 
közelében lesz. Ennek következté
ben városunk a teherforgalom  és

az idegenforgalom egyik legfonto
sabb európai központjává lép elő.

-  az idegenforgalom jelentősé
ge -  Kahn, az ismert futurológus 
jóslata szerint -  óriásit nő, hisz a 
m ikroelektronika révén a m unka
idő jelentősen lerövidül, ezzel pár
huzam osan pedig növekszik az 
em berek szabad ideje, amelynek 
valam ilyen ta rta lm a t kell adni. A 
szabad idő kihasználásának kell 
ellensúlyoznia a jövőben az elide
genedett, technologizálódott te r
melési folyam atokat. Ez kedvező 
hatással lesz az idegenforgalom 
fejlődésére, és ebből Szabadkának 
is tőkét kell kovácsolnia.

Az összehasonlításból követke
ző előnyöket ki kell használnunk. 
Az alábbiakban vázolom ennek 
módját:

a) A kereskedelem
-  a belvárosban, a korzón (Boris 

Kidriö utca) új áruház épül,
-  a város központjában levő üz

leteket szakosítjuk,
-  korszerűsítjük az üzlethelyi

ségeket,
-  a város központjában levő üz

leteket, illetve üzlethálózatot 
ésszerűsítjük,

-  kishatárforgalm i áruház nyí
lik, és m egterem tjük a feltéte
leket a kishatárforgalom , il
letve a ha tá r m enti áruforga
lom gyorsabb fejlődésére,

-k ié p ü l a szabad ' vámövezet, 
egyesítjük a szállítási kapaci
tásokat a közúti forgalomban, 
szorosabban együttm űködünk 
a vasúttal az ún. integrális 
szállítás terén,

- a z  áruforgalm azásban egysé
ges információs rendszert épí
tünk ki, hogy javítsuk a gaz
daság nyersanyaggal és ú jra 
term elési anyagokkal való el
látását, felgyorsíthassuk az 
áruforgalm at, optim ális szin t
re csökkenthessük a rak tá r- 
készleteket, csökkenthessük a 
szállítási költségeket, növel
hessük az eszközök forgási se
bességét; mindez nem .érhető 
el a forgalm azás jelenlegi fel- 
aprózottsága és szervezési 
szintje mellett.

Dr. SZÓRÁD György

(Folytatjuk)

A Hadseregotthon (az egykori Bárány vendéglő) felújítási munkálatai javában folynak. Az épület homlokzata olyan
lesz, amilyen a századforduló táján vo lt...
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Van mit számolni, de mind

életszínvonal védelméről 
sokat beszélünk, de vajmi 
keveset teszünk, s ez igy 

tovább nem mehet. Egy mondat
ban így foglalható össze a szabad
kai községi szakszervezeti tanács és 
a községi pártbizottság együttes ösz- 
szejövetelén elhangzott vita. Ebből 
azután logikusan következett a zára
dék: szavak helyett változásokat, 
javulást hozó tettekre van szük
ség. Ezt hivatottak biztosítani az 
összejövetelen hozott határozatok, 
amelyekkel most külön nem foglalko
zom, hiszen teljes egészében közöl
jük őket lapunk 20-2'2. oldalán. Ér
demes azonban odafigyelni a vita 
néhány mozzanatára.

HÁROM SZAKASZ: Bevezetőjében 
Dragutin Miljkovic, a községi pártbi
zottság végrehajtó titkára egyértel
műen fogalmazott: ma már sokkal vi- 
'ágosabb. mint tegnap volt, hogy a 
válság nem valamiféle átmeneti 
nehézség, hanem olyan megráz
kódtatás, amelynek következmé
nyeit sokáig érezzük és olyan el
hajlás, amellyel kemény harcot 
kell vívnunk.

Szintén ő adott szemléletes képet 
arról, miként éljük át a gazdasági 
válságot. Ez három szakaszra oszt
ható.

Az első szakaszban úgy voltunk 
vele, hogy majd csak lesz valahogy, 
könnyen átvészeljük a bajt. Remél
tük, hogy átmeneti, rövid lejáratú 
válságról van szó, amelynek követ
kezményei nem érintenek majd ben
nünket komolyan. Ez a szakasz már 
Mögöttünk van.

Jelenleg a második szakaszt é l
jük át. Ebben igyekszünk alkalmaz
kodni, hozzászokni a válsághoz, ta
nulunk vele élni. Óriási kijózanodás- 
ro1 van szó. Elérkeztünk a felisme- 
resi9. hogy a gondok komolyak, s

kevesebbet lehet érte vásárolni.

minden következményük valameny- 
nyiünket érint mind a munkahelyen, 
mind az életszínvonalunk esésében.

A harmadik szakaszban képessé 
kell válnunk arra, hogy kilábaljunk a 
válságból, ne nyugodjunk bele. s 
szálljunk szembe mindazzal, ami a 
válsághelyzetet szolgálja.
AKI DOLGOZIK: Az összejövetelen 
tévesnek ítélték meg azt a felfogást, 
hogy mindenkinek adni kell valamek
kora kis fizetést és abból azután él
degéljen, ahogy tud. Az életszínvo
nal esését (és netán a növekedés 
elérését) csakis gazdasági eredmé
nyekkel érhetjük el. Ez azt jelenti, 
hogy a munkát jól meg kell szervezni 
(sokkal jobban, mint eddig!), s aki 
naponta becsületesen ledolgozza a 
maga nyolc óráját, az nem kereshet 
20 000 dinárnál kevesebbet. Ame
lyik munkaszervezetben ezt nem

tudják biztosítani, ott felül kell vizs
gálni: vajon életképes-e egyáltalán 
az ilyen vállalat?

A felszólalók rámutattak néhány 
látszólag bűvös körre, amelyek ed
dig alibiként szolgáltak a semmitte
vésre. Az egyik: a küldöttrendsze
ren belüli szervezetlenség. Kon
krétan ez úgy festett, hogy a község 
(nem csupán Szabadka) felelősei 
csupán siránkoztak, hogy ők nem te
hetnek semmit, hiszen a sorsdöntő 
rendelkezéseket „fen t” hozzák meg. 
De azt senki sem kérdezte, hogy a 
község küldöttei miért és mire sza
vaztak , mondjuk a tartományi vagy 
a szövetségi képviselőházban? Te
hát az őket delegálok véleményét 
tolmácsolták-e, vagy valamiféle 
részérdeket?

A másik látszólagos kétely a 
társadalmi tevékenységekkel, az 
annyiszor emlegetett felépítémény- 
nyel kapcsolatos. A vállalatok gyak
ran mondják: drága, sokat kell fizetni 
érte. A megoldást tovább nyilvánva
lóan nem abban kell keresni -  mond
ták a felszólalók —, hogy a tanügy
ben, művelődésben, egészségügy
ben dolgozók még kevesebbet ke
ressenek, szinte már tengődjenek, 
hanem a szervezésben. Úgy meg
szervezni a felépítményt, hogy meg
feleljen feladatának, s egyben nor
mális megélhetést biztosítson az ott 
dolgozóknak. Az átszervezésben 
rejlő jelentős tartalékokat mindenki 
látja, de senki se mer, vagy nem 
akar hozzálátni az ésszerűbb megol
dások kereséséhez. Az egyéni érde
kek lefegyverezéséhez még nem 
eléggé mélyült el a válság. 

JELMONDATOK: Az életszínvonal 
védelmére irányuló intézkedéseket

most, azonnal kell meghozni. Nem 
hangoztathatjuk tovább a már-már 
közhellyé vált mondatot, hogy majd 
növeljük a termelést, akkor növek
szik a termelékenység és nőnek a 
.keresetek is. Ez az út nem elég 
gyors. Mindjárt vissza kell fogni a 
vállalatokból, s egyáltalán a gazda
ságból feleslegesen elfolyó pénz egy 
részét. Úgy is fogalmazhatnánk: 
előbb meg kell fizetni a munkát, 
utána várhatunk tőle eredményt.

A másik „ham iskák” jelmondat, 
hogy az életszínvonal védelmével 
kapcsolatos intézkedéseket első
sorban a munkaszervezetekben, 
szinte kizárólag ott kell foganatosí
tani. Miből? Amelyik munkaszerve
zet úgy áll, hogy sok a kis keresetű 
dolgozója -  annak nincs miből töb
bet adnia. Ahol meg volna pénz 
„pótlásra” , ott a dolgozók zömének 
nincs is nagyon szüksége segítség
re, megkeresik a megélhetésükhöz a 
pénzt. Az együttes ülés résztvevői 
körében az a nézet vált uralkodóvá, 
hogy az életszínvonal védelméért 
elsősorban a munkaszervezetekben 
kell sokat tenni, de ahol erre nincs 
lehetőség, ott összefogással kell se
gíteni. Mégpedig nem pénzzel, ha
nem olyan reformintézkedésekkel, 
szervezési segítséggel, esetleg ká
derváltozásokkal, amelyek jobb gaz
dasági eredményt szavatolnak.

A 17 000 szabadkai kommunistá
nak akcióba kell lendülnie. Nem bé- 
kélhetnek meg azzal, hogy mindenki 
beszél az életszínvonal eséséről, ki
fújjuk magunkat, s azután senki sem 
csinál semmit. Felfoghatatlan jelen 
ségnek nevezték a felszólalók, hogy 
a munkásosztály államában éppen a 
munkásosztály nem tudja érvényesí
teni akaratát, akkora akadályt gör
dítenek elé a hatalmi-politikai gó
cok. Mert a cipő nem egyformán 
szorít mindenkit. Főleg azokat nem 
akiknek lassan cipőjük sem lesz 
Ezért kelt jogos reményt a szabadkai 
szakszervezet és pártszervezet igen 
határozottnak ígérkező akciója.

MISKOLCZI József

A küldött-testületi választások előtt

A  sZ r~ U  a k il

K e z d e m é n y e z ő  j a v a s l a t
VDNSZSZ szabadkai szervezete e lkészítette  

zdem ényezö javaslatát, hogy k ik  legyenek 
kü ldö tt- tes tü le ti tisztségviselők. Javasol

ják, hogy:
1. a községi kü ld ö tt- tes tü le t elnökének tisztségét 

Palencsár József töltse be a következő egyéves meg
bízatási időszakban. A jelö lt 1940-ben született, 
állattenyésztési mérnök, a Csantavér Mezőgazda- 
sági B irtok dolgozója.

2. A községi kü ldö tt- tes tü le t alelnökének, egyú t
tal a helyi közösségek tanácsa elnökének tisztségét 
Karín Radnic, a kü ld ö tt- testü le t eddigi alelnöke 
töltse be. A jelö lt 1932-ben született, szakképzett 
hegesztő, a Bratstvo M unkaszervezet dolgozója.

3. A  községi kü ldö tt- te stü le t társult m unka  taná
csa elnökének tisztségét Mirjana M ucibab ic , a tár
sult m unka tanácsának jelenlegi elnöke töltse be az 
elkövetkező megbízatási időszakban. A je lö lt 1952- 
ben született, jogász, az Integrál M unkaszervezet

dolgozója.
4. A  községi kü ldö tt- testü le t társadalm i-politi

kai tanácsa elnökének tisztségét Ruža Berko töltse 
be az e lkövetkező  egyéves időszakban -  a javaslat 
szerint volontör alapon, A  jelö lt 1949-ben született, 
közgazdasági középiskolát végzett, a tejgyár dol
gozója.

5. A  községi kü ld ö tt- testü le t tanácsinak alelnöki 
tisztségeire a következő  je lö lteket javasolják:

a) társult m unka tanácsa alelnökének teendőit 
Galac Károly, a tanács küldöttje végezze (1936., ci
pészm érnök, a Solid dolgozója),

b) a helyi közösségek tanácsa alelnökének te
endőit Péter Attila, a tanács küldötte végezze 
(1949., technikus, a Željezničar dolgozója),

ej a társadalm i-politika i tanács alelnökének  
teendőit Nedeljka M aravié, a tanács küldötte végez
ze (1932., politikológus. a G épészeti-elektrotc -In > 
kai iskolaközpont dolgozója).
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A Létünk
idei első száma az ötvenéves H ídnak 
szentelt tudom ányos tanácskozás anya
gát tarta lm azza , A vélem énycserét a lap 
szerkesztőségének é s . a Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások  
Intézetének közös szervezésében 1984. 
október 3-án és 4-én tarto tták meg vá
rosunkban. Ezen Zivan M ILISA V A C  az 
OMPOK, az ifjúsági kulturális és gazda
sági mozgalom, valam int a Híd társada
lom tudom ányi és irodalmi ifjúsági fo lyó
irat kapcsolatáról, PETKO VICS Kálmán  
a H íd-hagyomány időszerűségéről, RE- 
H ÁK  László pedig arról beszélt, m ilyen  
volt a lap arculata m egjelenésének első 
két évtizedében. G AÁL György összefog
lalta Lobi Árpád történésznek a H íd
ban kife jte tt tevékenységét. Ljubzvoje 
CEROVIC azokról a szoros szálakról 
szólt, am elyek a Híd-mozgalmat. és az 
egyetemista szervezeteket összekötötték. 
GEROLD László azt vizsgálta, hogyan 
vélekedett a folyóirat a kortárs jugoszlá
viai magyar irodalomról. B Á N Y A I János 
egyik tanulmányában Singer A do lf egy 
írásáról fe j te t te 'k i véleményét, a máso
dikban pedig Hangya András m űvésze
tének néhány sajátos vonására hívta fe l a 
figyelm et. TÓTH Lajos az induló Hídban 
megjelent pedagógiai c ikkeket elemezte. 
PATÓ Imre annak a huszonnégy levél
nek a fontosabb gondolatait ismertette, 
am elyet dr. Steinfeld Sándor in tézett 
Szirm ai Károlyhoz, a Kalangya főszer
kesztőjéhez. Béla DURÁNCI rám utatott 
a lap 1938-ban szervezett képzőm űvé
szeti tárlatának jelentőségére. PETR Á 
N Y I Ilona és NEM ES G. Zsuzsanna, a 
Petőfi Irodalmi M úzeum  m unkatársai 
je lentést adtak arról az irodalmi nyo
mozásról, amelyet a Híd és Bálint György 
kapcsolata ügyében fo lyta ttak. UTASI 
Csaba vizsgálódásának tárgyát a Híd 
1940. évfolyama képezte, BO RI Imréét 
pedig az, hogyan nyilvánidt meg a „m o
dernizm us” a lapban. B O SN YÁ K  István 
a régi Híd autochton jellegéről beszélt, 
JU H ÁSZ Géza Laták István és a Híd 
kapcsolatáról, B O R D ÁS Győző pedig 
arról, m ilyen kom oly irodalom politikai 
jelentősége volt S inkó Ervin első háború 
utáni, 1950 tavaszán te tt vajdasági kőr
útjának, am elynek során védelmébe vette  
az „áprilisi H íd” fia ta l m unkatársait. 
M ALU $EV Cvetko a háború előtti Híd 
anyagi körülm ényeiről szólt. TRIPOLS- 
K Y  Géza a Híd 1934-ben Zentán m egnyi
to tt tárlatáról szám olt be. BALO G H  Ist
ván képet adott arról, hogyan tükröző
dött a háború a lap 1939. évfolyamában.

A L é tünk  csaknem  200 oldalas száma  
közli a tavalyi évfolyam  tartalom m utató
já t és tanulm ánypályázatának eredm é
nyét, az idei tanulm ánypályázat szöve
gét, va lam int H AN G YA András több raj
zát is.

Az Oktatás és Nevelés
ez évi első számában Josip BULJOVÖIÓ rngr. és PALU- 
SEK Károly az összevont osztályok (osztatlan és rész
ben osztott iskolák) helyzetéről és problémáiról, PATÓ 
Imre pedig a régi Híd pedagógiai vonatkozásairól ír. 
BARTA Teréz egy iskola irodalmi szakkörének munkájá
ról számol be. FAZEKAS Katalin arról értekezik, hogyan 
kell a magyart mint környezetnyelvet az első és a má
sodik osztályban tanítani. BÁLINT János mgr., KERE
PES Rózsa és Mirjana MIHALJÓEVIÓ témája a csoport- 
munka alkalmazásának értékelés■ az első osztályban. 
BOROS Béláé pedig az algoritmusok a középfokú szak

ost m ár kétségtelenül m egérkezett a ta 
vasz, ezt h ivato tt bizonyítani, hogy a pa- 
licsi állatkertben minden hétvégén mind 

több és több a látogató. A 20 hektárnyi területen 
13 hektáron különféle virágok, bokrok, fák d í
szítik az állatkertet. A hideg hosszú tél még 
most is érezteti-hatását. A növényvilág nagyon 
megsínylette a zord időjárást. Az ősszel elülte
te tt tavaszi virágok nagy része kifagyott, így az 
álla tkert dolgozói most pótolják a hiányt. A 
gond csak az, hogy a most földbe kerülő virá
gok az idén m ár nem nyílnak. Összesen 3000 p i
ros és sárga tu lipán  hagymája, valam int 4000 
sárga, fehér színű nárcisz kerü lt földbe. A tava
sziak közül bársonyka és nefelejcs (mintegy 
8000 darab) díszíti az á llatkertet.

Amint a tavasziak elvirágozrtak, az egynyári 
virágok kerülnek a helyükre. A füves területek 
pedig tovább szaporodnak az állatkertben. A

irányú oktatásban. PALUSEK B. KAROLY megmagya
rázza, mit kell tudnunk a számítógépekről. Žiža DRA- 
GAN-lól megtudjuk, hogyan kell a gyakorlati munkák mód
szereit alkalmazni a természeti ismeretek keretében a 
negyedik osztályban. Petar KLAJN azt vizsgálja, mi
lyen szerepet játszik az anya a lelki zavarok kialakulá
sában. SÓLYA Bálint adatokat közöl a szabadkai Gyógy
pedagógiai Központ 1983-84-ben végzett növendékeiről. 
POGÁNY Károly felvázolja a 195 éves apatini Elemi 
Népiskola történetét, VÁRKONYI Zsuzsanna pedig fel
hívja a figyelmet egy hasznos könyvre.

nemrégen létesíte tt a lpinitum ban a Vajdaság 
terü letén  létező 30 védett növény közül 8 fajtát 
tud tak  elültetni. Köztük van például a vadasz
parágusz, a sáfrány, a homoki szegfű, a fehér 
tavirózsa.

Nemcsak a növények, de az állatok lakhelye is 
megújul. Minden ketrecen elvégzik a szükséges 
javításokat, tavaszi szépítést, néhányat pedig 
újjáépítenek.

A látogatók szem pontjából mindenképpen a 
legérdekesebb újdonságot az je len ti/hogy  né
hány álla tfa jta  a télen u tódokat hozott a világ
ra. M ár 9 tagúra duzzadt a lám acsalád, három 
gidával bővült a kam eruni kecskék családja, a 
tigrispapagájok, a kenguruk is gazdagodtak né
hány utóddal. Fiókák érkezését várják a kaka
dunál, újszülötteket a sziámi macskáknál. Az 
eszéki á llatkertből a közelm últban hat pávián 
és három póniló érkezett Palicsra.

Sagm eister Heléna, a palicsi á lla tkert bo ta
nikusa elm ondta még, hogy a belépődíj ebben az 
évben is minim ális, m indössze 20 dinár.

r '
K i s r a d a n o v á c i a k  

f i g y e l m é b e !

A Kisradanovác Helyi közösség 
szombaton, április 20-án reggel 
6 órától végzi a másodlagos nyers
anyagok begyűjtését. Felkéri tehát 
polgárait, hogy valamennyien kap
csolódjanak be a gyűjtési akcióba.
Az akció napján a következő anya
gokat tegyék ki házuk elé a lakosok:

-  rosszvasat, pléhet, öntvényt ( ré - ' 
gi hűtőszekrényt, autókarosszé
riát, edényt stb.)

-  üveget és üres üvegeket (lehe
tőleg becsomagolva),

-  textilt, rongyokat (lehetőleg mű
anyag zsákokban),

-  papírt (összekötözve),
-g u m i-  és műanyagtárgyakat,
-  alumínium- és réztárgyakat.
Az akciót a helyi közösség szerve

ző bizottsága a SIBA Munkaszer
vezet szabadkai kirendeltségével 
együttműködve szervezi meg. Az 
említett napon a munkaszervezet 
járművei végigjárják a helyi közös
ség minden utcáját.

Az akcióval a polgárok a Kis
radanovác Helyi Közösség társa
dalmi-politikai szervezetei, társa
dalmi egyesületei és önigazgatási 
szervei további munkájához és te
vékenységéhez szükséges pénz 
előteremtésében nyújtanak segít
séget.

v---------------------------------------- -- -------------------------------



RENDEZVÉNYEK
Ma délután 17 órai kezdettel a régi 

városháza nagytermében a Budapesti 
Kaláka együttes vendégszerepei. Be
lépőjegyek ára 150 és 200 dinár.

xXx

Vasárnap, április 21-én 17.30 órakor a 
művelődési otthon dísztermében a sza
badkai Pro musica kamarakórus és a 
belgrádi Pro musica kamarazenekar
hagyományos hangversenyére kerül sor. 
A koncert egész műsorát Bach művei
ből állították össze. Belépődíj 50 és 100 
dinár.

xXx

Egy nappal később este nyolcórai kez
dettel ugyancsak a régi városháza nagy
termében Cante Jondo címmel a Sza
badkai Népszínház szerbhorvát társu

latának négy fiatal művésze Federico 
Garda Lorca műveiből mutatott be egy 
csokorravalót. Föllépnek: Snezana Jak- 
áíó, Karolina Tomaáevic, Luka Piljagié 
és Nebojéa Colió. Gitáron közreműkö
dik: Dzsivánovity Róbert. A belépőjegy 
100 dinár.

xXx

Április 24-én délután 17 órai kezdet- 
tel a régi városháza nagytermében Égi, 
földi szerelem című összeállításával 
Ruttkai Éva ismert budapesti művész 
mutatkozik be a szabadkai közönség
nek. Zongorán kísér: Oláh Ferenc. Az 
önálló estre szóló belépőjegyeket 150 
és 200 dináros áron bocsátották for
galomba.

xXx
Két nappal később a Szabadkai Tam- 

burazenekar jótékonysági hangversenyt 
tart a régi városháza nagytermében. A 
20 órakor kezdődő est bevételét az 
afrikai éhezőknek juttatják.

M it lá tu n k  a m oziban?
JADRAN: Április 19-étől 21-éig: Lártgoló utcák. Amerikai játékfilm. Április 22-étől 26- 

aig: Az apa hivatalos úton. Jugoszláv játékfilm. Az előadások kezdete 16, 18 és 20 óra.
UFKA: Április 19-étől 21-éig: A mocsári szörnyeteg. Amerikai rémfilm. Április 22-étől 

ó r a ^  ^ vi,a9 harcosai. Amerikai kalandfilm. Az előadások kezdete 16, 18 és 20

ZVEZDA: Április 19-étől 21-eig: Mélyütések. Amerikai filmvigjáték. Április 22-étől 26- 
a'9 Asszonykaraván. Francia játékfilm. Az előadások kezdete 15.30, 17.30 és 20 óra.

MUNKÁS: Április 19-étől 21-éig: Gonosz szemek. Olasz rémfilm. Április 22-étől 26-áig:
zokés El Diabioból. Amerikai kalandfilm. Az előadások kezdete 15.30 17 30 19 30 és

21.15 óra.
Előzetes bemutató a UFKA moziban április 19-én és 20-án 22 órakor: A döbbenetes 

Ázsia. Német dokumentárjs film.
Gyermekfilmek a ZVEZDA moziban április 20-án és 21-én: Bambi. Amerikai rajzfilm 

a z  előadások kezdete mindkét napon 9.30 és 11 óra.
Délelőtti előadások a MUNKÁS-ban: Április 19-én: 36 Shaolini kamra. Április 20-án 

Mélyutesek. Április 21-én: Gonosz szemek. Április 22-én: Szökés El Diabloból. Április 
23-an es 24-en: A letűnt világ harcosai. Április 25-én: Az apa hivatalos űton. Április 26- 

n A görög fügék. Az előadások kezdete 10 óra.
SZIFF-bemutató a ZVEZDA moziban április 19-én 19 órai kezdettel: Az apa hivatalos 

“ tón. Jugoszláv játékfilm . A beszélgetés témája: Erkölcsi kinyilatkoztatás.

s.o.s.
Április 22-étől (hétfőtől) a segítségre szorulók a 33-000 telefon

számon kérhetnek tanácsot a segélyszolgálat szakembereitől, szom
bat és vasárnap kivételével mindennap délután öt órától este tízig. 
Az ismertetett telefonszám állandó.

Apróhirdetések
7 A n?ízí’n ik^ajtÓkr?t készítek és a helyszínen beépítek. BU- 
27 074 Zombor, December 22-e utca 25. Telefon: (025)

oOo

Széppé teszem  otthonát, ha bizalommal hozzám  fordul Vál
lalom a heverők, karosszékek, autóülések, ajtók kárpitozását 
Minőségi munka, szolid árak. EGRI László kárpitos, Kishegyes 
Sim okovich Rókus u. 28. ’

oOo

Minőségi redőnyt kíván ablakára? Forduljon bizalommal 
LOVRO STANTIÖ REDŐNYÖSHÖZ, KISPIAC, Jugoszláv Nép
hadsereg 19/B (a Halászcsárdánál), vagy a 752-243-as telefon- 
számon 7-toI 9 óráig.

R^ f onrlal1 m unkába lépéssel tranzisztor technikában járatos 
RTV-muszeresztoVeszek fel. Szabadka, Petra Drapáin u. 7. Te-

0O0

ó E}a,d,°.,KanJ z,sán öt hold f ° ld  és ház a Köztársaság u. 59 alatt 
Érdeklődni délutánonként a Petőfi Sándor u. 58-ban.

Eladó egy 5 éves, december 30-ig bejegyzett WARTBURG- 
KARAVÁN személygépkocsi. Érdeklődni szombaton és 
vasárnap 8 és 9 óra között a (024) 23-749-es telefonon, il
letve Szabadka, Dušan Petrovié 5, I I .  bejárat, Biacsi.

Szabadkai 
Gyermekszínház 

műsora

Április 20-án 13 órakor: Apollodó- 
rosz. Bábelőadás a szegedi vendégek 
részére.

Április 22-én, 23-án és 24-én a ma
gyar társulat Szlovéniában vendég
szerepei a Kacagó kocogó című elő
adással.

SZABADKAI UTCA

ISTEN-ISTEN, STENWAY!

Volt-é rum a zongorá
ban, a kultúrotthoni rum
liban?
Nem hiszem. A mi fiaink 
antialkoholisták 
Hacsak bele nem cocál- 
tak.

A mi utcánk kispadján Kihallgatta SÖTÉT Géza

De azért mégiscsak 
közéjük kellene áll
ni, mert így sosem 
jutnak azonos véle
ményre.

...ezért a legjobb hagyni őket, döntsék el 
ököljoggal, ki az első. Eddig ugyanis a lakás
elosztó bizottság a társultmunka-ügyi bíró
ság jogi szolgálata segítségével sem tudott 
hónapokon át igazságot tenni...

...így legyen a lakás azé, aki a „legjobban 
rászolgál”... ! r  j
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5. SZEL V É N Y

1. KIELÉGÍTŐEN FOGLALKOZIK A 7 NAP AZ ÚGYNEVEZETT 
KISEMBEREK ÜGYES-BAJOS DOLGAIVAL?

1. Igen
2. Csak részben
3. Nem

2. ELÉG HELYET AD A 7 NAP AZ EMBERI SORSOKAT TÁRGYALÓ 
ÍRÁSOKNAK? 

1. Igen
2. Csak részben
3. Nem

3. ELEGET FOGLALKOZIK A 7 NAP AZ IFJÚSÁG ÉS A FIATALOK
PROBLÉMÁIVAL? 

1. Igen
2. Csak részben
3. Nem

4. MI A VÉLEMÉNYE A 7 NAPBAN MEGJELENŐ FOLYTATÁSOS 
TÁRCÁK TERJEDELMÉRŐL?

1. Legyen egy-egy folytatás hosszabb.
2. így jó, ahogyan megjelentetik őket.
3. Legyen egy-egy folytatás rövidebb.

5. MI A VÉLEMÉNYE A 7 NAPBAN MEGJELENŐ RTV-MÜSORRÓL?

1. Jó
2. Elfogadható
3. Olyan, mint a többi lapé
4. Gyengébb, mint a többi lapé
5. Rossz

6. EBBEN A SZÁM BAN MELYIK ÍRÁS TETSZETT A LEGJOBBAN?

1. Az írás címe:   —— —   ------------

7. EBBEN A SZÁM BAN MELYIK ÍRÁST TARTJA A LEGSZÍNVONA
LASABBNAK?

1. Az írás címe:

t
Tárgysorsjátékunk 

nyereményeinek 
ajándékozói

%

• A szabadkai INTEGRAL É pítő ipari M unka- 
szervezet
• Az eszéki OLT
• A BREST Bútorgyár
• A viroviticai VITREX
• A celjei EMO
• A bjelovari TEHNIKA M unkaszervezet Ter
melés Tmasz-a
• A KOMPAS szabadkai kirendeltsége
.  A szabadkai NOVA BUDUĆNOST Bútorgyár
• A JAT Légiforgalmi m unkaszervezet
• A radenci RADIN-SZÁLLÓ
• KURAI János szabadkai ékszerész
• A szabadkai PEŠČARA kom binát Erdőgaz
daság Tmasz-a
• A Novo Mestó-i NOVOLES
• A topolyai ŽIVINOSTOK Baromfivágóhíd
• Az Újvidéki Vasútforgalm i M unkaszervezet
• A TOPOLYAI ÁLTALÁNOS BANK
• A debellácsi NOVI DOM Faipari Kom binát
• B ranko VUJKOVIĆ palicsi kisiparos
• SÓTI Csaba kispiaci m agánhentes
• A szabadkai SUBOZAN
• Dr. KÓSZÓ S ándor szabadkai hobbi-gom ba- 
tenyésztő
• LENGYEL István palicsi műanyagfröccsöntő 
kisiparos
• A szabadkai SOLID cipőgyár
• SÓTI István kanizsai keltetős
• KIPP István zentai magánvendéglős
• TANCSIK JAKOPIN Skolasztika palicsi fod
rásznő
• A belgrádi MINÉL
• Stevan STOJŠIĆ pacséri magánkereskedő
• A debellácsi PROTEIN Takarm ánygyár
• PINTÉR Aurél kanizsai mezőgazdasági mér
nök
.  CSAJKÁS Irén szabadkai m agánvirágkeres
kedő
.  A HORGOSI CSÁRDA
.  Vasilije VUČKOVIĆ szabadkai bizsukészítő 
kisiparos
• TÖRÖK Dezső adai szederterm esztö
• SZILÁGYI Ildikó szabadkai kozm etikus
• A zágrábi CROACIA Elem gyár
• A SZABADKAI RÁDIÓ
• A szabadkai SEVER Villamossági Gyár
• A FORUM topolyai könyvesboltja
• Az ajdovšćinai FRUCTAL
• A belgrádi NAŠ STAN tervezőiroda
• Az újvidéki FORUM Könyvterjesztő Tmasz-a
• Az újvidéki DOLGOZÓK szerkesztősége
• A ljubljanai KOLINSKA
• A Novo M estó-i KRKA
• A zágrábi TOZ írószergyár
• A szabadkai PIONIR C ukorka- és Csokoládé- 
gyár
• A ljubljanai LEK
• A szabadkai FIDELINKA M alomipari Kom
b inát
.  Az izolai MEHANOTEHNIKA Játékgyár
• A szabadkai ZORKA Vegyi Művek
• A verbászi MEDELA Édességgyár
• A szabadkai TEJGYÁR 

RAJMOND Mátyás csantavéri kisiparos 
A szabadkai SUBOTICAFILM M ozivállalat
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A pacalt főzzük meg a hagymával és a babérlevéllel. Ha már puha, ve
gyük ki a léből, hűtsük le, daraboljuk fel.

Forró olajon világosra pirítjuk a vagdalt hagymát, majd hozzáadjuk az 
összevágott szalonnát, pacalt és a paradicsompürét. Jól keverjük össze, 
öntsünk alá kevés vizet, adjunk hozzá Vegetát, babérlevelet, borsot, piros 
paprikát, aprított fokhagymát, sót és lisztet. Pároljuk 30 percig, kevés 
víz időnkénti hozzáadásával. Legvégül kerül bele a vagdalt petrezselyem 
és a kevés bor.

A pacalt önálló ételként tálalhatjuk, de adhatunk mellé kiszaggatott 
gancát, főtt tésztát vagy burgonyát.
CSÜTÖRTÖK, április 25.
Belgrádi Televízió I. műsora,
Újvidéki Televízió 19.15 órakor.

16.30 Képújság.
16.40 Ismeretterjesztő műsor.
17.30 Hírek.
17.35 Tévénaptár.

MÁSODIK MŰSOR

18.05 Hírek.
18.10 Az eszéki községközösség 

krónikája.
18.30 Zágrábi panoráma.
20.00 Kosárlabda-mérkőzés.
21.30 Tegnap, ma holnap.
22.30 Pelješac.

Ismeretterjesztő műsor.

SZERDA

SZOMJÚSÁG
1949-ben készítette Ingmar Bergman a Szomjúság című játékfilmet. A tar

talomból: A Bertil házaspár vonattal utazik a lebombázott Németországban 
Útközben furcsa kapcsolatukról gondolkoznak. A férj arról ábrándozik, hogy
megöli feleségét, de rájön, hogy a pokolban is jobb kettesben lenni, mint eave- 
dűl.

VASÁRNAP, április 20. Belgrádi Televízió, 
második műsor, 21.10-kor

17.20 Hírek.
17.30 Hírek.
17.35 Tévénaptár.

MÁSODIK MŰSOR

18.05 Hírek.
18.10 A karlovaci, a sisaki és a gospié 

kőzségkőzösség krónikája.
18.30 Zágrábi panoráma.
21.45 Tegnap, ma holnap.
22.45 Okok és nyomok.

Művelődési műsor.

CSÜTÖRTÖK

16.25 Képújság.
16.35 Ismeretterjesztő műsor.
17.30 Hírek.
17.35 Tévénaptár.

műsor alcíme; Kié lesz Feri
ke? 1. rész. Ferike története 
nem szokványos gyermekel

helyezési ügy. A kisfiú életének első 
percétől kezdve nem várt bonyodal
makat okoz a fefnótteknek, akik je l
lemüknek megfelelően élik át az 
egyéni boldogság és szülői felelős
ség konfliktusát.

A forgatókönyvet Kardos István 
irta. Műsorvezető; Kelemen Endre. 
Rendező: András Ferenc. Szerep
lők: Pap Vera, Lukács Sándor, Bor- 
báth Ottilia, Dörner György, Szegedi 
Srika és mások.

CSÜTÖRTÖK, április 25. 
Magyar Televízió első mű 
20.00 órakor.

E g y  n e h é z  e m b e r  

k ö n n y ű  m ű s o r a

Behár György 70 születésnapjá- 
a készítette a Magyar Televízió 
ẑ°rakoztató zenés műsorát, amely- 
ek egyik jelenetében képünkön 

a szerző és karm ester Behár György, 
^alam int Lőrinc G abriella m ű
sorvezető.
^ZOMBAT, április 20.

Televízió első műsora, 
0-05 órakor.

A FILMSOROZATOK
s z á m o z á s á n a k

ú j  MÓDJA
jüc zután e£y újabb módon jelöl- 
fj a tévéfilmsorozatok epizódjai- 

a szám át. A jelölésben az első
Zó°j?ai) szám azt jelenti, hány epi- 

Dói áll a sorozat, a másik (arab) 
v*szont azt m utatja, hogy 

tű n  3 naP°n hányadik epizód ke- 
képemyőre.

N a g y  í n y e s m e s t e r e k  
k i s  t i t k a i

PACAL SZ A L O N N Á V A L

60 dag (dkg) pacal
9 kanál olaj
10 dag (dkg) hagyma
10 dag (dkg) füstö lt szalonna 
4 gerezd fokhagyma 
só, bors, piros paprika 
1 dag (dkg) liszt 
1 babérlevél
1 kanál paradicsom konzerv 
zöldpetrezselyem 
1 kanál Vegeta 
bor vagy ecet 
reszelt parm ezánsajt

ZÁGRÁBI TELEVÍZIÓ 
KÜLÖNMŰS0RA

SZOMBAT
8.45 Ismeretterjesztő műsor.

10.30 Hírek.
16.10 Hírek.
16.15 Tévénaptár.

VASÁRNAP
13.00 Családi magazin.

Ismeretterjesztő műsor.
13.30 Az egészségről beszélünk. 

Ismeretterjesztő műsor.
13.55 Rajzfilm.
18.55 Rajzfilm.

HÉTFŐ

16.20 Képújság.
16.30 Ismeretterjesztő műsor
17.30 Hírek.
17.35 Tévénaptár.

MÁSODIK MŰSOR

18.05 Hírek.
18.10 A bjelovári és a varaZdini 

községközösség krónikája.
18.30 Zágrábi panoráma.
20.50 Tegnap, ma holnap.

KEDD

MÁSODIK MŰSOR

18.05 Hírek.
18.10 A spliti község krónikája.
18.30 Zágrábi panoráma,
21.40 Hírek.

PÉNTEK

16.05 Láthatár.
Magyar nyelvű krónika.

16.20 Képújság.
16.30 Ismeretterjesztő műsor.
17.30 Hírek.
17.35 Tévénaptár.
18.15 Pályaválasztási tanácsadó. 

Ismeretterjesztő sorozat.
V/4. rész.

MÁSODIK MŰSOR

18.05 Hírek.
18.10 A rijekai községközösség 

krónikája,
18.30 Zágrábi panoráma.
19.00 Tudományos beszélgetések. 
20.45 Tegnap, ma holnap,



BELGRÁDI RÁDIÓ

5.00 Reggeli műsor.
8.30 Turizm us, zene, 

turizm us.
10.02 Hétvégi magazin.
12.30 Szom baton fél egykor, 

Gyermekm űsor.
14.00 K araván.
15.35 Szórakoztató műsor.
18.00 E sti kívánságm űsor.
19.00 Híradó.
19.30 Gyermekműsor.
20.00 Szom baton este 

önökkel.
22.00 Popzenei párhuzam ok.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00
10.05

10.30 

14.03

14.20
14.30
15.00
15.30
16.00
18.30
19.00
19.30

21.30
21.40

8.00
13.00
13.30
16.30
16.40
17.00

18.00
22.00
23.00

Reggeli műsor. 
Visszhang.
A G yerm ekrádió 
híradója.
Szom bati találka. 
Ifjúsági műsor. 
N apjaink.
K üldöttek  negyedórája. 
Zenei közjáték. 
H irdetőm űsor.
H allottuk, lá ttuk . 
Szórakoztató melódiák. 
Irodalm i kistükör. 
N ekünk énekelnek.
Esti híradó.
Szom bati zenés vidám  
est.
Hírek.
D allam ról dallam ra.

URH
Zenedélelőtt.
A zene szárnyán.
Nóták.
Humoreszk.
Rádiódiszkó.
K alnoky László: H am let 
e lkallódott monológja. 
H angjáték, (ism.) 
O perakórusok. 
Évszázadok zenéje. 
Elmélet, vita, gyakorlat.

SZABADKAI R ÁDIÓ j

SZOM BAT

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

7.00 Diszkoteszt.
Szerbhorvát nyelvű 
műsor.

12.00 F iatalok, fiataloknak. 
Ifjúsági műsor.

15.00 D élutáni híradó.
15.30 Zenés üdvözletek.

HÁRMAS STÚDIÓ 
15.30-24.00 Szórakoztató zene |

TOPOLYAI RÁDIÓ

11.00 Ifjúsági stúdió.
12.00 R ádiókirakat.

A hétvégi m űsor 
tartalm ából.
A héten tö rtén t -  
M unkát keresünk -  
R ádiónapló -  M it ír 
az újság -  A riporter 
jelenti.

14.00 A kom puterek 
világában.

9.30 L étért való küzdelem.
Jönnek az esők.
Ism eretterjesztő film. I. rész.

10.00 Rajzfilm.
10.05 A festészet szótára.

A kompozíció.
Z oran Pavlovié ism eretterjesztő m ű
sora.

10.35 Rajzfilm.
10.40 Angol nyelv.

19. rész: W hat do you need.
11.10 A m últ h é t legfigyelemrem éltóbb ok

ta tó  m űsorának ismétlése, j
15.25 M űsorismertetés.
15.30 H ét tévénap.

A T itogradi Televízió műsora.
16.00 Összegyűltek a lakodalm asok.

A Szkopjei Televízió népzenei m ű
sora.

16.30 Hol az én otthonom? 
D okum entum m űsor a külföldön élő 
jugoszlávok helyzetéről.
A képernyőre kerülő riportfilm ekből 
kiderül, hogy a hazájuktól távol élők 
részére az idegen országban való ta r
tózkodásnak vannak jó és rossz oldalai. 
K ülönösen am ikor a m unkába állás
ról, a szociális és gazdasági helyzetről, 
a családról való gondoskodásról van 
szó.

17.15 M ladost-Partizan .
B ajnoki vízilabda-m érkőzés.

18.30 Szabadságunk és örömünk határtalan . 
Dokum entum m űsor.
1945-ben m ár az emberek milliói a há
ború befejezésében reménykedett. Kü
lönösen a gyűjtőtáborokban sínylődök, 
akiket az ellenség az utolsó pillanatig  
kínozott és gyilkolt. Az adás a ja- 
senovaci rabok  lázadásáról is megem
lékezik, am ikor több ezren m egroha
m ozták a szögesdrótot és a bunkero
kat, de m indössze néhány tizedének 
sikerü lt e lm enekülnie...

19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.27 M űsorismertetés.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Francia kapcsolat.

Amerikai játékfilm az újvidéki stúdi
óból.
U. rész.

22.00 Reklám.
22.05 Tévéhíradó III.
22.20 Rivaldafény.

A Zágrábi Televízió szórakoztató ze
nés műsora.

23.50 A vasárnapi m űsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

Április 20.
Tivadar napja

ciális viszonyokra, valam int a rend
őrség és a sajtó korrum páltságára is.

15.19 Egerek és m acskák fejtetőn.
Színházi előadás közvetítése, gyere
keknek.
János vitéz.
Magyar rajzfilm.
Az alkotás Petőfi S ándor születésé
nek 150. évfordulójára készült. 
Rendező: Jankovics Marcell.

17.20 A le nem  igázott város.
A Zágrábi Televízió tévéfilmje.
XIV/5. rész.

18.30 Minihangverseny.
18.45 A tenger tenyerén.

A Zágrábi Televízió népzenei soro
zata.
VI/6. rész: Koröula, Séerdo és Mijét 
sziget.

19.15 Vásári kalauz.
Reklám.

19.30 A Zágrábi Televízió tévéhíradója.
19.55 M űsorismertetés.
20.00 Crvena zvezda-Cibona.

Bajnoki kosárlabda-mérkőzés közve
títése.
A szünetben: Reklám.

21.30 Huszonnégy óra.
21.35 Szom bati sportszemle.
21.55 Reklám.
22.00 Mesék a kerítésen túlról.

NDK tévéfilmsorozat.
VII/5. rész.
Fontos a bizalom.

23.00 K öltészeti színház.
„Gyerünk, ismerj fel! ”
Zombor és költői.
Az Ú jvidéki Televízió irodalm i műso
rában  Vladislav Kaéanski, Ivana Pej- 
éié, A leksandar B ordevié és Ksenija 
Marié; D ávid Kecman, S to jan  Berber, 
Velimir-Velja Subotié, valam int Mi- 
lenko Popié verseiből szaval.
A vasárnapi m űsorok ism ertetése.23.30

13.40 Tévéhíradó albán  nyelven.
13.55 M űsorismertetés.
14.00 Csók az utcán.

B razil játékfilm . (1980).
A tö rténet egy szegények lak ta  külvá
rosban játszódik. H abár a  tö rténetet 
az erotika ha tja  át, fény derül a szo-

JUG0SZLÁV
ISKOLATELEVÍZIÓ

KEDD

9.00 Tévénaptár.
9.10 Néphősök.

Dragica és Rade Konöar.
9.30 Rómaiak a mi tájainkon.
9.00 Nektek választottuk.

10.00 Ausztrália.
10.30 Hírek.
10.35 Vegytan mindenütt.

A régészeti tárgyak tartósítás*
11.05 Rajzfilm.
11.10 A világ szépségei.
11.40 Kis műsor.
11.50 Rajzfilm.
11.55 Hogyan kezdeni a kezdetet 

Varázsfuvola.’
12.25 Az utolsó percek.

SZERDA

9.15 Zagorje.
9.30 Történelem.

Bizánc.
10.00 Pályaválasztási tanácsadó'
10.30 Hírek.
10.35 Életközösségek.
11.05 Rajzfilm.
11.10 Testnevelés.

Sportmozaik.
11.40 Kis műsor.

Komputeriskola.
11.50 Rajzfilm.
11.55 Kocka, kocka, kockácska- 

Hogyan készül a rajzfilm- 
iskoláskor előtti oktatás.

12.25 Az utolsó percek.

CSÜTÖRTÖK

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
15.05 M űsorism ertetés szerbhorvátul.
15.10 Hét tévénap.

A T itogradi Televízió műsora.
15.40 Összegyűltek a lakodalm asok.

A Szkopjei Televízió népzenei m ű
sora.

16.10 Tévéhíradó szerbhorvátul.
16.25 Buduénost-Sarajevo.

Bajnoki labdarugó-m érkőzés közve
títése m agyar nyelvű kom m entárral.

18.15 Minihangverseny.
A Szarajevói Televízió műsora.

18.30 Tévémagazin ruszin  nyelven.
19.15 Rajzfilm.
19.25 Reklám.
19.30 Tévéhíradó magyarul.
19.55 Reklám.
20.00 Francia kapcsolat.

A m erikai játékfilm . 2. rész. 
Főszereplők: Gene H ackm an és Fer- 
nando Ray.
A film első részének végén a heroin
király  elm enekült ugyan, de Popeye 
nem  ad ja  fel a harcot. A m ikor meg
tudja, hogy ellenfele F ranciaország
ban van, oda is u tánam egy ...

22.00 D okum entum m űsor.
22.45 A vasárnapi m űsorok ism ertetése

szerbhorvát nyelven.

9.00

9.15

9.35 
9.55

10.00

10.30
10.35

11.35 
11.40

12.20
12.15

Hogyan készül a színházi 
előadás.
A genetika és gyakorlati 
alkalmazása.
Mi történik az atommagba 
Pihenőül.
Védett természet.
Isztria.
Hírek.
Diákmagazin.
8. adás.
Rajzfilm.
Az ENSZ filmjeiből. 
Emberi lakóhelyek.
Határ, amelyet örökölni 
kellett.
Rajzfilm.
Úszóiskola.
4. óra.

PÉNTEK

8.50 Tévénaptár.
9.00 Miért, miért?

Zenei nevelés.
9.30 Angol nyelv. ,

10.00 A népfelszabadító hábof 
irodalma.

11.05 Rajzfilm.
11.10 Gépek és szerszámok

Új módszerek
a fémmegmunkálásban-

11.25 Kis műsor.
11.35 Rajzfilm.
11.40 Jugoszláv gyermekin 

Danilo Kié.
12.20 Az utolsó percek.

Kellő helyen kellő időbe 
V. rész.

m É TA #
GARANTÁLT MINŐSÉ



magyar iskolatelevíziói

8.05 

8.50

9.05

9.35

15.00

15.45 

, 16.20

KEDD
Világnézet.
A forradalm iság.
Angol nyelv.
Follow Me! 14. rész. 
M agyar irodalom. 
Apród voltam  M átyás 
udvarában.
Aki mer, az nyer. 
M atem atikai vetélkedő. 
Érettségizőknek 
ajánljuk!
Csokonai: Tartózkodó 
kérelem.
Verselemzés.
Annick.
Egy kisgyermek a 
nagyvárosban. 
Szórakaténusz.
A fülével figu rázik ... 
Mód- és 
eszközhatározó.

SZERDA
6-15 Oroszul beszélünk.

Családi ünnep.
8.25 Angol nyelv.

Follow Me! 27. rész.
8.50 Fizikai kísérletek.

R adioaktivitás. I. rész. 
8.00 Történelem. 

i Felső-Tiszavidék.
.00 Pedagógusok fóruma.

°-85 Élő Múzeum.
Szalajkavölgyi Erdei 

, Múzeum.
■°5 L ázár Ervin: A hétfejű 

tündér.

CSÜTÖRTÖK
®-95 Fizika.

Hőtágulás.
•85 Fizikai kísérletek.

Az abszolút O fok 
„ közelében.
■*5 Kémia. 

o ftn Lipidek.
•u0 Angol nyelv, 

g . .  Follow Me! 54. rész. 
Korok művészete. 
Szimbolizmus, 
szecesszió 

b n„ Magyarországon. 
Osztályfőnöki óra.
A kam aszkor küszöbén, 

u  n F rész.
- ' 0 Érettségizőknek 

ajánijuk.
KX. század.
Mensáros László 

15 ■>- irodalm i estje. I. rész.
A betörött ablak. 
Éiúk-lányok 

15 cn kapcsolata.
Kamera.
A filmhős.

PÉNTEK
e-45 I UáRnézet'
9 ^  Építészet.

Égy osztályba járunk.
6.35 kisiskolások Prágában.

Kamera.
l5.on * filmhős.

Érettségizőknek
pánijuk .
KX. század.
Mensáros László

Í5.3n ’rodalmi estje. 2. rész.
85ték m űalkotásokkal.

>5.4- 2. rész: Játékok.
Kdni, kapni jó.

>6.0o sasJátékok.
"Gyermek lennék, ám
fie fáj az em lék.”
Hy. Jevdokimov:
^ztyopka, a fiam.
A novellát elmondja:
kács Ferenc.

SZOM BAT

8.23
8.25

8.30

8.50

9.20

11.15
12.57
13.00

13.25

14.05
14.10

15.00

15.30
15.35

16.15
16.25
16.30

17.25
17.40

19.30
20.00

20.00

M űsorismertetés.
Idősebbek is elkezdhetik.
Tévétom a.
E cranul Nostru.
A szegedi körzeti stúdió rom án nyel
vű nemzetiségi műsora.
Kuckó.
Hogyan tö ltik  egy-egy szabad szom
b a tju k a t a  váeszentlászlói iskolások? 
-  Nézzünk körül a szép, virágos Sze
derkényben -  B em utatkozik ősi, és 
egyre keresettebb őrző-védő kutyánk, 
a komondor.
Tüskevár.
Ifjúsági tévéfilmsorozat.
VIII/6. rész: V iharban.
Fekete István regényéből ír ta  és 
rendezte: Fejér Tamás, (ism.)
Breki és a többiek.
Vendégművész: Dudley Moore. (ism.) 
A halál archívuma.
NDK tévéfilmsorozat.
XIII/3. rész: Az elveszett kapcsolat, 
(ism.)
Képújság.
M űsorism ertetés.
K alandozás a növényvilágban.
F rancia ism eretterjesztő 
rövidfilm sorozat.
XIII/9. rész: Színek és illatok.
Pályán m aradni.
K ézilabda-vetélkedő lányoknak.
Hírek.
Mitiők.
T inirandevú.
Főzőcske.
Tévéfazék.
Szerkesztő-m űsorvezető: M olnár 
M argit.
Képújság.
A m agyar ku ltú ra  nap jai a Szovjet
unióban.
Á prilis elsején a Szovjetunióban a 
m agyar művészeti életnek szinte va
lam ennyi ága bem utatkozott. E rről 
tudósít a riportfilm .
M AFILM -magazin.
Reklám.
L ég... lég ... lég ...
Különleges rekordok és rekorderek. 
Szerkesztő műsorvezető: Rózsa György. 
Reklám.
Újpesti D ózsa- Rába ETO.
Bajnoki labdarúgó-m érkőzés. 
Közvetítés a Megyeri ú ti pályáról. 
R iporter: G ulyás László.
A szünetben: Esti mese. M irr-M urr. 
M agyar bábfilm .
Tévéhíradó.
Vers -  mindenkinek.
Dsida Jenő: A tó tavaszi éneke. 
Elm ondja: Illyés Kinga.
„Ami a szívemen, a számon.”
B ehár György szerzői estje.
Vezényel a szerző.
Műsorvezető: Lörincz Gabriella. 
Közreműködik: Császár Angéla, Cser
háti Zsuzsa, Decsi Ágnes, Eszményi 
V iktória, Géczy D orottya, Ilosfalvy 
Róbert, K ishonti Ildikó, Mersei Mik
lós, Miller Lajos, Póka Éva, Soltész 
Rezső, S traub  Dezső, Szolnoki Tibor,

Április 20.
Tivadar napja

Tokody Ilona, valam int az MTV tán c 
kara, az MRT szimfonikus zenekara és 
a Stúdió 11.

20.50 A hét m űtárgya.
Borsos József: Z itte rbarth  Mátyás 
építész arcképe.

20.55 Jónevű senki, avagy a stróman.
(The Front).
Am erikai film  (1976). 
ír ta : W alter B em stein. Rendező: M ar
tin  R itt. Főszereplők: Woody Allén, 
Zero Mostel, H erschel B em ardi, Mi- 
chael M urphy és A ndrea Marcovicci. 
A film az ötvenes években, A m eriká
ban  játszódik, am ikor az írók, művé
szek a „szabadság országában” fekete
listára  kerülhettek  haladó politikai 
nézeteik m iatt. Szorult helyzetükben 
az írók ism eretlen, ám feddhetetlen 
személyeket béreltek  fel, hogy köl
csönözzék nevüket, személyiségüket 
k iadásra  váró művükhöz. Ilyen stró
m ant a lak ít Woody A llén ...

22.25 Tévéhíradó III.
MÁSODIK MŰSOR 

17.40 Egyszál magam.
Tévéfilm.
Raffai Sarolta  regényéből a forgató- 
könyvet Sípos Tam ás írta.
Rendező: H orváth Tibor.
A var István (ism.)

18.45 Tévéegyetem.
Az ókori Hellász.
VTII/6. rész: A dem okrácia fényes szá
zada.
H ahn István akadém ikus előadása.
A görög export fellendülése a  győze
lem u tán  -  A thén hegem óniájának k i
alakulása -  A dem okrácia elveinek és 
intézm ényeinek elemzése -  A klasszi
kus kor művészete, az a théni építke
zések.

19.30 Angol nyelv.
Follow Me!
58. rész: I liked everithing.

19.45 Francia nyelv.
Soyez les bienvenus!
11. rész: Des Cadeaux inattendus.

20.00 Shakespeare összes drámái a BBC fel
dolgozásában.
Troilus és Cressida.
Angol film. v
Rendező: Jonathan  Miller.
Főszereplők: Troilus -  A nton Lesser, 
Cressida -  Suzanne Burden, Pandarus 
-  Charles Gray, Achilles -  Kenneth 
Haig, H ector -  John Shrapnel, Ulys- 
ses -  Benjám in W hitrow, Prim aus -  
Esmond Knight.
Közben:
21.40 Tévéhíradó II.

23.35 Képújság.

c KOSSUTH RÁDIÓD
8.25 Családi tükör.
9.00 Színes népi muzsika. 

10.05 Ism ét -  a javából!
Válogatás az elm últ hét 
műsorából.
Déli Krónika.
Déli zeneparádé. 
Népzenei példatár. 
Irodalm i figyelő.
Új Zenei Újság.
168 óra.
N épdalelőadók 
hangalbum a.
Hol volt, hol nem  v o lt... 
H írek.
Rádiószínház.
Szép m agyar komédia, 
ír ta : Balassi Bálint. 
Örökzöld dallamok. 
Találkozás a népzenével. 
Találkozásom  a 
népzenével.
A m ikrofonnál: Sütő 
András.
Európa
hangversenyterm eiből.

12.00
12.30
13.20
18.20 
15.10 
16.00
17.30

18.15
18.30 
18.45

19.53
21.14
21.14

22.20

iSWWSaí;

PETŐFI RÁDIÓ
8.11 Népszerű m u zs ik a -  

világhírű előadók.
9.05 Nagy nevettetők.

10.00 Ha még nem  tu d n á ... 
Á prilisi tudom ányos 
mozaik.

10.30 O perettdalok.
11.20 Könnyűzenei

koncertfelvételek.
12.10 Jó ebédhez szól a nóta.
13.05 Kenguru.

Sportm űsor 
gyerekeknek.

14.00 M agunkat ajánljuk. 
V áltozatok a 
szórakozásra.

15.55 K örkapcsolás bajnoki 
labdarúgó-m érkőzések
rő l)

18.30 P at M etheny és 
együttesének 
hangversenye 
Budapesten. I. rész.

19.34 Tavasz.
L ehár Ferenc 
operettje egy 
felvonásban.

21.05 Még ma!
Nógrádi G ábor 
hangjátéka.

22.30 Jó éjszakát 
mindenkinek!



BELGRÁDI RÁDIÓ

9.02
10.00
11.00
12.30
13.30
18.30

19.00 
19.30
20.00 
21.03 
22.20

23.00

G örbe tükör.
V asárnap tízkor. 
D élelőtti hangverseny. 
Gyermekműsor.
Sport és szórakozás. 
Esti
kívánsághangverseny.
Híradó.
Zenedoboz, 
vidám  est.
K ívánsághangverseny. 
F iatalok  zenei 
tribünje.
Zenés műsor 
fiataloknak.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ
■

5.00
10.05

10.33
11.00
11.30

12.10
14.00
18.30
21.30
22.00

Reggeli műsor. 
Sunčana Škrinjarić: 
Az új lakók.
A G yerm ekrádió 
hangjátéka, (ism.) 
Z enekari muzsika.
A jövő zeneművészei. 
M uzsikaszó -  
jókívánság. 
Falum űsor.
Sport, zene, derű. 
E sti híradó.
Hírek, sportm agazin. 
Zenebona.

URH
7.45 Zenedélelőtt.

13.00 A zene szárnyán.
13.30 M agyar népi muzsika.
19.00 M ihailo Lalié: 

Lakodalom . 
Rádióregény. VI. rész.

19.30 H elyszíni közvetítés 
helyett.
K oncertfelvételeinkből. 

23.05 Szom bati zenés vidám  
est. (ism.)

»ywwwMmniw
SZABADKAI R Á D IÓ  |

H M M M H M M M r
7.00 Népzene.
7.30 V etéstől aratásig.
8.00 Zenés köszöntők.

13.00 Zenés üdvözletek.
15.00 R iportnapló.
15.30 K ülön kérték. 
18.00. V asárnapra

választottuk.
18.30 Népzene.

HÁRMAS STÚDIÓ
8.00-24.00 Szórakoztató

iM M M iM I

TOPOLYAI RADIC

7.00 Ruszin nyelvű műsor.
7.15 Szlovák nyelvű műsor.
7.30 Jugotonexpressz.
8.00 Mezők népe. 

M ezőgazdasági m űsor 
magyarul.

8.3.0 M ezőgazdasági 
term elők m űsora 
szerbhorvát nyelven.

9.00 Zenés üdvözletek.

mm
V A SÁ R N A P

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

7.15
8.20
8.30

9.55

11.20
12.00
13.00

14.15

14.30

15.20

17.15

18.55

19.20
19.30
19.55
20.00

20.55

21.40
22.25

Tévémagazin román nyelven.
Hírek.
V asárnap délelőtti gyermekműsor.
X I/1. rész.
Az adás keretében a gyerekek a lko tá
sai, valam int a rajzfilm ek m ellett kép
ernyőre kerül két tévéfilm sorozat is. 
Az első:
B arátunk  Tito.
XI/1. rész.
A tö rténet Tito kum roveci gyerm ek
korától kezdve követi éle tú tjá t egészen 
a háború  u tán i munkásságáig, á llan 
dóan szem előtt ta rtva  a gyerm ekek
kel való találkozásait.
II. sorozat:
Ne hagyd magad, Floki!
X I/1. rész: A csülök hadm űvelet.
A tö rténet egy zágrábi toronyház la 
kóiról szól, akik -  h ab ár valam eny- 
nyien faluról szárm aznak -  erőnek 
erejével s a nagyvárosi polgár szere
pében tetszelegnek. É letükbe bele
avatkozik egy kóborkutya, amely meg
u n ta  a  csavargást, m ert a m odem  vá
rosrésznek nincs egy cseppnyi rom an
tiká ja  sem.
Népgyűlés a jasenovaci foglyok láza
dásának  évfordulójára.
Helyszíni közvetítés.
Zenés műsor.
Zöld panorám a.
A tudás hatalom .
Az Ú jvidéki Televízió falum űsorának 
házigazdái ezú ttal a tavankútiak . 
M inihangverseny.
A Szkopjei Televízió műsora.
A szél ellen.
A usztrál tévéfilm sorozat az újvidéki 
stúdióból.
N apirend nélküli ülés.
A Zágrábi Televízió vasárnap  délu tá
ni szórakoztató zenés műsora.
Az utolsó mohikán.
Amerikai játékfilm (1977) Cooper re
génye nyomán.
Főszereplők: Steve Forrest, Ned Ro
m éra és Andrew Prine.
A tö rténet 1757-ben játszódik a fran
ciák és az indiánok közötti háború  
harm adik  évében.
U tazás a föld középpontja felé. 
Amerikai rajzfilmsorozat XVII/8. rész. 
Reklám.
Tévéhíradó.
Reklám.
Az áradó folyó.
A PriStinai Televízió tévéfilmje.
II/2. rész.
A győzelem napjai. 
D okum entum sorozat.
V/2. rész: A szerémségi front 175 napja 
Sportszemle.
Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

9.00 A lá th a ta tlan  zászlóalj.
Jugoszláv játékfilm  (1967). 
Rendezte: Jane  Kávéié.

Április 21.
Konrád napja

12.00

13.40
14.00
14.20

15.20

17.45

18.05

18.45

19.30
20.00

20.50
21.10

Főszereplők: M ilán Srdoé, Miha Ba- 
loh, Lojze Rozman és Danilo Bezlaj.
A tartalom ból:
A hegyek között egy faluban a fia ta 
lok kifogásolják szüleik tétlenségét, és 
am ikor egy rab  megszökik a ném etek
től, segítségére sietnek: M egalakítják 
a lá th a ta tlan  zász lóa lja t...
Találkozás Olivera MiljakoviétyaL 
D okumentum műsor.
Tévéhíradó albán nyelven.
Közlekedési kör.
Zenés délután.
Lucián Berio olasz avantgarde zene
szerző műveiből.
Közvetítés a Form a 1-es autók P o rtu 
gália nagydíjáért folyó versenyekről. 
Beszámoló a jugoszláv cselgáncsbaj
nokságról.
Infosistem -C rvena zvezda.
Közvetítés a bajnoki kézilabda-m ér
kőzés II. félidejéről.
M ersad Berber.
Dokumentumműsor.
A Szkopjei Televízió tévéhíradója.
Az em beri faj fejlődése.
Angol dokum entum sorozat IX/3. rész. 
Huszonnégy óra.
Tévé-filmmúzeum.
Szomjúság.
Svéd játékfilm  (1949).

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
7.15
8.15

8.45

9.55

14.30

15.20

17.15

18.55

19.25
19.30
19.55
20.00

21.00

21.25

Tévémagazin rom án nyelven.
Barázda.
Falum űsor magyarul.
Iskolacsengő.
Gyermekm űsor m agyar nyelven. 
Népgyűlés a jasenovaci foglyok láza
dásának  évfordulójára.
Helyszíni közvetítés m agyar nyelven.
A szél ellen.
A usztrál tévéfilm sorozat. XII/9. rész. 
A lázadás leverése u tán  egy gazdag 
földbirtokos azon m esterkedik, hogy 
bebizonyítsa, M ary és férje is részt 
v e tt a lázadásban, m ert reméli, így si
kerül őket elűzn ie ...
A nagy szív.
Szovjet játékfilm  (1982). 
írta : M arina Septunova. Rendezte: 
Alekszej Poljakov. Főszereplők: M a
rina Sztarih , Vlagyimir Pucskov, N a- 
dezsda M aljceva és Andrjej Mjaskin. 
L juba fia ta l ápolónő befogadja lak á 
sába Yarját.
Ez vára tlanu l m egváltoztatja L juba 
életét, m ert nagyon megkedveli a fa
lusi Varja gyerm ekét...
Az utolsó M ohikán.
Am erikai játékfilm .
U tazás a Föld középpontja felé. 
Am erikai rajzfilm sorozat m agyar 
nyelven. XVII/8. rész.
Reklám.
Tévéhíradó magyarul.
Reklám.
Az áradó folyó.
A PriStinai Televízió tévéfilmje.
A győzelem napjai. 
D okum entum m űsor m agyar nyelven. 
Sportszemle.
Szerbhorvát nyelvű műsor.

Á SZABADKAI RADIO 
ZENÉS ÜDVÖZLETEINEK 

DALJEGYZÉKE
Vasárnap, április 28 
1. Messze van a kicsi falum 

(Rigó Ferenc) -  2. Ne hallgass 
az emberekre (Vitkayné Ko
vács Vera) -  3. Nád a házam 
teteje, Kiültek a vénasszonyok
-  csárdások (Sárdy János)
4. Lárifári — részlet Kálmán 
Imre Cigányprímás című ope
rettjéből (Petress Zsuzsa eí 
Kelemen Tibor) -  5. ToborZ"
— részlet Kodály Zoltán Háry 
János című művéből (Palló lm' 
re) -  6. Strauss: Kék Duna ke
ringő (a Bécsi Szimfonikusok 
Zenekara) -  7. Szeretni bol 
dulásig (Vámosi János) -  , 
Van, aki vár (Csákány 
László) -  9. Tűzpiros virágzó, 
(Kovács Erzsébet) -  10. Cs>" 
náltattam egy hegedűt (M® 
György) -  11. Azért csilla»; 
hogy ragyogjon (Jákó Vera) 
12. A csitári hegyek aia 
(Báthy Anna) -  13. Utolsó pm
lanatban jöttél, kedvese
(Harangozó Teréz) -  14. V 
gyázz magadra, fiam (Bojt0 
ján együttes) -  15. Szivárvány 
fényben (Korda György) -  
Tejben fürdik az én rózsa 
(Csongor István) -  17. Lány0, 
lányok, szép moholi lány 
(Rigó Ferenc) -  18. Elbúcs 
zom a falumtól (M olnár Józs 
-  19. Isten hozzád, kedves v 
rosom (Kovács Kati) -  20. 
sem elég (Expressz együttes' ̂
21. Vidéki út (Szűcs JuditW
22. Kicsi utca, kicsi ház , 
renc Éva és a K aláka e g y ü t t
23. Akáclombos falutokat v> 
szasírja lelkem (Koncz M iháó
24. Egykrajcáros levélpapír Ó i
______  , ... Íönn/J
álmot hozzon az éj (Z a la i t
la Tóth Erzsébet) 25! Kön ^

Sarolta) -  26. Jó u ta t (T . 
Mária) -  27. K arakum  (Sol 
Rezső) -  28. Piros rózsák
szélgetnek (Dóry JózsefJ^.^J

| Kócos fejed ha rám  n»JV
(Jákó Vera) -  30. Öreg U
szálló idő (Boross István) 
Még meg sem köszöntem ( , 
té Péter) -  32. Hány éjjejp ,

-33tam (Vincze Viktória) 
szágút, vezess el ÍPl, 
Kornél) -  34. Páros élet a > 
szebb a világon (Nyíri Er, 
bet) -  35. Azt a boldogság 
(Sztárai M árton) -  36. J 
mennék én a Tiszán (
G abriella) -  37. Jó éjt (Unj . 
zál együttes) -  38. Milu® ■
zsaszál (Csongrádi Kata) . 
Gondatlan évek (Illés egyj1 jf

40. Sve smo mogli n*>
dranka Stojakovié).

A TÉVÉ ÉS 
r á d i ó á l l o m á s o k
FENNTARTJÁK A
MŰSORVÁL TOZTA 
JOGÁT!



AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ 
MUZSIKASZÓ-JÓKÍVÁNSÁG 

CÍMŰ MŰSORÁNAK 
DALJEGYZÉKE

Vasárnap, április 28.
11.30 órakor.

1- Tisza menti népdalok: Ki
van csapva -  Hétkrajcáros kis 
bögre -  Tarka farkú fecske -  
Erdő mellett nem jó lakni (a 
Hívogató népzenei együttes) -
2- Megkötöm a lovam (Potloka 
Vera) -  3 . Valakinek muzsikál
o k  (Tápai Ferenc) -  4. Ihajla, 
ezt a kislányt (Győri Jolán) -

Három hordó borom van 
'°óka József) -  6 . Lakodalom 
ân a mi utcánkban (Németh 

«Udolf) -  7. Kanizsai zöld- 
időben születtem (Károly 
«Jára) -  8 . Kacifántos csár- 
das (Nagy Pál).

*4-00 órakor a Sport, zene, 
rű című műsorban.
J- Felkötöm a rézsarkan-

(Lente Lajos) -  2. Páros 
siilag az ég alján (Vörös Sári) 

'  3. Bolond, aki szerelmes 
'Molnár József) -  4. írt nekem 

szeretőm (Bangó Margit) -  5. 
alamb száll a Hortobágyon 

'«err Olivér) -  6 . Találkozott a 
tavasz (Hartig B. Júlia) -  

..Ablakomra ráhajlik a vén 
■ma ága (Lovass Lajos) -  

i, ®őzsabokorban jöttem a vi- 
g (Vitkayné Kovács Vera) -  
• Lehár: Arany és ezüst (ke- 

yVgő -  A Bécsi Filharmóniku-
i. , Zenekara) -  1 0 . Pancsoló 
.Hány (Kovács Eszti) -  1 1 . 
nX? en sz6nál többet ér egy dal 
g f t é  Péter)- 1 2 .  Lehet, hogy 

ságosan szerettelek (Sárosi 
ó-a lin ) -  13. Ülök csendben 

kis pádon (Zorán) -  14. 
yj vá tűnt az álom (Sass Szyl- 
(k 15- Rozsdamentes emlék 
s«i <sa GÍ°n) -  16- Elfújta a 
f ‘ (Adám, Éva és a Neoton 

Ía ^ ü t t e s )  -  17. Amit 
. •üondhatsz el (Countext 

Sj'úttes) -  18. Az utolsó sze- 
^al (Locomotiv GT 

jkm tes) -  1 9 . Júlia (Eryth- 
LTÁ együttes) -  20. Ti si tako 
Nada (Dániel).

toixalnei!
g a r a n t á lt  m in ő s é g

MAGYAR TELEVÍZIÓ

11.20
11.25

8.23 Műsorismertetés.
8.25 Idősebbek is e lkezdhetik ...

Tévétom a.
8.30 Óvodások filmműsora.

1. Maci a jégszekrényben. Csehszlo
vák rajzfilm sorozat.
2. Mackó Misi a világűrben. Lengyel 
bábfilm.

8.50 Egy osztályba járunk.
Kisiskolások K ubában, (ism.)

9.20 Csillagok küldötte.
Csehszlovák rajzfilm sorozat.
XIII/7. rész: A titkár.
M ajka jobban érzi m agát a gyerekek 
között, m int a szállodában. E lhatá
rozza, hogy nem fogadja el a szálló 
igazgatója á lta l kijelölt titkárnő t, in 
kább K aréit választja titkárul.

9.50 Rohanj velem!
M agyar ifjúsági film.
S a já t regénye alapján  írta: Asperján 
György. Rendező: M arkos Miklós. 
Szereplők: Jám bor Á rpád, Töreky 
Zsuzsa, Koncz Gábor, K áldi Nóra, 
Dégi István, Nagy Anna és mások. 
Im re nagyanyja m eghalt, anyja nem 
törődik vele, az érzékeny fiú in tézet
ben nevelkedik. K atica, a  bájos neve
lőnő sokat foglalkozik Imrével, s a fiú 
beleszeret. Hogy társa inak  bizonyít
sa bátorságát, éjjel felm ászik az el
hagyott to ronyba.,.
Hírek.
Reklám.

11.30 „Sej, a mi lobogónkat.”
III/3. rész: Ú ttörők vagyunk mi. 
Hogyan le tt valaki ú ttörőből cserkész, 
m ajd cserkészből ú jra  úttörő? Meny
nyit é r egy bögre kakaó? Hogyan a la
p íto tt egy k isdiák úttörőcsapatot? 
H ány csapatban lehetett tag egy gye
rek?... A felszabadulás u tán  alakuló, 
form álódó úttörőszervezet hétköz
napjairó l mesélik gyerm ekkori élmé
nyeiket a m űsor vendégei.

12.00 Ciki, te boszorkány.
Egyfelvonásos mesejáték.
A B udapesti G yermekszínház előadá
sa felvételről.
ír ta : Horgas Béla. Rendező: Bohák 
György, (ism.)

13.17 M űsorismertetés.
13.20 Közönségszolgálat tájékoztatója.
13.25 Képújság.
13.30 Nótaszó.

Boross Jolán énekel.
Műsorvezető: A ntal Imre.
„Életet az éveknek.”
„Élni annyi, m int fokozatosan meg
öregedni.”
Jubileum i adás a m űsor 15. születés
napján.
Szerkesztő-riporter: Csurgay Judit.

15.05 Reklám.
15.40 B aráti hadseregek tom ászbajnoksá- 

ga.
N ői-férfi szerenkénti döntők. 
Közvetítés a budapesti körcsarnok
ból, felvételről.

17.10 Hírek.
17.15 Delta.

14.05

Április 21
Konrád napja

Tudományos híradó.
Műsorvezető: K udlik Júlia.

17.40 „Dolgozom, jól vagyok...”
Lenin 115.
Az ember, a  közösség életének á ta la 
kulása tükrözi a legmélyebben, m i
lyen érdekek és értékek vonzás- és ha
tóterében alakulnak, épülnek a tá rsa 
dalm i viszonyok. Lenin születésnap
ja  előtt három  bakonyi faluban keres
ték  a  választ a Tévé m unkatársai: m i
é rt sokkal nehezebb az emberi szoká
sok átform álása, m int a hatalom  meg
ragadása?

18.40 Idősebbek is elkezdhetik.
Tévétom a.

18.45 Esti mese.
Biga csiga és B atka manó. 
Csehszlovák rajzfilm.

19.00 A HÉT.
20.00 Hírek.
20.05 Váratlan vendég.

Angol tévéfilm.
írta : J. B. Priesley. Rendező: Michael 
Simpson. Főszereplők: Goole felügye
lő -  B em ard  Hepton, A rthur Birling -  
Nigel D avenport, Sybil a felesége -  
M argaret Tyzak, Sheile, a lánya -  Sa- 
rah  Berger.
A sikeres színdarab  egy m agatartás- 
forma, a „csak m agaddal tö rő d j! ” á l
láspontjának éles k ritikája. A m érhe
tetlenül elégedett előkelő család ün
nepi vacsoráját vára tlan  vendég za
varja meg. Az öngyilkosság ügyében 
nyomozó felügyelő kérdéseit kezdet
ben egyöntetű felháborodással u ta s ít
ják  vissza, a vonakodva adott vála
szok azonban végül is nyilvánvalóvá 
teszik: valam ennyien felelősek egy 
fiatal lány h a lá lá é rt...

21.25 Á ruházak ajánlata.
Reklám.

21.30 Találkozás Lukács Györggyel.
2. rész.
Lukács György 1969 őszén adott in
terjú jában  Leninről, a szocializmus 
elm életének tö rténeti kérdéseiről be
szél. Ezzel zárn i a Lukács György éle
tében készített film ek sora, a közel
jövőben a róla emlékezők, pá lyatár
sak, tanítványok közreműködésével 
készített film eket láthatjuk .

22.15 Hírek.

MÁSODIK MŰSOR
19.53 M űsorismertetés.
19.55 Képújság.
20.00 Töredék.

A m úlandóság fölé.
Pléh-K risztus.
Nemeskor: szószék-oltár, 
ír ta  és rendezte: Olasz Ferenc.

20.25 M ozart és a népzene.
Közrem űködik Tóbiás Reiser és 
együttese.

21.10 A Montague-sziget.
Ausztrál rövidfilm  Ű j-Dél-W ales ke
leti p artja inak  sziklás nyúlványairól, 
(ism.)

21.40 Telesport.
Műsorvezető: Knézy Jenő.
Nemzetközi motocross-verseny. 
Közvetítés Piliscsévről, felvételről. 
Nemzetközi karatéverseny.
Tudósítás a B udapesti Sportcsarnok
ból.
Riporter: Dávid Sándor.

22.50 Képújság.

KOSSUTH RÁDIÓ

8.25 Énekszóval, 
muzsikával.

9.00 „Az elátkozott költők .’ 
Baudelaire -  Verlaine 
Rimbaud.

10.05 Zenekari muzsika.
11.00 Gondolat-jel.

A Rádió kulturális 
hetilapja.

12.10 Harm inc perc ala tt 
a Föld körül.

12.55 Bartók: Divertimento.
13.20 Az élő népdal.
13.30 Szonda.

Tudományos magazin.
14.10 Művészlemezek.
15.17 A rossz orvos.

K osztolányi Dezső 
elbeszélésének 
rádióváltozata. II. rész.

16.05 A rturo Toscanini 
vezényel.

17.37 O perettparádé.
18.15 Hol volt, hol nem v o lt..
18.40 D iákkönyvtár 

hangszalagon.
K árpáti rapszódia. 
Epizódok Illés Béla 
regényéből.

19.29 Népdalok.
19.50 Beszélgetés Weiner 

Leóról.
21.00 Töltsön egy órát 

kedvenceivel.
23.03 Operafinálék.

PETŐFI RÁDIÓ

8.05 Az én nevem Jimmy, hát 
a tiéd micsoda?
Lőrincz L. László 
hangjátéka.
A Gyermekrádió 
műsora.

9.35 Szivárvány.
Díszről.

11.10. V asárnapi koktél.
12.03 Jó ebédhez szól a nóta.
15.05 Táskarádió.

Az Ifjúsági Rádió 
műsora.

16.00 Poptarisznya. 
Közlekedés, zene, sport.

20.00 Slágermúzeum.
21.05 Társalgó.

Másfél óra
irodalomkedvelőknek.

22.30 Könnyűzene éjfélig.

VILLANYSZERELŐ

Sinkovits György villamos- 
sági mérnök.
Marije Vojnié ToSinica 30. 
Szabadka, telefon: 41-994.

GARANTÁLT MINŐSÉG!



BELGRÁDI RÁDIÓ

4.00
6.50
9.02

10.00
12.30
12.50
13.02 
15.00 
15.35 
15.45
17.02
18.02 
18.15

19.00 
19.30
20.00

22.15
23.00
23.45

0.05

Reggeli műsor. 
K íváncsiak műsora.
A Két fehér galam bnál.
Dokum entum m űsor.
Magazin 439.
Gyermekműsor.
Gyermekdalok.
Karaván.
Híradó.
A Jovanovié család.
A szórakozás világa. 
Zenei találkozások.
Az önigazgatók iskolája. 
Esti
kívánsághangverseny.
Híradó.
Zenedoboz.
Ma este együtt. 
K ülföldön élő 
jugoszlávok műsora. 
E st a rádió  m ellett. 
Dzsesszklub.
Éjfél előtti p illanatok. 
É jszakai műsor.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00
9.03

9.30
10.05
10.15

11.03
11.30
12.00
12.05

12.30 
12.57
14.03
14.30
15.00
15.30
16.03
18.30
19.00
19.30
20.00

20.20
21.00
23.45

Reggeli műsor. 
Iskolarádió.
Od proleéa do pesme.
Oboamuzsika.
Humoreszk.
Vershegi József és 
Vereczkei Erzsébet 
nó tákat énekel. 
Rádióterefere. 
K amarazene.
Hírek.
Palatínus Imre 
népdalokat énekel. 
Színes dallamok.
Hírek.
Iskolarádió, (ism.) 
Hirdetőműsor. 
H allottuk, láttuk . 
H étfőre választottuk. 
Időszerű tém ák.
Zenei album unkból. 
E sti híradó.
K aláka.
Új könyv, új írás.
Pap József V éraláfutás 
című új kötetét 
dr. G erold László 
ism erteti.
S lágerparti.
Estéről estére.
É jféli szerenád.

UKH

8.00
13.00
13.30
16.30 
17.05

18.05

22.00
23.00
23.20

Hangverem.
A zene szárnyán. 
M agyar nóták. 
Zenedoboz.
Borisz Godunov. 
Muszorgszkij 
operájának III 
felvonása.
Ki hogyan látta .
Sport.
É vszázadok zenéje.
Új könyv, új írás. (ism.j 
N ottum o ritm usban.

H É T F Ő

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
8.50 Tévénaptár.
9.00 Messze van az iskolám.
9.15 Szlovén nyelv.
9.45 Pedagógusok műsora.

10.00 Az írásos hagyományok nyomában.
10.30 Hírek.
10.35 N épi irodalom .

A népi elbeszélések.
11.05 Rajzfilm.
11.10 Angol nyelv.

20. rész: I  sometimes w ork laté.
11.40 Kis műsor.
11.50 Rajzfilm.
11.55 Pályaválasztási tanácsadó.

A gyermekgyógyász.
12.25 Az utolsó percek.

Tájak és emberek.
Szicília.

15.00 N épi irodalom , (ism.)
15.30 Rajzfilm, (ism.)
15.35 Angol nyelv, (ism.)
16.05 Kis műsor, (ism.)
16.15 Rajzfilm, (ism.)
16.20 Pályaválasztási tanácsadó, (ism.)
16.50 Az utolsó percek, (ism.)
17.00 Tévéhíradó magyarul.
17.25 Tévéhíradó I.
17.45 Találkozás az írókkal.

A PriStinai Televízió gyerm ekm űsor
sorozata VI/2. rész.

18.00 A Szkopjei Televízió gyermekműsora.
18.15 M úzeumok a szabad ég alatt.
18.45 Rock-szem.

A Szarajevói Televízió szórakoztató 
zenés ifjúsági műsora.

19.15 Rajzfilm.
19.20 Reklám.
19.30 Tévéhíradó II.
19.55 Reklám.
20.00 Helyben repülés.

A Szkopjei Televízió tévéfilmje, 
ír ta : Gorán Sztefanovszki.

21.35 Reklám.
21.40 Délkörök.

Az Ú jvidéki Televízió külpolitikai 
műsora.

22.10 V álasztott p illanat.
Anica M elikijan hegedül.

22.15 Tévéhíradó I I I .
22.35 Egy szerző -  egy film.

A jövő építői.
Dokumentum film .

MÁSODIK MŰSOR

17.30 Belgrádi műsor.
18.55 Közjáték.
19.00 Indirekt.

Sportm űsor.
19.30 Az Ú jvidéki Televízió tévéhíradója 

magyarul.
20.00 A tudom ány és mi.

A Zágrábi Televízió ism eretterjesztő 
műsora.
A tartalom ból:
A ljubljanai nőgyógyászati kórház tu 
dósainak új sikere -  A tudom ány és az 
ip ar együttm űködése a zágrábi egye
tem  és a ljub ljanai Iskra példáján  be
m utatva -  A káros gyári hulladék fel- 
használása nyersanyagként -  A hang-

Április 22.
Csilla napja

stúdiók szigetelési m ódjáról -  Szin- 
té tikus latexet készítettek a Chromos 
gyárban.

20.50 Huszonnégy óra.
21.05 MESAM 1984.

Szórakoztató zenés m űsor a rendez
vény slágereiből.

21.30 Reklám.
21.35 D inasztia.

Amerikai tévéfilmsorozat.
LIII/43. rész.

22.25 Jó vibrációk.
Ifjúsági művelődési magazin.
A tartalom ból:
Beszámolók a szarajevói Kis és K ísér
le ti Színpadok szemléjéről -  Új video- 
projektum  -  Részletek N enad D izda- 
revic és D inko Tucakovié legújabb 
filmjeiből -  F iatal szarajevói rock
együttesek bem utatkozása -  Miro- 
slav M andié rövid játékfilm je.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ .
16.35
16.55

17.20
17.25
17.45

19.15
19.25

Sportkrón ika szerbhorvát nyelven. 
Közjáték.

17.00 Tévéhíradó I. m agyarul.
17.15 Reklám.

Akciók.
Tévéhíradó I. szerbhorvátul. 
Műsorkalauz.
M agyar nyelvű műsor.

18.00 Bábm űsor m agyar nyelven.
18.15 E m ber és idő.

D okumentum műsor.
18.45 Az önigazgatás folyam atai.

A politikai karikatúráró l. 
Ism eretterjesztő m űsör m agyar nyel
ven.
Rajzfilm.
Reklám.

19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
19.55 Reklám.
20.00 N apjaink.

M agyar nyelvű magazin.
A Jugoszláv írószövetség IX. kong
resszusáról, -  am elyet Ú jvidéken ta r 
to ttak  meg -  készített ripo rto t Lép- 
h aft Pál és Keszég Károly.
Öreg Dezső külpolitikai összefoglaló
ja  az irak i-irán i háborúról szól. Az 
önigazgatás gyakorlatáról, a döntés- 
hozatalró l a zombori Rade Konőar 
M unkaszervezetben készített ripo rto t 
Milenkovics Szvetiszláv.
A középiskolások 19. művészeti vetél
kedőjéről Tari István és Keszég K á
roly számol be.
Negyvenéves a szabadkai Spartacus 
A labdarugó-egyesületet B urány E nd
re m utatja  be.
Végezetül a  népi táncosok m unkájá
ról, a hagyom ányápolásról hallha 
tünk. A forgatócsoport Horgoson és 
Szabadkán járt. 
M űsorvezető-szerkesztő: K artag  N án
dor.
Rendező: Iván Obrenov és Kerekes 
Etelka.

21.10 Házibuli.
Szórakoztató m űsor magyar.nyelven.

21.40 Délkörök.
K ülpolitikai m űsor szerbhorvát nyel
ven.

22.10 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.

KOSSUTH RÁDIÓ

12.00
12.05
12.30

13.00 
13.05
15.00 
15.30

18.30
19.00

Hírek.
Hirdető.
Népi zenekarok 
fevételeiből.
Hírek.
Hétfőn sport. 
D élutáni híradó. 
Szerbhorvát nyelvű 
műsor.
Szívritmusban..
Az Újvidéki Rádió
műsora.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 Dallam ról 
dallam ra.

19.00-24.00 Közvetítés az
A quarius lemezklubból.

SZABADKAI RÁDIÓ

8.20 Hogy tetszik lenni?
Nyugdíjasok műsora.

9.00 A hét zenetnűve.
Schubert: R,osamunda -  
kísérőzene.

9,40 Ki kopog?
A Gyermekrádió műsora.

10.05 Nyitnikék.
Kisiskolások műsora.

10.35 Két H aydn-trió
11.00 Lenin-m űsor.
11.34 Felelet.

D é r y  Tibor r e g é n y é n e k

rádióváltozata. X/9. 
rész.

12.00 Déli Krónika.
13.05 Magyar előadóművészek 

albuma.
14.10 Operarészletek.
14.42 Nők zenéje.

K rúdy Gyula novellája'
15.00 Világablak.

Az olvasás g y ö n y ö r ű s ó '

ge-
18.15 Hol volt, hol nem volt ’'
18.30 Esti Magazin.
19.15 Stufa, culo, corridoio- 

E m st Wünsch 
hangjátéka.

20.22 Az u tak  összefutnak.
Oláh István portréja. 

20.52 Örökzöld dallamok.
23.30 Szim fonikus táncok.

PETŐFI RÁDIÓ

8.05
9.05 

13.05 
14.00

17.05

18.30
19.30 
20.05 
21.35

23.20

Nóták.
Zenés délelőtt. 
Slágermúzeum.
Kettőtől ö tig ..
A Rádió
kívánságm űsora.
Új donságainkból. 
Magyar könnyűzenei 
felvételek.
Koncz Zsuzsa é n e k e l-  
Sportvilág.
Rockújság.
Ilf és Petrov írá sa in ^  
rádióváltozata.
A m ai dzsessz. I



BELGRÁDI RÁDIÓ

6.50
9.02

10.00
12.30
13.02 
15.00 
15.35 
15.45
17.02
18.02

19.00
20.00 
21.02 
22.20 
23.00 
00.05

Kíváncsiak műsora.
A Két fehér galambnál. 
Magazin 439. 
Gyermekműsor. 
Karaván.
Híradó.
A Jovanovic család.
A szórakozás világa. 
Zenei találkozások.
Esti
kívánsághangverseny.
Híradó.
Vidám falu.
Gyöngy kaláris.
Est a rádió mellett. 
Zenekari muzsika, 
í js z a k a i műsor.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00 Reggeli műsor.
9.02

9.30
10.05

Iskolarádió.
1. C salafinta Zé úrfi. 
Mese.
2. A panaszháború.
3. Nyelvművelés. 
Christa Ludwig énekel. 
Francek Rudolf: A 
beképzelt helikopter.
A Gyermekrádió 
mesejátéka.

0.36 H angszeres muzsika. 
*■03 Rádióterefere.

*1-30 Hazai szerzők műveiből. 
2.05 Népi muzsika.
2.30 Színes dallamok.
4-03 Iskolarádió, (ism.)
4.30 Hirdetőműsor.
5.0o H allottuk, láttuk.
5.30 Szempont.
®-27 Hírek.
■30 Gyöngykaláris.

®-°0 Esti híradó.
•20 Az M -stúdióban készült 

2 felvételekből.
■00 Hom yik György: i 

tábornok kutyája. 
Hangjáték, (ism.)

•00 Estéről estére
URH

•00 Zenedélelőtt.
13 3^ ^  zene szárnyánzene szárnyán. 

Draskóczi László 
népdalfeldolgozásaiból. 
Újdonságok a Duna

lg népdalfeldolgozásail 
0 Újdonságok a Duna 

utcából 
?‘°0 Hírek.
•®5 Készenlétben.

22 n Honvédelmi műsor.
23 u Hvsz®za(*ok zenéje.

0 Borsiav Atanaskovié:
Mpsp a 7

rxLciiiclön.
Mese az egérről.
H angjáték.

Műsorbejelentő. 
Mi történt a
sportpályákon?
Összefoglaló.15 nn szelo6 la ,°- 

15 a H a llo ttuk , lá ttu k . 
15 4 - k é rd ezz , fe lelünk!15 4 - veraezz> telelünk!
1 ' 0 Fülbem ászó dallam ok. 

^ • 55 R andevú.

KEDD

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
9.00

10.30
10.35
12.35 
15.00

17.00
17.25
17.45

18.15

18.45

19.10
19.30
20.00

20.30

21.20
21.30

21.15

Iskolatelevízió a zágrábi stúdióból. 
Hírek.
Iskolatelevízió.
Hírek.
A Belgrádi Televízió oktató m űsorai
nak ismétlése.
Tévéhíradó magyarul.
Tévéhíradó I.
Kis világ.
A Zágrábi Televízió gyermekműsora 
a cselgáncsról.
N yitott könyv.
Irodalm i műsor.
Kérték, nézzék meg!
Amerikai szórakoztató dokum entum 
sorozat.
Rajzfilm.
Tévéhíradó II.
Az ország felszabadításának befejező 
hadműveletei.
Tudományos tanácskozás.
Jasenovac ham uja és vére.
Lordan Zafranovié dokum entum film 
je.
Lottó.
FEST-bemutatók.
Milka -  ez tabu.
Finn játékfilm  az újvidéki stúdióból. 
Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

16.40 Tévéhíradó albán nyelven. 
17.00 Körzeti krónika.
17.30 Belgrádi műsor.

MAGYAR TELEVÍZIÓ
8.00
8.05

10.05

15.00
16.40
17.15

18.10
18.25

19.10
19.15
19.30
20.00

Tévétorna.
Iskolatévé.
A férfiak pedig nem sírnak.
Csehszlovák ifjúsági film (1981).
A kis Pepik fogadott gyerm ekként 
boldogan él új családjában, míg tudo
m ására nem  jut, hogy kistestvére szü
letik. N éhány megjegyzést félreértve 
attó l kezd félni, hogy ezentúl őt m ár 
nem  fogják szeretni. Megváltozik, el- 
hidegül szüleitől, s a kedves gyerek
ből engedetlen vadóc v á lik ... 
Iskolatévé.
Hírek.
Cigányzene.
Dokumenturrrfilm.
I I /1. rész: A cigányok vándorlása Af
rikába.
Nemcsak nőknek!
M esterdallamok.
Szovjet-orosz est.
Műsorvezető: Baranyi Ferenc. 
Tévétom a.
E sti mese.
Tévéhíradó.
A halál archívuma.
NDK tévéfilmsorozat.
XIII/4. rész: A holtak nem beszélnek, 
ír ta  és rendezte: Rudi Kurz. Fősze-

Április 23.
Béla napja

19.00 Hajók az Adrián.
A Zágrábi Televízió ism eretterjesztő 
sorozata.
V III/3. rész: N eptunus a vitorla és az 
evezők között.

19.30 A Szarajevói Televízió tévéhíradója.
20.00 Népzene.
20.50 Huszonnégy óra.
21.05 M int az álomban.

Ism eretterjesztő műsor.
21.35 A forradalom  dokumentumai. 

Dokumentumműsor.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
16.55
17.00
17.25
18.15

18.45

19.15
19.30
20.00

20.50
21.00

23.05

M űsorismertetés magyarul. 
Tévéhíradó I. m agyar nyelven. 
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Más tévéállom ások műsorából válasz
tottuk.
Az önigazgatás folyamatai.
Motiváció a munkához. 
Ism eretterjesztő m űsor szerbhorvát 
nyelven. 3. rész.
Rajzfilm.
Tévéhíradó II. magyarul.
Újvidéki képeslapok.
Szerbhorvát nyelvű műsor.
Lottó.
Milka -  ez tabu.
Finn játékfilm  (1980):
Milka még kislány és ugyanabba a 
férfiba szeret bele, akibe az anyja. 
Milka tapasztalatlan , szám ára a férfi 
egyszerre szerető és apa, szexuális éle
tében nincsenek gátlásai. Anyja szá
m ára viszont a férfi az utolsó lehető
séget jelenti, hogy bebizonyítsa, ő 
még n ő ...
A szerdai m űsor ism ertetése szerbhor
vát nyelven.

replők: Jürgen Zartm ann, Gerd Blah- 
sucek, Gojko Mitié és B arbara 
Brylska.

21.00 Stúdió ’85.
A Televízió ku ltu rális hetilapja.

22.00 Szemtől szem ben...
Kicsoda Ön, Andreasz Papandreu? 
Szerkesztő riporter: Sugár András. 

22.55 Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

18.25 Képújság. •
18.30 Regionális adások.

Budapest, Pécs, Szeged.
19.00 Mesterművek -  műalkotások.

A Magyar Televízió és a Nemzeti G a
léria közös hangversenysorozata.
4. rész: A rom antika.
Műsorvezető: A ntal Im re és Éry 
Gyöngyi.

20.00 Elenyésző kisebbség. 
Dokumentum film .

20.55 T évéh íradón .
21.20 Egy hétvége története.

Angol tévéfilm.
írta : Stanley Houghton: Rendező: La- 
urence Olivier és June Howson. Fő
szereplők: N at Jeffcote -  Donald 
Pleasence, A felesége -  Rosemary 
Leach, Chris H aw thom  -  Jack Hed- 
ley, A felesége -  Pat Heywood.

22.40 Képújság.

KOSSUTH RÁDIÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Szórja a Nap 

aranysugarát.
Nóták.

13.00 Hírek.
13.05 Munkaszervezeteink 

életéből.
15.00 D élutáni híradó.
15.30 Szerbhorvát nyelvű 

műsor.
18.30 Szívritmusban.
19.00 Az Újvidéki Rádió 

műsora.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 és 19.00-24.00 
Szórakoztató zene.

'  SZABADKAI RÁDIÓ

8.20 Társalgó.
10.05 Diákfélóra.
10.51 XVIII. századi 

operákból.
11.32 Felelet.

Déry Tibor regényének 
rádióváltozata. 10. 
(befejező rész).

12.00 Déli Krónika.
12.45 Hangverseny 

délidőben.
14.10 M agyarán szólva. 

Nyelvőrködés.
14.30 Dzsesszmelódiák.
15.20 Nótacsokor.
16.05 Látogatóban.
17.45 A Szabó család.
18.15 Hol volt, hol nem v o lt . .
18.30 Esti Magazin.
19.15 A Magyar Nyelv Hete.
20.30 Diszkotéka. 

Lem ezbarátok órája.

PETŐFI RÁDIÓ ^

8.08 Slágermúzeum.
9.05 Zenés délelőtt.

12.30 Népdalok.
13.05 Popzene.
14.15 Népdalfeldolgozások. 
14.40 N ádi hegedű.
15.05 Operettegyűttesek.
15.30 Csúcsforgalom.
17.30 Disputa.
18.30 Gramofonsztárok.
19.05 Csak fiataloknak!
20.00 Népdalest.
21.05 Hunyady Sándor meséli. 

V /l. rész.
21.51 B arbara Tejbár.

Zenés Játék.



BELGRÁDI RÁDIÓ

4.00
6.50
9.Ô2

10.00
12.30
13.02 
15.00 
15.35 
15.45
17.02
18.02

19.00
20.00

22.20
23.00

Reggeli műsor. 
K íváncsiak műsora.
A Két fehér galam bnál. 
M agazin 439. 
Gyermekműsor. 
Karaván.
Híradó.
A Jovanovic család.
A szórakozás világa. 
Zenés találkozások. 
Esti
kívánsághangverseny.
Híradó.
Ma este együtt.
A külföldön élő 
jugoszlávok műsora. 
Est a rádió m ellett. 
Szórakoztató stúdió.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

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

21.00

Reggeli műsor. 
Iskolarádió.
K antiléna.
Az ifjúság zenei 
magazinja.
Vojislav Ilié.
A zentai O któber 8. 
középiskola 
önképzőkörének 
műsora.
f é k ü n k  énekelnek, 
(ism.)
Rádióterefere.
XIX. századi 
alkotásokból.
M agyar nóták, 
csárdások.
Színes dallamok. 
Iskolarádió, (ism.) 
H irdetőm úsor. 
H allottuk, láttuk. 
Kantiléna. (ism.) 
Időszerű tém ák.
Az operettek  világában. 
Esti híradó.
O peraházak és
hangversenyterm ek
műsorából.
Estéről estére.

8.00
13.00
13.30
16.30
17.30

18.00
18.05

22.00
23.00

URH
Hangverem.
A zene szárnyán. 
Magyar népi muzsika. 
Dzsessz, dzsessz!
Dejan Despié 
kam aram úveiből.
Hírek.
Horizont.
Környezetvédelmi
músor.
Évszázadok zenéje. 
Elmélet, vita, gyakorlat.

TOPOLYAI RÁDIÓ

14.00 Műsorbejelentő. 19.10
14.02 S túdiónk vendége. 19.15
15.00 H allottuk, láttuk . 19.30
15.05 Topolyai krónika. 20.00
15.15 Reklám.
15.30 Színfoltok.
15.45 K érték, hallgassák.
15.55 Randevú.

S Z E R D A

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

8.35
8.45

9.15
10.30
10.35
12.35 
15.00

17.00
17.25
17.45

18.15

18.45

19.15
19.30
20.00

17.30
19.00
19.30
20.00

Tévénaptár.
Sólymok.
Angol tévéfilm sorozat gyerekeknek. 
XIII/9. rész.
Iskolatelevízió a zágrábi stúdióból. 
Hírek.
Iskolatelevízió.
Hírek.
A Belgrádi Televízió oktató  m űsorai
nak  ismétlése.
Tévéhíradó magyarul.
Tévéhíradó I.
Sólymok.
Angol tévéfilm sorozat gyerekeknek. 
XIII/9. (ism.)
Családi magazin.
Ism eretterjesztő sorozat.
M uzsika a képernyőn.
Zorán Sim janovié filmzenéjéből. 
Rajzfilm.
Tévéhíradó II.
Sportszerda.
Összefoglalók és közvetítések az euró
pai labdarúgó-m érkőzésekről.

MÁSODIK MŰSOR
Belgrádi műsor.
A zöldterv iskolája.
A L jubljanai Televízió tévéhíradója. 
Ki kopog az ajtómon?

MAGYAR TELEVÍZIÓ
8.10
8.15
9.45

10.10

15.00
16.50

17.30

Tévétom a.
Iskolatévé.
Delta.
Tudományos híradó, (ism.)
A férfi és a neve.
NDK tévéfilm.
A nna Seghers novellája nyom án ké
szült a tévéfilm, amely egy em ber sor
sáról tudósít, a fasizm us leverése 
u tán i első évekből. W alter Retzlow 
pánikszerű menekülései során gyakran 
gondol arra, a „Führer m eghalt, akkor 
én m inek élek még mindig? A Biroda
lom elpusztult és én is ham arosan el
p u sz tu lo k ...”
Iskolatévé.
Fuss, gepárd fuss!
Angol rövidfilm.
Mágnás Miska.
M agyar film operett (1984).
M artos Ferenc operettje nyomán írta: 
Békeffy István. Zene: Szirm ai A lbert 
és Fényes Szabolcs. Rendezte: Keleti 
M árton. Szereplők: G ábor Miklós, 
Mészáros Ági, Sárdy János, Németh 
M arika, Gobbi Hilda.
Tévétom a.
Esti mese.
Tévéhíradó.
Népdalkórusok.
Deák Bárdos György: Borsodi Bok
réta.
E lőadja az Állami Népi Együttes 
Énekkara.

Április 24.
György napja

Szovjet játékfilm . Főszereplők: Ta
m ara Akulova, Szergej Shaukov és 
Szvetlána Torna.
Egy téli este néhány jó b a rá t csendes 
összejövetelét valahol egy moszkvai 
lakásban  ism eretlen lány jövetele sza
k ítja  félbe. A vendég azt mondja, ösz- 
szeveszett barátaival és m érgében be
té r t az első ú tjába  kerülő lakásba. 
M ásnap reggel azonban elmegy, de ez
zel még nem ér véget a  furcsa ta lá l
kozás ...

21.40 Huszonnégy óra.
21.55 Zenei események.

A Z ágrábi Televízió komolyzenei m ű
sora.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
17.00
17.15
17.25
17.45

18.15

18.45
19.15
19.25
19.30
19.55
20.00

22.00
22.20

Tévéhíradó I. m agyar nyelven. 
Reklám.
Tévéhíradó I. szerbhorvát nyelven. 
Sólymok.
Angol tévéfilm sorozat gyerekeknek. 
Händel: A -dúr Concerto grosso.
Zenés műsor, (ism.)
Félórás beszélgetés.
Rajzfilm.
Reklám.
Tévéhíradó II. magyarul.
Reklám.
Sportszerda.
Magyar nyelvű műsor.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
A csütörtöki m űsorok ism ertetése 
szerbhorvát nyelven.

20.10 Zeljezniéar-Videoton.
U EFA -kupa labdarugó-m érkőzés. 
Közvetítés Szarajevóból.
R iporter: Gulyás László.
A szünetben: Reklám.

22.00 Billy Joel koncert.
22.55 Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

17.20
17.50

18.40

19.00 

19.30

20.00

21.30
21.50

22.15

Kuckó, (ism.)
Cimbora.
M űvészeti magazin. (ism.‘)
Naáa obrazovka.
A szegedi körzeti stúdió szlovák nyel
vű nemzetiségi műsora.
Tévé BASIC-tanfolyam- 
XVI/15. rész: Adatállományok.
Tusa Erzsébet.
Liszt-hangverseny, (ism.)
Egy este -  négy színház. 
Körkapcsolásos közvetítés a D ebrece
ni Csokonai, a Győri Kisfaludy, a Pécsi 
Nemzeti, a Szegedi Nemzeti színház
ból és a TV Il-es stúdiójából. Igaz
gatók, rendezők, színészek, d rám a
írók és közönség a SZ ÍN H Á Z-ról... 
Tévéhíradó II.
„Az idő semmit játsszik ...” 
ír ta  és rendezte: K isfaludy András.
A film  bem utatja a gyerm ek József 
A ttila környezetét, anyjához és test
véreihez fűződő kapcsolatát, a gyer
m ekkori m egpróbáltatások, m egaláz
ta tások  és sérelmek álta l k iválto tt 
indulatokat, azaz egy érzékeny, fogé
kony gyermek élményanyaga kerül em
lékképek form ájában a felszínre. 
Képújság.

SZABADKAI RÁDIÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.10 Népdalok.
13.00 Hírek.
13.05 Szerdán kultúra.
15.00 D élutáni híradó.
15.30 Szerbhorvát nyelvű 

műsor.
18.30 Szívritm usban.
19.00 Az Újvidéki Rádió 

műsora.
HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 és 19.00-24.00 
Szórakoztató zene.

KOSSUTH RÁDIÓ
Y

8.20
8.55

10.05
11.39
12.00
14.10

14.26
15.01
15.41

17.25

18.15 
18.30
19.15

20.31

Világablak, (ism.)
K am aram uzsika.
Rádiószínház.
Nóták.
Déli K rónika.
A m agyar széppróza 
századai.
O peraslágerek. 
Népzenei Hangos Újság- 
Händel: F -dú r concerto 
két zenekarra. 
H allgassuk együtt. 
Gesualdo-művek.
Hol volt, hol nem volt. • • 
Esti Magazin.
Ha egy külföldi 
m agyarul ta n u l.,. 
Szablyár Ferenc paródia 
összeállítása.
Fejezetek a m agyar 
zenei előadóm űvészet 
négy évtizedéből.
VIII/4. rész.

PETŐFI RÁDIÓ

9.05 Zenés délelőtt.
13.10 A tegnap slágereiből. 
14.00 Az én rádióm.

A mikrofonnál: Gazda 
István
tudom ánytörténész. 

15.45 S z ín e - ja v a .
Válogatás az elm últ 
íiárom  évtized 
műsoraiból.

17.05 A hanglem ezbolt 
könnyűzenei 
újdonságaiból.

19.05 Szirm ai A lbert 
operettjeiből.

20.05 A D uran D uran 
együttes 
felvételeiből.

20.50 Szárazság és éhínség. 
Götz Gusztáv 
meteorológussal 
beszélget a
Sahel-jelenségről Gaál 
Kovács Mihály.

21.05 Közkívánatra!

mixalne?
GARANTÁLT MINŐSÉG
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l i BELGRÁDI RÁDIÓ

6.50 K íváncsiak műsora. 
9.02 A Két fehér galambnál.

10.00 Magazin 439.
12.30 Gyermekműsor.
13.02 Karaván.
15.00 Híradó.
15.35 A Jovanovic család.
15.45 A szórakozás világa.
17.02 Zenés találkozások.
18.02 Esti 

kívánsághangverseny. 
Híradó.
Hangjáték.
E st a rádió mellett.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00 Reggeli műsor.
8-03 Iskolarádió.

Hazai zeneszerzők: 
M okranjac.

9.30 Mandolinmuzsika.
*0-05 A Gyerm ekrádió

riportm űsora.
10.30 Tűri A ntal és K ántor 

Ilona népdalokat 
énekel.

H.03 Rádióterefere.
H.30 Prokofjev:

Szim fonietta.
12.05 Népies dalok.
12-30 Színes dallamok.
4-03 Iskolarádió (ism.)
4.30 Hirdetőműsor.
5.00 Hallottuk, láttuk.
•30 Zenei események

nyomában.
6-03 Időszerű témák.
“ 15 Könnyűzene.
8.45 Csárdások.
9 °0 Esti híradó.

30 Szórakoztató zene.
■00 Lírai tízperc.
■ 10 A zenei műhely titkai.

1.00 Estéről estére.

URH

8-00 Hangverem.
00 A zene szárnyán.
■80 Romániai magyar 

táncok.
■30 Yu rock.
00 Hírek.

8-05 Barangolások.
00 Évszázadok zenéje.

K M i w n n |
TOPOLYAI RÁDIÓ .

» #
14.00
14.02

Műsorbejelentő. 
Rádióbarométer.
A helyi közösségek 
életéből -  A társadalm i
politikai szervezetek 
tevékenysége -  Ez is 
m egtörténik -  Árak,

, .  árak, á ra k ...
,■00 Hallottuk, láttuk. 

Topolyai krónika. 
Reklám.
A társult munka 

jg híradója.
■ 45 Tíz perc dzsessz.
■55 Randevú.

15.05
15.15
15.30

C SÜ TÖ R TÖ K

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
8.30 Betűről betűre.

Tévéfilmsorozat gyerekeknek.
XIII/2. rész.

9.00 Iskolatelevízió a zágrábi stúdióból.
10.30 Hírek.
10.35 Iskolatelevízió.
12.35 Hírek.
15.00 A Belgrádi Televízió oktató m űsorai

nak  ismétlése.
17.00 Tévéhíradó magyarul.
17.25 T évéhíradói.
17.45 Betűről betűre.

Tévéfilmsorozat gyerekeknek.
XIII/2. (ism.)

18.15 Tudományos mozaik.
Az Újvidéki Televízió ism eretterjesz
tő műsora.

18.45 M inihangverseny.
19.00 Eurogól.

Sportm űsor.
19.15 Nagy ínyesm esterek kis titkai.
19.20 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II.
20.00 Monitor.

Politikai magazin.
21.05 Rejtvénytár.

A Zágrábi Televízió vetélkedője.
22.15 Tévéhíradó III.
22.35 A 21. század felé.

MÁSODIK MŰSOR 
16.40 Tévéhíradó albán nyelven.
17.00 Körzeti krónika.

^^"•"TnrfiTnrfiirngmririwmwmMMWwiwwi un

MAGYAR TELEVÍZIÓ
kHMMMMMMMMMMMMMMMMMnM

8.00
8.05
9.45

11.00

11.25

11.50

12.00
15.00
16.30 
16.35
17.30

18.25

19.10
19.15
19.30
20.00

Tévétorna.
Iskolatévé.
Evezz egyedül!
Szovjet film.
Gosa egy nyolcpárevezős csapat legte
hetségesebb tagja. Jurij Ivanovics ed
ző készíti fel őket egy nagy verseny
re. Úgy véli, a sport nem lehet öncélú, 
abból, hogy valaki bajnok, nem lehet 
m egélni...
A fényképezés úttörői.
Angol filmsorozat.
VIII/6. rész: Az utazó fényképész. 
Csodálatos m adár -  a pelikán.
Angol kisfilm  (ism.)
Húsevő növények.
Bolgár rövidfilm.
Iskolatévé.
Iskolatévé.
Hírek.
Tízen Túliak Társasága.
Pulzus.
Könnyű, zenei magazin. 
Szerkesztő-m űsorvezető: Módos Pé
ter.
Telesport.
L abdarúgó Kupanap.
Tévétom a.
Esti mese.
Tévéhíradó.
Családi kör.
Kié lesz Ferike?
1. rész.

Április 25.
Márk napja

17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Ifjúsági műsor.
19.30 A T itogradi Televízió tévéhíradója.
20.00 Krzysztof Penderecki saját m űveit ve

zényli.
Hangversenyközvetítés.

21.40 Huszonnégy óra.
21.45 Örökös hívás.

Szovjet tévéfilmsorozat. XVII/6. rész.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
16.55 M űsorismertetés magyarul.
17.00 Tévéhíradó I. m agyar nyelven.
17.25 Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
17.45 Betűről betűre.

A Belgrádi Televízió gyermekműsora.
18.15 Tudományos mozaik.

Ism eretterjesztő m űsor szerbhorvát 
nyelven. A tartalom ból: Bem utatjuk 
a belgrádi katonakórházat -  Külföldi 
diákok az újvidéki egyetemen -  Új 
technológia az odzaki HIPOL-ban. 
Az adás vendége: S tanko Stojiljkovié, 
a Svet kom pjutera cím ű újság szer
kesztője.

18.45 Az önigazgatás folyamatai. 
Ism eretterjesztő műsor.

19.15 Nagy ínyesm esterek kis titkai. 
Reklám.

19.20 Rajzfilm.
19.30 Tévéhíradó II. magyarul.
20.00 Kerek asztal.

A Belgrádi Televízió műsora.
21.00 Nyomozó ikrek.

Am erikai játékfilm .
22.10 Tévéhíradó II. szerbhorvátul.
22.30 A pénteki m űsor ism ertetése szerb

horvát nyelven.

20.50 A hét műtárgya.
M ária főoltár Csikmenaságról.

20.55 H írháttér.
Nézetek, vélemények közérdekű kér
désekről.

22.00 U nokáink is lá tn i fogják.
... de hogy lá tja  Ön?
Építészeti sorozat.

22.45 Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

18.00 Képmagnósok, figyelem!
18.30 A nagyeszű sündisznócska. 

Bábfilmsorozat.
IV/4. rész: Sündisznócska lakodalm a.

19.00 O tthonunk a tetőtér.
A film ben azt ku tatjuk , melyek a te tő 
té r  beépítésének az előnyei és gátjai.

19.30 Balett mindenkinek.
Angol filmsorozat.
VII/2. rész: B alett a világszínpadon.

20.00 Suomi -  film -  jegyzetek.
Jancsó Miklós szubjektív vallom ása 
Finnországról és a finnekről, akiket 
gyerm ekkora óta nagyon szeret. Köz
helyeket és sablonokat elkerülve jele
n íti meg a  film északi rokonaink éle
tét, ünnepeit és dolgos hétköznapjait, 
valam int a finn em bert körülvevő fen
séges északi tá ja t és a finnek igen ki
finom ult tárgyi kultúráját.

20.50 Tévéhíradó II.
21.10 K ötöttfogású Birkózó EB.

Döntők.
Közvetítés Lipcséből.

22.10 Képújság.

SZABADKAI RÁDIÓ

12.00 Hírek.
12.05 Hirdető.
12.30 Beoltottam  egy bokor 

vadrózsát.
Nóták.

13.00 Hírek.
13.05 Hétköznapok.
15.30 Szerbhorvát nyelvű 

műsor.
18.30 Szívritm usban.
19.00 Az Újvidéki Rádió 

műsora.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 és 19.00-24.00 
Szórakoztató zene.

KOSSUTH RÁDIÓ

8.30

10.05
10.50
11.40
12.00
14.10

14.26

15.00

15.30
16.05

17.00

18.15 
18.30
19.15

22.30

23.27

Mendelssohn: Hazatérés 
idegenből.
Egyfelvonásos vígopera. 
D iákfélóra.
W einer Leó műveiből. 
Illés E ndre két írása. 
Déli Krónika.
A m agyar széppróza 
századai.
K isfaludy Károly: 
Tollagi Jónás 
viszontagságai.
Népi dallam ok nagy 
m esterek kezében. 
Dvorák-művek.
Most jelent meg.
Világirodalmi
könyvszemle.
Zenei Tükör.
Révkalauz.
Könyv, kép, színház, 
zene, mozi.
U grás a túlsó féltekére. 
Jelenetek Egon Erwin 
Kisch riportkönyvéből. 
Hol volt, hol nem v o lt... 
Esti Magazin.
Nagy színházi siker 
volt!
Az esőhozó ember, 
ír ta : R ichard Nash. 
Schubert: Rosamunda. 
Kísérőzene.
Berlioz operáiból.

PETŐFI RÁDIÓ f
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8.20
9.05

12.30
13.05

14.15

15.10 
16.00 
18.30 
19.05 
20.03

21.10 
22.20

A Szabó család, (ism.) 
Zenés délelőtt.
Mezők, falvak éneke. 
N osztalgiáhullám  
Joe Brown.
Idősebbek 
hullámhosszán. 
Dallamok, emlékek, 
(ism.)
Operaslágerek, (ism.) 
Találkozás a stúdióban. 
Slágerlista. 
Operettkedvelőknek.
A Poptarisznya 
dalaiból.
K abarécsütörtök.
Nóták.



BELGRÁDI RÁDIÓ

4.00
9.02

10.00
12.30
13.02 
15.00 
15.35 
15.45
17.02
18.02

19.00
20.00 
22.20

Reggeli műsor.
Régi muzsika. 
Magazin 439. 
Gyermekműsor. 
K araván.
Híradó.
A Jovanovic család.
A szórakozás világa. 
Zenei találkozások. 
Esti
kívánsághangverseny.
Híradó.
Ma este együtt.
Est a rádió  m ellett.

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00 Reggeli műsor. 
9.03 Iskolarádió.
9.30

10.05
10.30

11.03
11.30

12.05

12.30 
14.03
14.30 
15.00
15.30

16.27
18.30

19.00
19.30
20.30

B arangolás
zeneországban.
R ádiókabaré.
M adarász K atalin  és 
H orváth  István 
cigánydalokat énekel. 
Rádióterefere.
XIX. századi egyházi 
muzsika.
K éri László és Verebes 
A ladár nótáiból.
Színes dallam ok. 
Iskolarádió, (ism.) 
H irdetőm űsor. 
H allo ttuk , láttuk. 
Szivárvány.
A Rádió heti magazinja. 
Hírek.
Durindó.
M agyar népi m uzsika. 
Esti híradó.
Péntek van.
E stéről estére.

URH
8.00

13.00
13.30

16.30
17.05 
18.00
18.05 
22.00 
23.00

Hangverem.
A zene szárnyán. 
Bodricsné H ertyán 
A ranka n ó ták a t énekel. 
Zenei kaland.
D élutáni hangverseny. 
Hírek.
Rivalda.
Évszázadok zenéje. 
Könyvek, írók, emberek 
Az újabb angol 
irodalom ról.

TOPOLYAI RÁDIÓ

14.00 Műsorbejelentő.
14.02 Zenés péntek  délután.

A tartalom ból: 
Vendégszerkesztő -  
Érdekességek a 
nagyvilágból -  
Receptek -  É s ... 
meglepetés!

15.00 H allo ttuk , láttuk . 
15.05 Topolyai krónika. 
15.15 Reklám.
15.30 Diagnózis.

Egészségügyi műsor. 
15.45 Nóták.
15.55 Randevú.

.. ,
■
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Április 26.
Ervin napja

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

8.50
10.30
10.35
12.35 
15.00

17.00
17.25
17.45

18.15

18.45

19.15
19.30
20.00

20.55

Iskolatelevízió a zágrábi stúdióból. 
Hírek.
Iskolatelevízió.
Hírek.
A Belgrádi Televízió oktató  m űsorai
nak  ismétlése.
Tévéhíradó m agyarul.
Tévéhíradó I.
T arka világ.
Az álarc.
A L jubljanai Televízió gyerm ekmű
sora.
Az első p illan tás u tán .
Egy napló naplója.
Ism eretterjesztő sorozat III/3. rész.
Az Ú jvidéki Rádió és Televízió tánc
zenekara m uzsikál.
Slágerek zenekari változatban. 
Rajzfilm.
Tévéhíradó II.
Mike Hammer.
Am erikai tévéfilm sorozat XII/4. rész. 
Jó estét!
A szerelem.
A Zágrábi Televízió szórakoztató ze
nés műsora.
K özrem űködik: Ivó Pattiéra , a Zag- 
rebéanke, a  Növi fosili együttes, Ves- 
na Vrandeéié, Arsen Dedié, M arija Ad- 
ler, Dado Topié, P am i Valjak, Gabi 
Novak, B ranka K raner és sokan m á
sok.

MAGYAR TELEVÍZIÓ •
8.00
8.05

10.05

10.30

15.00
16.20
16.30

17.20

17.45

18.00

19.10
19.15
19.30
20.00

Tévétom a.
Iskolatévé.
A fényképezés úttörői.
Angol film sorozat.
VIII/7. rész: A tovatűnő kép.
Charles Darwin.
100 évvel ha lála  u tán .
II/2. rész: Még két tojás sem egyforma 
(ism.)
Iskolatévé.
Hírek.
Cigányzene.
D okum entum f ilm .
II/2. rész: A cigányság bevándorlása 
Európába.
Az Afgán D em okratikus K öztársaság 
nem zeti ünnepén.
Száz híres festmény.
Gaugin: Az Istenek napja.
Angol rövidfiljB»«»»«- 
K alendárium . X»,
Ism eretterjesztő magazin.
Tévétom a.
Esti mese.
Tévéhíradó.
Telefere.
V itray Tamás műsora.
Péntek esti randevú.

21.40 Tévéhíradó III.
21.55 Pénteken huszonkettőkor.

MÁSODIK MŰSOR
17.30 Belgrádi műsor.
19.00 Ism eretterjesztő műsor.
19.30 A PriStinai Televízió tévéhíradója.
20.00 A zene és mi.

A Szarajevói Televízió komolyzenei 
műsora.

20.45 Huszonnégy óra,
21.00 D okumentum műsor.
22.05 A hajadon apa.

Amerikai játékfilm.
A tartalom ból: Peter középiskolás, de 
am ikor menyasszonya gyereket szül 
és intézetbe akarja  adni, mégis úgy 
dönt, vállalja az apaságot és elkezd 
küzdeni, hogy neki ítéljék a gyere
ket ...

23.25 A szom bati műsorok ism ertetése.

16.55
17.00
17.25
17.45

18.15
19.15 
19.30 
20.00

20.55

21.40

M űsorism ertetés m agyarul. 
Tévéhíradó I. m agyar nyelven. 
Tévéhíradó I. szerbhorvátul.
Az Újvidéki Rádió és Televízió népi 
zenekara muzsikál.
Szlovák népzene.
Tévémagazin szlovák nyelven. 
Rajzfilm.
Tévéhíradó II. magyarul.
Mike Hammer.
A m erikai tévéfilmsorozat.
Jó estét!
A Zágrábi Televízió szórakoztató zenés 
műsora.
Tévéhíradó II. szerbhorvátul.

22.05 Mi történt Baby Jane-nel?
Am erikai film (1962).
Rendezte: Róbert Aldrich. Főszereplők: 
Bette Davis és Joan Crawford.
A két lánytestvér ap juk  példájá t kö
vetve színészi pályára lép. De míg a 
babaszépségű Jane kislánykorában 
a ra t könnyű sikert, nővére ére tt szí
nésznőként lesz elism ert sztár. Egy 
trag ikus esemény véget vet ka rrie r
jüknek, egymásra u talva m agukra 
m aradnak ...

0.15 Tévéhíradó III.

MÁSODIK MŰSOR

17.45
18.05
18.15

18.35

19.00
19.30

20.00

20.50
21.10

Term észetbarát.
Horgásztízperc.
Csörgősipka.
X/5. rész: M int még soha!
Don Quijote.
Spanyol rajzfilm sorozat.
XXXIX/29. rész: M iként lehetne fel 
oldani a varázs alól D ulcineát. 
K eresztkérdés.
V ladim ir D im itrov a mester. 
D okum entum film  a bolgár festészet 
kiem elkedő alakjáról, (ism.) 
Gondolkodó.
Tudományos magazin.
Tévéhíradó II.
Rougonék szerencséje.
Francia tévéfilmsorozat. V/4. rész. 
Zenebutik.

SZABADKAI RÁDIÓ *

12.00
12.05 
12.30 
13.00
13.05

15.00
15.30

18.30
19.00

Hírek.
Hirdető.
Csárdások.
Hírek.
Zenés hétvége. 
K ívánságdalok. 
D élutáni híradó. 
Szerbhorvát nyelvű 
műsor.
Szívritm usban.
Az Ú jvidéki Rádió

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00-12.00 és 19.00-24.00 
Szórakoztató zene.

■gumóm
KOSSUTH RÁDIÓ J

8.50 Zenekari muzsika.
9.33 Jó a dal.

Óvodások műsora.
10.10 Kam arazene.
11.00 Gondolat.

A Rádió irodalm i lapja
12.00 Déli Krónika.
14.10 V álogatott perceink. 

Ö sszeállítás az elmúlt 
hónap m űsoraiból.

15.30 Verbunkosok, nóták. 
16.05 N ádháború.

Oláh M argit rádiójáték2' 
A Gyerm ekrádió 
műsora.

17.00 Riport.
18.15 Hol volt, hol nem  volt ■ ■ •
18.30 E sti Magazin.
19.35 A Magyar Rádió országi 

zongoraversenye.
22.30 Operarészletek.

PETŐFI RÁDIÓ ' 1

9.05 Zenés délelőtt.
12.30 Népi muzsika.
13.05 Pophullám.
14.00 Péntektől -  péntekig- 

Ajánlóműsor sok 
muzsikával.

17.30 Ötödik sebesség. 
Ifjúság -  politika -  
kultúra.

18.30 Fiataloknak!
20.00 Nótakedvelőknek.
21.05 Az ibolya.

M olnár Ferenc
jelenetének
rádióváltozata.

22.00 Bagoly.
Éjszakai érdekes 
magazin.

fníxaiz»^
GARANTÁLT MINŐSÉG
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LAZÍTS ÉS EMLÉKEZZ  
JOBBAN!

Az idős emberek a lazítási gyakorlatokat mnemototechnikával, az 
emlékezést segítő gyakorlatokkal kombinálva lényegesen javíthat
ják memóriájukat -  állapították meg az amerikai Stanford egyetem  
pszichiáterei. Az egyébként teljesen egészséges idős emberek is 
olykor 30 százalékkal rosszabb eredményt érnek el az emlékezési 
teszteken, mint a fiatal emberek. A felejtésért érzett félelem még 
csak tovább rontja memóriájukat. Ez a folyamat sokkal jobban meg
fordítható lazító gyakorlatokkal, mint gyógyszerekkel. A relaxációs 
edzés megszünteti a teszt miatti aggódást, a 6 3 -8 3  év közötti kísér
leti személyek sokkal jobban emlékeztek a nevekre, arcokra.

A mogyoró
/TV tél végét a somnál is ha- 

/Z a\  m arabb jelzi a mogyoró 
c/~~U porzós barkája. Olyannyi
ra korán, hogy néha még be is csap 
bennünket: visszatér a té l . ..

„M ogyorófát” ü lte tünk  ugyan, 
de a mogyoró inkább az aljától 
több vezérágra szakadó term etes 
bokor. Igaz, egynémely, kevéssé 
elágazó típusa a maga. jókora tö r
zsével akár a 8 -10  m-es m agassá
got is elérheti. Jellegzetességei té- 
len a világosbarna nagy, zöld rü 
gyek és az élettelennek tűnő barna 
barkák, illetőleg a tőből feltörő 
bosszú, sima vesszők. A tavasz kö
zeledtét legtöbbször m ár február
ban jelzik a hirtelen  megnyúló, 4 -  
 ̂ cm hosszú, sárga pollent ontó ' 

barkák -  ilyenek lá thatók  a képen 
7 és a term őrügyek csúcsán meg
jelenő parányi rózsás bibeszálak. 
Nyáron kerekded, hosszan kinyú
ló  csúcsú, kissé serteszőrös leve- 

m ajd a párosával, vagy a 
bármas-négyes csomókban álló 
ízes termések -  a mogyorók - ,  d í
szítik e kedvelt fás növényünket.

Termését -  jól ism ert kép -  az 
eleinte zöld, m ajd m egbám uló ku- 
pacslevelek rongyos szélű ruhája  
rejtegeti.

A mogyoró E urópa nagy részén 
honos, csak a skandináv hegyvi
dékről és az északi tá jakró l h iány
zik. Az óceán mellékén, a sziklás 
hegyoldalakon -  ahol más fajok 
nem szorítják alsóbb régiókba -  
sokszor sűrű, csaknem  áthato lha
ta tlan  cserjéseket alkot. M agyar- 
országon a gyertyános tölgyesek, 
nedves talajú  ártéri erdők, kocsá
nyos tölgyesek jellegzetes cserje 
vagy alsó lom bkoronaszintet a l
kotó faja. Sokan telepítik  hasznos 
csonthéjas gyümölcse m iatt, no 
meg azért is, m ert igénytelen dísz
cserje vagy -fácska. Sok bőven 
term ő és nagy term ésű fajtája 
kedvelt „csonthéjas csem egének”. 
Hosszú, rugalm as vesszőit sokol
dalúan hasznosították, s helyen
ként hasznosítják még ma is. P i
rosbordó és ta rka  levelű változa
tai szintén kedvelt dísznövények.

Kisebb tévéstúdió a levegőben

Nem csalás, nem ámítás
Sokszor ám ul-bám ul az em ber a tévé egy-egy film jelenete lá ttán  

Szinte hinni sem akar a szemének, trükköt, becsapást vél, pedig dehogy! 
A term észeti filmek legtöbbje a p illanatnyi valóságot m utatja  be. K itű
nően lehet lá tn i a képet, csak azt nem, hogy m iként sikerült az egy-két 
tagot szám láló stábnak  m egörökíteni a feledhetetlen, egyedülálló lá t
ványt. Az elektronikai cikkeket előállító gyárak illetékesei a megmond
hatói annak, hogy hány hónapos kísérletsorozat eredménye olyan videó 
berendezés, mellyel a sárkányrepülők is különösebb m egerőltetés nél- 

■diül film szalagra vehetnek bárm it. A képünkön lá tható  japán  Sony BVW 
-  1 A jelzésű tennék  csak 6,8 kg súlyú és m agába foglalja a felvételező 
reszt, a kazettás képm agnót és az energiát biztosító akkum ulátort.

H-h

Radar-sapka

K vízbe esett tengerészek darhullám -visszaverő sapka segít-
gyorsabb megtalálására ségével 800 m éteres távolságból
radar-sapkát fe jleszte ttek  fe lfedezhetik  a vízbe zuhanta t a

k i Japánban a tengeri halászok lokátor képernyőjén, és megálla-
szövetségének kezdem ényezésére. p ítha tják  a helyzetét, bármilyen
A  fém ezett szövetből készü lt ra- időjárási viszonyok között.

Egy szupernóva-maradvány belsejében?
Lehetséges, hogy naprendszerünk egy olyan csillag maradványainak a fel

hőjében úszik, amely tizezer-egymillió'éwel ezelőtt robbant fel -  ezt a meg
hökkentő lehetőséget vetették fel az amerikai Rice egyetem kutatói a csillag
közi anyag sugárzó alumínium izotópjának mennyiségét tanulmányozva. Elő
ször a Nagy Energiájú Csillagászati Obszervatórium (HEAO-műhold)gamma- 
sugár-spektrométere tanulmányozta a mindössze néhány millió éves felezési 
idejű 26-os alumínium izotópot. Galaktikus mértékkel nagyon gyors ennek az 
izotópnak az elbomlása, így utánpótlás nélkül már régen e lkeltett volna bom- 
lania. Ugyanakkor tudjuk, hogy a szupernóva-kitörésekben jelentős mennyi
ségű radioaktív alumínium keletkezik. Bomlásértékét, a 26-os magnézumot 
rendkívül nagy mennyiségben fedezték fel bizonyos ősi meteoritokban, pél
dául az 1969-ben földet ért mexikói Allende-meteoritban. Ez a tény arra a 
következtetésre vezette a csillagászokat, hogy a naprendszernek (és a meteo- 
ntnak) közvetlenül egy közeli szupernova-robbanás után kellett keletkeznie. 
Londoni csillagászok a röntgensugárzás és az ibolyántúli háttérsugárzás alap
ján már egyenesen arra következtetnek, hogy naprendszerünket olyan szu
pernóva-maradványok veszik körül, amelyek mindössze négymillió évvel ez
előtti robbanásban jöttek létre közvetlen közeli égi környezetünkben.



n#nwe*wf25íT itkot*

A növényeknek szeretetre és

van szükségük.

iUBSTRAL -  k itűnő tápoldat m in 
ién örökzöld és virágzó növénynek. 
»UBSTRAL -  fo lyékony m űtrágya, 
ím ely ideális összetételb en  tartal- 
naz nitrogént, foszfort, kálium ot és 
tülönböző fontos m ikroelem et. 
SUBSTRAL -  erősíti a növényeket 
is serkenti a virágzást.
Legyen a szom bat a SU BSTR A L  
napja!


