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Káröröm nélkül
A Jugoszláv Kommunista Szö
vetség Központi Bizottságának 

_ _ _ _ _ _ _ _  kilencedik ülésén hozott határo
zataiban... először azt olvastam el, ami rám 
is közvetlenül vonatkozik. Szokás. Lehet, 
hogy nem elég divatos szokás, de én már 
ezen aligha tudok változtatni. Szóval elolvas
tam és nyomban megjegyeztem magamnak, 
hogy az újságokban, rádióban, televízióban 
és közírásban általában káröröm nélkül kell 
folytatni a harcot a kosovói helyzet megszi
lárdításáért. -  PETKOVICS Kálmán kom
mentárja.

Vonuló felhők mögött
Asztalán ott van még a tojás 
alakú faragvány a felirattal: „a 
vak tyúk is talál szemet” . Elné

zem, ahogy ki tudja, hányadszor üzen valami 
megnyugtatót a vonal túlsó végére. Jó ég, mi
lyen sokszor csillapította le a kedélyeket a 
kongresszusi, stafétaindítási, elnökválasztási 
történések során... És nem lehet napirendre 
térni felette, hogy ez  a nemrég ismeretlen, 
munkaakciós Tone semmit sem változott. -  
KOMÁROMI Ákos készített riportot Tone An- 
derliccsel, Szlovénia ifjúsági elnökével.

4 f i  Lópaták dübörgése1U> Az újságírók hada immár tizen-
QLDAL egyedszer igyekszik tudósítani

  erről az eseményről. Mármint a
lovasnapokról. Emlékszem rá, az elsőn alig 
voltunk néhányan. Aztán, ahogy gyarapodott 
a versenyzők száma, ahogy nőtt az érdek
lődés a lóverseny iránt, az újságírók is tódulni 
kezdtek Zobnaticára. -  DANKÓ László 
színes írása a Zobnaticai lovasjátékokról.

Ittabé gyógyító 
csendjében
... No, meg a csend is hozzájárul 

________  Magyarittabé szentélyi hangula
tához, Olyan a csend, mintha testet öltött vol
na, mintha meg lehetne fogni. S ha itt, a falu 
központjában valami léket üt rajta, az nem 
hangosabb, mint amekkora zajjal jár egy ma
gányosan_dolgozó kőműves munkája...
Gyógyhatású is talán ez a csend. Gyógyítja 
a jövevényt abból a betegségből, amelynek 
kórokozója nem más, mint maga a kor, 
amelyben élünk. -  CSORBA István írása.

Harangoznak
Kintről az utcáról nézegetem a 
majdáni haranglábat, mert a 
templomkertbe, pontosabban az 

imaház kertjébe nem lehet bemenni, lakat fi
tyeg a kapuján. Nem szabályos harangláb ez, 
újabb építmény: a harangok két, egymás 
mellé állított rácsos vasoszlopra vannak sze
relve... Negyedóra múlva lesz dél. Azt még 
kivárjuk, mert a harangszó biztosított, egy 
helybéli, pontos szokott lenni: nyolc év alatt 
még egyszer se hagyott ki harangozást; se 
reggel, se délben, se este. -  NÉMETH István 
írása.

Aranyesőre várva
A Kishegyesen folyo^ hi*gyo- 

u l u a l  mányőrző munka hatasa 1972- 
-  —  tői napjainkig jócskán erzekelhe-
tő a vajdasági művelődési életben, a könyv
kiadók, a folyóiratok, a lapok, a radio es a te

levízió tevékenységében. Nemcsak az em
léknapok eseményeiről beszámoló tudósítá
sokra, illetve, kommentárokra gondolunk itt, 
hanem a fenti fórumoknak arra a törekvésére, 
hogy Csépe Imre hagyatékát hozzáférhetővé 
tegyék a nagyközönség számára. -  CSOR
DÁS Mihály a Csépe-napok történetébe, va
lamint az emlékbizottság gazdag műsorába 
nyújt bepillantást.

A Tisza jegyében
Talán még soha nem került a Ka
nizsai írótábor olyan közel a Ti- 

_ _ _ _ _ _ _  szához, mint az idén, életének
harmincötödik esztendejében; az utóbbi idő
ben biztosan nem. Szinte valamennyi ren
dezvénye kötődik valamiképp a vízhez, „az 
alacsony partú szőke folyóhoz” , ahogyan az 
egyik íróvendég fogalmazott, „amely a jugo
szláviai magyar költők jó része számára a 
szülőföldet jelenti” . -  DUDÁS Károly beszá
molója a harmincötödik alkalommal megren
dezett írótalálkcfzóról.

0  ^ Az elnök úr hosszú 
2  1. vágtája
OLDAL Sokáig kétközben voltam, leir- 

J jam-e a filmszínész neve mellé a 
„sztár” szócskát, mert hiszen Ronald Reagan 
sohasem szerepelt az átszellemült romanti
kus férfitípusok listáján: volt desperado és 
tiszteletet parancsoló törvényőr, de tehet
ségesen ölelte magához és csókolta a nőket, 
tehát időnként mégiscsak elbájolta Amerikát. 
-  BARÁCIUS Zoltán színes írása.

Bámulj, világ!
Mint már szó volt róla, a tulaj
donképpeni izgalmak akkor kez
dődtek, amikor a tizenkét leg

szebb résztvevő maradt versenyben, a néző
téren pártok, csoportok alakultak ki, fütty
szóval, tapssal adták jelét indulataiknak, sőt 
hébe-hóba kiáltozással is. -  SZÉL Ádám be
számolója az országos szépségverseny dön
tőjéről.

o c  A meglepetés
ő  a főszereplője mai történetünk
nek. A meglepetés, ez a furcsa 
teremtmény. Ott bukkan elő, ahol 

legkevésbé számítanak rá, fura tréfát űz, 
vagy gyászba borit. Ha nem játszadozna el 
velünk, nem lenne az, ami: igazi meglepetés. 
-  TÓTH SZ. László taláros története.

S 4 5 Í 2 Í 4 ,
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A Jugoszláv Kommunista 
Szövetség Központi B i
zottságának kilencedik 

ülésén hozott határozataiban 
(arról, hogy miként válnak 
valóra Kosovóban a szocia
lista önigazgatás, valam int a 
testvériség és egység fe jlesz
tésére vonatkozó á llásfogla
lások) először azt olvastam  el, 
ami rám is közvetlenül vonat
kozik. Szokás. Lehet, hogy 
nem elég divatos szokás, de én 
már ezen aligha tudok vá lto z
tatni. Szóval elolvastam  és 
nyomban m egjegyeztem  m a
gamnak, hogy az újságokban, 
rádióban, te levízióban  és köz
írásban általában káröröm 
nélkül kell fo ly ta tn i a harcot 
a kosovói helyzet m egszilárd í
tásáért ...

A  kosovói helyzet nem jó. 
M áskor sem dicsekedhettünk 
az ottani állapotokkal, mert 
a szegénységgel, gazdasági le- 
maradottsággal, vagy régeb
ben a m aláriával, a népszapo
rulat magas mutatószámával 
és a gyermekhalandósággal, a 
nők elfátyolozásávál meg az 
írástudatlansággal igazán 
nem lehetett dicsekedni. A  ko
sovói helyzet javítása a fe lsza
badulás óta időszerű kérdés, 
igény és követelmény ebben az 
országban. Vá ltozott-e  va la
mi? Hát, változott. N agy  erő
feszítések árán, igaz, de sok 
minden eltűnt a régi Kosovo 
életéből és sok minden kelet
kezett, bár a fe jlettebb  és fe j
letlenebb vidékek közötti e lté
réseket nem sikerült megszün
tetni. Á llító la g  máshol sem, a 
m ienknél fe jlettebb országok
ban sem, de hagyjuk ezt 
m ost...

A  kosovói helyzet valahogy 
m indig bonyodalmas volt, és 
m inket, ú jságírókat a régi 
szerkesztők, ha Kosovóról 
akartunk írni, óva intettek, 
hogy kerüljük a romantikát, 
ne ámuldozzunk a szokatlan- 
ságokon, és fő leg  ne akarjunk 
tú lszínezett és tú lbonyolított 
szenzációs szövegekkel szere
pelni. Vegyük inkább észre 
azt am i jó, ami jobbat ígér,
népszerűsítsük az akarásokat, 
támogassuk a haladás h íveit 
és ne feled jük el, hogy a koso
vó i helyzet az ottan i szerve
zett szocialista erők cselekvő 
erőfeszítései nélkül bajosan 
stabilizálódhat. Ezt mondtak 
nekünk régebben és aligha
nem jó l mondták, mert. az 
újabb tapasztalatok is b izo
nyítják, hogy a labini ügyeket

Labinban, a vajdaságiakat 
Vajdaságban, a kosovóiakat 
meg Kosovón lehet tartósan, 
elintézni.

A  kosovói helyzet most, 1981 
óta, különösen nem jó. Nem jó, 
mert az ellenforradalm i kísér
let elidegenítette egymástól a 
különböző nemzetiségű polgá
rokat, mert m eginogtak a köl
csönös bizalom  pilléréi és a b i
zalm atlanság okai között a 
nacionalizmus meg _ a tőle 
származó irredentizmus je l
legzetes megnyilvánulásait, a 
türelmetlenség és gyűlölködés 
je le it észlelhetjük még mindig. 
A  szerbek és a crnagoraiak 
kényszerű kitelepülése Európa 
és a v ilág  történelmének leg
rosszabb fejezeteire em lékez
tet. A  rossz fe jezetek előzm é
nyei és kiváltó, okai között 
m indig és m indenhol felismer-

telesség. Ezen a téren valóban 
nagy feladatok állnak a sajtó, 
a rádió és a televízió  előtt. 
Egyebek között az is, hogy 
káröröm nélkül munkálkod
janak a kosovói helyzet javítá
sa érdekében.

Teljesen egyetértek ezzel a 
követelménnyel, mégis eltű
nődtem a szokatlan term inu
son. M ert a káröröm nagyon 
csúnya és rossz öröm. A z  ér
telm ező szótár szerint „m ás
nak a baján, kárán vagy felsü
lésen va ló  rosszindulatú, ka
ján öröm ” . Van ilyesm i egyál
talán a mi sajtónkban? N agy 
Jaaj, ha van, mert a kosovói 
helyzet rendezése közös erő
feszítéseket sürget, a káröröm 
pedig az akadékoskodás, ho
vatovább a visszavágás m eg
nyilvánulása. Ezekután fe l
merül az újabb kérdés: össze-

Káröröm nélküL
hető a nacionalizmus. M indig 
és mindenhol. M ég Bujanovac 
környékén is, pedig Bujano
vac nem tartozik Kosovo Szo
cialista Autonóm  Tartomány 
terü letéhez...

A  nacionalizmusokról tud
juk, hogy egyike a másikát 
táplálja, hogy az ország egyik 
részéből leginkább átfo ly ik  a 
másikba és nagy könnyelmű
ség lenne elszigetelhető jelen
ségnek minősíteni. A  naciona
lizmus tehát Jugoszlávia va la 
mennyi nemzetét és nem zeti
ségét fenyegető veszély és ez a 
kosovói helyzetre is vonatko
zik. Országos gondról van szó, 
és támogatni a kosovói helyzet 
rendezéséért legközvetleneb
bül küzdő erőket országos kö

egyeztethető-e a káröröm  az 
újságírás etikai követelm é
nyeivel? És ha nem lehet a 
kárörömöt az etikával össze- 
békíteni, akkor meg m it csi
náltunk mi, a szakma emberei 
a káröröm kigyom lálása érde
kében? Valam it tennünk kel
lett volna, mert sorainkban, 
lám, vannak, akik visszaélnek 
a mesterség lehetőségeivel.

.Igenis visszaélnek, mert a 
kárörömmel író  újságíró az o l
vasót is kárörvendezésre buz
dítja. A rra szoktatja, hogy 
örüljön másnak a baján, ká
rán. De kinek a baján, kárán 
lehet itt örülni? Kosovo közös 
ügy, valamennyiünk ügye! E l
végre a kilencedik plénumot is 
ezért hívták össze, hogy k i

domborítsa a kérdéskör orszá
gos jellegét. És ha így  van, 
akkor oda lyukadunk ki, eb
ben az országban volt olyan 
publicista, töm egtájékoztató 
orgánum vagy hírlapíró, aki 
valamennyiünk gondján, ba
ján kárörvendezett és kárör
vendeztetett a nagy nyilvá
nosság előtt. Ez idáig büntet
lenül!

Gondolom, “ bben a kér
désben is, m in i >k másikban, 
megoszlanak na unk a véle
mények. Lehet, hogy akadnak 
a ffé le vélekedések, hogy van 
jóhiszemű káröröm is, haladó 
káröröm, vagy ilyesmi, de az 
emberek nagy többsége mégis 
úgy véli, hogy a káröröm nem 
kívánatos dolog. Különösen 
nem kívánatos, ha együttélé
sünkről van szó. Nem  kívána
tos, mert bom lasztja a kölcsö
nös bizalmat, ami pedig -  eb
ben az esetben nyomatékos 
követelmény! -  helyreállítan
dó. Ebből pedig k ikövetkez
tethető, hogy az ilyen termé
szetű káröröm  nincs össz
hangban az alkotmánnyal sem, 
a mostani módosítandó a l
kotmánnyal, természetesen. 
Ha meg valaki a sajtóban az 
alkotmány ellen munkálko
dik és m unkálkodhat...

Hagyjuk. Különben az is le 
het, hogy a kilencedik plénum 
határozatai preventív szem
pontból em lítik  a kárörömöt, 
magyarán mondva azért, hogy 
ilyesm i még véletlenül se tör
ténhessen meg. A lighanem  ez 
a lényeg. Igyekeznünk kell e l
kerülni a káröröm öt és az el
lenkárörömöt, de ne fe ledkez
zünk meg arról sem, hogy tár- 
sadalmasított tájékoztatási 
rendszerünk van: a bezárkó
zás jelei és a csoporttu lajdo
nosi tünetek kimutathatók 
ugyan a szerkesztőségekben, 
mégis az alapítóktól és a ta- , 
nácsoktól függ leginkább a 
szerkesztéspolitikai irányel
vek meghatározása. Tehát, a 
kárörömöt sem lehet csak a 
szakma bűnévé nyilvánítani.

Sőt! Hallottunk már olyan 
újságokról is, amelyek szer
kesztésébe a társadalmasítás 
intézményrendszerén kívüli 
tekintélyek is beleszóltak. 
Magánszorgalom ból. Remél
jük, egyszer majd ezekről a 
beleszólásokról, súgásokról, 
sugalmazásokról is szó esik 
majd a Kommunista Szövet
ség fórumain és akkor majd a 
m egelőző intelmek okairól 
megtudunk egyet-mást. Pél
dául azt, hogy m ely lapokban 
voltak kárörömös szövegek. A  
konkrét esetek ismerete nél
kül bajosan azonosíthatók a 
tünem ények...

Petkovics Kálmán

\
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Nem  or
n  álunk nem szokás a „szer- 

késztől üzengetés” . Rova
ti \J tünk sincs rá. Ha valamit tu
datnunk kell olvasóinkkal, amolyan 
„háztáji közleményben” mondjuk 
el. Legutóbb két, illetve három hét
tel ezelőtt értesítettük az olvasót 
lapunk drágulásáról (Drágulunk), 
majd arról a rakoncátlan selyem
címkéről, amelynek benne kellett 
volna lennie az újságban, de nem 
volt ott (Kedves Olvasónk!).

Nem örülök a „háztáji közlemé
nyeknek” . Rendre rossz híreket tar
talmaznak, magyaráznak, magya
rázkodnak ...

Nem örülök most sem, amikor tu
domásul kell vennem, hogy Vajda
ság gazdaságának félévi mérlege 
annyira rossz, hogy a Tartományi 
Tájékoztatási Önigazgatási Érdek- 
közösség képtelen a tájékoztatási 
eszközöknek -  köztük a 7 Napnak 
is -  folyósítani azt a pénzt, amelyre 
ezeknek szükségük volna, hogy vi
szonylag rendes körülmények kö
zött végezhessék munkájukat.

Még kevésbé örülök annak, hogy 
egyelőre nem tudjuk, mikor és ho
gyan oldódik meg ez a probléma. 
Ugyanis, akárcsak a többi újság 
esetében, a 7 Nap számára is el
kerülhetetlennek mutatkozik a há
romnegyed évi veszteség. Nem 
ezért, mert rosszul dolgoztunk, fe
lelőtlenül gazdálkodtunk, hanem 
azért, mert a munkánkhoz jóváha- 
gyott, amúgy is csekély társadalmi 
Pénzeszközöket sem tudjuk mara
déktalanul megkapni a gazdaság
ban mutatkozó jövedelemcsökke-
hés miatt.

S egyáltalán nem örülök annak, 
b°gy a súlyos anyagi helyzetet -  az 
ésszerű gazdálkodás minden bel
ső tartalékának kihasználásával -  
Ideiglenesen az újságok -  így 3 7 
Nap -  oldalszámának és remitten
dájának (az eladatlanul visszama
radt példányok), voltaképpen pél
dányszámának a csökkentésével 
tudjuk csak átmenetileg némileg 
enyhíteni. Egyelőre nyolc oldallal 
csökken a 7 Nap terjedelme és mint- 
e9y 1200 példánnyal kerül keve
sebb az újságárusokhoz eladásra.

jgy előfordulhat, hogy nem minden 
esetben és mindenütt jut mind
azoknak az olvasóknak 7 Nap, akik 
eddig rendszeresen megvették. 
Hiányáru lesz a lap. Furcsa egy 
helyzet, de előfordulhat. Terjesztő
osztályunk megtesz minden erőfe
szítést, hogy erre, ha csak lehet, ne 
kerüljön sor.

És nem örülök annak sem, hogy 
a tehetetlenség belenyugvásával 
kényszerülök leírni az ismerős ref
rént: „Ennyire futja. Nem telik több
re. Örülni kell annak is, ami van...” 
Hányán szajkózzuk manapság ezt 
a mentegetőzést, bármiről légyen is 
szó! Vagy mégsem?

Régi népmeséi motívum, hogy 
az ember bírókra kel a gonosszal, 
harcol az elemekkel, s a történetek 
mindegyikében az ember bizonyul 
erősebbnek, ő kerül ki győztesként. 
Ehhez mindig nagyon meg kell küz
denie a természet erőivel, az ellene 
támadó jelenségekkel. Ez manap
ság nálunk sincs másként. A súlyos 
gazdasági helyzet életet bénító 
frontja lendült támadásba az embe
rek ellen. Az emberek -  köztük a 
lapkészítők -  pedig állják a próbát. 
Még akkor is, ha helyenként komoly 
zavarok jelzik: a súlyos gazdasági 
helyzet veszedelmes ellenség. Lám, 
az újságírást is megrázkódtatta. Vi
lágunk csupán abban különbözik 
a mesék világától, hogy amíg az 
utóbbiban a hős emberfeletti ké
pességekkel megáldva lesz úrrá az 
elemeken, a rája törő gonoszon, 
addig az újságírók a hétköznapok 
hőseiként áldozatvállalásukkal, aka
raterejükkel, tudásukkal, munká
jukkal igyekszenek győzedelmes
kedni a rájuk szakadt, áldatlan álla
potok fölött. A nehézségek köze
pette is teszik, amit tenniük kell: 
készítik az újságot.

Csupán annak örülök, hogy en
nek a csatának kiemelkedő hősei: 
az olvasók. Azok, akik az oldal
számtól függetlenül továbbra is 
rendületlenül kiállnak a lap mellett, 
s rajtuk múlik, hogy sok-sok ember 
tartozzék közéjük.

BIACSI Antal

y
I g a z s á g k e r e s ő k

jfa jta  zarándoklás van kialakulóban 
nálunk. A zért mondjuk, hogy újfajta, 
mert régebben csak a szent helyekre 

zarándokoltak a süketek, vakok, bénák és 
gyógyíthatatlan betegek, annak reményében, 
hátha csoda történik és gyógyultan térhet
nek haza.

Most meg távoli macedóniai meg boszniai 
kis falvak lakosságának küldöttsége zarán
dokol Belgrádba, hátha m egleli -  az igazsá
got Macedóniából Vevcsaniból 30-an, Bosz
niából Maoöa falucskából meg csaknem 150-en 
keltek útra, hogy bebocsátást kérjenek az 
ország parlamentjébe, panasztetel ugyeben.

Macedóniából sok asszony is vo lt a küldött
ségben, hogy szószaporítás helyett meg
mutassa az illetékeseknek, kékre-zoldre verte 
őket meg gyerekeiket is a rendőrség, mer 
vélem ényt mertek nyilvánítani a helyi v íz 
vezeték építése tárgyában. Elektromos gu
m ibotokkal -  ügy látszik, a most folyam at
ban levő harmadik műszaki forradalom  nem 
kerül el bennünket minden tekintetbem ab- 
richtolták őket, s am ikor panasszal fordultak 
az illetékes községi, majd pedig közigazgatasi 
szervekhez, ott is igencsak rájuk pirítottak.

A z t mondták nekik, jó lesz, ha vigyáznak 
magukra, mert cselekedetük egyenlő az el
lenséges magatartással: „határos a vallási 
sovinizmussal, amely tudvalevőleg (?) szövet
ségre lépett a polgári jobbo lda lla l” .

A  jó  humorral megáldott emberekről me
sélik most a jó l értesültek, hogy egy részük az 
idézett minősítés hallatán kis híján halálra 
röhögte magát. Ha nem történik meg idejé
ben az orvosi beavatkozás, a fenti „po litika i 
kva lifikációnak” tehát nyilván halálos áldo
zata is lett volna. Hála azonban a gya lázato
sán rosszul kereső egészségügyieknek” -  
akik a villanybotozottak  fájdalm át is enyhí
teni igyekeztek - , a legrosszabbat sikerült e l
kerülni.

Maoéán azonban merően más a helyzet. Ott 
még nem verik  a lakosságot, hanem a berőani 
község el akarja kobozni a földjüket. A zt á l
lítja, önkényesen vették birtokukba, emezek 
meg azzal védekeznek, hogy már dédapjuk is 
ezt a fö ldet túrta.

Ők aztán hasztalan kopogtattak volna pa
naszukkal az illetékes községi szerv ajtaján, 
hiszen maga a község akarja elüldözni őket 
föld jükről. Fordultak hát a köztársasági ille 
tékesekhez, de eredményetelenül, ezért vág
tak neki a hosszú útnak, fö l az ország fő 
városába.

Nem  tudom, köztük vo lt-e  Tursunovié Ju- 
suf katonacimborám, aki maoéai, és éppen 30 
esztendővel ezelőtt vettem  tőle búcsút: én le 
szereltem, ő még maradt, és megígérte, hogy 
a nagybetűk egyikét-m ásikát még majd uzo- 
válja. A zért jutott eszembe ígérete, mert a 
szövetségi parlament ügyrendje szerint az or
szág törvényhozó testületé elsősorban az írá
sos panaszoknak ad helyet.

E ltek intettek persze e szabálytól es m g 
hallgatták ezeket is, akik személyesen jelen
tek meg és így  keresték az igazság - 
ártana talán igazítani az ügyrendben -es a 
beli panaszt is törvényesítem, m 1
szerint m ind több lesz belőle. M it tehetünk 
róla -  ilyen időket élünk.

(csorba)



Hús csak mutatóbanf?)

k július végi ítéletidő, amely végigsöpört Vaj
daság néhány területén, lényegesen „be- 

_  _  leszólt” az idei termés alakulásába. Az el
ső károk felmérése után a szakemberek, a hozzá
értők már tudták: nemcsak a növényi termesztés, 
termés milyenségét és mennyiségét határozta meg 
a vihar és a jégeső, hanem az állattenyésztést is 
nagy megrázkódtatás érte. A napokban mindez be 
is igazolódott. Soha ennyi és ilyen olcsó maiacnust 
nem kínáltak a piacokon, mint éppen most. Az 
egyik vágóhídon, itt Észak-Bácskában, soha ennyi 
anyakoca nem került kés alá, mint öppen most. 
Olyan termelő is akad, nem is egy, aki félidős vem
hes anyakocáit adja át a vágóhídnak...

A z  adai H a lász  József M ezőgazda 
ság i-Ip a ri K om binát Összetett T á r-  
su ltm unka-Szervezetében  Adán, Moholon 
és Utrinán összesen 12000 hektáron gazdálkod
nak a társult magántermelők, míg a társadalmi 
szektor 6700 hektárnyi területet tesz ki. Ez utóbbi
ban is a július végi ítéletidő hatalmas pusztítást vitt 
végbe. Az 1800 hektárnyi kukoricaföldből mindösz- 
sze 200 hektár maradt érintetlen, míg a többi terüle
ten 60-100 százalékos kárt okozott a jég. A kár 
magában véve is jelentős, de ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy kombinát belterjes gazdálkodást 
végez, akkor derül csak ki az igazi veszteség. Mert.

-  Gazdálkodási területünk 3000 hektárnyi részét 
öntözzük -  mondta Mirko VRGOV a mezőgazda- 
sági kombinát vezérigazgatója' -. Ha nem volna 
kiépítve az öntözőrendszerünk, nem tudnánk siló- 
kukoricát előállítani, viszont a silókukorica termesz
tése csak ott kifizetődő, ahol legalább 150 tonna 
csöves kukoricát meg tudunk termelni egy hektá
ron... Ez nálunk eddig bevált, így ezek az előfelté
telek tették lehetővé, hogy 30000 hízósertést, 6000 
hízómarhát és 2500 juhot számláló állatállományról 
vezethessünk gondot. Az adai határban az íté
letidő katasztrofális károkat okozott, a terület 90 
százalékát megkárosította. Ezen a területen a tár
sadalmi szektorra az volt a jellemző, hogy az állati 
takarmány termesztése szinkronizálva volt a hús
termelési kapacitásokkal. A jégverés után termé
szetszerűen következett a kérdés, hogyan fenntar
tani továbbra is az állattenyésztést, különösen a 
sertéstenyésztést, ahol a munkaszervezetünk 
hosszú évek során szelekcióval, hibridek kite
nyésztésével jelentős minőségi eredményeket ért 
e l...

A  kérdés felvetődött, de a Halász József 
szakemberei egy pillanatra sem veszítették el a fe
jüket. Nem fogtak hozzá sem a növények, sem pe
dig az állatok megsemmisítéséhez.

-  A mi sertéseink, hízómarháink, juhaink nem ke
rülnek az utcára, de a vágóhídra sem -  hansulyozta 
KOÓS Dezső, a Halász József Mezogazdasagi- 
Ipari Kombinát Mezőgazdasági Munkaszervezeté
nek igazgatója, végzettsége szerint állattenyésztő 
_ Már huzamosabb ideje elég nagy területen ter
melünk kukoricát. Az 1800 hektárról betakarított 
termést a jószágaink meg is eszik. Az elmúlt esz
tendőkben ennek megfelelően felfejlesztettük a jó- 
száatenyésztésünket. Ha a piacon vásárolnánk az 
etetni valót, bizony igen drága mulatság lenne. 
Ezen túl bizonytalan is ez a forrás, mert sosem tud
ni, mikor lesz egyik pillanatról a másikra hiánycikké 
d KuRorics

A 6700 hektárhoz viszonyítva bizony nagy terület 
az 1800 hektár területű kukoricafűid, de nem sza
bad elfelejteni, hogy az adaiak földterületükhöz vi
szonyítva az egyik legnagyobb hústermelők Vajda
ságban.

-  Az idei termés -  folytatta beszélgetőtársunk -  
már a jövő évi szükségletek egy részét is biztosít
hatta volna, ha. Úgy terveztük, hogy a bevetett terü
letről, ebben az évben 1000 vagon szemes szárított 
kukoricát tudunk betakarítani. De ugyanígy szá
mítottunk 800 vagon silókukoricára is. A jégverés 
után nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem valósulhat 
meg. Viszont azt is megbeszéltük, hogy a hiányzó 
takarmánymennyiséget pótolni kell mindenáron. 
Egy kicsit abban is reménykedtünk, hogy egyes 
parcellák kiheverik a jégverés következményeit. De 
sajnos túl késői fejlődési periódusában érte a kuko
ricát a kár, nem tudott kineveledni. Annál is inkább, 
mert bekövetkezett ez a nagy szárazság is. A na
pokban újabb felmérést végeztünk a földeken és 
még mindig nagyon nehéz megállapítani, hogy az 
ősszel mire számíthatunk. Ha megkapjuk az ossz 
szükségleteink 40 százalékát, akkor nagyon jó 
lesz...

A  H a lász  József gazdálkodási terü 
letén akad olyan kukoricatábla is, ahol 100 száza
lékos kárt okozott a vihar. Itt nemhogy szemes, de 
még csöves kukoricát sem tudnak termelni. Azért 
nem irtották ki a növényzetet, megvárták amíg 
megfelelő nedvességtartalmúra szárad a kukori
caszár és a napokban megkezdték a betakarítását 
és silózását.

-  így körülbelül 250 vagon silózott kukoricaszárat 
kapunk -  mondta Koós Dezső aminek ugyan 
sokkal kisebb a tápértéke mint a silókukoricának, 
de a marhák etetésében mindenképpen fel tudjuk 
használni.

Amikor kiderült az ítéletidő okozta hatalmas kár, 
a Halász József szakemberei összeültek és meg
beszélték, hogyan lehetne áthidalni a helyzetet. Az 
első dolguk az volt, hogy változtattak az állatok ta
karmányozásán. Más, jobb időkben a szeptember
ben lekombájnozott korai hibridekből októberben 
már tudtak adni az állatoknak. Az idén tudják: 
aranyat ér a tavalyi szemes kukorica, takarékos
kodni kell vele. A sertések takarmányába 15-20 
százaléknyi silókukoricát kevertek, s mindezt úgy 
oldották meg, hogy a hízóállatok ne essenek visz- 
sza, tehát a fokozatos súlygyarapodás továbbra is 
megmaradjon.

-  A z  újjítás annyit jelent, hogy minden 
munkánkra jobban oda kell figyelnünk -  jegyezte

meg beszélgetőtársunk de a technológiai fegye
lem mellett máris megmutatkoztak az eredmények 
s megbeszéléseink szerint ezt a fajta takarmányo
zást alkalmazzuk majd akkor is, ha nem kerülünk 
ilyen kényszerhelyzetbe. Jelenleg a kukoricaszük
ségletünk 60 százaléka hiányzik még, de beszerez
zük. Úgy tervezzük, hogy elsősorban itt' Adán a 
magántermelőktől vásároljuk fel a termést, de azok
ban az észak-bácskai községekben is ahol, a jég 
meghagyott valamit. Számításaink szerint lesz el
adó kukorica, mert a termés minősége nem lesz a 
legkiválóbb (a jégnek és a szárazságnak köszön
hetően) így a magántermelők nem vállalják majd a 
raktározását és nem is tudják huzamosabb ideig 
tárolni. Nekünk viszont a besilózásra nagyon alkal
mas ez a másodosztályú tengeri is, ezzel hizlaljuk a 
bikákat. Nagyszerű, hogy két lehetőségünk van: a 
besilózás és a szárítás, bármelyik módszert is al
kalmazzuk, jó minőségű takarmányt tudunk bizto
sítani az állatainknak. Kis gazdaság vagyunk, de jól 
felszereltek, modernek, ennek köszönhetjük a bel
terjes gazdálkodást.

Az ilyen beállítottsággal dolgozó munkaszerve
zet pedig nem engedheti meg magának azt a 
luxust, hogy egyszerűen kiirtja az alapállományát. 
Fölöslegesen egyetlen jószág sem kerül a vágó
hídra.

Az adai szakemberek szerint jelenleg vesztesé
ges a malacnevelés, a sertóshizlalás. Hiszen egy 
kilogramm sertéstáp kb 300 dinárba kerül, az egyki- 
logrammos súlygyarapodáshoz minden egyes ser
tésnek 4 kilogramm tápra van szüksége. Könnyű a 
számítás, mert ez már 1200 dinár. Pillanatnyilag 
legalább 1500 dinárba kellene kerülnie egy kilo
gramm sertéshúsnak (élősúlyban) ahhoz, hogy ne 
legyen veszteséges a nevelés. Hát ezért követke
zett most be a nagyméretű mészárlás. A magánter
melők és a külterjes gazdálkodást folytató munka- 
szervezetek is felszámolják az állatállományt.

Lesz ennek még böjtje.
Ezt mindenki tudja. De.
Az adai Halász József Mezőgazdasági Munka

szervezetének igazgatója szerint, jövőre majd csak 
orvosi receptre lehet húst kapni ..

SZABÓ-HANGYA Teréz



-  m e g m o n d h a t o m  n e k e d ,
hogy körülbelül 1975-ben társul
tam először -  győzögetne engem 
SURÁNYI Ferenc, a barna képű 
jószágtenyésztő és egyben üzletve
zető. -  Utána állami munkára ke
rültem, az asszony átvette a társu
lást; én meg átvettem ezt a tápüz
letet. Mit mondjak, meguntam az 
éjszakai szolgálatot a vasúton, 
megpróbáltam hát fordítani élet
soromon. Időközben kanokat is 
hajtottam, akkor megkedveltem 
ezt a malacozást; azután fölkínál
tak a kooperációból egy nagyobb 
összeget, hogy építsek istállókat. 
Mindez 1970-ben történt -  az 
adott föltételek mellett kötélnek 
álltam.

-  Azért vettem át a férjemtől a 
társulást -  mondja Mária, akit 
mégis szívesebben szólítanak 
Magdinak -, mivel kijött a törvény 
annak idején, hogy aki munkavi
szonyban van, az nem lehet ződ- 
terves vagy társult termelő. Oda
hagytam hát a munkát három gye
rek után és megpróbáltam. Elő
ször csak kanokra kötöttünk szer
ződést az együttműködésre, abban 
is én voltam a főnök, utána meg 
malacokkal próbálkoztunk.

-  Hogyan kezdődött a beruhá
zás?

-  Amikor a farmot akartam 
megcsinálni, fölkínáltak a koope
rációból egy jelentősebb összeget, 
hogy építsek, mivel látták, hogy 
nagyon kedvelem a jószágot. Itt 
helyben csak keveset tudtam hiz
lalni: szaga is volt, a szomszédok 
prüszköltek a bűztől, a trágya
szagtól. Akkor vettem tizenhat 
kvadrát kaszálót Zenta városától 
északnyugatra, akkor kezdtünk 
építkezni. De mégis bele mertem 
vágni! Csak 150 jószággal kezd
tem. A zadruga részére vagy 120 
darabot neveltem, a mi részünkre 
Pedig 30-at. Ez aránylag kevésnek 
vnondhatő a mostani viszonyok-, 
hoz képest. Úgy gondoltam akko- 
riban, hogy a jószágtenyésztésnek 
lesz majd jövője. Az első három 
esztendőben nagyon szép pénzt 
kaptam, ez is bátorított föl talán a 
későbbiekben. Újabb beruházá
sokba fogtam; csináltam górét, 
építettem fiaztatót, miegymást. 
Évről évre gyarapodott az állo- 
mány, majd pár esztendővel ez
előtt kicsit megállt a menet; leg
feljebb 300 disznót tudtam elhe
lyezni.

Kezdetben még jól ment
HÁZIGAZDA ÉS FELE- 

/Z j\ SÉGE szinte éjt nappallá 
U  U  téve dolgozik az üzletben, 
meg a jószágok körül.

-  Amíg a gyerekek nem mentek 
el katonának, addig nagyon sokat

Surányi Ferenc és felesége

A jószág enni kér
segítettek! Megérezzük a hiányu
kat. A harmadik fiunk még isko
lás. Mást mondok: az üzleten kö- 
rösztül is\nagyon meg lehet érezni 
a jószágtenyésztés csökkenését. 
Elsősorban a forgalomból. Azelőtt 
megcsináltam havonta hét-nyolc- 
száz milliót, de mostanában sok
kal kevesebbet sikerül megvalósí
tani. M it mondjak, most is elvin
nék, mint korábban, ha meghoz
ták mondjuk azt a két vagon ta
karmányt, máris elvitték az autó
ból. Sokszor megtörtént. De 
most... Nincs elegendő takar
mány, nincs kukorica, nincsen ár
pa; van szója meg vitaminok, to
vábbá halliszt. A többit a termelő
nek köll hozzátenni. Mindez 
eléggé drága; borsos áron kerül 
forgalomba. Sokan meggondolják, 
hogy tartsonak-e továbbra is jó 
szágot...

-  Mindezt már az üzletben is 
hallhatod -  vetem közbe.

-  Mondhatom, naponta. Ilyen a 
hangulat. Hiába kínálom nekik a 
szupert, amikor nincs mit hozzá
tenni. Aki kistermelő, aki nem kö
ti le a jószágot, az nem bír megfe
lelő takarmányt kapni. A magunk 
részére veszem a kukoricát, az ár
pát, a zabot, az gcsút, a nyócast, 
miegyebet. Megkeverem, teszek 
hozzá még szupert, úgy szereti a 
jószág!

_ Mennyiben kockázatos az ed
digi befektetés?

-  Őszintén bevallva, kezdetben 
még nagyon jó l ment a jószágte
nyésztés; lépést tudtam tartani, 
akár a többiek. De most, mióta eny- 
nyire ingadozik az ár... Hullám
hegyek után hullámvölgyek kö
vetkeznek. Majdnem mindig ráfi
zetéssel dolgoztam, vagy csak 
éppen megtaláltam benne a pénze
met. Sokszor, bizony nagyon sok
szor olyankor következett be az

„árrobbanás”, amikor éppen nem 
köllött volna!

Stabil árak reményében
ÖRÜLNÉZÜNK A TET
SZETŐS farmon.
A valamikori terméketlen 

pusztaságban terebélyes gazdasá
gi épületek sorakoznak. Telis-teli 
jószágokkal.

-  Mit tudtam volna okosabbat 
csinálni? -  kérdezi szinte önma
gától Surányi gazda. -  A kevéske 
hasznot újra disznókba fektettem; 
pillanatnyilag 130 darab röfög az 
ólakban. Stabil árakra lenne szük
ség, hogy alkalmazkodni tudnánk! 
Nagyon drága a kukorica, úgy
szintén a koncentrált tápszer. Ami 
minket illet, az év végéig szeret
nénk átadni azt a legalább 100 
darabot. Addig az el is készül.

-  A gyerekek már régóta mond- 
ják-hajtogatják, hogy miért nem 
próbálkozunk meg a bikákkal? -  
veszi át a szót az asszony. -  Hát 
éppen kapóra jött, ■ hoztak ide a 
szomszédságba egy teherkocsival 
bomyúkat; megragadtam az al
kalmat és megegyeztem velük. 
Akkor kilencet meg is vettunk be
lőlük jutányos áron. Őszintén 
szólva örültünk nekik, és az is az 
igazsághoz tartozik, hogy akkor 
láttam életemben először bornyút 
közelről.. ■ Akadt köztük még szo
pós is, azokat cukros darával etet
tük kezdetben. Majd ha elérik a 
kétszáz kilót, akkor talán meg
gondoljuk, hogy lekössük-e Őket.

_ Visszatérve a disznóhizlalás
hoz, nagyon nagy áraránytalanság 
van minden vonalon. Azt tartot
ták mindig, hogy három kila disz
nóhúst köll adni élősúlyban egy 
kila tőkehúsért a hentesnél. Most 
legalább öt kila élősúlyt köll adni

ugyanazért... Ilyen föltételek mel
lett nemigen beszélhetünk haszon
ról. Mert kinek is lenne kedve hoz
zá? A többi tenyésztő is így véleke
dik. Tudom, hiszen naponta talál
kozom velük. Legalább elvárnánk 
azt az ezerötszáz dinárt élősúly
ban kilónként. Akkor lenne reális, 
akkor lenne serkentő és talán kifi
zetődő is a tenyésztés.

Következnek a számítgatások, az 
osztás-szorzás egyszerű művelete.

Lapult a pénz...

-  Mert ilyen takarmányárak 
mellett kétszer is meggondolja a 
termelő, hogy mibe fekteti bele a 
pénzét. Hogy mit kap végül cse
rébe helyette? A malacnak, hogy 
hízó legyen belőle, legalább négy 
mázsa takarmányra van szüksége. 
Az már önmagába régi tízmillió. A 
malac mennyit ér? Ha mindent 
kiszámítunk, akkor végül leapad a 
haszon... Egyszer gondoltam arra 
az idén, hogy abbahagyom, mert 
nem érdemes. Átadtam 78 darab 
disznót, idehaza lapult a pénz, de 
egyre fogyatkozott-apadt; szénre, 
miegymásra. A végén azt gondol
tam, most már meg köll állni; gye
rünk, újra venni malacokat, újra 
befektetni kukoricába, takarmány
ba... Ha nem győzzük, akkor majd 
a zadrugához fordulunk, eladunk 
majd valamennyit súlygyarapo
dásra. Másodszorra már leállítot- 

• ták. Most mit csináljunk? -  tárja 
szét karját a házigazda. -  Majd ha 
minden kötél szakad, akkor a 45 
bikából eladok vagy húszat, hogy 
vehessék kukoricát, árpát meg 
ami szükséges...

-  Azt tervezzük, hogy fölépítjük 
azt a kis házat a tengerparton, mi
vel megvan hozzá a telek, még 
’85-ben megvettük. Úgy szokták 
mondani, hogy a jó munka után 
édes a pihenés. Mert nyőnek a gye
rekek .. ■

MOLNÁR Cs. Attila.



^ T ü k ö r c s e r e p e k
INIem úgy van már, mint volt régen. R á 

tái, erős, tehetős termelőket láttunk, 
_  w  olyanokat, akikkel nehéz kibabrálni. 
Egyszer, kétszer, akárhányszor ráfizetnek is 
a hizlalásra, sokadszor pedig megtérül min
den fáradság. Aki csak teheti, nem hagy Tél 
a malacok, az anyakocák, a süldők ajnáro- 
zásával. Más kérdés, hogy ilyenek kevesen 
vannak, hogy a tenyésztők kedvét számtalan 
körülmény szegi jobbadán. És nem is lenne itt 
nagy baj, csupán belátható időn belül nem 
várható, hogy sikerül leszoknunk az eves ro . 
Mert ha ez sikerülne, akkor vajon toglaikoz- 
tatna-e bennünket a parasztsors sirankoz- 
nánk-e az üres ólak, az enyészetre itelt 
mok, tanyák szomorú látványa felett

0OO0

Örökös talány marad számomra, hogy miért 
éiiel ellenek az anyakocák. Talán azért, hogy 
ne maradjonak egyedül vajúdásukban. Le- 
qyen valaki, aki levegőt fuj fuldokló malacok 
tüdejébe, aki maga is reszketve dörzsöli szal
mával életképessé a kedves teremtéseket. 
Hoqy lehet egy anyakocának azt a nevet ad
ni hogy Kedves? Azután következik a fül
süketítő visítással egybekötött fogorvosi mű
velet, majd a pelyvahordó kosár éhes utasai 
visszakerülnek az ólba. Szoptatás. Ki is 
mondta olyan találóan: kettőre rápihent az 
éjszaka.

0OO0

A következő bizonyosan a szomszédtól 
származik: egyet ellett a koca, de az valóban 
nagyon szép. Milyen nevetséges, figyelj, egyet 
ellett, de milyen szépet. Nem kellett állat
orvost hívnia, térde közé szorítania egyetlen 
malacának a fejét a miskárolásnál, fizetni 
a gyógyszereket, „koncert" után szaladgálni, 
m ivel... Mivel arra az egyre is „rápihent” az 
anyakoca. Ez a turnus balul ütött ki.

Számolod a mozdulatokat, pontosan tud
ván, hogy hányadik körnél ér fel a vödör kar
nyújtásnyira. Itatás, etetés, majd önitatók, 
önetetők. Trágyázás. Hasztalan koptatod 
a szappant, az ólszag lemoshatatlan. Meg 
kell mérni a disznókat. Elég volna megsaccol- 
ni. Korhadt deszkájú, összeeszkábált ólajtók
kal szaladsz az elszabadult jószág után, 
a méreteseknek beszorul a fejük a mérleg 
vasrácsa közé. Léccel vered az orrát, nem 
tudni, kinek fáj jobban. Szállítás, átvevők; 
kezdheted elölről.

0OO0
A nagyokkal már nehezen lehet kibab

rálni. Az átadott hízók zömét mégis a kicsik, 
az idősek, a tehetetlenek adják. Akik kényte
lenek elviselni az idevágó politika minden 
képzeletet felülmúló szeszélyességét. Ott 
vannak bajok, ahol a malactenyésztést nem 
kötötték össze a bérhizlalással. Ezt mondta 
minap a bajsai Kiskároly Sándor, a témakör 
gyakorló szakembere. Meg azt, hogy a prob
lémák már a kukorica-felvásárlásnál kezdőd
nek. Innen a drága takarmány, a költséges 
tenyésztés, a magas árak végezetül. Lénye
gében országos szinten el kellene dönteni 
legalább azt, hogy a mezőgazdászok a piacra 
termelnek-e árut, vagy a túlméretezett fel
dolgozó ipar nyersanyagbázisát hivatottak-e 
olcsón biztosítani. Nincs még minden elront
va, ám az idő a rontóknak dolgozik.

0OO0

Takarmányárakról, hitelpolitikáról, a mező- 
gazdaság helyzetéről, vallomásokról volnék 
hivatott írni. Vágják a malacokat, nem lesz 
hús... Nézzék el, kérem, hogy nem tudok 
újat mondani.

KOMÁROMI Ákos

Baisai kijáratánál, a Kula felé vezető út mentén van az Ozorák család három tanyája. A két fivér, 
Hugó és Miklós valam int Jenő, az előbbi fia külön-külön épített magának lenyűgöző kapacitású 
f l tTdtitéq i udvarokat, összesen mintegy másfélszáz anyakocát tartanak és éppen ezért minta
gazdaságaikat nem fenyegeti csődveszély.

A jószág szeretete, valamint az állandó tenyésztés haszna előbb vagy utóbb (inkább utóbb) meg
mutatkozik.

együnk tovább. Van, hogy a fo ly ta 
tás reggel kezdődik, az első dupla 
kávéval: sorba áll az étkezde pult

jánál, rendel, többen m egszólítják, vidám 
sága ragályos. Tone Anderlié Szlovénia 
ifjúsági elnöke...

-  Ide süss, még csak ki sem öntöttem. 
Amúgy? Amúgy megvagyok. Valóban moz
galmas vo lt az elmúlt bő egy év.

-  Tele  voltak veled az újságok, már-már 
azt hittem, tévébemondó lett belőled, any- 
nyit fényképezkedtél?!

-  Most m it csináljak? M indig akadnak 
olyanok, akiknek valam i nem világos. 
Vagy pedig a fordítottja. Legkönnyebb 
elkoboznunk a M ladina valam elyik  szá
mát, aztán Velika KladuSán kiüt a balhé 
és kiderül, hogy a gyerkőcöknek igazuk 
volt. De gyerünk le az irodába, ott nyu- 
godtabban elbeszélgethetünk.

Nyugodtabban? Kész telefoninvázió. A  
községi választm ányokból érthető k íván
csiság zúdul az elnöki kabinet irányába: 
mi lesz most, hogy a macedónok is vissza
dobták a labdát; nekik sem kell az orszá
gos ifjúsági elnök dicső titulusa. Köszönik, 
nem élnek vele. Tone válaszolgat, m ire le 
ülne, ismét felcsörrentik. Am ikor így kez
di: „halál a fasizmusra” , akkor tudvalevő, 
hogy korosztályon, szervezeten belül eső 
kérdésről van szó. Am ikor viszont azt hal
lom, hogy „jó  reggelt, Kuéan elvtárs” , és 
önkéntelenül emelkedem a székemről, Tone 
leint, hogy maradjak békén. A  következő 
ifjúsági fesztivál egyik  fő  témája úgyis 
a sajtószabadság. A  szlovének így nevezik 
a politikai iskolát: ifjúsági fesztivál. Szó 
lesz még (Celjében, a hónap végén) a köz
vetlen választásokról, a földművelésről, 
az alkotm ánym ódosításról... Nem, eszük 
ágában sincs határozatokat hozni, fő cél 
a demokratikus dialógus kialakítása. Szak
avatott előadók, rock spektákulum. Formás 
kis politikai iskola.

Minőségkülönbség és lépéselőny
Asztalán ott van még a tojás alakú fa- 

ragvány a feliratta l: a vak tyúk is talál 
szemet. Elnézem, ahogy ki tudja, hányad
szor üzen valam i megnyugtatót a vonal 
túlsó végére. Jó ég, m ilyen sokszor csilla
pította le a kedélyeket a kongresszusi, sta
fétaindítási, elnökválasztási történések 
során! M ég annak árán is, hogy az éppen 
vitában álló felek orrolhatnak rá va la
miért. És nem lehet napirendre térni fe 
lette, hogy ez a nemrég még ismeretlen, 
munkaakciós Tone szinte semmit sem vá l
tozott.

-  Bizonyára végiggondoltad már ma
gadban az elmúlt időszak eseményeit. 
Lassan lehiggadnak a kedélyek. Summa 
summárum?

-  U tó lag bebizonyosodott, hogy azok 
a kérdések, melyekkel foglalkoztunk, egy
általán nem mellékesek. A z  általunk fe l
vetett, m egnevezett problémák tisztázása 
nem tűr halasztást. M ég ha bánt is, hogy 
egy plakátbotrány -  a nyilvánosság előtt 
legalábbis -  háttérbe szorította tevékeny
ségünk lényeges mozzanatait, egy dolgot 
nem kérdőjelezhet meg senki: nőtt az ér
deklődés a fiata lokat fogla lkoztató prob
lémák megoldása iránt, ezzel arányban 
pedig szervezetünk tekintélye.

-  Nem  volt ez mégis egy csöppet veszé-



A vonuló felhők mögött..

Ennyit 
erről

lyes játék a „tű zze l” ? Vannak olyan ese
tek, hogy az idősebb társadalm i-politikai 
szervezetek kísérleti színházat játszatnak 
az ifive l -  ritkábban szórakozásból, mint 
a pillanatnyi erőviszonyokat lemérendő.

-  Egy viszonylag szilárd felépítésű, me
rev szervezési forma meg az ifjúság egyéni 
érdekeit k ifejezésre juttatni kívánó front
szerű szervezet követelm ényeit igyekez
tünk összeegyeztetn i...

-  N e állítsd meg a napot! Egyrészt (vég
ső elhajlásaiban) a demokratikus centra
lizmus e lvével kacérkodó, klasszikus po
litika i párt, másrészt a „legénypárti legé
nyek” , a környezetvédők, a stafétaimádók, 
és ki tudja, még m ilyen beállítottságúak 
frontja. Össze lehet-e két követelm ényt' 
egyeztetni?

-  Nem  tudom, de előbb-utóbb muszáj 
lesz. Sajnálom, de mindaddig, am íg a Szo
cialista Szövetség a frontok frontja marad, 
tehát nem hagy elég teret az egyéni érde
kek kibontakoztatásának, add ig... És 
egyáltalán, m iért kell nekünk mindany- 
nyiunknak ugyanazokkal a kérdésekkel 
foglalkozni? Csatornahálózat épül egy he
ly i közösségben, akkor az idevágó határo
zatokat párt-, szocialista szövetségi és 
minden vonalon keresztül mi is átmásol
juk. A  sorrend itt lényegében nem is fon
tos.

Kirohanni veszélyes
A z újabb telefonhívás, sőt, kettő is egy 

szerre (Jo2e Smolénak van elsőbbsége), 
akaratlanul is visszapergeti bennünk a 
dicstelen országos ifiválasztm ányi u 
film jét. C ig ler „m egbukott” a tltk° s ®za" 
vazáson, a következő szlovéniai küldött 
értelemszerűen és csöppet sem indula - 
mentesen javasolta, hogy Szlovénia mm - 
ezek után utasítsa vissza a jeloltetest. 
Ilyen helyzetben általában Tone An e 
éon a sor. . . . »  -

-  Már több ízben felfigyeltem  kitűnő 
helyzetfelismerésedre; olykor meg az 
gondoltam, hogy a végén úgyis kiugye. 
keded a botrány elkerülését. .

-  B izony én meg csak annyit tudtam e 
érni ésszel az em lített pillanatban, nogy 
most a v ilágért sem mondhatunk le a ma 
dátumunkról. Később már i g é m  de akkor 
nem szalaszthattuk el a lehetőséget, ogy 
ismét rajtunk legyen a sor a lépésben, r e  
sze hogy nekem is elegem  volt az egesz o r 
dp nőm nnrtn/jUntoTvi morr mqcfpmnak, hogy

Tone Anderlió: „Nem hagyjuk magunkat egykönnyen összevesznem”
Mintha Szlovénia ifjúsági elnöke meg
védhetné őket a hallatlan m egtorlástol.. 

— Legnagyobb kincsünk az ember. Ezzel

-Végeredm ényben  mégsem lett szlové
niai ifjúsági elnöke a JSZISZ-nek?

-E ln ökü n k  nincs ugyan, van viszont 
szilárd elképzelésünk arra vonatkozóan, 
hogy hogyan tovább. Egyelőre az a leg
fontosabb, hogy nem történt semmi rend
kívüli, esetleg felszínre kerültek olyan e l
lentétek, nézetkülönbségek, m elyek most 
már érettek némi tisztázásra.

-  C iglerrel szemben simán „átm ent” 
volna egy teljesen ismeretlen jelölt?

-  Belgrádban már igen, de itt nálunk 
már eleve nem lettek volna esélyei. Való já
ban számtalan tanulságos vonatkozása 
van számunkra a sikertelen elnökválasz
tásoknak, melyek alapján nem is igen be
szélhetünk sikertelenségről. Mindennemű 
eljárást szabályszerűen bonyolítottunk le, 
válaszoltunk m indegyik felmerülő kérdés
re, jelöltünk zö ld  fényt kapott ugyanattól 
a választm ánytól amely néhány percre rá 
titkos szavazáson megbuktatta. Ezt add 
össze! Ráadásul éh végtelenül tisztelem  a 
titkos szavazás gyakorlatát.

-  Am ikor olyan lehetetlen plakátot csi
náltok a staféta szám ára...

- E z  már egy kom oly probléma. M ár
m int az, hogy februárban kétségbeejtő 
négy százalékkal csökkent Jugoszláviában 
a termelékenység, de ezt a lesújtó tényt 
a kutya sem ugatta meg, m egközelítőleg 
sem okozott akkora felháborodást, páni
kot, m int az a szerencsétlen plakát. Nem 
vagyok róla m eggyőződve, hogy ifjúsági 
találmány, mégis azt kell tapasztalnom, 
hogy a szervezeten belü li nézetkülönbsé
gek o lykor aggasztóak. Apróságokon v i
tatkozunk a végkim erülésig, ezáltal lét-
fontosságú kérdések szorulnak háttérbe.

Vizet és derűlátást
Nem  tudom pontosan, miből ered, bogy 

Tone Anderliő (természetesen ePPe át

'.eruen mmaenRU enauajen. a • • • 
egy sakkpartiban borítékolsz, u 1 

legalább a következő lépés következme- 
nyeit ismerned. Én meg egyébre sem gon
doltam, m int arra, hogy borítékolnunk 
kell, nem pedig feladni a partit.

fonál), az „öreg narcus , j«*  —;y  . , xt/,-
szinte minden környezet fiata lja i - 
szerű - ,  sok barátja van. Illusztrációként 

megem líthető, hogy a macedo 
ni fa lu  szerencsetlen fiataljai, 
kiadás verést, k a p « *

s s s r ^ d S S l  r id
bán éhségsztrájkba kezdtek meg ok is To- 
néhoz fordultak segelykiallitasukkal.

összhangban, ugye, neki kell rontani asz- 
szonyoknak, gyerekeknek, akik meg sze
retnék akadályozni a vízvezeték építését. 
Tudjuk, mi áll a dolog mögött.

(Egyelőre annyit tudunk, hogy a szom
szédos Oktiszi falu vízellátása nem volt 
kérdéses. Csupán azt vették észre a vev- 
csaniak, hogy a vezeték, tehát a cső, a kö
zeli Elem-kamen villatelepüléshez vezet 
tulajdonképpen, ahol a köztársasági tiszt
ségviselők pihenik ki az agytornák fára
dalmait. Napok kérdése, hogy a Szövet
ségi Képviselőház -  velünk együtt -  tá
jékozódjon a brutális közbeavatkozás kö
rülményeiről.)

Tone igen leverten mutatja Vevcsani fa 
luba küldött válaszának fénymásolatát.

-  Aggódom  az egészségükért, történnek 
nálunk érthetetlen, hihetetlen, lehangoló 
események.

-  Nem  vitás, hogy a szlovéniai küldöttek 
kitűnően ismerik hazánk gazdasági-poli
tikai rendszerét, eléggé képzettek is kül
detésük becsületes végzéséhez... M intha 
barátságaid révén te többet tudnál m a
gukról az emberekről.

-  Ha ez igaz, akkor erre vagyok a leg 
büszkébb. Számomra m indig az emberek 
közötti viszonyok álltak az első helyen. 
A  politikai fórumok közötti hangulat nem 
tükrözi, inkább negatívan befolyásolja  az 
emberek közötti kapcsolatokat. A  köztár
saságok meg a tartományok közötti érdek- 
különbségek az egészséges fia ta lok  szá
mára közömbösek.

-  Ism erve és leszám ítva eredendő derű
látásodat: kilábalunk mi ebből a.. .

-  M i az hogy?! A  fiata lokat legalábbis 
nem lesz könnyű összekülönböztetni. És 
mi nem harapunk arra a csalétekre, hogy 
a radikális változtatások komoly veszélyt 
vonnak maguk után. Olyan mértékű egész
séges, ötletdús, sanyargatástól irtózó erőt 
érzek a nemzedékemben, melynek árnyé
kában nevetségessé vá lik  a ballépésektől

'  t  székely is azt mondta az unokájának, 
hogy: ha el nem (úgymond) stb.

KOM ÁROM I Ákos



Zobnaticai lovasjátékok.

A múlt hét végén nem unatkoztak a topo
lyaiak és a környékbeliek. Szokatlanul 

„  w mozgalmas hétvége volt a múlt heti. Lovas
napok Zobnaticán, vásár Topolyán. Vagyis a maga 
nemében ünnepség volt mind a kettő. A vásár a 
sajátos hangulatért, a lovasnapok pedig esemény
gazdagságáért.

Az újságírók hada immár tizenegyedszer igyek
szik tudósítani erről az eseményről. Mármint a lovas
napokról. Emlékszem rá, az elsőn alig voltunk 
néhányan. Aztán, ahogy gyarapodott a versenyzők 
száma, ahogy nőtt az érdeklődés a lóverseny iránt, 
az újságírók is tódulni kezdtek Zobnaticára. Es az 
esemény jelentőségét növelendő, a tévé is jelentős 
időt szentelt ennek az eseménynek. Hogy a kör
nyékbeliek ennek a rendezvénynek éltek a mul* 
végén, igazolja az is, hogy csak a lovakról, a zé  - 
lyekről beszélgettek. Hiába kérdeztem az e - 
két, hogy mit tudnak Pozderac lemondásáról, csak 
a vállukat vonogatták, de azt már hatalmas szakér
telemmel állították, hogy az ugrás
zésü versenyszámot csakis vala y 
országi ló, illetve lovasa nyerheti. Úgy is lett. Hiába 
itt nincs bunda, mint a fociban. Itt a hozzáértők 
többsége valóban eltalálhatja az eredményt. A lo
vak nem hajlandók a bundázásra. És hajtójuk sem 
igen, hisz a valódi eredménytől függ, hogy mehet-e 
további versenyekre.

Eredeti elképzelésem az volt, amikor kimentem a 
lóversenypályára, hogy emberek tucatját szólalta
tom majd meg. Hogy mi a véleményük erről a ren
dezvényről, hogy kell-e ez nekünk, szükség van-e 
rá? Már első,interjúalanyom nyilatkozása után le
mondtam erről a szándékomról. Azt mondta: „Kell, 
mert cirkusz és kenyér kell a népnek. Itt meg aztán 
mindkettő van. Étel és ital minden mennyiségben, 
csak legyen, aki megfizeti. Látnivaló pedig bőven 
akadt.”

Es valóban akadt. Míg szombaton öt-hat ezer né
ző gyűlt össze, addig vasárnap, a hivatalos jelentés 
szerint valamivel több mint tízenkilencezer ember 
nézte végig a játékokat. S hogy ilyen szép számú 
közönség jött össze, az részben annak köszönhető, 
hogy a hőmérő higanyszála a 30 Celsius-fok körül 
mozgott, s annak, hogy a szervezők a rendezvény 
előtt mintegy nyolc-kilenc ezer jegyet adtak el elő
vételben. Ez azt jelenti, hogy a munkaszervezetek 
szakszervezeti alapszervezeteinek ennyit sikerült 
eladni á 700 dináros belépőjegyekből. Annyi bizo
nyos, s ez is a lovak iránti szeretetét bizonyítja ezen 
égtáj lakósainak, hogy ennyi jegy a világ legjobb 
színjátszógárdájának az előadására sem kelt volna 
el elővételben. No, de ez más kérdés. Itt lovakról 
vagyon szó. Nem is akármilyenekről. Versenylo
vakról ...

És ha már verseny, akkor legyen meg a verseny- 
szellem is. Erről pedig a díjak is gondoskodtak. 
A Vajdasági Sorsjegyiroda védnöksége alatt meg
tartott nemzetközi ügetőverseny díjalapja egymillió 
dinár volt. Ennél is több pénzt nyújtott Topolya 
község a -Topolya város serlegéért vívott nemzetkö
zi qaloppversenyre; a díjalap 2,5 millió dinár volt. Az 
első díjért járó pénz, 1 250 000 dinár Magyaror
szágra került, ugyanis a versenyszámot a magyar- 
országi Papp István Taganini nevű lovával nyerte.

Habár a lelátókon hatalmas volt a tolongás. Ugyanez 
nem mondható el a fogadóirodáról és kornyé
kéről Mert az idei lovasjátékokra már a fogadó
iroda is akcióba lépett. A fő baj pedig nem is a fo
gadószellemmel volt, hanem azzal, hogy sokan 
nem tudták kitölteni a cédulákat. Megkérdezni pe- 
diq röstellték. Mindettől eltekintve néhányan nagy- 
nagy szakértelemmel latolgatták az esélyeket. 
Persze a régi fogadási módok szellemében. Ki egy 
sört tett az esélyesre, ki egy egész ládával. Az 
italárusoknak tehát akadt dolguk, hisz az ilyen fo
gadások során mindig van nyertes, mert a vesztes 
fizetni kényszerül. Attól függően, miként szól az 
egyezség.

És aztán hallani lehetett a tombolával kapcsola
tos megjegyzéseket is. „Yesz a fene, átejtenek 
bennünket.” „Majd megint lesz: itt a piros, hol a pi
ros?" Ettől függetlenül vásárolták a háromszáz di
náros tombolákat. Nem is csoda, hisz a főnyere-

Lópaták dübörgése

Célegyenesben



Zobnaticai fovasjatékok

Megteltek a lelátók

meny az idén is egy kétéves hátasló volt, amelynek 
értéke több mint egymillió dinár. A tombola az idén 
jó sikerült. Nem volt nézeteltérés (eddig), a lovat 
egy személy nyerte meg hivatalosan is. Nem lehe
tett baj, ugyanis az előző évektől eltérően csak 
egyfajta tombolát árusítottak.

A főnyereményt egy Bosanska Dubrava-i illető- 
séqü személy, név szerint Branko Reljanovic nyer
te. Mint mondta, már nyolc eve tart versenyJovakat. 
s most istállója még egy lóval gazdagodott. Bízotths 
a szerencsében, hisz bevallása szennt mintegy 
nyolcvan jegyet vásárolt meg. S hogy Pjószakerto,
aki fantáziát lát a lo va ssp o rtb a n  'gazolia^hogy ver
senylova Svédországban fut. Nem les eredmé y 
nyel, ugyanis az idén eddig egymiNió koronát ,,fu 
tott” össze gazdájának. Egyébként a ho^og nye 
tes külföldön dolgozó hazánkfia, aki vendegsegbe

A magasság 1,90 méter

járt itthon. Nem bánta meg. S ha netán ezt a lovat 
is Svédországba viszi, s ha a ló versenyeket is 
nyer, akkor ez hatalmas elismerés  ̂lesz a játékok 
szervezőjének, a zobnaticai mezőgazdasági bir
toknak. De hát a hírverésre szükség is van.

Szükséaes, mert a zobnaticaiak nem titkolják, 
hogy a lovasjátékokat a helyi turizmus fejleszté
sének a szolgálatába állították. És állítják ezután is. 
Sőt úiabb színfolttal is gazdagodott Zobnatica. A 
játékok idejére ugyanis megnyílt a birtokokon Közép- 
Bácska első devizaüzlete. Igaz, az itteniek nem 
vásárolhatnak benne semmit, de hát a külföldiekre 
meg a külföldön dolgozókra is kell gondolni. Azok
ra, akik turistaként netán Zobnaticára látogatnak. 
És nemcsak nyáron, hanem máskor is. Mert a lo
vassport eddig idényjellegű volt, így az ottaniak úgy 
tervezik, hogy egész évben lehetővé teszik a láto

gatóknak eme sport űzését. Újabb tervük a lovarda 
építése: fedett épületről szeretnének gondoskodni 
mind a lovak, mind a lóbarátok részére. Persze 
mindez pénzbe kerül, de hát.. majd kinyögik vala
hogy.

Summa summárum; volt mit fátni Zobnatican. Le
hetett szórakozni, lehetett nyerni, szép lovakat, 
szép versenyeket látni. Hogy a kiadás megtérült-e, 
vagy sem, azt most ne firtassuk. Az a lényeg, hogy 
nagyjából a múlt hét végén mindenki jól érezte 
magát Zobnaticán. Jövőre, szeptember második 
hetének végén ugyanott találkozhatnak a lóbará
tok...

DANKÓ László 
Fotó: SZABÓ Attila

m m I S I » - -
“

Ki az első? Majd a célfotó e ldönti.



Ittabé gyógyító csendjében
No meg a csend is hozzájárul Ma- 

gyarittabé szentélyt hangulatához 
Olyan a csend, m intha testet öltött 
volna, mintha meg lehetne fogni. S 
ha itt, a falu központjában valami 
léket üt rajta, az nem hangosabb, 
m int amekkora zajja l já r  egy magá
nyosan dolgozó kőműves munkája. 
A református egyházközösség épü
letét tatarozza, tavaly, fejezte be a 
volt községháza szépítését.

Gyógyhatású is talán ez a csend. 
Gyógyítja a jövevényt abból a be
tegségből, amelynek kórokozója 
nem más, m int maga a kor, amely
ben étünk.

z a b a d -e  ilyen  sz itu á 
c ió b a n  bárkit is banális 
kérdésekkel zaklatnif  Ezen 

töprengek, miközben a helyi közös
ség titkárát keresve a művelődési 
ház felé veszem az irányt.

-  Itt vagyunk m ost ideiglenesen a 
„művelődésieknél" -  közli O lár Jó
zsef, m iután kezet szorítunk mert 
rendezzük a helyi közösség meg a 
helyi hivatI irodáit.

Kezdeném, hogy m i újság náluk, 
de ism ét hatalmába kerít az érzés, 
nem a csendnek kellene-e inkább 
tisztelegnem mély hallgatással. Köz
löm is gondolatomat a fiatal titkárral, 
ő azonban elmosolyodik ezen és 
halkan megjegyzi: -  Csendes ez a 
falu, valóban csendes, de azért itt is 
születnek, dolgoznak és halnak. 
Nem nagy zajjal, persze, részben 
azért, mert nincs iparunk; majdnem  
mindenkinek a föld nyújtja a m egél
hetést.

S hogy az elején, a születéssel 
kezdhessük, áthívja a másik irodá
ból Kisé Esztert, a helyi hivatal fő
nökét, mert ebben ő  az illetékes. A 
fiatalasszony nem a szülésznői teen

dőkkel kezdi persze, hanem azzal, 
amire büszkék a faluban, hogy tar
tanak keresztelőt, illetve névadó 
ünnepséget.

-U gyano tt, ahol a házasságkö
tés is zajlik, a színházteremben bo
nyolítjuk le ezt a szertartást. Van 
egy oldalnyi alkalm i szövegünk, kö
szöntőnk, ezt olvasom fel a szülők 
és névadó szülők előtt.

Átfutom a szöveget, s megkap a 
tömörsége. Néhány mondat erejéig 
a családi nevelés lényegét is érinti, 
m ajd így zárul: „Engedjék meg, tisz
telt szülők és névadó szülők, hogy a 
helyi iroda és falunk polgárai nevében 
egy szerény, szimbolikus ajándékkal 
kedveskedjünk az újszülöttnek, azzal 
az óhajjal, hogy hasznos polgárává 
váljon társadalmunknak és ne csak 
anyagi javakban, hanem testileg és 
szellemilea is töretlen fejlődést erjen

Utravalót kap a kisbaba: pogá
csát, egy dinárt és egy ceruzát: 

K iss  Eszter

Változó világunk

Gondozott, városhoz illő park ve
szi körül a művelődési házat

el az életben." A szerény, szimbolikus 
ajándék pedig nem más, m int útravató 
az újszülöttnek: zacskóban pogácsa, 
egy dinár és egy kis ceruza.

Kiss Eszter magyarázatot fűz az 
ajándékhoz: -  A pogácsa a kenyeret 
szimbolizálja, a pénz az anyagi jó 
létet, a ceruza pedig a munkát.

Szöget üt a fejembe, hogy a mun
ka szimbóluma -  a ceruza Az-e  
vajon? Főleg Ittabén az lehet-e?

Ki is szalad a számon, hogy a ce
ruza meg a m unka...

A helyi hivatal főnöke azonban k i
igazít: -  Nem kell szó szerint értel
m ezni az összefüggést. Inkább talán 
Ú9y i<f>ll felfogni, ahogy a köszöntő 
szol, hogy és szellemileg is tö
retlen fejlődést érjen e l az é letben”.

0  legalábbis így gondolja. S ezt 
azért tartotta fontosnak hozzáfűzni, 
mert a köszöntőt nem ő  írta, Muzs-

láról szerezte. Névadó ünnepséget 
egyébként tudomása szerint ilyen 
formában egész Vajdaságban csak 
két faluban tartanak. Náluk meg 
Muzslán. Muzslán szimbolikus ösz- 
szeggel bankkönyvecskét meg em
léklapot kap az újszülött.

Az ittabéi névadó ünnepség mind
össze egy feltételhez kötődik: a 
szülőknek kötelezniük kell magukat, 
hogy gyermeküket nem keresztelik 
meg tem plom ban...

á  m u n k a  len n e  m ost  
so ron  a titkár meghatáro
zása szerint, de m it mond

junk róla? Annyit talán, hogy termé
kenyebb csendet aligha tapasztal
tam: barázdát hasít, magot szór, ter
mést gyűjt, családi otthont teremt; a 
köznek pedig: járdát, kocsiutat épít 
(mindegyik utca kövezett), művelő
dési házat emel és eléje olyan par
kot varázsol, amilyet sok vajdasági 
város megirigyelhetne.

Az angyalfigurákkal díszített gyászkocsi és tulajdonosa, idősb Korsós
József

Egy halaszthatatlan pár soros 
szöveg gépelése közben jegyzi 
meg: csendes ez a falu, nagyon 
csendes, de azért itt is születnek, 
dolgoznak és halnak. Olár József

f j \  hogy Begejci (Tórák) felől a 
m \  falu. alá kanyarodik az út, 

L f~ ~Ú  úgy érzi a jövevény, mintha 
szentélybe lépne. Alighanem a ren
dezett, gondozott, meglepően tisz
ta utca, a takaros házak, meg az  
aszfaltút összhatásából fakad ez a 
kellemes érzés.

Közülük is talán a műút az, am i ér
te lmet ad minden más, a rendezett 
falu fogalmához tartozó törekvés
nek. Mert kiszorította a sarat. Azt 
az átkozott szurkos bánáti sarat, 
amely ősztől tavaszig nemcsak a ló- 
fogatos szekeret ejtette rabul oly 
sokszor, hanem az embereket is fog
ságában tartotta.

Most nyílegyenesen szeli á t a fa
lut, s olyan tiszta, amilyen csak ott 

i  lehet, ahol m indennél többre becsü
lik; mintha naponta cirokseprővel 
felsepernék.



Egy szerény hajlékban, illetve a 
hozzá tartozó asztalosműhelyben is 
a munka fogadott: Korsós József és 
fia a famunka porával behintve nyi
tott ajtót. Hozzájuk egyébként az 
elmúláshoz kapcsolódó dologban 
kopogtattam be.

-  Jól hallotta a titkártól -  veszifát a 
szót idősb Korsós József március 
óta m iénk a gyászkocsi. A két há
ború között Csúllög János asztalos 
készítette ezt -  mutat a pajtaszerú- 
ségból pillanatok alatt elővarázsolt 
gyászkocsira. -  1973-ban aztán Pa
tai Antal vásárolta meg tőle, m ár
cius óta pedig m int említettem a 
miénk.

Beletúr ritkuló hajába, s rövidre 
fogva a beszédet közli: fogytán a ló 
a faluban, két lovat tartó háztartás 
talán m ár nincs is, s  emiatt m ódosí
tani kellett a szokásos temetési 
szertartáson. Nem lovak húzzák, ha
nem traktor vontatja az angyalfigu
rákkal d íszített gyászkocsit.

-  Nem illik össze ez a megoldás -  
fűzi tovább a szót. -  Sehol sem illik  
össze, nálunk reformátusoknál pedig 
legkevésbé, hiszen m i a csendes te
metés hívei vagyunk. A  traktor pedig  
zajos. Nagyon zajos. De m it tehe
tünk?

A mester- -  aki koporsókészító is 
egyben, meg szemfedőról és koszo
rúról is gondoskodik a temetéshez -  
úgy tűnik, az utolsó tiszteletadáshoz 
feltétlenül szeretné biztosítani a so
katmondó, ünnepélyes csendet, 
amely annyira je llem zi az egész fa
lut. Azt mondja, két dologgal hama
rosan hozzá fog já ru ln i ehhez: gu 
mikerekekkel látja el a gyászkocsit 
és a koporsótető szilárdításához a 
szöget csavarral helyettesíti.

//
t k é rd ez tü k  m eg, aki

i minden temetésen kötele-
  zóen je len van, hogy milyen

náluk a szokás, ha párttag távozik az 
élők sorából. Azt mondja, ilyen eset
ben alig módosul a szertartás. A fejfa 
ekkor is a kereszt, a búcsúztatás pe 
dig vagy bővül, vagy leegyszerűsö
dik. Az esetek többségében, mintegy 
99 százalékban bővül, vagyis a párt- 
szervezet is búcsút vesz elhunyt 
tagjától, meg ezt követően az egy
házi szertartás sem m arad el. Na
gyon ritka eset, amikor az utóbbira 
nem kerül sor.

-  Csak ezt a zajos traktort tudnánk 
valamivel helyettesíteni!

Am int látjuk, egyelőre nincs rá 
tnód. Ezért kapott kovácsolt vasból 
készült vontatórudat a csupa üveg 
9yászkocsi: e traktor csak így képes 
helyettesíteni a lófogatot.

£>' ha nagyon zajos is, egy előnye 
mégis van: nem ered futásnak, mint 
ahogy a lovakkal néhányszor előfor
dult. Egyszer, am ikor már nem beta
nított lovak húzták a gyászkocsit, 
nagy baj történt: valahol Szerbitta- 
bén fogták meg a megszelesedett 
lovakat, a gyászkocsi oldalát pedig  
betörve találták. Az a temetés a mai 
traktoros vontatásúnál is zajosabb 
volt.

Délután 3  óra néhány perc, amikor 
elhagyom a falut. Ösztönösen kap
csolom be az autórádiót, az pedig  
e vásári kikiáltó hangján közli: „A  
Velika Kladuáa-i váltóbotrány leg
újabb hírei sze rin t.. . "

Számomra vége a csendterápiá
nak. Ismét mérgezem magam.

CSORBA István

H a r a n g o z n a k

intról az utcáról nézegetem a majdáni haranglábat, 
mert a templomkertbe, pontosabban az imaház 
kertjébe nem lehet bemenni, lakat fityeg a kapu

ján. Nem szabályos harangláb ez, újabb építmény: a 
harangok két egymás mellé állíto tt rácsos vasoszlopra 
vannak szerelve. Fönt a harangokat bádogtető védi, lent a 
harangozót egy kis fészerszerű tákolmány. De m ost még 
nincs harangszó, a harangok hallgatnak, a harangkötelek 
ernyedten csüngnek alá a magasból. Negyedóra múlva 
lesz dél. Azt még kivárjuk, m ert a harangozó, biztosított 
egy helybéli, pontos szokott lenni: nyolc év alatt még 
egyszer se hagyott ki harangozást: se reggel, se délben, 
se este.

Addig folytatom a nézelődést. A  szépen rendben tartott 
imaház kertjében m ár nyílik az őszirózsa, maga az imaház, 
mielőtt fölszentelték volna, jóm ódú gazdaház volt, sarok
ház, oldalház. A tetején fémcsőből összeszerkesztett ke
reszt. Alighanem darazsak fészkelnek benne, m ert a ke
resztben levő cső m indkét végéből ki-be röpködnek a 
darazsak. Nem is találhattak volna maguknak védettebb 
helyet. De a télre nem gondoltak. Mert o tt fönt a tetőn a 
dermesztő vascsőben bajosan fognak kitelelni.

Nagy robajjal, kerékpáron érkezik a harangozó. Fekete, 
sovány, igen fürgének látszó középkorú ember. Leszáll, 
a kerítésnek támasztja a biciklijét, a zsebeit kutatja.

-  A kulcsot már megint otthon felejtettem! -  pöröli magát.
Ez valószínűleg nem először történik meg vele, tudja, mi

a teendő: egyetlen lendülettel átugorja a nagykaput. Be
á ll a harangláb alá s nekifohászkodik.

Szép hangja van a majdáni nagyharangnak. Igaz, ez a 
nagyharang nem olyan nagy, m int általában a nagyharan
gok, de maga a falu is kicsi, alig négyszáz lélek. Most 
mindnyájan hallhatják a déli harangszót, de még a rábéiak 
is a szomszéd faluban, akiknek a haranglábukat szintén 
megírtam egyszer, régen, amikor még volt nekik harang
lábuk olyan piciny haranggal, hogy amikor megszólalt, a 
helybelieken kívül mindenki más lélekharangnak vélte.

Ahogy megszólal a harang, abban a pillanatban darázs
rajok röppennek föl a bádogtető alól, úgy látszik, oda is 
befészkelték magukat a darazsak. A harangozót ez nem  
zavarja, a ra j magasan a feje fölött röpköd. Nem is látja 
őket a fészerszerű tákolmány alól. Buzgón rángatja a köte
let, három rövid verset húz, aztán ahogy beugrott, úgy ki is 
ugrik a kapu tetején az imaház kertjéből.

Meg se várja, hogy bemutatkozzam, máris szaporán 
mondja:

-  Amióta hős Hunyadi János elporolta a törököt Nándor
fehérvárnál. ..

Udvariatlanul a szavába vágok:
-  Azóta maga minden délben meghúzza a nagyharan

got.
-  De ezért engem nem a pap fizet! -  vágja ki s barát

ságosan a kezét nyújtja: -  Szekeres György a nevemI
Olyan keményen szorítja meg a kezemet, mintha az is 

harangkötél volna.
-  Hát ki fizeti magát?
-  A nép! Az egész bánáti püspökség területén az egyet

len harangozó vagyok, aki nem gombbal, hanem kötéllel 
harangozik még mindig, és akit nem a pap fizet ezért a 
munkájáért, hanem a lakosság.

-  Én ismerek legalább még egy ilyen harangozót a bá
náti püspökség területén.

Gyanakodva néz rám, pedig m ár megbarátkoztunk: azt 
is kiderítettük egymásról, hogy ugyanabban az évben  
születtünk, tehát egykorúak vagyunk, csak az o ha/a-
szála még mind megvan és mind fekete.

-  Ki az az ember, hogy én is tudjam?!
-  A hetini harangozó.

-  És ót is a nép fizeti?
-  ó t  is, úgy tudom.
-  Hát akkor a kolléga is éppúgy rátekert, m int én. Vele

is kicifrázott az infláció.
-  Az mindnyájunkkal alaposan kicifrázott.
-  Igen, de nem mindenkivel egyformán. Mert ha m in

denkit egyformán megfogott volna, még hajde de! De né
melyiket meg se érintette, másokat meg a földhöz csa
pott.

-  Magát csak meglegyintette?
-E n g e m  földhöz vágott! Még a múlt év végén úgy 

egyeztünk meg, hogy minden pártól tíz kiló búza árát ka
pok, ez akkor valamivel több lett volna, m int ezer dinár, 
azt a többletet lealkudták a népek, hát legyen. Eddig m in
dig úgy volt, hogy tíz kiló búza áráért ö t kiló lisztet kaptam. 
Csakhogy most nagyot ugrott a liszt ára, az év végén 
beszedendő pénzen, amit páronként kapok, csak két kiló 
lisztre futja. Ha közben még nem emelkedik az ára.

-  Bizony ez katasztrófa! A felét se kapja majd annak,
amibe megalkudtak.

-  így van, mert én nem kalkuláltam be az inflációt.

-  Erre fizetett rá.
-  De nagyon! .
M indezt nem haraggal, igaz, nem is valami derűs jó 

kedvvel közli: olyan haragosan is, meg derűsen is. Tulaj
donképpen nem a harangozásból él, mert abból a család
jáva l nem egy évig, két hétig se tudna megélni, csupán 
a harangozásból az egész évi jövedelme kétmillió régi 
dinárra rúg.

-  Ezért nekem naponta háromszor kell ugranom, ké
szenlétbe lennem: reggel, délben és este. Az év minden 
napján, azaz háromszázhatvanötször. Ha a háromszáz
hatvanötöt beszorozza hárommal, az m ár több lesz, mint 
ezer, vagyis nekem évente ezerszer kell fölugranom a 
munkából, ezerszer kell abbahagynom a munkámat, hogy 
elszaladjak ide harangozni.

Ilyenre ennyi pénzért csak az vállalkozik, mondom neki, 
aki elhivatottságot érez a harangozás iránt.

Ezt jó leső mosolygással nyugtázza.
M ost éppen a dohányszedést hagyta ott, sietségében 

otthon felejtette a kulcsot, ezért kellett itt átugrálnia a 
nagykaput.

Szerencsére még könhyen ugrik.
-N y o lc  éve csinálom ezt így mellékesen -  mondja, 

mielőtt fölpattanna a biciklijére - ,  ez alatt a nyolc év alatt 
százhetvennyolc embernek húztam el az utolsó nótáját. 
Persze az olyan harangozásokért külön fizetség jár.

Miután tovakarikázik, ahogy nézem távolodó, vidám  
alakját, kiszámítom magamban, hány esztendő kell még 
ahhoz, hogy az utolsó majdáninak is „elhúzza az utolsó 
nótáját" Nem túl sok, ha a falu továbbra is ilyen tempó
ban öregszik.

NÉMÍTH István
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A  Csépe-emléknap elé.

Aranyesőre várva
A  jö v ő  pénteken tartják meg Kishegyesen 

a nagy hagyományú rendezvényt

Az előadások zömének folyóiratokban 
és lapokban már közölt szövege egy fej
lődő szellemi élet természetes viszonyu
lását jelzi az őstehetségnek tartott pa- 
rasztlróhoz, mind pontosabban jelölve 
meg helyét irodalmunk történetében.

Az idén három tanulmány felolvasását 
ígéri az emlékbizottság: Herceg János 
VÜK ÚTJAI. Penavin Olga JUGOSZLÁ-

kísdiákok m ár lázasan ké
szülődnek az ARANYESÖ  
elnevezésű vers- és próza

mondó versenyre, hogy még a Csé- 
pe-nap előtt, szeptember 22-én, a 
Mirnics Zsuzsa (elnök), Farkas Zsu
zsa és Bosznai Bába Lúcla összeté
telű zsűri előtt tanúbizonyságot te
gyenek felkészültségükről és arról, 
hogy ezen a tájon mennyire gonddal 
őrzik nemzedékről nemzedékre a 
nyelvi kincseket. A kishegy esi és fe- 
ketecsi iskolákban megszervezett 
vetélkedő döntőjét a községi küldött
testület tanácstermében tartják meg. 
s a győztesei könyvjutalomban ré
szesülnek.

Felnőtt emberek im már az első 
ARANYESÓ verseny győztesei: Gál 
Ilona, Csőke András, Győri M arg it... 
Dolgoznak vagy egyetemre járnak  
a többiek is, két falu, Kishegyes és 
Feketics általános iskoláinak tanu
lói, akik másfél évtizeddel ezelőtt 
meghallgatták Fehér Ferencnek a 
szép szó őrzésére szólító szavát.

„A 'm ájus i eső aranyat é r" -  hang
z ik a szólás. Hogy innen ered-e a 
verseny elnevezése, m iként azt egy 
a Magyar Szó 1973. szeptember 20-i 
számában megjelent cikk állítja, ma 
m ár nem állapíthatjuk meg teljes 
biztonsággal. A hagyományőrző 
munka megkezdői nem egészen 
egyformán emlékeznek vissza a 
névadásra. Ám lejegyeztük Fehér 
Ferenc mondatát: Csépe „verse a 
költői hűség arany esője”.

Fehér Ferenc a második találko
zón, 1973. szeptember 23-án je len
tette be a községi szintű vers- és 
prózamondó versenyt, amelynek az  
elődöntője már igen tömeges volt. Az 
1974. május 18-án megjelent új
sághír arról számol be, hogy több 
mint ezer tanuló vett részt a község 
általános iskoláiban megrendezett 
műsorokban. Eredményesen záruló 
vetélkedőhöz fűzhette hát Juhász 
Géza a gyerekeknek szánt szavait: 
Csépe Imre „errő l a tájról írt, ezek
rő l az emberekről, ezeket a dúlóuta- 
kat, szántásrengetegeket festette 
meg verseiben, s ha megérzitek ra
gaszkodását ehhez a tájhoz, s a s ík
sági táj az ő versei nyomán a szá
motokra is széppé válik, akkor e l
érte ez a verseny a célját!"

A Kishegyesen folyó hagyo
mányőrző munka hatása 1972-től 
napjainkig jócskán érezhető a vaj
dasági művelődési életben, a könyv
kiadók, a folyóiratok, a lapok, a rá
dió és a televízió tevékenysegeben. 
Nemcsak az emléknapok esemé
nyeiről beszámoló tudósításokra 
cikkekre, kommentárokra gondolunk 
itt, hanem a fenti fórumoknak arra a 
törekvésére, hogy Csépe Imre ha
gyatékát hozzáférhetővé tegyek a 
nagyközönség számára, m egjelen
tessék a munkásságát méltató ta
nulmányokat, életéről filmet készít
senek a televízió nézőinek.

Pillanatkép Csépe-napok történetéből: ünnepélyesen megkoszorúzzák a 
könyvtár falán elhelyezett emléktáblát

A múló évek, m int homok a rajta 
átszivárgó vizet, megszűrték ezeket 
a törekvéseket. A nyomukban így 
születhettek meg a tudományos 
igénnyel megszerkesztett válogatás
kötetek, az életmű egy-egy szeletét 
feldolgozó tanulmányok.

A sokak szerinti három legem
lékezetesebb rendezvény, az 1974., 
1980. és 1985. évi is jelezte, hogy 
sokszor elég egybefogni a rokon 
akarásokat, hogy nyomukban szá
mottevő eredmények szülessenek 
meg.

Nem csupán az irodalom, hanem a 
zene- és képzőművészet jeles alkotói is 
ihletődtek Csépe versein, novelláin, re
gényén és regényes életén. Róla vagy 
hozzá költeményt írt Ács Károly, Fehér 
Ferenc; Pap József, Urbán János, illet
ve emlékező prózát Herceg János, Majté- 
nyi Mihály, Németh István és mások. Ver
seit megzenésítette Giricz Pál, Király Er
nő, Krombholc Károly, Medres János, 
Radács Mihály. A nevezetes 1974. évi 
találkozón, amelyet a Topolya és Kör
nyéke című lap tudósítója az évtized iro
dalmi eseményének nevez Kishegyesen, 
a csantavéri Bartók Béla Művelődési 
Egyesület énekkara megtartotta Király 
Ernő megzenésített Csépe-verseinek az 
ősbemutatóját. Ám rajzok, festmények, 
szobrok is készültek az íróról: Almási Gá
bor, Andruskó Károly, Gyurcsi Lajos, 
Kalmár Ferenc, Petrik Pál, Sáfrány Im
re, Szilágyi Gábor, Tikvici Pál, Turucz 
György alkotásai... Nem véletlenül kér
nek fel a szervezők minden évben egy 
képzőművészt, hogy megrendezze ön
álló tárlatát az iskola előcsarnokában. 
Olykor az alkotók egész csoportja állítja 
ki műveit.

A Csépe-napok műsorának középpont
jában az első pillanattól az irodalom- és 
művelődéstörténeti, nyelvészeti, valamint 
néprajzi témákról tartott előadások áll
tak. Ezeknek nagy hányada Csépe Imre 
verseivel és prózájával foglalkozott, a töb
bi pedig a jugoszláviai magyar irodalom 
és kultúra egy-egy kiemelkedő egyéni
ségének a munkásságával.

VIAI MAGYAR MESEMONDÓK és Bos- 
nyák István SINKÓ ERVIN AZ OKTÓ
BERI FORRADALOMRÓL címen érte
kezik. Az ünnepi ülés eseménye lesz még 
Székely Tibor legújabb könyvének a 
bemutatása és a Csépe-emlékplakett- 
nek az átadása. (Ez utóbbit a Fórumnak 
és Bori Imrének ítélte oda az illetékes 
bizottság.)

Gazdag, eseménydús műsorról gon
doskodtak a szervezők az idei évben is: 
a közönség láthatja majd Straub József, 
a közelmúltban közülünk örökre eltávo
zott bácstopolyai festő műveinek a kiállí
tását, részt vehet az Üzenet folyóirat 
irodalmi estjén, amelynek a keretében fel
lép a kishegyesi nyugdíjasok énekkara, 
bemutatkoznak az ARANYESÓ vers- és 
prózamondó verseny győztesei, valamint 
átadják a könyvterjesztésért járó Csé- 
pe-díjat. Az irodalmi est színhelye azon
ban már nem Kishegyes lesz, hanem a 
községhez tartozó Feketics művelődési 
otthona.

Kishegyes és Feketics várja hát az iro
dalomkedvelőket, az írott szó tisztelőit 
és nem utolsósorban az írókat! Hogy 
könnyebben eljuthassanak a 14 óra 30 
perckor kezdődő Csépe-napra, az em
lékbizottság Újvidékre és Szabadkára 
is autóbuszt küld értük: az egyik a Fo- 
rum-ház, a másik pedig a Népkör elől in
dul 13 óra 30 perckor. (Az utazás díj
talan).

CSORDÁS Mihály

SUBOTICA
Vagyon- és Személybiztosítási 
Közösség szabadkai fiókintézete,
Đuro Đaković u. 2

Biztonságban biztosítással
A gépjárművek (X-AK) biztosításának keretében a közelmúltban bevezetett 

újítások lehetőséget adnak a figyelmesen vezető gépjármű-tulajdonosoknak ar
ra, hogy igen kedvező feltételek mellett, jelentős engedményekkel, teljes 
Casco biztosítást kössenek újonnan vásárolt gépjárművükre.

Az új, március 1-től érvényes biztosítási feltételek értelmében mindazok a 
gépjárművezetők, gépjármű-tulajdonosok, akik a Társult Vajdasági Biztosítási 
Közösség bármelyik kirendeltségében szerződést kötöttek a felelősségi biz
tosításról, megfelelő engedményeket (bonuszt) kaphatnak Casco-biztositá- 
sukra. A biztosítási kedvezmény arra a gépjárműre vonatkozik, amelyre a biz
tosítási kötvény szól, s amellyel a tulajdonos semmilyen kárt nem okozott egy 
harmadik személynek. Azok a gépjárművezetők, -tulajdonosok, akik két évig 
baleset nélkül közlekedtek, 10, akik három éven át nem okoztak szerencsétlen
séget, azok 20, az öt évig baleset nélkül vezetők pedig 30 százalékos ked
vezményben részesülnek. Ez azt jelenti, hogy az óvatos, elővigyázatos, fi
gyelmes gépjárművezetők, akik 5 évig semmilyen balesetet nem idéztek elő, 
új autójukra megkötött első Casco-biztosításuk esetén 30 százalékos ked
vezményre jogosultak.

A fenn említett forgalmi jutalék mellett más kedvezmények is megilletik az 
autótulajdonosokat. Amennyiben a biztosítást egy munkaszervezetben hat 
vagy több autóra kötik meg (kollektív Casco-biztositás), akkor a biztosítási 
összeget 10 százalékos kedvezménnyel számolják el. A katonai, civil és há
borús rokkantak, valamint a munkarokkantak, akik gépjárművásárláskor adó- 
kedvezményben részesültek, a teljes Casco-biztosítás kötésekor 10 százalé
kos kedvezményre jogosultak. Amennyiben a biztosított gépjármű hat- vagy 
ennél több éves, a Casco-biztosítási összegre ugyancsak 10 százalékos ked
vezményt számolnak el a biztosításkor. A több éve, folyamatosan kötött 
Casco-kötvény tulajdonosai amennyiben 5-10 éve van ilyen biztosításuk 5, 
ha pedig több mint 10 éve rendelkeznek vele, akkor 10 százalékos kedvez
ményt kapnak.

Ha figyelembe vesszük valamennyi itt felsorolt kedvezményt, 
amelyet a teljes Casco-biztosítást kötő gépjárművezető és -tulaj
donos élvezhet, a maximális kedvezmény 60 százalékot tesz ki. A  
következtetés nyilvánvaló: Biztonságban az utakon csakis Casco- 
biztosítással!



lehetett a szerb költők számára olyan »szent és 
kedves«, mint amennyire az ismert okokból 
szent és kedves volt a Kosovo és a Fruáka go
ra .. • Viszont más a helyzet a jugoszláviai ma
gyar költészetben. Ezt talán törvényszerűnek is 
mondhatjuk, ha tudjuk, hogy e nemzetiség eg
zisztenciálisan és szellemileg kötődik a Tiszá
hoz. A  modern jugoszláviai magyar költészet 
legteljesebb áttekintésében, a Gyökér és szárny
ban... címként vagy vezérmotívumként jelen 
van Fehér Ferenc, Pap József, Koncz István. 
Tolnai Ottó és Domonkos István költeményei
ben."

Slavko Gordié végül, mintegy irodalomtör-- 
téneti áttekintése -  talán így is mondhatjuk: 
az egész tanácskozás -  summázásaként meg
állapítja:

„A Tisza szégyenlős, irtózik a nagy szavaktól. 
Költői szabályszerűen halk szavú költők. K i
nyilatkoztatásaik, még ha általános érvényűek 
is, alig hallhatók.”

A halál vize
Palo Bohus tanulmánya élére mottóként Pe

tőfi Sándor Az alföld című versét választotta, 
kiemelve, hogy számára ez az alkotás a pannon 
költészet igazi megvalósulását jelenti A Vaj
daságban élő nemzetek és nemzetisegek kultú
rájában mutatkozó különbségek ellenére is fel
lelhető ugyanis egy közös vonás, amelyet leg
találóbban talán pannon költészeti kapocs
nak nevezhetünk. .

Slavko Almáján esszéjében azt fejtegette, 
hogy a folyó tulajdonképpen mindannyiunk 
számára megfejthetetlen rejtély, Bányai János 
A szép Tisza és más című dolgozatában arról a 
másik, nem szép Tiszáról értekezett. Az ő hang
vételével rokonítható leginkább Sebők Zoltán 
írásának hangvétele. „Az idillikus Tisza-kép”, 
mondja egyebek között Sebők, „minden bizony
nyal a dezinformáció vagy a felületesség jele, 
mert a Tisza az itteni emberek számára főként 
a halál vize” .

Gőjko JanjuSevié a „saját Tiszájáról” , a Gra- 
éanicáról írt versét olvasta fe l Bosko Ivkov 
a Tisza ürügyén különböző emberi sorsokat so
rakoztatott föl, Slavko Matkovié kanizsai és 
törökkanizsai Tisza-élményeiről beszélt, Toldi 
Éva pedig Domonkos István Tisza című versét 
elemezte.

Megkülönböztetett figyelmet érdemelt Jung 
Károly A Tisza a néphagyományban, illetve a 
népéletben címmel elmondott élvezetes „esszé- 
élőbeszéde” , amelyben szemléletes példákkal 
érzékeltette, hol köt össze és hol választ el 
a Tisza, valamint Mák Ferenc Én láttam olajba 
fulladt sirályokat című megrázó, konkrét pél
dákat felsorakoztató ökológiai tanulmánya, 
amelyben kifejtette, hogy a környezetszennye
zés a Tisza mentén lerombolhatja mindazt, amit 
az évezredek felépítettek. „Húsz év alatt több 
mint negyven fajta hal tűnt el -  mi ez, ha nem 
katasztrófa?... A Tisza teljes életszféránkkal 
egyetemben végveszélybe került. ”

Szemtől szemben
Az idei írótábor egyik legtartalmasabb, leg

közvetlenebb, leginkább „olvasóközeli” ren
dezvényével, a Szemtől szemben cíművel zárult, 
amelynek keretében a szabadkai Q csoport utcai 
kiállítására is sor került. Az ország minden tá
járól érkezett, s a külföldi írók a Vük Karadáic 
utca lakóival elvegyülve, a maguk sajátos mód
ján emlékeztek meg a nagy szerb nyelvújító, 
irodalmár és néprajztudós, Vük Stefanovic 
Karadáié születésének 200. évfordulójáról, 
alkotásaikkal ismételten hitet téve egymás 
múltjának és kultúrájának megbecsülése mel
lett.

D UDÁS Károly 

(Szabó Attila felvétele)

— — — . A '><

XXXV. Kanizsai írótábor_________________

A Tisza jegyében

írók a Tiszán

1987. szeptember tó , wm^ í .

T alán még soha nem került a Kanizsai 
írótábor olyan közel a Tiszához, mint az 
idén, életének harmincötödik eszten
dejében; az utóbbi időben biztosan nem. Szinte 

valamennyi rendezvénye kötődött valamikép
pen̂  a vízhez, „az alacsony partú szőke folyó
hoz , ahogy az egyik íróvendég fogalmazott, 
„amely a jugoszláviai magyar költők jó része 
számára a szülőföldet jelenti” .

Kezdődött mindjárt az írótábor központi té
májával, A Tisza az irodalomban című igen jól 
sikerült és tartalmas tanácskozással, amelyben 
íróink a folyóról vallva számos más, egziszten
ciális, mitológiai, irodalomtörténeti, esztétikai, 
néprajzi és ökológiai vonatkozást is körüljártak.

A részvevők és a nagyszámú kanizsai érdek
lődő számára kivételes élményt nyújtott a tra
gikusan elhunyt Dobó Tihamér Tiszáról készült 
képeinek kiállítása. Há valaki, hát Cigonya is
merte a szelíd folyót; kötődött hozzá minden 
ecsetvonásával.

TisZa-élményünket gazdagította Iván Obre- 
nov Tiszavirág című szép költői filmje is, meg 
a filmvetítést követő irodalmi est, amellyel 
kapcsolatban okvetlenül meg kell említenünk, 
hogy hosszú idő után végre ismét szép számú 
közönségét vonzott. Az írótábor részvevőinek 
természetesen nagy élményt jelentett a tiszai 
hajókirándulás is.

A folyó jó ismerői azt mondják, néhány éve 
már alig-alig virágzik a Tisza, s a folyószeny- 
nyezők miatt nemsokára teljesen elmarad a ti
szavirágzás. A lassan emlékké foszló tiszavirág
nak, s egy másik kérész életű kis teremtmény
nek, a Népkertben embertelen kegyetlenséggel 
kioltott életű Keéa Marijanának állított Tisza
virág című szép alkotásával tartós emléket 
Dudás Sándor Topolyán élő szobrászművész. 
A Tisza-part fái felett lebegő, könnyű roptu, 
szivárványszárnyú rovar talán rnár a közeljö- 
vőben Kanizsa, az írótábor, az együttélés nemes 
veretű szimbólumává válhat.

Szégyenlős folyó, 
halk szavú költők

A Tisza az irodalomban című tanácskozásra 
tucatnyi írott anyag érkezett. Többnyire érde
kes, a folyó és az ember szövevényes kapcsoia-

I f f ,  a Tisza partján, most 
megszűnik valami, -  
amit m ég őriz a látvány, 
már régen nem több 
a puszta múltnál -  
s csak a múlt, -  a megszűnés 
nem fáj.
(Koncz István: A Tisza partján)

tát, a „kiismerhetetlen rejtélyt” taglaló elmé
lyült dolgozat, de volt néhány meglehetősen 
általános, a Tiszát csupán ürügyként használó, 
bárhol és bármilyen alkalomból felolvasható 
írás, amelyek önkéntelenül is Pap József költő 
találó történetét juttatták eszünkbe. Pap József, 
aki köztudottan szeret is, tud is „népdalozni” , 
egy alkalommal egyezséget kötött a cigányprí
mással: ahány Tiszával kapcsolatos népdal vagy 
nóta, annyi régi ötezres. Az agyafúrt prímás 
természetesen az utolsó bankót is kimuzsikálta 
a költő zsebéből, mert minden vonójára röppe
nő népdalba és nótába ügyesen belecsempészte 
a Tiszát.

Tolnai Ottó Nézni a Tiszát -  mint radikális 
program című bevezetője, amelyben a „költé
szet vízrajzát” kísérelte meg felvázolni, jól 
ütötte meg az alaphangot.

„Igen, ha itt valamiről beszélni, tűnődni kel
lene, akkor végre a folyóról magáról... Mert 
amíg adva volt, amíg relatíve tiszta volt, amíg az, 
őzekkel ihattunk belőle, nyugodtan kísérletez
hettünk vele, túlédesíthettük, deformálhattuk, 
elfogyaszthattuk -  de most, amikor komor erők 
veszélyeztetik, amikor már huzaVnosabb ideje 
naftával itatják angyali rovarait, viráglényeit, 
szőrös mamutjait és orrszarvúit, »hatalmas bar
na istenét«, akkor a művészet számára ismét 
valóssá válik: a folyó -  a Tisza lesz egy az egy
ben.”

Slavko Gordic alapos, ám túlságosan terjedel
mesre sikeredett irodalomtörténeti áttekinté
sében kimutatta, hogy a Tisza sem a szerb iro
dalomban, sem az újabb kori magyarban nem 
hagyott igazán mély nyomokat, nem ásott ma- 
gának meredek falú medret. A  szerb irodalom
ról, szólva elmondta, hogy „ez a vidék a törté
nelmi és kulturális körülmények folytán nem
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NÉHÁNY BANKUNK IS

MÉT FOLYÓSÍT devizaköl- 
csönt. Igaz, csupán 1:1 arány
ban, és a kamat is 96 száza
lékos így aztán félő, hogy nem 
lesz túl sok érdeklődő. 
Néhány hét, vagy hónap múl
va azonban úgyis kiderül, 
hogy milyen érdeklődést 
váltott ki a devizatulajdonosok 
körében ez a kezdeménye
zés.

NEMCSAK AZ AGROKO- 
MERC, hanem több más 
munkaszervezet is bocsátott 
ki fedezet nélküli váltókat. így 
például a cuprijai Pomoravlje- 
promet. Az ügy igencsak élénk 
visszhangot váltott ki, bár a 
kár kisebb annál, amit a Veli- 
ka Kladuéa-i óriás okozott.

t o  M O ry
CAMO

HOBOCTM

EKCnPEC« AAJE 
YBEK BMU1E!

Hétfőn tárgysorsjátékok indul
tak két nagy példónyazámú napi
lapunkban. a belgrádi Večernje 
novostiban és a zágrábi Večernji 
üstben. Jövő hétfőn a Poütika 
Ekspresben indul be egy tárgy
sorsjáték. Olvasótoborzó, pé\- 
dányszám-őrző célzattal- érde
mes azonban játszani, hiszen régi 
mllliárdokat nyerhet az o lvasó .. -

SZERBIA TERÜLETÉN 
■ TÖBB ÉRDEKKÖZÖSSÉG

BEN, is alaposan megemelték 
júliusi személyi jövedelmeiket 
a tisztség- és tisztviselők. 
Volt, aki egymillió új dinárt is 
kapott szemeiyi joveaeiem 
címén. Erélyes politikai akciót 
kezdeményeztek Niáben és 
Sabacon is, aminek követ
keztében a jogtalanul felvett 
pénzeket vissza kellett fizetni, 
és néhány titkárnak is új mun
kahelyet keresnek.

A SZERB ÍRÓK EGYESÜ
LETE tiltakozott a prizreni 
harcosok javaslata ellen, amely
nek értelmében a paracini ka
tonák gyilkosának családját 
kiköltöztetik Dusanovo falu
ból. A kényszerű kiköltöztetés 
ellen a szlovéniai írók is fel
emelték szavukat. Valóban 
furcsa lenne, ha egy jogállam
ban ilyen módszerekhez fo
lyamodnánk.

UGYANCSAK A ÓUPRI- 
JAI TRAGÉDIA következmé
nyének, mégpedig értelmet
len és sajnálatos visszhang
jának tudható be, hogy a 
Szerb Szocialista Köztársa
ság területén több albán nem
zetiségű kisiparos műhelyén 
is betörték a kirakatüveget. A 
vandál támadások tetteseinek 
egy részét már elfogták a 
bűnüldöző szervek.

SAJNOS, SZABADKA SEM 
MARADT el a föntebb említett 
vandalizmus tekintetében. 
Három albán nemzetiségű kis
iparos boltja ellen követtek el 
hasonló értelmetlen támadást 
eddig mér ismeretlen tettesek. 
Csakugyan olyan nehéz fel
fogni, hogy az ilyen cseleke
detek nem vezetnek sehova 
sem?

AZ ELMÚLT HÉTEN KÉT
igen tömeges sztrájkot is felje
gyeztek hazánkban. Az egyik
re a szarajevói TAS-ban (a 
Golf típusú autók gyárában), 
a másikra pedig a Belgrád 
melletti rakovicai traktorgyár
ban került sor. Mindkét eset
ben többezer dolgozó szün
tette be a munkát, de követe
léseik nagy részének teljesí
tése után visszatértek a mun
kacsarnokokba.

8 .
SVETLANA KITlC-DAŐlC

világhírű kézilabdázónő az 
NSZK-ban, egy másodosztá
lyú együttesben folytatja 
pályafutását. A kitűnő sporto
lót csak hosszas huzavona 
után engedték külföldre, így 
nem tudott ennél előnyösebb 
szerződést kötni. Újabb 
adalék ez a tényhez, hogy 
még mindig nem rendeztük 
élsportolóink státusát.

1
NAGY ÜNNEPSÉGSORO

ZAT ÉS katonai díszfelvonu
lás tette emlékezetessé Ad- 
disz Abeba lakói számára a 
köztársaság kikiáltását a 
Mengistu Haile Mariam el
nökké választását. Az etiópiai 
ünnepségeken hazánk kül
döttségét Sinan Hasani, az 
Államelnökség tagja vezette.

BERLIN KELETI RÉSZÉ
BEN is ünnepeltek. Erich Ho- 
necker, az NDK Államtaná
csának elnöke és az NSZEP 
főtitkára állt az ünneplés kö
zéppontjában, miután haza
tért hivatalos látogatásáról, az 
NSZK-ból. A pártfőtitkár érde
meit az ünnepségen a had
ügyminiszter méltatta.

RÖVID IDŐN BELÜL IM
MÁR másodszor alakították át 
a bukaresti kormányt. Több 
miniszter is távozott, helyükre 
újakat nevezett ki Nicolae 
Causescu államfő. Az utóbbi 
néhány évben egyre gyakrab
ban kerül sor ilyen személy- 
cserékre Romániában.

NEM SOKÁIG TARTOTT A
f« FEGYVERSZÜNET a libanoni 

síita milíciák Amal nevű szer
vezete és a palesztinok kö-

8 .

zött. A tűzszüneti egyezmény 
megkötése után néhány nap
pal ismét kiújultak közöttük a 
harcok, és ezek után 
kérdéses, hogy mikor hallgat
nak el ismét a fegyverek.

NEW YORK KÖZPONT
JÁBAN, a Manhattanén meg
tiltották a kerékpárosoknak a 
közlekedést. Egy kimutatás 
szerint ugyanis a balesetek 
felét éppen a kétkerekűek 
okozzák. Ilyen tilalomra még 
nem volt példa eddig a vilá
gon.

A SZENT JUPÁTH NEVŰ 
VITORLÁS fedélzetén két 
évig tartó világkörüli útjáról 
tért haza a napokban két ma
gyar fiatalember. Hazánkból. 
Abbázia (Opatija) kikötőjéből 
indultak, és most is oda tértek 
vissza. A parton hatalmas tö
meg üdvözölte őket. Kijelen
tették, hogy legközelebb 
ismét nekivágnak majd az 
óceánoknak, de nem együtt, 
hanem külön-külön.

A SZÍRIÁI LATÁKIÁBAN  
FOLYNAK a Földközi-tengeri 
Játékok, ahová mi amolyan 
második csapatot küldtünk el. 
Az eredmények is ennek meg
felelőek. Sok panasz éri azon
ban a szervezőket, akik nem 
biztosítottak megfelelő feltéte
leket a sajtó képviselői 
számára. Ezt mindenképpen 
a szervezők tapasztalatlan
ságának tudhatjuk be.

AZ OLASZORSZÁGI SU- 
PINO FALUBAN az egyik ház 
ablakán -  állítólag -  maga 
Jézus Krisztus arcképe jelent 
meg. A rendőrség szakértők 
bevonásával tisztázta a hely
zetet, és a szakemberek kide
rítették, hogy csupán egy - 
szennyfoltról van szó, azaz a 
helybeliek optikai c s a l ó d á s á 

ról.

A képen látható dzsunka jövő nyáron indul majd el Hongkong kikötő
jéből, hogy Marco Polo egykori útvonalán eljusson Velencébe. Mi több, 
az ázsiai hajósok innen még Amszterdamig szeretnének hajózni. Ha jó 

szelük lesz, talán még sikerül is a vállalkozás.



Mérsékelt optimizmus
• diplomaták nyelvét virágnyelvnek is ne- 
vezik, és egy-egy nyilatkozat nem egy 

I esetben valóságos rejtélynek számít. 
Csupán ennek a nyelvnek a jó ismerői tudják 
adott esetben, hogy a nagykövet, miniszter, kor
mányfő vagy elnök mi'- mondott, mit akart mon
dani, illetve mit „üzent” másnak. Netán ellen
felnek, ellenlábasnak, politikai partnernek, 
vagy éppen az ellenségnek. Ezek közé a diplo
máciai megfogalmazások közé tartozik az a két 
szó is, hogy „mérsékelt optimizmus”.

Sok helyen és sokszor
Régi fordulatnak számít, sokszor mondták, és 

sokszor mondják ma is a diplomaták, hogy mér
sékelten optimisták, ami bizonyára azt jelenti (a 
legtöbb esetben legalábbis), hogy „még minden 
lehet” . Meg is egyezhetnek, meg is hiúsulhat a 
megegyezés, el is odázhatják a megállapodás 
megkötését.

Figyelték például, mit mondott Perez de Cuel
lar, az ENSZ főtitkára, Teheránból távozva, il
letve Bagdadba érkezve? Ö is „mérsékelten opti
mistának” , azaz derűlátónak tartotta magát, ő 
is így nyilatkozott közel-keleti kőrútjának első 
állomásáról a másikra érkezve. Nyilván azért 
fogalmazott így a tapasztalt perui diplomata, 
mert még nem tudta, mit fognak neki az irakiak 
mondani azok után, amit Teheránban hallott. 
Eközben, persze, azt is tudni kell, hogy csupán a 
Világszervezet Biztonsági Tanácsa határozatá
nak elfogadásáról, illetve elfogadtatásáról volt 
szó a jó hét éve háborúzó felek részéről. Az sem 
titok, hogy Bagdadban azonnal hajlandók a ha
tározat szellemében elfogadni a tűzszüneti fel
hívást, míg Teheránban ezt feltételhez kötik. 
Nem is akármilyenhez. Khomeini politikusai 
azt követelik, hogy az ENSZ nevezze agresszor- 
nak Irakot. Erről az irakiak hallani sem akar
nak, Nyilván mert tisztában vannak azzal, hogy 
milyen következményei lennének a jövőben (a 
háború esetleges befejezését követő egyezkedé
sek során) ennek a megbélyegzésnek.

Talán nem szaladunk a rúd elé, ha Cuellar 
Bagdadba érkezésének pillanatában úgy érez
zük, nem sok sikerrel kecsegtet az ENSZ főtit
kárának útja. Illetve: ■'csupán mérsékelten va
gyunk derűlátók a missziót illetően.

New York és Washington
Ugyanilyen előjelek kísérték Eduard Sevard- 

jmdze szovjet külügyminiszter mostani ameri
kai útját is. A Szovjetunió diplomáciájának ve
zetője is hasonló szavakat használt, mint Perez 
he Cuellar, bár egy kicsit kevésbé volt mérsékelt 
í*z optimizmusa. Több információ, előzetes meg- 
eszélési eredmény birtokában érkezett az Uj- 

'•’üágba, Gorbacsov üzenetét továbbítva Reagan 
elnöknek. Hogy ez a levél mit tartalmaz, egye
lőre még nem tudni, de emlékeztetnünk kell a 
szovjet pártvezető egy korábbi álláspontjára. 
Csak akkor hajlandó ismét találkozni az ameri
kai elnökkel, ha valóban érdemi előrelépésre le
het számítani a leszerelést célzó tárgyalásokon, 
^evezhető ez ultimátumnak is, zsarolásnak is, 
" e ugyanígy józan lépésnek is. Attól függ, ki 
honnan nézi a dolgokat.

Uátszólag nincsenek nagyobb akadályok, ko
rábban megoldhatatlannak látszó nyitott kér
dések a két nagyhatalom között ebben a téma
körben. Mi több, immár az NSZK-ban állomá- 
soztatott atomtöltetű fegyverek kérdése is meg
oldódott. Ha tehát a jó szándék valóban kölcsö-

nős, előfordulhat, hogy az idén mégis lesz ok az 
újabb Gorbacsov-Reagan-találkozóra. Olyanra, 
amilyenre a szovjet vezető célzott.

New York és Washington lesz a helyszíne a 
mérsékelt optimizmust igazoló vagy cáfoló hí
rek keltezésének tehát, még ezen a héten, mire 
ezek a sorok megjelennek. Hogy Cuellar úr vagy 
pedig George Shultz és Eduard Severdnadze je
lenti-e be ezt a jó hírt, lehetetlen megjósolni. A 
legjobb, persze, az lenne, ha mindkét kérdésben 
megállapodás születne.

Ezzel kapcsolatosan -  az esélyek alapos mér
legelése után -  mérsékelten optimisták lehe
tünk ...

(németh)

Albán-görög tárgyalások
a valaki jobban odafigyel az Albán Szoci
alista Népköztársaság külpolitikájára -  
márpedig Enver Hoxha halála óta ezt na

gyon sokan teszik -  bizonyára arra is felfigyelhetett, 
hogy óvatos, tapogatózó nyitás tapasztalható az 
albán diplomácia részéről. Ez elsősorban a Nyugat 
felé érvényes, de az albánok igyekeznek némelyik 
szomszédos országgal is javítani valamit eddigi 
kapcsolataikon. Az olaszokkal és a görögökkel ösz- 
szefüggésben ilyen apró, első pillantásra talán je
lentéktelennek tűnő javulás tapasztalható.

Legutóbb Athénből érkezett hír arról, hogy Al
bánia és Görögország között megszüntették a hiva
talosan még mindig érvényben levő hadiállapotot, 
és egy tiranai küldöttség tárgyalásainak eredmé
nyeként megállapodtak a kapcsolatok javításának 
szükségességében is. Az is feltűnhetett, hogy az 
albán küldöttséget egy Sokrat Pllaka nevű diploma
ta vezette. A név sokaknak azért ismerős, mert né
hány évvel ezelőtt ez a politikus még hazájának 
belgrádi nagykövete volt. Most felelős tisztséget tölt 
be a tiranai külügyminisztériumban.

A hivatalos tárgyalások ugyan zavartalanul foly
tak, de a görög fővárosban komoly tüntetésekre ke
rült sor az Albániában élő görög nemzetiségű la
kosság jogainak megsértése miatt. Ezek közismert 
tények, bizonyára Papandreu miniszterelnök kor
mányának tagjai előtt is ismeretesek. Nem tudni, 
hogy szó esett-e az albániai görög nemzetiségű 
polgárok helyzetéről a tárgyalásokon.

A hírügynökségek azonban még Sokrat Pllaka 
látogatása idején közölték, hogy három albániai gö
rög egy összetákolt tutajon Görögországba szökött. 
Kréta szigete közelében szedte fel őket a tengerből 
egy görög zászló alatt közlekedő hajó.

Ilyen az élet. Az események néha egybeesnek.

Szófia és március harmadika

/TV Bolgár Népköztársaságban hivatalosan 
/ E h  is állami ünneppé nyilvánították már- 

[/—&  cius harmadikét. A hír önmagában még 
nem mond sokat, ha nem nézünk utána, mi is 
történt ezen a napon csaknem száztíz évvel ez
előtt. Nos, a magyarázat nyomán már másképp 
kell nézni erre a bolgár ünnepre.

1878-ban a cári-Oroszország Törökország fe
letti győzelmét szentesítették egy békeszer
ződéssel ezen a napon. A történelembe a San 
Stefanő-i békeként vonult be az esemény. A 
Balkánon ekkor kialakuló államok — így Bulgá
ria is -  számos területet kaparintott meg szom
szédaitól, így Albániától és Szerbiától is. Meg 
kell jegyezni, hogy Szerbia sem maradt éppen 
üres kézzel az osztozkodáskor.

Való igaz, hogy ez az egyezmény megvalósíta
ni látszott a Nagy Bulgáriáról szőtt álmokat. 
Persze, nem sokáig maradt érvényben, hiszen 
néhány évtizeddel később jöttek a balkáni hábo
rúk, majd pedig az első világégés is. Az álom 
azonban azóta is él, gyakran felbukkan tudo
mányos, vagy annak mondott szófiai művekben 
és nyilatkozatokban. Az új állami ünnep dá
tuma is ezt sugallja, és nem véletlen, hogy Tö
rökország máris tiltakozott a bolgár belügynek 
látszó döntés miatt. Nem véletlenül, hiszen az 
ilyen, lépés semmiképpen sem járul hozzá a tér
ségben a jobb megértéshez, a jószomszédi kap
csolatok erősítéséhez.

Jó lenne itt, a Balkán-félszigeten minél előbb 
elfeledni az ilyen álmokat, leszámolni ezekkel 
az illúziókkal.

Sok baja van Corason Aquino asszonynak a hadsereggel. A gerillákon kívül saját táborno
kai is keserítik az életét. Talán csak ezzel a női egységgel nem gyűlhet meg a baja. Ezek a 
csinos lányok ugyanis inkább szépek, mint félelmetesek.

Ha a világon mindenütt csupán ilyen hadseregek léteznének...



sangcsun, Újvidék testvérvárosa, a 
. Vajdasággal testvértartomány Jilin fő
városa felé robog velünk a vonat a 

hatalmas mandzsúriai síkságon. Ott, vala
hol a kékes messzeségben van a kínai, a szov
jet és az észak-koreai határ, kissé délebbre a 
Csangbajsani nemzeti park, védett terület a 
hófödte Paitushan csúccsal, amelynek keleti 
lejtői már a Koreai Népi Demokratikus Köz
társaságban vannak. Itt terem a világhírű 
zsensen, vagy ginszeng csodagyökér, itt talál
ható a kihalóban lévő mandzsúriai tigris 
még megmaradt néhány példánya. A  rizstől, 
kukoricától zöldek a földek, ameddig a szem 
ellát. Most már dereng, miért harcoltak ezért 
a földért olyan véresen a japán hódítók, 
miért védték oly önfeláldozóan és köröm
szakadtáig a kínai hazafiak. Ez a föld tele 
van élettel. Közben egy pillantás a térképre. 
Csangcsun még jó  három és fél óra utazás. 
A  kétmilliós iparváros neve hosszú tavaszt 
jelent, bár lakói inkább azt állítják, hogy ez a 
hosszú és zord tél városa. Rettenetes szelek 
fújnak itt télen ezen a síkságon, onnan észak
ról Heilongjiang és az Amur vidékéről, vagy 
északkeletről Nahodka és Vlagyivosztok 
szovjet kikötők felől. Közben zakatol a tiszta, 
kényelmes Vonat. Egyre csak hozzák az újabb 
teáscsészéket. Gőzölög az illatos jázmintea. 
Nézem az utasokat. Kártyáznak, nevetgél
nek, végtelenül beleélik magukat a játékba. 
De azért nem hangoskodnak, nem zavarják 
utastársaikat. Az ablakok előtt suhannak a 
rizsföldek. A  zöld tengerből fel-felbukkan 
egy-egy szorgoskodó paraszt szalmakalapja. 
Mint a levegőért kapkodó halak a tengerben. 
Közeledünk úticélunk felé. Vajon milyen ez 
a világvégén található Csangcsun? Lassan 
feltűnnek a gyárkémények, a hatalmas gyár
telepek. A  kis házak apró kertjeiben is ott 
zöldellik a rizs. Igen, a föld ad és csak 
akkor bőkezű, ha minden apró részét kihasz- 

| nálják, megbecsülik. Itt a távoli Mandzsú-
' riában, testvértartományunkban, Jilinben

ezt úgy látszik, jó l tudják. Megérkeztünk.
*

„Hosszú tavasz”, a távoli testvér
A  vasútállomástól a Sangbajsan szállóig 

vezető mintegy 30 kilométeres úton a két
milliós város feltárta csaknem minden látni
valóját, érdekességét. Félreérthetetlen volt el
sősorban a történelmi múlt és a történelmi 
emlékek néma mondanivalója.

Számos építészeti remekműnek számító 
középület öregbíti a japán építőművészek 
hírnevét. A  Mao vezette kínai felszabadító se
regek és az őket segítő szovjet Vörös Had
sereg egységei is megkímélték ezeket a 
gyönyörű épületeket, amikor a második vi-

C s a n g c s u n ,  a

lágháború utolsó évében szinte elsöpörték a 
japánokat.

Csangcsunban ma is, függetlenül a kí
nai-szovjet kapcsolatok alakulásától, kegye
lettel emlékeznek a két hatalmas nép akkori 
fegyverbarátságára. A  város leghosszabb su- 
gárútja a, Sztálin út (Sidalin Dajie), amely
nek egyik óriási körterén égbe nyúló obeliszk 
őrzi az elesett szovjet katonák emlékét. Vége
láthatatlan a cirill és kínai betűs névsor. 
A z obeliszk csúcsán a szikrázó nap fényében 
ott feszít, szinte „életnagyságban” , a második 
világháborúbeli szovjet légi haderő büszke
sége, a saját tervek és teljesen önállóan gyár
tott JA K  típusú vadászgép, amelyre az euró
pai harcterektől a csendes-óceániaikig a 
Luftwaffe meg a Zero japán repülőrajok bi
zonyosan számos, még ma élő pilótája is em
lékszik. Ott zúgtak azok Berlin és a szovjet 
meg a kínai Távol-Kelet valamennyi harctere 
felett.

Csangcsun ma Kína egyik „legiparibb” vá
rosa. Szándékosan nem azt mondom, hogy 
legnagyobb ipari városa, mert van nála na
gyobb is, de a lakosság összetételét és számát 
véve figyelembe itt a legtöbb az ipari mun
kás, legtöbb a gyár. Autógyár, y traktor- és 
vagongyár, szerszám- és gépgyár, kábel- és 
huzalgyár, transzformátorok, rádiókészülé
kek, valamint félvezetőket gyártó üzemek, 
optikai, vegyi és orvosi műszereket készítő 
üzem, mérőműszerek, konzerv- és élelmiszer
gyár stb. Az, ami Csangcsunt igazi ipari 
központtá teszi, bár ez a vidék egyben Kína 
éléskamrája is.

Első napi utunk az 1. számú autógyárba 
vezetett. A  hajnali felkelést most az egyszer 
nem bántuk meg. A  szálloda előtti parkban 
már a hajnali szürkületben nesztelenül kezd
tek gyülekezni az emberek. Kék zubbo- 
nyos munkások, fehér inges hivatalnokok. 
Jöttek hangtalanul, mint a mindent elsöp
rő árvíz. Úgy tűnt, szinte a föld alól. Mi lesz 
ebből -  kérdeztük félhangosan. Az áradat 
egyszer csak, mintegy parancsszóra meg
torpant. Aztán ez a ködből és szürkületből 
előjött hadsereg hadrendbe is állt. De mi
lyen gyorsan és milyen szabályosan, mintha 
zsinóron rángatták volna őket. Aztán vala
honnan megszólalt a halk, de ritmusos, ha
gyományos kínai fuvószene, a tömeg pedig 
elkezdett hullámzani. Igen, ez tehát a klasz- 
szikus kínai torna. M illiók és milliók űzik

testvérváros
reggelente mindenütt az országban. Ezt tud
tuk, de így látni egészen más. Ezrek és ezrek 
mozogtak lassan a zene ritmusára, félkör 
alakú kar- és csipőmozdulatokat téve. A  kíná- 
ból származó és Japánban sporttá fejlesztett 
karategyakorlatok és -mozdulatok lassított 
változatai ezek. A  szái és jión katák (köte
lező küzdőgyakorlatok ellenfél nélkül) lassí
tott mozdulataira emlékeztető gyakorlatok 
meg valami kígyóbűvölő, hipnotizáló mere
vedések keveréke ez, amit látunk. A  test és 
a lélek, a fizikai és pszichikai komponens 
harmóniáját, a gondolat és a cselekvés össze
hangolását célozzák ezek a gyakorlatok, hal
lottuk később a szakmai magyarázatot. Per
sze, a gyakorlatozók r agy hányadának fo
galma sincs ezekről a szakmai, agyonbonyolí
tott magyarázatokról. Ők csak csinálják áll
hatatosan és kitartóan, minden reggel. Csinál
ják, mert jólesik, és ebben minden nemzedék 
egyetért. És így megy ez már néhány ezer éve. 
Mindenesetre felemelő és lélegzetelállító lát
vány.

Zhang Yongshan a gyár propagandaosztá
lyának a főnöke, igazgatóhelyettes fogadott 
bennünket az 1. számú autógyárban. 1953-ban 
épült ez a gyáróriás -  hallottuk tőle. Ma 
20 000 dolgozója van, harminc fióküzemével 
együtt 70 000 munkás dolgozik a Jiefang (Fel- 
szabadulás) nevű CE 141-es típusú új teher
gépkocsi sorozatgyártásán, amely az idén 
januárban kezdődött. Az öttonnás teherautó 
igazán tetszetős. Saját tervezés, minden csa
varja, minden alkatrészé kínai. Csak a festés 
technológiája külföldi eredetű. 68 000 dara
bot gyártanak egyelőre évente, azzal, hogy 
egy-egy Jiefang újszülött hétpercenként 
hagyja el a futószalagot. A  kapacitások tehát 
többszörösen, nagyobbak, mint a jelenlegi 
termelés. A  kínai piac nagyságát és a szinte 
kielégíthetetlen igényeket talán azzal tudjuk 
érzékeltetni, ha elmondjuk, amit itt a gyár
ban hallottunk: Kínának 140 autógyára van 
és szinte minden jármű a hazai piacra készül. 
Beléptünk a szerelőcsarnokba, nyugati tí
pusú szervezés, a folyamatok rendbeállítása. 
A  csarnok egyetlen szabad falán vörös táb-! 
Ián sárga karakterek, a munkát éltető, a mun
kára ösztönző parolák. Meg az élmunkások 
fényképei, s termelési eredményeket szemlél
tető táblázatok. Elmaradhatatlan kellékei 
minden kínai üzemnek. Filmezünk. Egyetlen 
munkás sem emeli fel tekintetét. Robotprc- 
cizitással végzik munkájukat, mert a sza
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A Thermal Hotel és környéke

Hókuszpókusz 
a gyógyfürdőben

lag kíméletlenül halad. Feltűnően sok a női 
munkaerő. Későbbi országjárásunk során 
meggyőződhettünk róla, hogy ez mindenütt 
így van. A  munkavezetőknek az a vélemé
nyük, hogy nagyon ügyesek, pontosak, meg
bízhatóak és sokkalta jobb idegzetűenk, mint 
a férfiak. Na tessék?! Hát a szülési szabad
ságok? — kérdeztük, a jugoszláviai gyakorlat
ra és a nálunk ugyancsak szokásban lévő 
gyanakvásra gondolva, ami az „örökké be
tegeskedő, meg mindig a gyerekkel törődő” 
(!) női munkaerp ellen irányul. A  nők kiváló 
munkaerők, mondotta ellentmondást nem 
tűrő hangon házigazdánk. Amióta életbe lé
pett a családtervezési törvény (csak egy gye
reke lehet egy családnak, különben nem jár 
az ingyenes oktatás, kisebb a bér, az egyik 
családtag elveszíti munkahelyét, vagy rosz- 
szabbra kerül; az ilyen két- vagy többgyer
mekes családot a környezete is megbélyegzi) 
a nő szolgálati ideje alatt csak egyszer megy 
szülési szabadságra, tehát, szinte többet vari 
a munkahelyén, mint egy átlagos egészségű 
férfi. Egy munkás átlagfizetése 140-150 juan, 
mondta Zhang Yongshan. A  vezérigazgatóé 
pedig kb. 300 juan. „A z arány tehát 1:2-höz?” 
-  csodálkoztunk. „Hát mondjuk egy a három
hoz, mert a jó  dolgozó, aki túlteljesíti a 
napi vagy havi normát, külön jutalmat is 
kaphat, a tervezőmérnökök meg amúgy is 
többet keresnek az igazgatónál -  mondta 
Zhang. Hát, ej: már olyan gyakorlat, amelyet 
nálunk is lehetne alkalmazni.

A z üzem terveiről beszélve Zhang el
mondta, hogy a fő feladat az iparágon belüli 
nagyfokú, gazdaságilag kifizetődő és indokolt 
integrációs folyamatok megvalósítása. A  
kooperáció, a koprodukció és a gyártási 
szakosítás adta lehetőségek legésszerűbb 
és gazdaságosabb kihasználása. A  K K P  idén 
október 25-ére tűzött X III. kongresszusán 
éppen ezeket a tapasztalatokat fogják érté
kelni és további intézkedéseket javasolni, 
illetve, konkrét feladatokat kijelölni. Mert a 
reform csak úgy lehet eredményes, ha a tár
sadalmi érdek mellett megszerzi az egyén, 
a dolgozó támogatását is. Ezt próbálják már 
most, itt a csangcsuni 1. számú autógyárban 
is megvalósítani. De ez még csak a kezdet. 
A  reformnak, legalábbis az iparban, számos 
ellenállása is van. Nemcsak emberek, hanem 
a szokások' is. Kína ugyanis, míg a reform
ban a piaci törvények betartását, a gazdasá
gosságot és a külföldi tőke beáramlását, a 
közös beruházásokat és a technológia behoza
talát szorgalmazza a sajátos kínai megoldáso 
ötvözetében, addig másrészt idegenkedik a 
csőd- és a rosszul gazdálkodó vállalatok fel
számolására vonatkozó törvény meghozata- 
látói -  elsősorban szocialista szemponto at 
véve figyelembe. Vonatkoznak ilyen aggá- 
lyok és idegenkedések az automatika es az 
ipari robotok bevezetésére is. Miért? Mert 
Kína mindig is dolgozó aranykezeire támasz
kodott. És ebben nem kívánja követni Japan 
Példáját. Hiszen, minden, ami Kínában meg
teremtődött, a mikrocsiptől a kínai falig -  
elsősorban a szorgos kezek alkotása. A  szenti- 
mentalizmuson kívül, itt is szociális téren 
kereshetők az ilyen gyakorlat indítékai. Te
gyük hozzá, egy több mint egymilliárd lé-, 
lekszámú országban ez kulcsfontosságú 
szempont, ami ha nem gazdasági, hát poli
tikai bölcsességre enged következtetni.

KOVÁCS László

iu tán  könnyen átju tottunk a kele- 
b iá i határátkelőhelyen, használt 
Skodánk mohón nyelte a kilom é

tereket. M in tha érezte volna, hogy haza, 
Csehszlovákiába tart. M ert utunk oda 
vezetett, a 900 kilom éterre levő K arlovy  
Varyba, a X X I. Nemzetközi Bűvészfesz
tivá lra .

MINTEGY háromszáz kilom éter
után a szép napsütéses augusztusi dél
után R a jkáná l sorakoztunk fe l a m a
gyar-csehszlovák határ irányába. K ét 
sorban haladt a fő leg  m agyar, csehszlo
vák és a keletnémet turisták áradata. K ö
zöttük természetesen m i is, de nem sokáig, 
m ert a határon külön sávra sorakoztat- 
tcik bennünket, m égpedig a nyugatiak  -  
túlnyomórészt nyugatnémetek és olaszok 
-  közé. Eleinte még tetszett is a dolog, hogy 
ennyire „m egtisztelnek” bennünket, de a 
több m in t kétórás várakozás után kez
dett m á r a türelm ünk fogyni. Ez alatt 
az idő  a la tt va ló jában  nem is történt 
velünk semmi, csak ültünk a tikkasztó 
melegben autónk mellett a kispadon, 
bám ulva a m agyar és csehszlovák tu
ristákat, akik úgyszólván áthajtottak a 
határon meg sem á llítva  gépkocsijukat. 
Később vettük észre, hogy várakozó ko
csisorunk legelején a m agyar vámos egy 
lengyel gépkocsit kutat alaposan at és 
közben rak ja  a kispadra a negyed- és
félkilós kávéscsomagokat. Többen cso
dáltuk m ár buzgóságát, igyekezetét, 
m íg  végül a hálózsákokból, a szennyes

fehérnem űk meg va lam iféle befőttesüve- 
gek közül körü lbelül tíz  k iló  kávét össze 
nem szedett. Egyrészt ezért várakoztunk  
ilyen sokat, másrészt viszont útlevelün
ket kezelték m a jd  három  órán át a tisz
telt vámosok.

Jócskán estefelé vo lt m ár, am ikor B ra- 
tis laván átfutottunk és rohantunk az 
autóúton tovább B rno felé. Később úgy 
döntöttünk, megalszunk valahol és u tun
kat másnap fo ly ta tjuk , de ez egyelőre 
puszta ábránd maradt. A z út m ellett 
motel nincs sehol, néhány kisebb város
ban viszont a hotelek m ind  fog la lta k  
voltak. É jfé l felé lehetett m ár, am ikor 
öröm ujjongással vettük észre B rno előtt 
a táblát, amely a  B ob ra va  m otelra  h ív 
ta fe l a figyelm ünket. De csipisz, it t  sem 
volt hely. A zt azért udvariasan elm a
gyarázták és a  város térképén meg is 
je lölték, hogy hol van Brnóban az egye
temistaszálló, ahol üres szoba bárm ikor 
kapható. Szerencsénkre igazuk volt. Elő
zékeny portás bácsika fogadott bennün
ket, gyors és egyszerű kiszolgálással. 
N incs koroná juk? -  csodálkozott el az 
öreg és készségesen megvett tölünk 200 
m árkát. Persze feketén.

M Á S N A P  e s t e f e lé  ereszked
tünk lefelé a lankás lejtőkön, fényöerdők  
között a Tepla fo lyó mentén elterülő  
K a rlovy  Varyba. M intha nem is elő
ször já rnán k  ott, m in d já rt m egtaláltuk  
a  színes transzparenssel d íszített Na- k  
rod n i dúm impozáns épületét. A la tta  az P
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O rfeum  varie té  van, a fesztivá l szín
helye, ahonnan különben sok híres éne
kes, zenész és m ásfajta szórakoztatóm ű
vész indu lt el a siker ú tján. Szám unk
ra  azonban most mégis az vo lt a leg
fontosabb, hogy ebben az épületben hotel 
is van. Csak épp üres szoba nem volt. 
Még három  közeli szállóban adták ud
variasan tudtunkra, hogy m inden szo
bát m ár jó  előre lefoglaltak. De hát az 
vessen m agára , aki n yá ri idényben csak 
úgy bejelentetlenül nekivág a v ilágnak. 
Magánszállás? Nem, ilyenkor este m ár 
az sincs. Esetleg holnap reggel a tu ris ta 
irodában. Ú jra  a N á ro d n i dúm  recepció
já n  kötöttünk ki.

It t  most elkezdődött a játék. Sa jná lkoz
va  csóválgatta  a portás a fe jét, aztán  
hol ránk, hol pedig a vendéglistára bá
m ult. Kellem etlen, nagyon kellemetlen, 
ismételgette. Meg éjje l is van, hely pedig  
sehol. Igaz, van  egy szoba, m ondta végül 
nagy nyom atékkai, szánakozva, de saj
nos a Schuster ú r  Németországból, le
fog la lta , de nem biztos, hogy m a m eg
érkezik. Meg aztán, tudják, a Schuster úr 
m árkáva l fizet. É rtik , ugye? Természete
sen értettük. Schuster ú r helyett, ha lé
tezik egyálta lán, azon az éjjelen m i 
hajtottuk  fe jünket fá ra d ta n  alvásra. 
H a rm in c  m árkáért, h ivatalos számla 
nélkül.

A  m ásnapot ú jabb szobakereséssel 
meg városnézéssel tö ltöttük el. A z élet 
tu la jdonképpen 8-9 óra  ltörül kezdődik, 
m iu tán  az üzletek k inyitnak. A  város, 
gyalogos szemmel, va ló jában  egy hosszú 
sétány á Tepla folyócska partján . Ren
getek tu rista  nyüzsög egész nap az u t
cán, de az éttermekben, üzletekben, sö
rözőkben, ta lponállókban is á llandóan  
nagy a fo rga lom . A z üzletekben sorok 
állnak, de a kiszolgálók csodálatosan 
gyorsan dolgoznak. A r ra  ham ar rá jö t
tünk, hogy ahol a leghosszabb a sor, 
ott fa gy la lto t árulnak. Nem  olyan jó , 
m in t a házai, bár egyes helyeken még 
azt is feltüntették, hogy autom ata gé
peikben ez a nyalánkság jugoszláv a la p 
anyagból készül.

Ebéd- vagy vacsoraidőben
az éttermekben várakozás nélkül helyet 
kapni nem lehet. Kenyeret étkezéshez jó 
fo rm á n  sohasem tettek az asztalra. A  
főétel m ellé tá la lt fő t t  k rum p li vagy a 
nemzeti specialitás, a knédli helyette
síti. A  kiszolgálás gyorsabb, m in t ná
lunk. Ebéd- és vacsoraidőben a nagyobb  
éttermekben a dohányzás tilos. T a lp on -' 
állókban va la m ive l olcsóbban lehet ét
kezni, de nem biztos, hogy gyorsabban, 
m ert ' m indegyikben álta lában sokan 
vannak. A  sört m indenfelé korsóban hoz
zák, kicsiben vagy nagyban, és am i a 
legfontosa bb ,m  in d ig  jólesik.

A  város m odern dísze a Therm al H o
tel és gyógyfürdő. A  nyugatiak  m inden  
igényét k ie lég íti, fényűző. Lapos zsebbel 
ne lépjen be oda az ember. Közvet
lenül m ellette és körü lötte gondozott 
park  terü l el. A ztán  hotelok, éttermek,

fü rd ők  és szanatórium ok, va la m in t 
gyógyforrások vá ltoga tják  egymást. A  
kíváncsi turisták vagy a gyógyulásra  
vágyók tizenkét fo rrásbó l meríthetnek, 
melyek vizének hőfoka 41 és 72 Cel- 
sius-fok között váltakozik. Legtöbben az 
újonnan épített J. G aga rin  kolonádban  
ízlelgetik-szopogatják a gyógyforrások  
vizét, próbá lgatják annak éltető hatá
sát. Több m in t hatszáz éve csobognak 
ezek a források és azóta több m illió  
ember fo rd u lt meg itt, gyógy írt keresve 
bajára. A  hírességek' közül Goethe is t i 
zenhárom alkalom m al, K a r i M arx , 
pedig három évben kúrá lta  itt  rnagát. 
De a látogatók száma nap ja inkban  is 
állandóan növekszik, ny ilván  nem a lap 
talanul.

Estefelé m ár ismerős arcokkal is ta lá l
kozunk. Először a m agyarországi bű
vésszel és kellékkereskedővel, V igo liv a l 
fu tu n k  össze. E lm ondja, hogy a jugoszlá- 
vok is megérkeztek m ár és közben m eg
ism ertet a hotel előtt ü ldögélő koreai 
csoporttal. A ztán  H elm ut Z ieg ler, az 
osztrák m érnök és ugyancsak am atőr 
bűvész halad el mellettünk. Bőröndös, 
táskás emberek gyülekeznek a recepció 
előtt. É rződ ik a fesz tivá li hangulat.

A BŰVÉSZFESZTIVÁL
Európa-szerte jó l  ismert, hisz m ár hu
szonegyedik a lka lom m al rendezik meg 
K a rlovy  Varyban. Több m in t hétszáz 
résztvevő vo lt most is je len , többek kö
zött Kanadából, Svédországból, Len 
gyelországból, Ausztriából, Kelet- és 
Nyugat-Ném etországból, B u lgáriából, 
M agyarországról, Jugoszláviából, a 
K orea i N ép i Dem okratikus K öztársa
ságból, Szovjetun ióból stb. Több kategó
riá ba n  m integy 140 versenyző m érte 
össze négy nap a la tt tudását, ügyes
ségét, felkészültségét. A  koreaiak két 
csoportjának illú z ió i, tökéletes fe lké
szültsége, színpom pás fellépése m inden
ki számára felejthetetlen m arad. H ibá t
lanul, pontosan dolgoztak és m ár a zsűri 
döntése előtt v ilágos volt, hogy a babér 
az övéké. Őket legyőzni lehetetlen. K im  
Theng Song az illú z iók  csoportjában lett 
az első, K im  K w ang Chol pedig a kéz
ügyességi kategóriában léphetett a győ
zelm i emelvény legmagasabb fokára. 
N agy siker, hogy m in d já rt m ögötte a ju 
goszláv V la d im ír  M ikek és a szintén ju 
goszláv M ira n  P loh l á llhatott a második 
és a harm ad ik  helyen. E rre  a kisszámú 
jugoszláv delegáció igazán nem szám í
to tt ,B á r  V la d im ír  M ikek, ez a harm inc
éves szlovén f iú  m ár évek óta az élvo
nalba tartozik. Ezt nemrégen Böblingén
ben is bebizonyította, ahol szintén máso
dik lett. Lengyelországba m ár néhány 
hónappal ezelőtt m eghívták egy gála- 
shovo-ra. A  nemzetközi zsűrit m indenek
előtt kézügyessége és az a ttrak tív  egyéni 
fellépése, stílusa ragadta  meg. Két nap  
ala tt ezért három  nyilvános fellépésen is 
angazsálták a fesztivá l szervezői. A  m a
gyarok pezsgődurrogtatással ünnepel
ték az ifjúság i kategóriában K e rti Ró-

Vladimir Mikek

bért á lta l elért második, és a m ikro- 
m ágiában Nagy Csaba révén kiérdem elt 
első, továbbá C s íri G yula harm ad ik  he
lyét. A z álta lános bűvészeiben szovjet 
siker született, a komikus bűvészei
ben pedig m ind  a három  első hely a szov
jeteké.

A z egész fesztivá lt k itűnő szervezés, 
gazdag kellékvásár és videofilm -vetítés  
kísérte. M indez a tapasztalt szervező, Jo- 
sef O u fad a  érdeme. Tapasztalatcserére, 
ismerkedésre bőven vo lt alkalom . A  sör 
m ellett sokszor éjfé lig  is e lta rto tt a csere
bere. M indenki elégedetten távozott.

H A Z A F E L É  m ind ig  úgy érzi az 
ember, rövidébb az út. P rágában  néhány 
órá t időztünk, csupán annyit, hogy m eg
tekintsük az óváros központját, Húsz 
János szobrát, az Qvárosi városházát, 
a hírneves O rlo jt mteg a Tyn-épületeket. 
Mindezek homlokzatát azonban magas 
vasállványok fed ik : álta lános újjáépítés  
fo ly ik  m indenfelé. Skodánk ny ilván  úgy 
érezte, azért m arad n i kellene még és 
megkötötte m agát. Négyszer indu lt el, 
de m indannyiszor meg is á llt. P rá ga  
külvárosában beláttuk, nincs értelme 
többé a kocsitologatásnak, segítséget kell 
hívn i. Telefonon sikerült is m egkapni a 
köznyelven sárga angyaloknak nevezett 
autóssegély központját. Igen, hogyne se
gítenénk, m ondták kedvesen, csak ha 
m egvárják. M ennyit? Legkevesebb há
rom  órát. Meglepetésünkre ham arabb  
jöttek. Egy hivatalos számla meg 96 
korona fejében nyugodtan és biztonsá
gosan utazhattunk hazafelé.

R Á B A I T ibor



Ronald Reagan, a filmsztár.
OKÁIG kétközben voltam, 
hogy leírjam-e a filmszínész 
neve mellé a „sztár” szócs

kát, mert hiszen Ronald Reagan so
hasem szerepelt az átszellemült ro
mantikus férfitípusok listáján: volt 
desperado és tiszteletet parancsoló 
törvényőr, de tehetségesen ölelte 
magához és csókolta a nőket, tehát 
időnként mégiscsak „elbájolta” Ame
rikát. Ronald Reaganról szeretnék 
szólni, a filmszínészről, akiről teq- 
nap és tegnapelőtt hiányos krónikák 
láttak napvilágot. Talán azért, mert 
fiatal éveiben sohasem mondott 
olyasmit, mint a közelmúltban. Idé- 
ffí elnök úr beszédéből: LET'S 
MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” 
(Tegyük Amerikát újra naggyá!) Ma 
már tudjuk, hogy éppen ez az após- 
toli szózat határozza meg az USA 
pillanatnyi politikáját, de félre Wa
shingtonnal és Pentagonnal, a csúcs- 
találkozókkal és Nicaraguával: eb
ben az írásban az elnök színészi pá
lyafutását ismertetjük, ami szeren
csésnek mondható, hiszen alakítá
sairól a vajdasági kritikusok nem ír
hattak le egy sort sem. Végeredmény
ben nincsen abban semmi különös, 
ha egy színész politizál: a fordított
jától viszont hanyatt vágódna a köz
vélemény. Mottó: Tanulj meg szí- 
nészkedni és csapj fel kormányem
bernek! Ez a jelmondat amerikai, ná
lunk érvénytelen és semmis.

Ronald Reagan az Illinois állam
beli Tempicóban született, egy dög
unalmas mezőgazdasági városká
ban, 1911-ben. Édesapja nyugtalan 
természetű ember volt, aki az ameri- 
can way of life szellemében gyakran 
változtatta munkahelyét, de minde
nütt rengeteget ivott. Ronald több
ször látta mámorosán édesapját és 
már gyermekkorában megfogadta, 
hogy úgy kerüli majd a kocsmákat, 
mint egy szentatya az utcalányt. Egy 
ír származású amerikai, aki nem 
iszik, világcsoda. Tempico határá
ban a tábla: TEMPICO RONALD 
REAGAN SZÜLŐVÁROSA.

Minden ellenkező híresztelést 
megcáfolva Ronald nagyszerű diák 
volt: szorgalmas és tanulékony. Ne
héz fizikai munkát is végzett és a 
házimunkától sem idegenkedett. Az 
sgyetemen azonnal a színpadra ro
hant, de még el sem hódíthatta a si
ker mámora, máris behívták a WOC 
rádióhálózat stúdiójába rögbimér- 
kőzést közvetíteni. A honorárium
mal nem lehetett elégedett, mert kis 
időre az első nyilvános bemutatko
zás után átvándorolt a rivális stúdió
ba, a WHO-ba. Gyakran utazik Caii- 
forniába, ahonnan érdekes és izgal
mas mérkőzéseket közvetített -  ál
lítólag amolyan „mindent bele”-stí- 
usban Megtetszett neki Los Ange- 
les és San Francisco,' elhatározta 
tehát, hogy búcsút int a mindig bo
rongás egű lllinoisnak, hiszen Cali- 
jorniában mindig tűz a nap. Az elha
tározást tett követte: irány Hollywood! 
Harcias fellépéssel próbálkozott az 
első audíción, amelyre barátai jut
tatták be. A próbafellépés után rövi- 
ben közölték vele, hogy hazautaz
hat, az eredményre legalább három 
netig kell várnia. Ronald ingerülten 
azt válaszolta, hogy neki nincs ideje, 
s°k a dolga lowában, a rádióállomá
son, tehát gyerünk, gyerünk, mi lesz, 
ne lopjuk egymás drága idejét. A rá-

Vadnyugati románc 
Dorothy Malone és Ronald Reagan

Az elnök úr hosszú 
vágtája

s 'w /

menős fiatalember megtetszett a 
producensnek és a sebtében előbújó 
menedzser 1937-ben aláíratta az ifjú 
Reagannal az első filmszerződést. A 
Warner-cég alkalmazta, és Ronald 
Reagan hosszú vágtája a filmvász
non ezzel megkezdődött. Tartott 
egészen 1964-ig. Összesen 53 film
ben szerepelt váltakozó színvonallal 
és váltakozó sikerrel. A művészélet 
első napjaiban beleszeretett Jane 
Wymanbe, egy mérsékelt tehetsé
gű csillagocskába, aki ocsúdva a 
mámorból hamarosan megünja a 
férjét és „szakít”. Második felesége 
Nancy Davis (még egy színésznő a 
B ligából) mindent elnéz Rónáidnak 
és ma az elnök úr mellett ül a Fehér 
Házban.

Ronald tehát 26 esztendősen be
vonult a stúdiókba. Első filmjének 
címe: Szerelem a levegőben. A for
gatókönyv szeszélye folytán egy rá-

Nézz a szemembe, babám! 
Ronald Reagan Ginger Rogerst bűvöli

diós riportert személyesített meq, te
hát önmagát mutogathatta. Ez egy C 
kategóriás film volt, és természete
sen Rónáidról sem emlékezett meg 
úgy a szaksajtó, mint a jövő nagy- 
naqy ígéretéről, hiszen a filmvilág- 
bán akkor igazi sztárok uralkodtak. 
Clark Gabié, Erről Flynn James 
Caoney Román Novarro, Humphrey 
Boqart és a többiek. Második film
jének címe: Hollywood Hotel. A cím 
sejteti a történetet. Ronald ebben a 
habkönnyű alkotásban csak lézen
gett a vásznon, de harmadik film
jében már együtt szerepelhetett 
Humphrey Bogarttal, a filmvilág le
gendájával, akitől tanulni is leheteti 
és aki az ifjú színésznek példaképe 
volt. Forgasd meg a szerelmese
det, ez volt a film címe. Humphrey 
azt mondta az újságíróknak, hogy a 
film egyszerűen tűzbe való. Ronald 
ma is buszKen emlékezik vissza a 
forgatásra és magát a filmet .is cso

dálatosnak tartja. ízlések és pofo
nok ...

Egy kemény legény, aki mellett az 
erős nő elgyengül, tehát Ronald a 
maga nagy pillanatát várja. Egyre 
gyakrabban szerepel együtt Holly
wood nagyjaival. A Hagen lánya cí
mű melodrámában az akkor még na
gyon fiatal Shirley Temple a part
nernője Megpróbálja gyöngédség
gel, férfias emberséggel elnyerni a 
szakma megbecsülését. Bágyadt 
visszfénye marad mégis az igazi 
csillagoknak. A legény találkozik 
a lánnyal című filmben James Cag- 
ney, a Sötét győzelemben Bette 
Davis, a Bírósági tárgyalás Santa 
Fe városában című drámában Erről 
Flynn és Olivia de Havilland mellett 
igazolja a rendező választását. Ann 
Sharidannak udvarol a Szórakozás 
című vígjátékban. A leány a Dones 
partjáról című alkotásban Virginia 
Mayot szedi le lábáról. Az a gyö
nyörű érzés, ez a címe annak a film
nek, amelyben Doris Day a partner
nője. Megpróbálja megtörni Ginger 
Rogers, Dorothy Malone, Rhonda 
Flemming és még néhány csillag szi
vét. Tizenöt évig várt, amíg végre 
lóra pattanhatott. Az amerikai film 
alapvető eleme a pionírszellem: min
den színész álma megvalósul, ha 
horse-operában szerepelhet. Az 
utolsó állomás nem hozta meg a 
remélt sikert. A montanai tehenész
lány című vadnyugati tárgyú alko
tásban Barbara Stanwyck mellett 
forgatja a coltot. A militarista ideo
lógiát propagálta az olyan film, mint 
US-Air Force szolgálatában, a Ha
difoglyok stb. Főszerepek mellett 
miniszerepek. A sort a'Gyilkosok cí
mű nagyszerű krimifilm zárja. Don 
Siegel rendező Ernest Hemingway 
novellájának a nyomán gyártotta a 
filmet Lee Marvinnal, Angié, Dickin- 
sonnal és Ronald Reagannel a fő
szerepben. Angié Dickinson, aki a 
közelmúltban faképnél hagyta Búrt 
Bacharachot, a filmvilág Oscar-dí- 
jas zeneszerzőjét, és belebújt Julio 
Iglesias ágyába, ebben a filmben né
hány iszonyatos pofont kap Rónáid
tól. A sztár meggyőzően alakít egy 
gátlástalan gengsztert.- Ez volt a 
hattyúdal: 1964 történése.

Háborús filmek egyértelmű hőse, 
aki a hazájáért, az ötvencsillagos 
lobogó alatt harcol. Megelőzte a film
vásznon Fleming James Bondját, hi
szen Bruce Bancroft az US Army tit
kos ügynöke több folytatásban szá
mol le az USA ellenségeivel, kémek
kel, pokolgépes merénylőkkel, em
berrablókkal. összesen 37 főszere
pet tolmácsolt, néhányszor fontos 
mellékszereppel bízták meg, de oly
kor villanásnyi ideig Erről Flynn 
másodpéldányának tartották. Érzel
mi életéről, botrányairól semmit sem 
tudunk. Még valamit: 1942-ben a 
színészliga elnöke.

A Gyilkosok című thriller bemu
tató előadása után a republikánus 
párt bizalmat szavaz a filmszínész
nek Ronald Reagan hátat fordított a 
filmstúdióknak és a hosszú vágta poli
tikai síkon folytatódott. Ma büszkén 
hangoztatja, hogy valamikor filmszí
nész volt. Ez minden, amit Ronald 
Reaganról, a filmszínészről tudunk. 
A többiről a napi hírekben hallunk.

BARACIUS Zoltán
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Ősz Dalmáciában

Neéujam (Őolta sziget): Az adriai turizmus új sl?9®1?„rK!| 
halászfólu vendégszerető emberek fenyoerdő 
és kristálytiszta tenger várja a látoga‘ •

.'/•Teljes ellátásról gondoskodunk, ennek ara sz y

Ruímarir^Szálló (zuhanyozó, WC minden sz0^ ° z>ijnar

Marulió Szálló (zuhanyozó, WC minden szobab°|)(8450 dinár

7250

Kedvező fizetési fe lté te le k - r é s z l e t f i z e t é s !

Őszi keringő a Dunán
Néavnapos körút autóbusszal és hajóval.
Útirány: Bácstopolya, Újvidék, Maribor, Bécs, Budapest, 

Esztergom, Újvidék.
Rendkívül jutányos ár!
Indulás október minden csütörtökén!

Közelebbi tájékoztatás a 
DALMACIJATURIST 
újvidéki irodájában, telefon: 021/613-930 
Címünk: Hotel Park 21000 Növi Sad, . 
Novosadskog sajma 35.

c H r r n a n p o J C H T

Tervezőirodánk családi házak, m elléképületek és kis- 
ipari létesítm ények típusterve it tarta lm azó katalógusa, i l 
letve a kiválasztott, kész típustervek m egrendelhetők az 
alábbi cím en: S IG M A P R O J E K T , 1 1 0 0 0  B e o g ra d , D o b ra -  
c in a  27, te le fo n :  0 1 1 /6 2 6 -1 6 4  -  m indennap 7-18 óráig.

A  családi házak típusterv-katalógusának ara. 3000 di 
nár +  600 d inár postaköltség. , _

A  m elléképületek és k is ipari létesítm ények típusterv- 
katalógusának ára: 1000 d inár +  300 d inár postakoltseg.

A GALENUS 
növénygyógyszertárban 

minden bajára 
gyógyírt talál!

Teakeverékek:
1. Köhögés és bronchitis ellen,
2. Gyomorhurut ellen,
3. Gyomorfekély ellen,
4. Gyomorsav-túltengés ellen,
5. Vese- és prosztatagyulladás ellen,
6. Reumás megbetegedés ellen,

Soványító teakeverék,
8. Cukorbetegségre,
9. Hashajtó teakeverék,

10. Máj- és epebántalmak ellen,
11. Magas vérnyomás ellen,
12. Alacsony vérnyomás ellen,
13. Női betegségek és gyulladások gyógyítására,
14. Magas koleszterolszint ellen,
15. Felfúvódás ellen,
16. Étvágygerjesztő tea,
17. Nyugtató teakeverék,
18. Megfázás ellen,
19. Szív- és érrendszeri megbetegedésekre,
20. Magas vérnyomással járó idült vesegyulladás ellen,
21. Visszerek ellen,
22. Csecsemőknek való tea,
23. Vízhajtó teakeverék,
24. Hasmenés ellen,
25. Torok- és mandulagyulladás ellen,
26. Menstruációs görcsök enyhítésére,
27. Vesekő ellen,
28. Epekő ellen,
29. Változókori panaszok ellen,
30. Fejfájás ellen,
31. Éjjeli ágybavizelés ellen,
32. Vérszegénység ellen.

Növényi kozmetikumok és egyéb termékek:
1. Reumakenőcs -  reumás és ízületi gyulladásokra,
2. Reuma elleni bedörzsölőszesz,
3. Aranyérkenőcs,
4. Kenőcs bőrkeményedésekre,
5. Regeneráló, ráncosodást gátló krém,
6 Éjjeli krém -  érzékeny, fáradt bőrre, gyulladásgátló hatású,
7. Kamillás kézkrém -  gyógyítja a kirepedezett bőrt, ápolja és 

óvja a kiszáradástól, gyulladásgátló hatású,
8. Alkoholos bedörzsölő folyadék gombás bőrbetegségekre,
9. Szeplők és májfoltpk elleni krém,

10. Nyugtató cseppek,
11. Lábizzadás elleni folyadék,
12. Kénfürdő -  reumás és ízületi megbetegedésekre,
13. Étkezési korpa -  fokozza a bélműködést, csökkenti a vér zsír- 

tartalmát, jóllakottsági érzést kelt,
14. Hajnövekedést serkentő és korpásodást gátló bedörzsölő fo

lyadék,
15. Naptej és -olaj,
16. Arc víz pattanások és mitesszerek ellen -  gyulladásgátló hatá

sú, tisztítja és frissíti a bőrt,
Í7. Dohányzás elleni teakeverék (szájöblítésre).

A  teakeverékek tízdekás csomagolásban, csomagonként 1000, a 
növényi eredetű kozmetikumok pedig 600-900 dinárba kerülnek.

Szaktanácsadásért forduljon hozzánk bizalommal. Termékein
ket megrendelheti címünkön:
GALENUS növénygyógyszertár 
Szűcs Károly oki. gyógyszerész -  biokémikus 
24300 Bácstopolya 
Bade Koncár u. 47 
Telefon: 024/711-493 

Nyitvatartási idő: 8-12 és 17-18.30 óráig, 
illetve
24000 Szabadka 
Radic fivérek útja 136

Nyitvatartási idő: 9-16-óráig, ,
és mi azokat a postaköltség rászámításával. utánvéttel meg
küldjük.



Előtérben 
a lakásépítés 
korszerűsítése

A
Családi lakóházak Topolyán

Topolyai Május 1. Építőipari Kom 
binát kapacitásainak nyolcvan szá
zaléka lakásépítésre van beállítva. 

A piacon különösen nagy az érdeklődés az 
előre gyártott és térelemek iránt. Ezek elő
állításában két részleg: a házgyár, és a fü r
dőszobagyár jeleskedik. Mindkettőnek az 
év végéig biztosítva van a munkája, né
hány megrendelés pedig már a következő 
évben vár megvalósításra. Noha a piac ér
deklődése nyilvánvaló, többször nehézsé
gek merülnek fel a lokáció meghatározásá
ban, és a lakások értékesítésében. A szak- 
szolgálatok eredményes munkájának jó 
voltából ezeket a problémákat sikerül k i
küszöbölni, úgyhogy a két gyár kapacitása 
maximálisan ki van használva.

A  házgyárban és a fürdőszobagyárban 
két váltásban dolgoznak. A nagy érdeklő
désre való tekintettel jelenleg egyes kapa
citások bővítésén fáradoznak. így peídáwí 
tervbe vették a fürdőszobagyár kibővíté
sét, ahol évente 2500 elemet állítanak elő. 
Ezzel lehetőség nyílik 3500-3800 elem
gyártására. , . . .  , » „

A Május 1. Építőipari Kombinát előre 
gyártott elemeiből családi házakat, tooo- 
emeletes lakótömböket, ipari létesítmé
nyeket lehet építeni. Eddig főleg Újvidé
ken, Szenttamáson, Szabadkán, Belgr 
bán és Kikindán igényelték a kombinát 
munkáját. A  szabadkai piacról néhány ev
vel ezelőtt kiszorultak, m o s t  azonban a 
kalom kínálkozik a visszatérésre. Io  
tárgyalás már folyamatban van, és 
nyiben sikerül megegyezni a beruházókká , 
hamarosan ismét jelen lesznek Szabadkan 
is.

A kombinátban nagy gondot fordítanak^ 
a lakásépítés korszerűsítésére. Ehhez 
azonban megfelelő szakkáder szükséges, 
mely a termelésben és a kreatív munkában 
is megállja a helyét. Az egész építőiparban 
gondot jelent a megfelelő szakemberek 
biztosítása. Ez alól a topolyai kombinát 
sem kivétel. A  fiatalok közül mind heve
sebben döntenek valamilyen építőipari

szakma mellet,t. A Május l-jében nagy ősz- * 
töndíjak, ingyenes ellátás, üdültetés és 
egyéb kedvező feltételek felkínálásával 
próbálják felkelteni az érdeklődést a fiata
lok körében ez iránt a szakma iránt.

A munkaszervezet tevékenységébe tar
tozik az ipari létesítmények, mezőgazda- 
sági épületek felépítése is. Az utóbbi idő
ben a következő fontosabb beruházások fű 
ződnek a kombinát nevéhez: a topolyai 
Agrobacka gabonaraktára, a titoverbászi 
szarvasmarhafarm, az újvidéki új egyete
mistaotthon. Az utóbbi felépítése még tart 
és a jelekből ítélve rekordidő alatt elké
szül. Az egyetemi hallgatók egy része már 
remélhetőleg október elején elfoglalhatják 
benne a helyüket.

A  családi lakások, házak iránt is igen 
nagy az érdeklődés. Nemcsak a minőségi 
munka, hanem a rövid határidők miatt is. 
Az építőipart sújtó nehézségeket a munka- 
szervezetben éppen a mind gyorsabb, de 
ugyanakkor minőségibb munkával próbál

ják ellensúlyozni. Egyelőre több-kevesebb 
sikerrel. A lakásokat gyakran két-három  
hónappal a megbeszélt határidő előtt át
adják. A családi házak építése során a ve
vők óhaja a döntő. Aki igényli, kulcsra ké
szen kapja a házat, aki viszont némely 
munkálatokat másra akar bízni, vagy ép
pen saját maga szeretné elvégezni, félkész 
árura is szerződést köthet. A kedvezőbb la
kásépítési feltételek nyilván levennék a 
gondok nagy részét a topolyai építőipari 
kombinát válláról, és hozzájárulnának a 
kapacitások még jobb kihasználásához. A 
több munka nyilván nagyobb jövedelem 
mel járna, ami a dolgozók anyagi helyze
tén is javíthatna. Ez pedig további alapot 
nyújtana a még minőségibb munkához. 
Könnyebben menne a megfelelő szakembe
rek alkalmazása, és a lakásépítés fejlesz
tése dinamikusabbá válna. Olyan viszo
nyok kialakítására nyílna lehetőség, 
amelyben a vevő, a beruházó és a kivitele
ző egyaránt megtalálná a számításait. A  
topolyai Május 1. Építőipari Kombinát tö 
rekvései ebbe az irányba mutatnak.

v ''  ' .■*» ' »

Átadásra váró lakóépület

Az Agrobafcka gabonaraktára



Miss YU ’87

Bámulj, világ!i

Az idén meghökkentően kiegyensúlyozott volt a mezőny, a zsűrinek ne
héz dolga volt, a szemlélőnek viszont nem: a legszebb zsűritagok 

Biszák Júlia és Maja Kučić (a tavalyi szépségkirálynő) voltak

Az újvidékiek lépten-nyomon elhalmozták figyelmükkel a szépségeket, 
képünkön az újvidéki Vojvodina focicsapatának társaságában láthatók

Aztán csak véget ért az egész, Sandra Vranjes, Matilda Szazdova, Alek- 
sandra Mindoljevic (balról jobbra), a három nyertes

ár minden bizonnyal ha
zánkban huszonnégynél lé
nyegesen több szép nő van, 

részint a korhatár -  csak tizenhét
től huszonnégy éves lányok vehettek 
részt részint a szebbik nem sze
mérmessége miatt csupán ennyi je
lent meg szeptember 5-én, szomba
ton, az újvidéki Vojvodina Sport- és 
Üzletközpont csarnokában, ahol az 
idén tartották az országos szépség- 
verseny döntőjét.

A derék újvidékiek ezúttal is kitet
tek magukért, lépten-nyomon elhal
mozták figyelmességgel a szépsé
geket, szálláshelyüktől, a Putnik 
Szállótól kezdve -  még az aperitif
bár pultját is lesúrolták a pincérek, 
ami nagy szó! -  a munkaszervezete
kig, ahová a szépségek ellátogattak. 
A magánszektor igencsak bőkezű
nek bizonyult az idén, így Milorad 
Stosljevic mindkét üzemében ven
dégül látta a delnőket, sőt, egy kü- 
lönd íjjal is kedveskedett az idei 
szépségkirálynőnek, egyhetes pári
zsi úttal. Szóval, a lányok npm unat
koztak a csaknem egyhetes -  szep
tember 1—6-ig tartó -  újvidéki tar
tózkodásuk folyamán, de a szerve
zők sem, a szarajevói AS hetilap 
munkatársai, akik jó hazai szokás 
szerint számos dolgot az utolsó pil
lanatban akartak elrendezni. Izga
tottságuk teljesen érthető, annál is 
inkább, ha tudjuk, hogy az utóbbi öt 
évben -  1981-ben vállalta magára 
az AS a szépségverseny szervezé
sét -  mindig veszteséget könyveltek 
el, csak tavaly hatmillió dinárt kellett 
a saját zsebükből fedezniük. Magya
rán: ma már a szépségverseny sem 
leanyálom.

Szombaton este azonban minden 
kielégítő módon működött, ment a 
műsor, mint á karikacsapás, ha le
számítjuk a hangosítás kisebb üzem
zavarát, de ez úgy is elkönyvelhető, 
hogy még az elektronika is begerjedt

a magukat kellető szépségek láttán. 
Az idén ugyanis meghökkentően ki
egyensúlyozott volt a mezőny, szin
te kivétel nélkül jó alakú, magas, 
hosszú lábú lányok versengtek a 
hízelgő cím elnyeréséért. A Gorán 
Milió, Desanka SÚóur, Biszák Júlia, 
Slaviša Žungul, Frano Lasić, Maja 
Kučić, Ljubisa Georgijevszki össze
tételű zsűrinek igen nehéz dolga 
volt.

Eleinte a közönség is meglehető
sen zavarodott volt, hiszen a néző
térről a jelöltek többsége egyformán 
szépnek hatott, sőt még valamikép
pen hasonlítottak is egymásra az 
egyforma, fekete fürdőruhában. Biz
tosan sokkal érdekfeszítőbb lett vol
na, ha akár a nyugati szépségverse
nyeken, itt is előbb a jelölt egyénisé
gét kihangsúlyozó estélyi ruhában 
léptek volna fel, s csak utána fürdő
ruhában, ám ilyesmiről az országban 
dúló pénzhiány miatt ezúttal nem le
hetett szó. Határozottabb szurkolás
ra csak az első forduló után került 
sor, miután már tizenkét részvevő 
búcsút mondott a további szereplés
nek, s/;sak a legszebbek maradtak. 
Talán*az is felvillanyozta a kedélye
ket egy kissé, hogy a zsűri szokatlan 
módon tárgyilagosnak bizonyult, és 
többek között mindjárt az első kör
ben kiesett az újvidéki Danijela Ka- 
naöki is, Vajdaság szépe.

A szépségverseny szünetéDen 
neves esztrádművészek szórakoz
tatták a körülbelül 7000 főnyi közön
séget, jobbára sikerrel. A Novi fosili 
eurovíziós gardróbban lépett fel, Mi
roslav Ilié szokásos, téesz-elnöki 
öltönyében, Vajta girárdiban és koc
kás nadrágban, Vesna Zmijanac ru- 
rális estélyiben, szakadéknyi kivá
gással, szóval szokás szerint talán 
csak Neda Ukraden képezett kivé
telt meglehetősen ízléses, ciklámen- 
türkizkék színű kombinációjú ruhájá
val, melyet valószínűleg külföldi por-



A sajtó képviselői szerint Sandra Vranjessel nagy igazságtalanság tör
tént

tyái egyikéről hozott magával, leg
alábbis az anyag és a szabás után 
ítélve.

Mint már szó volt róla, a tulajdon
képpeni izgalmak akkor kezdődtek.

egyik vigaszdíj nyertese Raza 
Kurtovié soliní egyetemi hallgató, 
aktt a szépségverseny legfotogé- 
nikusabb részvevőjévé kiáltották ki

mikor a tizenkét legszebb részvevő 
maradt versenyben, a nézőtéren 
pártok, csoportok alakultak ki, fütty
szóval, tapssal adták jelét indulataik
nak, sőt hébe-hóba kiáltozással is. 
Az eredményhirdetés előtti utolsó 
körben, mikor már csak hat szép 
lány járt végig ringó járással a hosz- 
szú dobogón, már állandósult a taps
orkán és a füttykoncert, egymásba 
olvadt, olyan hangzavart produkál
va, mintha életre-halálra folyó harc 
folyna a csarnokban, vagy legalább
is valamilyen nagyszabású sport- 
esemény s nem pedig a gyenge bo
kák, rezzenő keblek felvonulása. 
Aztán mielőtt még bárki is beleunt 
volna, egyszer csak véget ért az 
egész. A szépségkirálynő Matilda 
Szazdova 19 éves szkopjei egyete
mi hallgató lett, első udvarhölgye 
Aleksandra Mindoljević 18 éves spliti 
egyetemi hallgató, második udvar
hölgye pedig Sandra Vranješ 17 
éves Banja Luka-i manöken. A bí
rálóbizottság döntését a közönség 
helyénvalónak találta, bár a sajtó 
képviselői szerint Sandra Vranješ- 
sel nagy igazságtalanság történt. Be 
kellett érnie a második udvarhölgy 
címmel, s még vigaszdíjban sem ré
szesült, mint Raza Kurtovíó solini 
egyetemi hallgató, akit a legfotogé- 
nikusabb részvevővé kiáltották ki, 
vagy Aleksandra Mindoljević, az el
ső udvarhölgy, aki elnyerte a Miss 
Charmé titulust is. Egyesek tudni 
vélik, hogy ez azért történt így, mert 
Sandra még túl fiatal, mások csak 
legyintettek az efféle okoskodások 
hallatán, s valahogy nekik lett iga
zuk, mert a végeredményen már 
semmi sem változtathatott.

A rendezvény, annak rendje-mód- 
ja szerint hajnalig tartó bállal zárult, 
melynek részvevői közül, mondani 
sem kell, Matilda volt a “legboldo
gabb.

SZÉL.L Ádám

Taláros történet

A meglepetés
/ /

a főszereplője mai történetünknek. A meglepetés, ez a 
furcsa teremtmény. Ott bukkan elő, ahol legkevésbé szá
mítanak rá, fura tréfát űz, vagy gyászba borít. Ha nem 

játszadozna el velünk, nem lenne az, ami. igazi meglepetés.
Először az üqyész asztalán, a periratokbol bujt ki. Egy asszony 

formájában, aki koronatanú a hites férje ellen szóló vád ügyé
ben O a sértett is egyben, akinek maradandó testi sérüléséit a 
törvény hivatott megtorolni, a törvény igazságos szigorával. 
Az nem volt újdonság, hogy a vitéz férfiú tobb-kevesebb rend
szerességgel eltángálta szíve egykori választottját de az, hogy 
eqyetlen csapással akkora égszakadást földindulást okoíz füle 
tájékán, dobhártyarepedés meg egyéb belső szakadások formá
jában, hogy nincs és nem is lesz orvos, aki azokat helyrerepe- 
rálja, arra a családi leszámolások rendszerint szenvedő alanya 
sem számított. Bal fülére mindörökre megfellebbezhetetlen csend

Igaz, a pert eldöntő tényező, az asszony sohasem mondta, hogy 
házasságuk tartós, állandóan jelen levő tartozékává vált volna ■ 
a verésadag. De közvetve kifejezte mondattöredékével, hogy ko
rábban a vádlott ekkorát nem ütött. És közvetve cáfolta a makacs 
védelmet, hogy fül-ügyben nem okvetlenül kéz okozta a hallás- 
csonkítást, hanem a karó, amelyre az asszony talajvesztetten 
ráborult. Szilárd támpontja volt még a vádnak az egyetlen szem
tanú barátnő, aki meggyőzően nyilatkozta, hogy ott éppenséggel 
nem is volt karó . . . A sértett is ezt vallotta...

A fötárgyalá'son aztán az ügyész kisebb meglepetésére az asz- 
szony megtagadta a vallomástételt. Ennek jogi alapja és jogi 
következménye van. Alapja a mentesség, hogy hozzánk közel
álló személy ellen, nem vagyunk kötelesek tanúságtételre. Ha így 
van, akkor a vádlott neje mért lenne kivétel, különösen ha a há
zasság visszazökkent megszokott kerékvágásába, és feltehető
leg a Józsi Sem üt a jövőben akkorát...

Ha pedig így van, akkor az ügyész kényes dilemmába kerül. 
Marad, mereven a vádnál, amire a barátnő még elég bizonyíték, 
vagy hitelesnek veszi az előre gyártott védelmet, és megmenti 
Józsit a meg- és kiérdemelt börtöntől. Mert a fontos szerv tartós 
károsodását eredményező súlyos testi sértés komoly bűncselek
mény, amiért áristom a bér. De van egy olyan törvény is, amit 
nem nyomdafestékkel írtak, amit a legmegrögzöttebb, legbegyö- 
pesedettebb ügyésznek is -  ha nem is tudni -  de érezni kell! -  
az emberségesség törvénye. Mert nagy ügyészi diadal, ha Józsit 
másfél-két évre sittre vágják. De mi lesz a családdal, a gyere
kekkel, az asszonnyal.?

Végül is ez dönt, és az ügyész egy csapással átvágja minden két
ségek gordiuszi csomóját, átminősíti a vádat szándékos súlyos 
testi sértésről gondatlanságból előidézettre. A főszereplő, a meg
lepetés nem marad el. Józsi arcán felengednek az összpontosult
feszültségék, maga sem hitte, hogy ez menni fog.

A  bíróságot hasonló indokok vezérlik, mint az ügyészt. Másfél 
évet'szab ki Józsi fejére, de nem igazából. Három évre felfüggeszt
ve. Meglepetésre az ügyésznek még vicces kedve is tamad, mert a 
döntés közzététele után eléggé hallhatóan hogy fel épen maradt 
fülére az asszony is hallja, megjegyzi: Józsi, magának a legna
gyobb büntetési az lesz, hogy a felesege három álló eing azt esz 
magával, amit éppen akar. Nem tehet ellene semmit, mert ha 
bántja ezt a másfél évet is le kell ülnie. Erre Józsi is oromittasat 
bólint és pont kerülhetne a történet végére. Pont kerülhetne, ha a 
meglepetés kis ördöge tovább nem kísértene. Csakhogy az kisért, 
és ott bukkan elő, ahol legkevésbé számítanak rá.

Az ügyész sem számított arra, hogy Józsi majd egy oszlop mö
gül bukkan elé teljesen váratlanul.

— Jaj, ügyész úr, ha tudnám, hol lakik! Meglepném egy délután. 
Tudja, én olyan szép malacokat, kacsákat nevelek. Meglepném 
egy délután.

_ Ó — válaszolt az ügyész én igen szeretem a meglepetéseket. 
Megmondom én, hol lakom, meg is mutatom. Sőt, annyira szere
tem a meglepetést, hogy viszonzom: ha a pofon nem vitte oda, a 
meglepetés, a számomra előkészített meglepetés -  Józsikám. -  
biztosan börtönbe juttatja!

Józsi válasz nélkül fordult ki a bíróság előcsarnokából, maga 
mögött hagyva a tétlen ügyészt. Ment, ahogyan a lendület vitte. 
De oldalnézetből is visszatükrözött a történet arcára ült fő 
szereplője, az igazi, a hamisítatlan•- meglepetés...

TÓTH Sz. László



Forrás

r S !\  udi Supek a zágrábi Filozófiai Fakul- 
I í íá t  tás nyugalmazott tanára több mint há
l t  U, rom évtizedes tudományos munkássága 
Összegezésének az eredményeként született ez 
az alkotás, amely egyúttal az új jugoszláv társa
dalomtudomány kimagasló teljesítménye.

Összefoglaló és szintézisjellegét nemcsak gaz
dag tartalma fejezi ki, hanem az író egyéniségé
nek és munkásságának a jellege is. Ez az alkotás ■ 
nemcsak a pszichológus, a szociológus, a filozó
fus és kultúrtörténész munkásságának összege
zését adja, hanem tudományos munkásságának 
interdiszciplináris gazdagságát is bemutatja. 
Tárgya éppen ezt a módszert és tematikus gaz
dagságot is igényelte. Erről a témáról csakis így 
lehet írni. Az egyoldalú megközelítés szükség
szerűen az egysíkúsághoz vezet.

Rudi Supek könyve ily módon a városok tör
ténetét, ami arculatát és helyzetét, va amin a 
fejlődés távlatait tárgyalja.

A városok történetének a példája pedig azt 
bizonyítja, hogy a történelem folyamán min
dig érzékeny pontja volt az emberiségnek. Ezt 
a kérdést Supek sokatmondóén így fogalmazza 
meg:

A várost különben már Szodoma és Gomorra 
óta a dekadencia és az elferdülés mítoszcuüldözi. 
Az emberek már az elsődleges közösségekben : 
ösztönszerűleg megérezték benne azt a rosszat, 
amelyet meg kell semmisíteni. Az emberek a há
borúk idején mindig a városokon töltötték ki _ 
bosszújukat. Az utolsó háborúban pedig ez a 
rombolás szörnyűséges méreteket öltött, hogy 
végül a hiroshimai robbanással végződjék. A 
legújabb katonai stratégiák azzal vigasztalnak 
bennünket, hogy feltatálták azt a bombát, amely 
megsemmisít minden élőlényt, de megkíméli a 
városokat. Sajnos nincs viszont olyan bomba, 
amely lerombolná a városokat és megkímélné az 
embereket. A városok némely reformátorai hálá
sak lennének nekünk egy ilyen találmányért. 
Kenzo Tange nem arra használta-e fel Tokió leg
utóbbi szétrombolását, hogy elhelyezze benne az 
egymást áthidaló autóutak poliprendszerét?” 
(110-111 o.)

A huszadik századi fejlődés egyik következ
ménye a milliós főnyi nagyvárosok keletkezése. 
Egy'-egy nagyvárosban annyi ember él, mint pár 
évtizeddel ezelőtt egy egész ország területén.

A nagyvárosok eme gigantomániája ellen úgy 
látszik, egyelőre nincs orvosság. E problémává 
szemben tehetetlen minden nép és minden tár
sadalmi rendszer.

A világvárosokban a káros jelenségek is túl
méretezettek. Úgy látszik azonban ^gy ,egy  
nagyvárosi életforma őrültségei ellen csak az 
ugyanolyan jellegű, de más előjelű őrültségét 
tudjunk szembeállítani. Mindez pusztulásra van 
ítélve és ezért meg is érdemli a vesztét és le is 
kell rombolni úgy, ahogy van.

A nagyvárosok általános rendszere pedig 
olvan hoqy ott radikális változást nem lehet lét
rehozni 'semmilyen társadalmi rendszeren be
lül. Olyan jelenség ez, mint amikor egy rosszul 
szabott, csúnya, piszkos kabáton úgy próbál
nánk javítani, hogy kicseréljük rajta a gombo

kat.

A nagyvárosok helyzetének radikális megol
dása olyan társadalmi-gazdasági és kulturális 
feltételeket igényel, hogy azok egy hasonló jel-

Rudi Supek: GRAD PO MJERI 
ČOVJEKA. S gledišta kulturne 
antropologije.
NAPRIJED, Zágráb, 1987; 250. o.

legü, bár némileg kisebb város felépítéséhez vol
nának elegendőek. Ezért a modern kor urbanis- 
tái gyámoltalanul felhagytak e kérdéssel és az
zal foglalkoznak, hogy az újonnan épülő váro
sokban mindez a sok mulasztás, az évszázados 
gondok és kudarcok fel se merüljenek.

Egy ilyen újrakezdési társadalmi kezdemé
nyezés volt e kötet létrejöttének a sugalmazója. 
Az előszóban Supek így fogalmazza meg.

E könyv megírására az az urbanista konfe
rencia serkentett, amelyet 1980-ban tartottak az 
Újvidék mellett felépülő új lakótelep, a Mišeluk 
tervezésére. Egy olyan lakóhelyről van szó, 
amely 50 000-től 200000  lakost fogadna be. 
Csaknem egy új város volna. Itt bukkant fel a fo
galom: varos az ember mértéke. szerint... Ez 
kellett hogy az alapvetően befolyásolja az új 
lakóhely felépítését.” (5. o.)

E z e k b ő l a tudományos és konkrét városren
dezési v itá k b ó l, b eszé lg e té s e k b ő l merítette, al

kotónk az ötletet. Az alcím mindjárt meg is fo
galmazza a könyv jellegét és feladatát, azzal, 
hogy ez a társadalmi elemzés és programkép a 
kulturális antropológia szempontjából fogal
mazódott meg.

Supek, a szociológus, a pszichológus, a filozó
fus, az antropológus ezúttal egy olyan feladat 
megoldásához tátott hozzá, amely igénybe vette 
felkészültségét, tudományos tapasztalatát.

E könyv megírásához tehát nemcsak a mo
dem építészet és városrendészet kérdéseit kel
lett áttanulmányoznia, hanem a modem ember 
társadalmi életének egészét. Hiszen maga a vá
ros is a történelem és a kultúra bölcsője. Nem
csak lakóhelyünk és munkahelyünk van itt, de 
az iskolánk, a pihenőhelyünk, a kórházunk és 
szórakozóhelyünk is.

A világvárosok szaporodását lehetetlen meg
állítani. A  hajdani vízszintes utcák függőleges 
utcákká formálódnak. Az egykori földszintes és 
egyemeletes házak sorát a magányos toronyhá
zak váltják fel, amelyek annyi embert tömöríte
nék, mint hajdan egy egész utca. Az ilyan gyors 
és erőszakos zsúfoltság biológiai, lelki deformi
tások okozója: egyre elviselhetetlenebb az élet, 
az emberek türelmetlenek, idegesek, ingerléke
nyek. Életritmusuk felbomlik, vérkeringési za
varok, fejfájás, lázas tünetek, látási és hallási 
zavarok lépnek fel.

Amikor a párizsi toronyházakban a francia 
szakszervezetek kutatást végeztek az ottani 
életkörülményekről, és feltételekről, az derült 
ki, hogy a lakók túlnyomó része jogosan elége
detlen.

Supek a francia kutatások nyomán részlete
sen idézi és elemzi a kifogásokat és panaszokat. 
(E könyv egyik fejezetében, a 82—87. oldalon.)

A városok terjeszkedési tendenciája annak a 
technokrata, a mindent a technikával mérő és 
megoldó koncepciónak a következménye, amely 
manapság mindenütt uralkodik. Ez azt jelenti, 
hogy az emberek igényei mindenütt tizedrangú 
fontosságúak. A leglényegesebb pedig az, hogy 
minél gyorsabban, minél olcsóbban és minél ki
sebb helyen épülje'nek fel a hatalmas épületcso
portok, egész városrészek. Kis helyen minél több 
embert elhelyezni.

Ez a koncepció gyökeresen' megváltoztatja az 
ember és a természet, továbbá az emberek egy
más közötti viszonyát. A városokból egy beton
dzsungel válik, ahol hangyaként nyüzsögnek az 
emberek. És mivel innen teljesén kiszorul a ter
mészet, valamint a természetes élet, az emberek 
is természetellenesekké válnak. A nyári hóna
pokban azután megindul a város lakóinak ván
dorlása a mediterrán tájak felé, ahol a kis fal
vak, szép tájak feledtetik velük az egyre fojtoga
tó városi életet.

A könyv kritikai elemzései és kemény ítéletei 
egyre jogosabbakká válnak. De a javasolt em
berséges élet és a megoldások új távlatai csak 
magányos kis szigetek és idealista naivitások
nak tűnnek mai világképünkben. Minden radi
kális megoldásra való igény távoli és idealista 
álomképnek' tetszik. Bizony erről kötetünk hu
manista filozófusa tehet legkevésbé. Alkotása 
épp ezért kemény intelem és figyelmeztetés szá
munkra.

DÉSI Ábel
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Megkésett jegyzet

Tandori Dezső 
szonettkoszorújáról
T andori Dezső oly gazdagon buz

gó lírai forrásai fö lé hajolunk 
. most, hogy a budapesti Mozgó 
Világ ez évi júliusi számában szonett- 

koszorúját olvastuk, majd a Könyvvi- 
agban egy versére bukkantunk, amely 

— meggyőződésem szerint — klasszikus 
verse a költőnek. M egjegyezzük azon
ban azt is, hogy nem kísértük Tandori 
Dezsőt vég ig  azon az író i-kö ltő i úton, 
amelynek kezdeteinél egy Weöres Sán
dor és egy Szauder József jóvoltából 
húsz esztendővel ezelőtt m i is ott á ll
tunk, s tán még a fia ta l költőnek kezét 
is fogtuk és biztattuk a Hídban megje
lent tanulmányunkban, hogy „csak 
bátran e lő re !” Természetesen Tandori 
Dezső akkor sem vo lt úgynevezett kez
dő költő, m i érettségét bizonygattuk tu
lajdonképpen, am ikor azt írtuk, hogy 
eredményeket felm utató költő ő, holott 
a kéziratosság félillegalitásában élt és 
írt akkor még, s állítottuk, Tandori D e
zső elérte, amit valójában kevesen ér
nek el, hogy költészete önnön mértéké
vé vált, tehát hasonlíthatatlan és a kri
tikusnak nincs szüksége analógiákra, 
ha jellem ezni akarja. A z t is reprodu
kálhatjuk, hogy e költészet két irányát 
észleltük, az epigrammatikust és a ki- 
fejtőt -  magunk teremtette műszóval 
defin iálva ezt az 1967-ben kötetet még 
nem kapott költészetet. S hirdettük, 
hogy költőnk nagy erénye a szüntelen 
rákérdezés, a meg nem állás és szomj a 
világ megismerésében és költői fe lfede
zésében. Azóta, benyomásaink alapján 
állítjuk, Tandori Dezső bejárta a leg
több költői égtájat és szüntelenül káp
ráztatja kritikusainak és olvasóinak a 
szemét a költői lehetőségek kipróbálá
sával, a költő i vá lla lkozó szellemének 
érzékenységével és mindenre kapható
j á v a l .  Ha valaki arra kíváncsi, hogy 
milyen lehetőségekkel élhet egy husza
dik századi költő manapság, Tandori 
Dezső verseskönyveiben mérheti azo
kat fel. S ha e lehetőségek skálájának 
egyik szélsőséges pontja a képvers, a 
^ás ik  bizonyára a szonettkoszorú -  s 
Nyilván az, amit most olvastunk az erre 
a célra félretett Mozgó Világban.

Címe: Ha lehet semmit, mert semmit 
kell (L lek  es timmes trem timmes te- 

hel ah — va ló jában !), és a cím valamint, 
az a tény, hogy a szonettkoszorú tizenöt 
verse a jelentéshordozó, azt sugallja, 
hogy Tandori Dezső manierizmusát di
csérjük, s azt írjuk le, jellemzésként, 
hogy manapság éppen ő a legnagyobb 
manierista poétája a magyar költészet
nek. M ert a szonett még a költői fegye- 
em verses megjelenési formája, a szo

nettkoszorú azonban már a manieriz
mus tüntetése, a kiszámítottság, a mes- 
erkéltség, a m ívesség költői materiali-

zálódása. Ösztönösen nem lehet tizen
négy szonettből koszorút fonni, hogy 
egy tizenötödik, a tizennégy kezdősorá
ból szülessen meg. Mondanunk sem 
kell, a költői közlendők is enyhén szól
va agyafúrtak, s sejtelmesen titokzatos, 
cifrázatokkal és gondolatcsavarokkal 
ékes a nyelv is. Tandori Dezső az ilyen 
gondolkodásnak a képét is versbe ra
gadta:

De hol van valója és képzete 
annakideje és semmihelye 
az eldologtalanított dolognak?

(2. szonett)
Felszakíthatatlan önkör tizenöt verse 
ez a koszorú, a manierista kom plikált- 
ságból az ilyen  olvasói benyomás fo r
málódik, és egy olyan szó-beszéd ér fü
lünkhöz, amely hideg, mechanikus ész
beszéd, s mi több: „torok, m ely hurok” , 
ahogyan a tizennegyedik szonettben o l
vassuk. A  tizenötödikben pedig a kö
vetkező négy sorra hivatkozunk:

Itt se üresek, itt se csupaszok: 
e tárgyak épp csak más-terűn

[forognak;
miért tekinteném magam oly oknak, 
mely előidézi a másvalót...

Véletlen-e, hogy egy másik, előbb 
született verséhez nyúlunk vigasztalá
sért, vershez (címe -  R ilke -  szökőkutas 
torzó), amely képzeletünket megnyug
tatóbb módon mondja ugyanazt, am it a 
költői rössel írt szonettkoszorú is h ir
det. E vers nemes pátosza, a m egfogal
mazás feltűnő választékossága, a gon
dolat kivételessége bizonyítja ezt: 

Hogyan változtassak meg -  mit? 
Elfelejtettem volna, hogy csillag

[csillag
mellett megkövesül, hogy

[elzárkózik 
a szomszédos bolygótól? Hogy

[a világnak 
a térben mintegy csak elsírva

[ismernek
magukra? Talán odafent vagyunk,

[más
lények egébe beszőve, akik

[esténként
felnéznek ránk...

BORI Imre

Csantavér 
családnevei

o

Dvorácskó László munkája

álmán Béla, a neves nyelvész írja A nevek világa 
c. könyvében: „Minden tulajdonnév végső soron 
köznévből származik. így minden személynév

nek... volt eredetileg jelentése is. Mivel azonban a sze
mélynevek... rendszerint több évszázados vagy évezre
des múltra tekinthetnek vissza, egy-egy... személynév 
gyakran csak értelmetlen puszta hangsor a mai magyar 
ember számára."

Csodálatos a nevek világa. Származás szerint dúsgaz- 
daq és gyakran valóban csak értelmetlen hangsornak 
tűnik egy-egy családnév. Egy-két nevet hallva azonban 
olykor elcsodálkozik a halandó kisember, vagy néha el is 
mosolyodik a számára szokatlan vezetéknév hangzásán 
és jelentésén, mint pl. Akar, Betyár, Bika, Bogyó, Bővíz, 
Bukta, Buta, Csigolya, Csóré, Ecet, Ember, Eper, Fa, 
Gödör, Gőgös, Gőz, Gyalog, Hóka, Igaz, Jójárt, Jóvór, 
Kell, Kettős, Kismiska, Könyvásó, Krajcár, Mákszem, 
Még, Merész, Mondom, Mozi, Nagyfejű, Nemoda, No
sza, Pagoda, Pajzán, Paplackó, Pihe, Plstuka, Posta, 
Pörzsölt, Ránc, Retek, Sétáló, Suba, Szivar, Turkál, Ut
cai, Való, Végső, Vegyelek, Vidéki, Visznek, Zerge, 
Zöldág, Zörgő stb. stb. Máskor meg jólesik a fülünknek a 
kellemes, szép hangzású név: Alföldi, Almádi, Berekhá
zi, Fátyol, Gálfi, Gyarmati, Házi, Hegyaljai, Kolozsi, 
Kristály, Lányi, Lovászi, Megyesi, Meződi, Nádudvari, 
Nyerges, Óvári, Ötvös, Pataki, Rózsavölgyi, Siklósi, 
Szőregi, Tölgyesi, Udvaros, Várhelyi, Zöldkerti stb. stb.

Virág Gábor ehhez a csodás és sokrétű világhoz nyúlt, 
midőn összegyűjtötte és feldolgozta szülőfaluja család
neveit. Az anyag a Magyar Személynevi Adattárak xerog- 
ráfiával készülő sorozatában jelent meg a sárga fedőlapú 
sorban.

A mintegy 80 oldalnyi könyvecske nem olvasmányos, a 
nagyközönség számára nem „delikátesz”, mert természe
ténél fogva nem is lehet ilyen. Nincsenek benne tehát iz
galmas, olvasmányos fordulatok, hacsak maga a név
anyag egyik-másik példája nem vált ki a lapozgató, eset
leges átlagolvasóból mosolyt vagy csodálkozást. Egy gaz
dag névtani anyaggal azonban gyarapodott a szakiroda- 
lom, különösen a vajdasági önmagunkat feltáró nyelvi 
szakiradolm. Bár száraz nyelvészeti feldolgozás és adat
halmaz a kiadvány, Csantavér „lakosságforgalmának’' a 
története is, mintegy 200 évnyi anyakönyvi adat, értéke 
mégis óriási: újabb adatok vajdasági mindannyiunkról. 
Mert bár a cím csak egy faluhoz kötődik, nem  c sak  
Csantavérről tanúskodik. Ezek a családnevek ma is meg
találhatók Vajdaság szinte minden falujában és városában 
-  legalábbis sok településen -, sőt Vajdaságon kívül is. 
Nem túlzás: családnévi értelemben Csantavér így egy ki
csit egyenlő Vajdasággal. A könyvecskével újabb adato
kat kapott a névtudomány önmagunkról, honnan jöttünk, 
kik vagyunk, mit jelent a nevünk, hányféle „származású
ak" vagyunk. Nemcsak nyelvészeti (alaktani), hanem ilyen 
jelentéstani kérdésekre is választ kapunk a névanyag 
nagy hányadában.

A kiadvány teljes anyaga öt fejezetre oszlik:
I. Bevezetés (3-8. oldal). A falu betelepítése és az első 

telepeseket bemutató adatok a 18. sz. utolsó negyedéből,
II. Jelentéstani rendszerezés (9-29. oldal). Főleg nagy 

nyelvészünk, Kniezsa István osztályozását követi, ötvözve 
azt Kálmán Béla, B. Gergely Piroska és Bálint Sándor név
tani rendszerezésével. Eszerint a névanyag három nagy 
csoportra oszlik: 1. A családnév alapszava személynév 
(3 alcsoportban); 2. A családnév alapszava származásra 
utal (4 alcsoport) és 3. A családnév alapszava köznév (14 
alcsoport).

III. Nyelvészeti alaktani vizsgálat (30-53. oldal).
IV. Gyakoriságjelző táblázatok (55-79. oldal).
V. A felhasznált szakirodalom jegyzéke (81-82. oldal), 

felsorolva a felhasznált 40 forrásmunka: névtudományi 
szakmunkák, szakkönyvek és szótárak.

A kiadványt boltokban persze hiába keresné az olvasó.

SINKOVITS Ferenc
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Gyilkosság -  megrendelésre

F olytatásos tárcarovatunkban újra a világ bűnözé
séről szóló írásoknak adunk helyet. Ezúttal az 
Egyesült Államok kerültek sorra. Ennek a földresz- 

nyi országnak a szervezett alvilágát, b ű n ö zé s é t össze 
sem lehet hasonlítani a nyugat-európai országok alvilá
gainak szervezettségével, üzelmeivel. Az Egyesu I a- 
mokban ugyanis a bűnözés száz és százezrek le orm ja- 
vá vált. A szervezett alvilág érdekrendszere, hatóköre az 
egész országot behálózta, a bűnözők b e é p íte k  az állam- 
hatalomba, a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szer
vezeteibe. E bűnözésből származó évi haszon százmilliár
dos nagyságrendben mérhető. A bún p #
nem eg? esetben kiterjednek az egész v. ágra. Ugyanak- 
kor néhánv ország szervezett alvilága (különösen Olasz
országé és egyes dél-amerikai államoké) szoros kapcso
d b a n  van az amerikai bűnözés csucsszervezeteivel.

Az elkövetkező hetekben Közlésre kerülő .fásokban a 
tények adatok történetek hitelesek. A szerző -  dr. SZABÓ 
László a Magyar Televízió Kék fény című népszerű, bűnül
döző műsorának szerkesztő-riportere -  csak olyankor 
változtatott a nevek eredetiségén, amikor ezt a valóság- 
hűség megengedte. A rovatunkban megjelenő írások 
egyébként az év végén könyv formájában is napvilágot 
látnak Gyilkosság -  megrendelésre címmel.

bben a városban sokat van 
úton a rendőrség, hiszen 
évente hat és fél millió tele

fonriasztás történik, s a város rend
őr-főkapitányságának központi ügye
letéről, amelyet e sorok írójának 
módjában volt tanulmányozni, éven
te körülbelül ötmillió rádióparancs re
pül a járőrkocsikhoz. Számítógépek, 
képtávírók segítségével a központ
ból irányítják a New York-i körzeti 
rendőrkerületeket is.

Lehetőséget kaptam arra, hogy a 
20-as rendőrkerületBen járőrkocsival 
járjam a New York-i utcákat nappal 
és éjszaka. Ez az URH-rádióval fel
szerelt autó ugyanúgy közvetlen 
kapcsolatot tart a központi ügyelet
tel, mint a világ bármelyik nagyváro
sának rendőrautója. A kocsi pa
rancsnoka Telly McCori detektív volt. 
Biztonsági okokból mellénk adták 
James Celli rendőrt is. Telly húsz 
éve szolgál a New York-i városi 
rendőrségnél, sok mindent megélt 
már, sok tűzharcban vett részt, sok 
bűnözőt elfogott, sok történetet me
sélt el. Üljünk mellé a rendőrautóba 
immár együtt, és hallgassuk, mit is 
válaszolt, amikor megjegyeztük, 
hogy két évtized bizony hosszú idő.

-  Igen hosszú idő, bár nem tűnik 
annak, ha az ember ezt az életét éli. 
amit mi rendőrök. Jóformán folyton
jö vü nk -m együ nk , és időnként eszünk

be jut, hogy hazaérünk-e épségben.
-  Volt már tűzharcban?
-  Ne is mondja!
-  Ezek szerint maga jórészt a 

fegyverére van utalva.
-  Itt, New Yorkban az ember kény

telen a revolverére hagyatkozni. Ez 
nem azt jelenti, hogy folyton hasz

nálni kell, de hogy folyton magunk
nál kell hordanunk, és állandóan 
csőre töltve, az biztos.

-  Mikor adódik olyan helyzet, hogy 
úgy érzi, magának kell elsőként a 
fegyvert használnia?

-  Általában nem mi vagyunk az el
sők. akik a fegyverhez nyúlunk. Ál
talában a bűn elkövetője az, aki el
ereszti az első lövést. És ha a rend
őrnek szerencséje van, akkor ő kerül 
ki győztesen az ügyből.

-  Hát itt ez valóban veszélyes fog
lalkozás ...

-  Veszélyes? Nem kötnek rá élet- 
biztosítást a nagy biztosítótársasá
gók, csak sok pénzért. Annyiért, 
hogy már meg sem éri. Tavaly 11 
rendőrt lőttek le, ez volt 1980-ban, 
most, 81-ben már 14-nél tartunk, pe
dig még el sem hagytuk az év első 
felét. Szóval a veszély, az mindig 
háznál van. A húszéves szolgálatom 
idejéről arra emlékszem a legélén
kebben, hogy rengeteg időt töltöttem 
el súlyosan megsebesült bajtársaim 
meglátogatásával, kórházjárással és 
a sok temetéssel, ahová menni kel
lett.

-  Meg tudná válaszolni, mennyire 
van biztonságban munkája során a 
rendőr?

-Erre a kérdésre nagyon nehéz 
válaszolni. Pedig a társadalom is 
megnyugtató választ vár. New York
ban újabban az a vélemény alakult 
ki, hogy a rendőr személyének biz
tonsága csökkent. Ezért alapítvá
nyok alakultak, és közadakozásból 
golyóálló mellényekkel látták el az 
utcán szolgálatot teljesítő rendőrö
ket. Azt mondja, nem nagy dolog? 
de gondolja csak meg, maguk most

A New York-i
alvilág

közelről
itt ülnek mellettünk a kocsiban, és 
egyszer csak ránk lőnek. Mert az is 
előfordul, hogy megy a rendőrautó, 
és csak úgy, egyszerűen rálőnek. Ha 
nincs rajtam ilyen golyóálló mellény, 
mint amilyent viselek, nagyobb a ta
lálati valószínűség, halálos is lehet a 
lövés. így csak a fejem van kitéve a 
halálos golyónak. És ez kisebb cél
pont. A pisztolyt meg elég jól tudom 
kezelni, kapásból lelövöm a feldobott 
egydollárost.

-  Sokat gyakorol céllövészeten?
-  Minden New York-i rendőr, aki 

félti az életét, gyakorolja a céllövést. 
Nekünk nagyon jól kell lőnünk. Itt a 
legképtelenebb esetek fordulnak elő.

Telly hátradől a kocsiban, lassúra 
veszi a sebességet és emlékezik, 
mit élt át e húsz év alatt New York 
városában, és mi mindenről hallott 
más városokból.

Telly nem tudja, hogy mi már meg
ismerkedtünk a szervezett alvilág 
dolgaival, a Cosa Nostra felépítésé
vel, kiterjedt kapcsolataival. De csak 
beszéljen. Elvégre nem mindennap 
adatik meg, hogy egy amerikai rend
őr szemével nyerjünk bepillantást az 
amerikai alvilágba.

-  Tudja, hogy fejezte be az ameri
kai maffia egyik leghírhedtebb vezér
alakja, Joseph Colombo az életét? 
Hat testőre kíséretében sétált az 
utcán, levegőzött. Igaz, itt New York
ban este nem nagyon tanácsos leve
gőzni, sétálva közlekedni. De Co
lombo senkitől se félt. Azt hitte, az ő 
bőre soha nem hasad fel golyótól. 
Mert hogy mások bőre mennyire re- 
pedékeny, azt tapasztalhatta mind
annyiszor, amikor golyót eresztett 
valakibe. Sokszor tudtuk, hogy ő a 
gyilkos, mert szinte ott hagyta a név
jegyét, mégsem bizonyíthattuk rá. 
Ügy ölte meg áldozatait, hogy elő
ször a lábfejébe lőtt -  ez volt a Co- 
lombo-féle névjegy -, aztán amikor a 
sérült ember hirtelen lehajolt, hogy 
megfogja a lábszárát, s ezzel enyhít
se fájdalmát, fejbe lőtte; hol a halán
tékán, hol a tarkóján eresztette bele 
a golyót.

Arról is beszélt Telly, mi nehezítet
te az ilyen típusú bűnözők bíróság 
elé állítását.

-  Egy valamirevaló meggazdago
dott maffiózó, már akkor gondosko
dik magának egy sztárügyvédről, 
amikor még le sem bukott. Az ilyen 
bűnözők sötét eredetű jövedelmek
ből folyamatosan utalnak át a kivá
lasztott ügyvéd bankszámlájára 
megfelelő összegeket, vagyis úgy 
fizetik előre és folyamatosan a díjat, 
mint ahogy az ember az esedékes 
életbiztosítási részletet szokta be
fizetni. A különbség csupán annyi, 
hogy amíg egy ilyen biztosítási ösz- 
szeg havonta 30-40 dollár, leg
alábbis ez az általános, egy sztár
ügyvéd akkor is megkapja az évi
8-10 ezer dollárját -  néha ennél ts 
többet ha az ujját sem mozdítja.

Igen, ha a kliens évekig nem bukik 
le, akkor az ügyvéd éveken át mun
ka nélkül veszi fel a honoráriumot. 
Teszi ezt annak biztos tudatában, 
hogy előbb-utóbb szükség lesz reá 
is. És akkor nem kell bíbelődnie az 
anyagiakkal, a honorárium ki van fi
zetve előre.
i -  Utólag megállapítottuk, hogy Di
lis Joe, valamint egy társa ült abban 
az autóban, amelyből kézigránátkö- 
teg repült a sétáló Colombo1 és test
őrei felé. Hogy hány kézigránát volt 
összekötve, azt utólag nem lehetett 
megállapítani. Az egyik szemtanú vi
szont elmondta, hogy egészen külö
nös dolgokat látott, amikor az autó
ból kirepült a köteg kézigránát, s ép
pen Colombo lába elé esett. Ugyanis 
nem robbant fel azonnal. Colombo 
rendkívül gyors reflexszel fölkapta, 
és arrébb dobta. De a valószínűleg 
másodpercekre időzített kézigráná
tok a levegőben felrobbantak, és ak
kora tarolást végeztek még így is’ 
hogy nemcsak Joseph Colombo, ha
nem négy testőre is holtan esett a 
kövezetre. Csupán kettő úszta meg, 
ők is súlyos sérülésekkel. Qe az élet
ben maradt testőrök nem voltak haj
landók megmondani, kit láttak az 
autóban, hogy egyáltalán láttak-«
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valakit. Annak még a gondolatától is 
rettegnek a maffiózók, hogy egyszer 
a szájukba kerüljön az alma.

Telly látva értetlen arcunkat, még 
lassabbra vette a sebességet, és el
mesélte, hogy azoknak a szájába, 
akik fecsegtek és ezért a Cosa Nost- 
ra kivégezte őket, egy almát dugnak. 
Ebből mindenki tudja, mi vár azokra, 
akik „köpnek". Ez eléggé megnehe
zíti az amerikai rendőrség dolgát. 
Még olyankor is, amikor rivális ban
diták vívják egymással gengszterhá- 
borújukat, s a rendőrök előre tudnak a 
készülő leszámolásról.

-Carlo Gambino, a New York-i 
gengsztervilág főnökeinek főnöke 
volt, én ott voltam, amikor egyszer 
Őrizetbe vették. A 72 esztendős bű
nöző nem kérdezett semmit, elegán
san megadta magát. A kihallgatás 
során mindenről hajlandó volt be
szélni, csak két dologról nem. A 
szervezeteinek számlájáról, arról, mi 
minden volt a rovásukon, meg arról, 
hogy a rivális bandák egymás közötti 
háborúskodását miért nem simítja el 
a legfőbb főnök. Csupán ennyit mon
dott: „A bővérű embereket meg kell 
csapolni, ettől megnyugszanak.” 
Évente négy-öt ilyen nagy háborús
kodás zajlik csupán ebben a nagy
városban. De így van ez az ország 
más vidékein is. Azért folyik a vias- 
kodás, hogy ki legyen az úr a sze
métdombon. És az emberélet sem
mibe sem kerül őnáluk. Nézze meg 
ezt az olasz kisvendéglőt -  mutatott 
Telly egy barátságos, század eleji 
épületre abban a negyedben, ahol 
százezerszám laknak az olaszok, 
akik a legfőbb védelmezői, bújtatói 
minden amerikai maffiózónak. -  A 
múlt héten két utcával arrébb jár- 
őröztünk Jamesszel, amikor piszok 
nagy lövöldözést hallottunk, igaz Ja
mes? -  fordult egy pillanatra hátra, a 
mellettem ülő őrmesterhez, aki bele- 
egyezően vágta rá, igaz, így volt. -  
Bekapcsolom a lámpát, és már hal
lom is a rádióból, hogy mi folyik eb
ben a kisvendéglőben és a környé
kén. Mert valaki beszólt a központ
ba, az meg adta az utasításokat a 
környékbeli kocsiknak. Úgy, ahogy 
akkor délután kaptuk, amikor ahhoz 
a gyilkossághoz hajtottunk, emlé
keznek rá, ugye?

Hogyne emlékeztünk volna, hiszen 
a kis, háromtagú televíziós forgató- 
csoport életének talán legemlékeze
tesebb pillanatai maradnak, a hatal
mas rendőrautóval, a villogó vörös 
és kék lámpák „biztonságában" ro
bogtunk végig New Yorkon egy ut
ca: gyilkosság helyszíne felé, véré
ben fetrengett, utolsó pillanatait él
te ott egy középkorú nő. A torkát 
vágták el, talán a 22 dollárjáért.

Utóbb Telly arról is felvilágosított 
bennünket, hogy az ilyen kisstílű 
rablógyilkosságokat főleg kábító
szer-élvezők követik el, akik tulaj

donképpen rabolni akarnak és nem 
ölni; rabolni, hogy megszerezzék a 
napi kábítószeradaghoz szükséges 
pénzt. Ehhez -  ha ilyen kis összege
ket találnak az áldozatnál -  hat-nyolc 
rablást is el kell követniük egyetlen 
napon, ha az adag árát meg akarják 
szerezni. A rablás olyan esetben fa
jul gyilkossággá, amikor az áldozat 
egy óvatlan mozdulatot tesz, a tá
madó ilyenkor azt hiszi, hogy véde
kezni akar. Valószínűleg itt is ez tör
tént. Mindenesetre mellbevágó lát
vány volt, amikor elsőként érkeztünk 
ennek a gyilkosságnak a helyszínére^ 
Csak utánunk jött a mentőautó, 
amely már nem segíthetett, aztán 
még két másik rendőrautó, majd az 
úgynevezett helyszínelő kocsi, teljes 
felszerelésével. Telly erre az esetre 
utalt, mikor felidézte az olasz kisven
déglőben lejátszódott eseményeket.

-  Tehát mentünk... Illetve robog
tunk. Mind a ketten előkészítettük a 
fegyvereinket, ón még egy könny
gázgránátot is készítettem ide az 
ülésre. Bekapcsoltuk a szirénát, 
hadd hallják a banditák, hogy jövünk. 
Ilyenkor ugyanis a gyengébb idegze- 
tűek el szoktak illanni a helyszínről, 
illetve a környékről. A bátrabbak, a 
magabiztosabbak ott maradnak -  
fogadnak bennünket. Megérkezünk, 
a másik irányból még egy kocsi jött, 
de a nagy sietségben összecsapó
dott egy taxival. Nem lett különösebb 
baja senkinek, csak a kocsik törtek 
össze, tisztességesen. Az utcán fér

fiak hevertek a kövön, ömlött belőlük 
a vér, volt aki még mozgott, de volt 
köztük már mozdulatlan is. A ven
déglőben jóformán mindent össze
törtek. Nem maradt ép asztal, ép 
szék. Meg akarják nézni! Gyerünk 
vissza, nézzünk be, bár biztos, hogy 
azóta rendbe hozták, mert megnyi
tották újra.

A rendőrkocsi visszafordult, majd 
az olasz kisvendéglőnél kiszálltunk. 
Bementünk. Semmit nem lehetett 
látni a múlt heti vérengzésből. Pedig 
11 gangszter múlt ki ebben a csatá
ban. Rivális bandák voltak. A törté
net, amelyről a vendéglős egy szót 
sem mert mondani a rendőröknek, 
körülbelül úgy zajlott le, mint minden 
ilyen banda-háború. Az egyik banda 
főnöke és tagjai a különteremben 
ebédeltek és tanácskoztak. Hogy mi
ről esett szó, azt a New York-i rend
őrség soha nem fogja megtudni. 
Legfeljebb valószínűsíthető, hogy 
valami forrt a levegőben már előző
leg is. Az összegyűlt gengszterek ta
nácskozására az utalt, hogy máskor 
nemigen szoktak ennyien együtt mu
tatkozni. A tanácskozás mellett a 
testnek is megadtak minden jót, et- 
tek-íttak vígan. Eközben ugrott be az 
ajtón -  egymást majdnem agyonta
posva -  négy másik gengszter, a ri
vális bandából. Hogy miért rivalizál
nak ezek a kis gengszterbandák, 
amelyeket a Keresztapák fognak 
össze, a Keresztapákat pedig a Bi
zottság? .

-  Például azért, hogy a környéken 
kinek fizessék a vendéglősök, az üz
lettulajdonosok a „védelmi bért". Az 
ugyanis ma már az egész Egyesült 
Államokban természetes, hogy nem
csak az államnak kell adót fizetni, 
hanem a bandáknak is. Az állam 
megvédi a polgárt a külső támadás 
ellen. A bűnözők ellen. Ezért va
gyunk mi -  mutatott magára Telly, 
és nagyot csapott a saját mellére. -  
A bandák meg azt mondják, hogy ők 
megvédik a polgárokat más bandák
tól, a fölösleges atrocitásoktól, de 
miután Krisztus koporsóját sem őriz
ték ingyen, fizetni kell érte. Le is sze
dik a sápot. Aki netán durcáskodna, 
az többféleképpen látja kárát doho- 
gásának. Először is felgyújthatják az 
üzletét. Ha biztosítva van tűz ellen, 
akkor úgy állítják be az egészet, 
mintha öngyújtogatás lett volna. 
Megerőszakolják a feleségét, borot
vával elcsúfítják tizenéves lányának 
az arcát, vagy következhet a végső 
megoldás is: a halál. Tehát az üzlet- 
tulajdonosok fizetnek! De hogy kinek

'  fizessenek, melyik bandának, azt 
már nem ők, a polgárok döntik el, 
hanem a gengek.

-  Amikor az ellenbanda négy tag
ja az éppen ebédjüket fogyasztó bű
nözök közé ugrott, egy másodpercre 
megfagyott a levegő. De máris ro
pogtak a fegyverek; a füstben-zaj- 
ban nemcsak egymást irtották, ha
nem hullottak az ártatlan vendégek 
is. Aki tehette, lebukott a földre, vagy 
igyekezett az ajtó felé, ahol kitörhe
tett volna az utcára. Mert a vendég
lőben úgyjérezték magukat, mint a 
ketrecbe zárt nyulak, akiket csak le 
kell pufogtatni. Körülbelül negyedórát 
tartott a tűzpárbaj, amikor mi megér
keztünk -  emlékezik Telly.

-  Ilyen sokára értek ide?
-  Mi már csak az utcai fegyverro

pogást hallottuk. Amíg odabent folyt 
a tűzharc, semmit nem tudtunk arról, 
mi történik a közelünkben. Az egyik 
kollégánk is csak később tudott tele
fonon szólni a központi ügyeletre, 
éppen itt, ebben az olasz kisvendég
lőben ebédelt. Valószínűleg nem vé
letlenül. Persze nem viselt egyenru
hát. Utóbb tudtam meg, hogy ő már 
rendelkezett adatokkal a készülő 
gengszterháborúról, csak a pontos 
időpontot nem tudta. Ezért is töttött 
igen sok időt a környéken. Az viszont 
teljesen véletlen, hogy ugyanabban 
a vendéglőben tartózkodott, ahol az 
egyik banda éppen tanácskozott. Ezt 
én mondom, a rendőr, hogy bará
tunk szimatot fogott, az orra után 
ment, és véletlenül került éppen eb
be az épületbe. De hát néha a rend
őrnek is szerencséje van. Amivel 
nem akarom azt mondani, hogy sze
rencse dolga jelen lenni egy ilyen 
tűzpárbajnál. Annál nagyobb szeren
cse, hogy életben maradt.

SZABÓ László



A. világ 4  s a rk á b ó l

FÖNT: Az USA egyes vidékein egyre többször támad
ják meg az embereket alligátorok. A hüllők száma húsz 
év alatt százezerről másfél millióra növekedett. Most rit
kítani kell őket. A negyvenkét éves Mike Fagan éppen 
ezért keresett személy Floridában. Ugyanis hivatásos 
krokodilvadász. (Quick)

BALRA: Udo Lindenber nyugatnémet rockénekes 
eqy ilyen bőrdzsekivel ajándékozta meg bonni látogatása 
előtt Erich Honecker NDK-beli pártvezetőt. Honecker 
a küldeményt árverésre bocsátotta és az összeget a del- 
atrikai négerek ellenállási mozgalma javára utalta. (Bunte)

BALRA: A világhíres Madon
na két fényképe között tizenkét 
év múlt el. A Penthouse maga
zin egykori fotómodellje kedvelt 
zenei iránytat bálványa lett.
Filmkarriert csinált és nem cse
kély vagyonra is szert tett. Kül
seje. pedig teljesen megválto
zott. (Penthouse)

LENT: A tízéves Hamdan (balról) -  csodagyerek. Hazájában, Szaúd- 
Arábiában szentként tisztelik. Megmagyarázhatatlan tehetséggel rendelke
zik annak érzékelésére, hogy hol rejlenek föld alatti források. Ez pedig a siva
tagban fölbecsülhetetlen érték. Segítségével eddig százötven buzgó forrásra 
leltek. (Quick)

FÖNT: A hölgyekből álló zsűri kritizáló tekintetétől néhány ^  
ségválasztás -  mégpedig pucér szépségek -  résztvevői. A ny h 
svájci Saint Julienben, mintegy hatszáz női néző előtt igaz°' 
mutogatnia. (Neue Revue)

LENT: Aztf'g; 
ba kényszer11 -
talmai, han 
A túl erős na. 
volt lábra ál«"-
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an a Pirult- A férfi szép- 
0QVaszült mezítelen versenyző, a 
yy az erősebb nemnek is van mit

S* ®yes Liz Taylor ismét tolókocsi- 
y<"~  azonban nem régi gerincbán- 
í is I tPSégoperáció utóhatása miatt, 
raj) ugyanis egy ideig képtelen

JOBBRA: Az egyiptomi királysírok lelkes 
kutatója a nyolcvanöt éves Jean-Phi!ippe 
Lauer. A francia régész a Gise melletti Sak- 
kara-piramisban két szintet fedezett fel. tgy a 
fölső, kirabolt piramis alatt rátalált egy másik; 
ra, a valódi sírkamrára, amelyben még 40 000 
darab értékes, díszes királyi edényre is buk
kant. (Bunte)

LENT: Ginosa, egy német-spanyol ci
gányhercegnő, akit nem őriznek kést lóbáló 
bátyjai az érdeklődő szemek elől. 0  pedig 
szabadon megmutatja mindazt, amit a férfi
nép szépnek találhat, ha egy nőről van szó 
(Penthouse)
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. i j „ i „ ak hoav értekezleteink unalmasak! Ellenségeink azzal vádolnak, nogy «  __
Elővigyázatos férj

A szerelem sóhajjal kezdődik és 
ásítással ér véget.

M Ó R IC Z  Judit

p s ?  -  Na látod, egy tök, egy gonddal kevesebb!

Hallottam egy viccet
-  Hallom, szomszéd, hogy a fia meg

bukott a pótvizsgán!
-  Meg hát, mert a gyerek vakon hitt ab

ban, amit a tanárnője mondogatott.
-M it?
- H ó t  azt, hogy az ismétlés a tudás

anyja!

DELI Albin, Gunaras

Az üzemi orvost felkeresi a vállalat egyik

vezetője.
-  Doki. az utóbbi időben egyszerűen nem 

tudok aludni. Forgolódom az ágyban, izza
dok, fá ja  fe jem ...

- Mennyi fedezet nélküli Agrocomerc-vál-
tótok van?!.:.

LAJCSÁK István, Törökkanizsa

-  Te nekem olyan gyanús. .
-  Micsoda?
-Hogy az én pénztárcámat vöröshagy

mából préselték
-  Miből gondolod7
-Ahányszor előveszem és ránézek, 

nyomban könnybe lábad a szemem.

SZŰCS Béla, Szabadka

Esküvő után
Kellemes időtöltés

-M it  szólnál hozzá, szivikém, ha eltöltenénk 
. egy igazán kellemes estét? -  kérdezi az újdonsült 
férj.

-  Kitűnő! Na és hogy képzeled?
-  Nekem fölhozol egy üveg bort a pincéből, te 

pedig ellátogatsz a mamádhoz.

Házastársi beszélgetés
-  Szóltál válamit, kedves?
-  Nem. Az még tegnap volt.

Teljesült a vágya... ,
-  Ez így nem mehet tovább! -  pattog az asz- 

szonyka. -  Nem járunk el sehová! Egész este 
ülünk a televízió előtt!

Másnap hajnalban a férj elkezdi rázogatm al
vó feleségét.

-  Már fél öt van, szivikém! Ha unatkozol, gye
re velem a gyárba!

I (Kiss)

Közgazdászok egymás közt
• Sokba kerül a termelés!
-Sokba...
- Sokba kerülnek a betegszabadságok!
- Sokba...
- Sokba kerülnek a szülési szabadságok!
- Sokba...
- Sokba kerülnek a nemzetközi szimpóziumok!
- Sokba..
- Sokba kerülnek a nyugdíjasok!
- Sokba.... de ők ezt nem veszik észre!

VARGA Géza

Mással nem tudsz játszani?

'Elvek

Elvtársamnak van egy elve:
-  Nincs szebb dolog az eszménél, 
ha a zsebünk dugig te lve...

Ha az elveket 
megfelelően tálaljuk -  
a kollektív felelősséget 
csak sikerek esetén 
vállaljuk.

Míg a vállalat 
úszik váll felett, 
váll alatt,
X. elvtárs úgy hiszi, 
túltesz minden üzemi gondon, 
ha lemond arról a gondolatról, 
hogy végre lemondjon.

BALÁZS Pál

CAKK

-  Megjelent a Fekete özvegy a 
tengerpartunkon.

-  A nem túl attraktív helyeket 
ezentúl az ismert slágerszöveg
gel reklámozzák.

-  ? ? ? . . .
-  »Egy pók és más semmi...”

CIKK

-  Leégett a birminghami tűzol
tó lakása.

-  Mázlista.
-  ? ? ? . . .
-  Házhoz jön a tűz.
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34 Vasárnapi fe jtörő

Egy közmondás képrejtvénye
A római számmal jelölt sorban (és a képrejt

vényben is) egy ismert közmondást rejtettünk 
el. Megfejtésül ezt kell beküldeni.

/

BEN
JOMSON

KOMÉDIÁJA

MINŐÉN
MUNKÁST

MEGILLETŐ
SZABADSÁG

ŐSEIK

VENDÉGÜNK

w —

SIETVE
ÁTMEGY

A" NÖVÉNY
EVŐ HAL

NÉMET
ZENE

SZERZŐ

NÉMET
FIZIKUS

RÉMLIK.
SEJLIK

á l l a t o t

ELEJT

RÖVID IDŐ ' 
ALATT 

TÖRTÉNŐT

GRAMM

LEJJEBB
ERESZKEDŐ

EURÓPAI
NYELV

EURÓPAI^
HEGYSÉG

NOBEL-DIJAS 
IRONK 

NÉVJELE

LOPÁSA

KORSZAKBA
TARTÓZÓ

JENEI
ROBERT

K-VAL AZ 
ELEJÉN 

PÉNZTAR
MÉRTANI

TEST

G.S.G.

TÜRK
EREDETŰ

NÉP

KIMENNI
KÉNYSZE

RITETT

KÖSZÖNET

p o h An k a

ÉR-
d u g u l As t

(É-H.)

HANG
TALAN

RÉS

a l b An  h ír 
ü g y n ö k s é g

ZSÁKOKBA
TÖLT

SZÉP ERNŐ 
SZÍNMŰVE

KIEJTETT
BETŰ

AMERIKAI
KÉM

SZERVEZET

DALMŰ
RÉSZLETEI

SOK
SZEMÉLY

IDŐTARTAM
RÉSZE

IDEGEN 
NŐI NÉV

sz
OROSZ
IVAN

ATMOSZFÉRA RAJZOT
LEMÁSOL

FARADOZAS.
SZ.H. 

 ▼---

SEMMI
IDŐBEN

EURÓPAI
ORSZÁG

ILYEN
h A r f a

IS VAN
SZABÓ
ZOLTÁN

THAIFÖLD 
£S  SVÉD
ORSZÁG

ELFO lD EL

a b A l s z

ÁROK
KÖZEPE'

u

s t í l u s 
ir á n y z a t

A 15. 
SZAZADBAN

OSI
SUMER
VAROS

NULLA

FEL
TUCAT

K. Gy

A  múlt heti rejtvényünk megfejtése: 
Vajdasági költők versei: I- Ősz végi vasár
nap, II. A z  iskola, III. Őszi este a szigeten, 
IV. Ősz.

A z előbbi számunk m egfejtői közül 
könyvjutalmat kap: Martonosi E r z s é b e t ,  

23314 Rusko Selo, B ra tstvo-jed instvo 63.
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Simply Red: 
Mén and Women

(J u g o to n -Z á g r e b )

Két-három évvel ezelőtt figyelhet
tünk fel a Simply Red (Egyszerűen 
vörös) nevű együttesre. Egy-egy ze
neszámuk feljutott a sikerlistákra, a 
táncoló és vigadozó közönség örö
mére. Az együttes első nagylemezé
nek kielégítő sikere több munkára 
ösztönözte a tagokat, így második  
nagylemezük két év után 1987-ben 
je lent meg. Közben zenei rendező
jük is cserélődött, ezúttal Alex Sad-

kin jeleskedett (együtt dolgozott 
Marleyvel -  Talking Meads, Grare 
Lones 67). A hangzás is határo
zottabb, mentes mindenféle kísérle
tezéstől. Ügyesen ötvözik a dzessz 
és a sóul elemeit.. Érdekes m eg
említeni azt is, hogy hogyan készült 
el a zenei anyag. Minden szerze
ményről ugyanis három, független 

■felvétel készült el, s a válogatás 
után a legjobbak kerültek kiadásra. 
A szövegek mondanivalója időszerű 
és politikai színezetüket sem lehet 
eltitkolni, mondhatnám azt is, hogy 
az együttes felesel, de a jólnevelt- 
ség határain belül. Két valamikori

A Simply Red vörös hajú énekese, 
Mick Hucknall Mészáros Éva rajza

Levelezni szeretnék

,,15 éves lány vagyok. Szabad időmben olvasok és zenét h g • 
Kedvenceim: Modern Talking, Europe, C. C. Catch. Hozzám has , 
fiúk és lányok leveleit várom. A fényképes leveleket eiőnybe^ r . '
de azért minden levélre válaszolok." BÍRÓ MELINDA, 24430 A . ,, Jdzen minőén leveire vaiaszoioK. B in u  hAivonsket
Djakovića 8/a. ,,12 éves múltam. Gyűjtöm a poszterokat és a p e y g  • 
Kedvenceim: Modern Talking. Modern Hungária, Neoton famni, ,  kAD0S 
időmben zenét hallgatok és olvasok. 12-14 éves fiúk és lányok e y 
leveleit várom." NAGY MELINDA, 24420 Kanizsa. FtepuH'Kanwji _  
.,13 éves lány vagyok. Szabad időmben kézimunkázok. Kedvenc e9y 
a Neoton família és az R-GO. 13-14 éves fiúk és lányok _ y „ ! j . A  
leveleit várom. Minden levélre szívesen válaszolok." NEUROu •
24340 Moravica, Dolina bb. ,,11 éves lány vagyok. Szabad időm 
hallgatok. Kedvenc együttesem az R-GO és a Z. Z. |at>or . “  iUMen 
fiúk és lányok fényképes leveleit várom, de azért minden levélre 
válaszolok." KENYERES MAGDOLNA, 24340 Moravica, AroK ujw« •
„14 éves lány vagyok. Kedvenceim: Europe, Madonna. Hasonló koru^dm u 
leveleit várom. Minden levélre szívesen válaszolok." KISPAL ANA& •
21220 Becse. Nikola Aleksić 142. „14 éves lány vagyok. Keavenw* • 
Europe, Mandy. Hasonló korú fiatalok leveleit várom. Minden le 
vesen válaszolok." BENKŐ ARANKA, 21220 Becse. Nikota AlöKSic .oo • 
„14 éves lány vagyok. Kedvenceim: Madonna, Mandy. ^ as0I l í v i  ANGELA 
leveleit várom. Minden levélre szívesen válaszolok." POMLENt i  •
21220 Becse, Nikola Aleksić 146. „11 éves lány vagyo*•_«y J 
poszterokat. Szabad időmben zenét hallgatok. Kedvenceim: t u p ,  
manthaFox. 12-13 éves lányok és fiúk levelét várom." BOGNÁR OÁ“  . 
23272 Novi Bečej, Petőfi Sándor 22/a. *„11 éves lány vagyok. «
poszterokat. Szabad időmben zenét hallgatok. Kedvenceim: f urop,?r eÁwYi 
Talking, Samantha Fox. 12-413 éves lányok és fiúk levelét várom.
ANGÉLA, 23272 Noví Beče), Radnička 109. .16  éves fiú vagyok, sza- 
bad időmben zenét hallgatok Kedvenc együttesem az Édes cs 
Sógorok. A történelmet is kedvelem. Hozzám hasonló koru ?iuk 
várom." LENNER ATTILA, 24210 Bajmok, Orlovska 26. „16 éves zene
kedvelő fiú vagyok. Szabad időmben történelmi tárgyú olvasm2 .  , ■
vasok és zenét hallgatok. Kedvenc együttesem a 3+2 és a®« n y  o 
cicák. Hozzám hasonló korú fiúk leveleit várom." JAG 
24210 Bajmok, Zmaj Jovina 6/a. „14 éves vagyok. Kedvenc együttesem 
a Modern Talking. 14-18 éves fiatalok leveleit várom. Minden levélre szí- 
vesen válaszolok." VIZIGER HENRIETTÉ, 24300Topolya. Má|us H e  utca 22. 
„19 éves fiú vagyok. Szeretem a diszkózenét. Kedvenceim: Edda, Ma
donna, Samantha Fox. Hozzám hasonló' korú lányok leveleit várom.

RÓBERT, 244ÖÖ Zenta, Ady Endre 30. „13 éves lány vagyok. 
riínAú7! a ,levelezés. Gyűjtöm a szalvétákat. Jugoszláviai fiatalokkal sze- 
S l f i i u  ni magyar nyelven." SÍPOS BEÁTA, 6100 Kiskunfélegyháza.

ouo László u. 2, Magyarország. .,14 éves lány vagyok. Kedvelem a zenét 
f L  ^ ®Porf°t. Kedvenceim: Depeche Mode, Samantha Fox. 14-16 éves 
naiaiok leveleit várom." NAGY BUZDER SZUZANNA. 24000 Subotica. 

w l - I  •• dves vagyok. Kedvenc sportom a kézilabda, az együtte-
i l í  pedig az AC/DC és az Edda. 18-21 éves fiúkkal, lányokkal 

szeretnék levelezni. A fényképes levelek előnyben, de azért mindegyikre 
szívesen válaszolok." ANTAL ELZA. Podului Nr. 19 Bl. 49. se. B. ap 7., Loc 
ön vjheorghe, Jud: Covasna, Cod. 4000, Románia. „17 éves vagyok. 
Keavenc sportom a kézilabda, az együttesek közül pedig az Edda és 
f f *  k 21 éves fiúk és lányok leveleit várom. A fényképes leveleket 
előnyben részesítem, de azért minden levélre szívesen válaszolok." BÍRÓ 
i h Podului, Bloc 49, se. B, et l„  ap. 5, Nr. 19. Loc. Sft. Gheorghe,

r  r n  Masna- Cod: 4000 Románia. „13 éves lány vagyok. Kedvenceim:, 
eoton família, Europe. Gyűjtöm a szalvétákat és a levélborltóko- 

J '  ^°2zam  hasonló korú fiatalok leveleit várom. A fényképes levetejcej 
i AMB?n részesitem, de azért mindegyikre szívesen válaszolok." vpes 
LAURA 24300 Topolya, Szerémség u.11. „13 éves lány vagyok. Gyuj- 
r p 8« 1kóPeslaP°kat és az emlékverseket. Kedvenceim: R-GO,

Catch, Samantha Fox; Sandra. 13-16 éves fiúk és lányok tevele« 
árom. Minden levélre szivesen válaszolok." SORS MELINDA, 244

kovo Palié salas 25/a. „16 év.es fiú vagyok. Kedvenc együttesem a H,W,a
corba. Hozzám hasonló korú lányok leveleit várom. Ha tehet. y P® 
IS küldjétek!”  DOBROTKA ZOLTÁN, 24430 Ada, Franp R°zma|dám 'ter. 

./• va9y°K. Kedvelem a zenét és a sportot. válaszolok."
tenyok leveleit várom. Minden tevéire szive 

HORVÁTH ZSOLT, 21226 Baéko Petrovo Selo, Ivó Lola, R f t a r a t  ̂ 1 B  
dnm I  Va9',0k- Kedvenceim: Madonna, Billy Idol. S leveleit várom
szerbhorfl, “  autókat " 0ZẐ h J M M o I T 71 163 Sarajevo, v ert>honrát. vagy angol nyelven. GORÁN JOV |mádom g zenét Ke(J
vencpim- jr i i  Ra),ovac „ 18 éves i^ y o k  leveleit várom magyar

eldnyben részesítem."
ISTVÁN U s z l ó  ^ i  ^  ^ r l v o  V P W éS-N /á Rai'ovac. 19 éves
fiú v a a v n k c ,  . fe  «Ívesen ülök a televízió elé is. Érdekel aSzeretem a zenét és szívesen 'u SZerbhorvát

V. P. 339 5-II/4  Rajlovac.

Címünk:
7 Nap
Fiatalok fiataloknak 
24000 Subotica 
Trg slobode 1.

sikerszám is hallható a nagylemezen  
(Lőve Fire -  Benny Wailer szerze
ménye, valamint a Let Me Have HAH, 
Sly Stone munkája). Három zene
számot közösen írtak L. Dozier is 
mert zeneszerzővel. Colé Porter egy 
munkája is helyet kapott az önálló 
próbálkozások mellett. Minden szem
pontbó l érdemes időt szentelni a 
Mén and Women nagylemez tíz 
zeneszámának, mai hangzása és 
előadási módja évtizedünk biztos 
jellemzője lesz a jövőben is.

PINTÉR Ferenc

The Damned: 
Anything
vA Records 1!(M C A 986)

Az 1975 -ben alakult The Damned 
zenekar az „ú j hullám”  legkorábbi 
képviselője volt. Zenéjük, színpadi 
megjelenésük sejtette mindazokat a 
változásokat, amelyek a púnk elter- 

, jedésével és rövid, de jótétemenyes 
uralkodása alatt újra a megélt é l
mények hiteles zenei kifejezése felé 
irányította a rockot.

Az Anything című nagylemezen 
egy tagcseréket és ideiglenes mun
kabeszüntetést megélt együttes 
szórakoztatja, gondolkodtatja el, 
esetleg táncoltatja meg a hallgató 
közönséget. M int ahogy azt a cím 
is előrejelzi, nemcsak a címadó dal
ban kívánnak „ bárm it, ami ennél 
jo b b ” , de a szerzemények között is 
találhatunk bármit: popos hangzású 
Gigolót, amelyben a dallam idomul 
az üres, tartalm atlan, életet élők 
zenei világképéhez; Béatles-hangu- 
latú szerelmes dalt (Alone Again 
Őrt), amelyben természetesen nyg- 
ma sincs a hatvanas évek bú
bánatos reménykedésének, s eleve 
kizárt a rejtett, sötét erők akaratából 
történő szerelmi kapcsolat is. Ha
sonló tematikájú, de a feldolgozás
ban erőteljesebb, s zeneileg egy ki
csit ünnepélyesebb a Psychomania, 
amely m int záródal, nem illik a si
kerültebb szerzemények sorába. A 
lemez egyetlen insztrumentális szer
zeménye a The Portrait. Román Jugg 
billentyűs pillanatokra James Lastot 
idézi, de a forma találó is: egy  
önmagával meghasonuló ihdulat 
zenei arcképe.

Talán nem túlzók, ha azt állí
tom, hogy a lemez a nagyszerű 
alkotások közé tartozik, ha Dávid 
Vanianék csak ahhoz a nyugtalan, 
ingaciklushoz tartották volna magu
kat, amely a Restles című szerze
ménnyel kezdődik és a Tightrope 
Walk lebegésével zárul. Korunk hő
sei és mutatványosai jelennek meg 
a Reptles lélekmámorító hangfüg
gönye mögött, az In Dulce Decorum  
apokaliptikus képeiben, a The Girl 
Goes Down lüktető ritmusára szer
zett vádló soraiban, és a m inden
képpen a lemez zenei csúcspontját 
je lentő Tightrope Walk rémfilmekbe
illő homályában.

A The Damned Anything című 
albuma az 1986. év zenei bődüietei 
között m indenképpen a legmaga
sabb pozíciók egyikére illik, sikerül
tebb szerzeményei kivételes él
ményben részesíthetik a hallgatókat.

RAJOSÁN Ferenc



Szépség -  egészség

Bőrápolás nyaralás után

bőrolaj, az izzadtság és a 
por egyfajta filmréteget 

u  «  képez a bőrön, amely eltörni 
a pórusokat. Ezért nyaralás után kü
lönös ápolást (tisztítást, táplálást) 
igényel a bőr, ami ógyben felkészi t 
a szeles, hideg őszi időjárásra^ 
Mosakodáshoz enyhe sz®pp 
vaqv tisztítótejet használjunk, tz
utón frissítőén hat egy vékony réteg
nedvtartalmú krém. A krémet sose 
kenjük vastagon, ugyanis úgy aka 
ratlanul is maszkhatást érünk el, 
ami fokozza a bőr vérbőségét, holott 
erről a nap már gondoskodott.

Amikor a maszk az arcon van, 
szemhéjunkra helyezzünk kamil

lateába mártott vattát

Napozás után mindenkinek a bőre 
veszít víz- és zsírtartalmából (ez kü
lönösen harminc életév után jobban
pq7revehető) A veszteséget rövid 
időn belül pótolni tudjuk, ha legatóbb 
kétszer hetente öt P ^ ig  tóptóló 
krémmel masszírozzuk az arcot_ósa
nyakat (paskoljuk). Mielőtt hozzáfog
nánk a művelethez, a bőrt alaposan 
tisztítsuk le és friss ásványvízzel öb
lítsük le. Ezután kezdjük a masz- 
százst A masszázs ideje alatt ke
zünket többször (percenként) márt
suk a vízbe. Ezzel jelentős vízmeny-

A  b ő r  r e g e n e r á l á s á t ,

tir .tását folytassuk 
melynek alapanyaga. ^ a ! 
megtalálhatóak: 1. rizs- vagy szója 
liszt citromlével péppé keverve, 
banán összetörve és néhány csöpp 
citrom belekeverve. B-, H- és U-vita-

mint tartalmaz, amely elősegíti a bőr 
m ie lő b b i tisztulását. 3. Előfordulhat, 
hogy nagyon makacs flekkel állunk 
szemben. Ilyenkor megpróbálkozha
tunk a következőkkel: lisztbe 6%-os 
hidrogént csöpögtetünk. Ezt a masz
kot tíz percnél tovább nem szabad 
az arcon hagyni, sőt ha csípő érzés 
jelentkezik, a maszkot azonnal távo
lítsuk el langyos vízze\ (érzékeny bő
rűek ne is próbálják ki!). Utána zsíros 
krémmel kenjük be a bőrt.

íme néhány maszk száraz bőrűek 
részére: 1. túrót vízzel keverjünk ki. 
20-30 percig álljon a bőrön, majd 
kamillateával mossuk le. 2. Idős, 
petyhüdt bőrre kitűnő maszkokat ké
szíthetünk többféle olajból, például 
állati olajból -  halolaj, teknősolaj -, 
és növényi olajból -  napraforgó, kiki
riki, mandula-kukoricaolajból. Pici 
mennyiségű olajat meglangyosítva 
az arcra és a nyakra tesszük. Előré 

' elkészített gyógynövénnyel borítsuk 
be (hársvirág, kamilla darálva), majd 
papírzsebkendővel takarjuk le. Kö
rülbelül 20-30 percig legyen az ar
con. Langyos vízzel mossuk le. 3.
A bőrt különösen szépíti a tojássár
gájával készült arcpakolás. A bőrt 
erősen olajozzuk be, majd kenjük rá 
a tojássárgáját, néhány percig vizes 
kézzel masszírozzuk a bőrt. A tojás- 
sárgáját dúsíthatjuk mézzel is, amely 
serkenti a vérkeringést és különle
ges vitaminokkal is táplálja a bőrt. A 
tojássárgáját tojásporral is helyette
síthetjük, ekkor természetesen ke
vésbé hatásos.

Maszkok zsíros bőrűek részére: 1. 
Pár szem szilvának a húsát törjük 
össze, adjunk hozzá 2-3  csepp ét
olajat és helyezzük az arcra. Har
m in c  perc elteltével mossuk le. 2. 
Maszk savanyú káposztából. A 
szükséges mennyiség 10 dkg apró
ra vágott káposzta. Húsz perc múl
va meleg vízzel mossuk le. 3. Kaolin
ból készült maszk. Tiszta kaolint 
gyógyszertárban vásárolhatunk, 5 
dkg elég egy maszk elkészítéséhez, 
melyhez citrom vagy narancs kifa
csart levét keverünk, és egy kevés 
vizet. Közvetlenül is rákenhetjük a 
bőrre, de gézre Kenve és a bőrre he
lyezve is kitűnően kifejti a hatása . 
Nyári és őszi időszakban a citrom 
helyettesíthető paradicsomiével is.
A bőr fiatal, feszes és fehér lesz tőle.

A maszkok eltávol ítása után bor i 
pustól függetlenül be kell krémezm 
a bőrt az állandóan használatos 

krémmel.

VÖRÖS MARTON Erzsébet
kozmetikus

Sí

a
a
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egy jó alapkompié: blúz, 
zakó, szoknya és kabát 
-  szép 
bán

A nyak és a szemszögletet fokozott gondossággal kell ápolni
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Omlós sütemények

Rácsos szilvás lepény

H o zzá va ló k : 300 g sima liszt, egy csipetnyi 
só, 120 g porcukor, 150 g vaj, 1 tojássárgája, 1 
tojás, 3/4 kg szilva, 50 g porcukor, 1 kávéskanál 
törött fahéj, 50 g őrölt dió.

A lisztet, a csipetnyi sót és a porcukrot a gyú
ródeszkára szitáljuk. Hozzáadjuk a vajat, a to
jássárgáját és a tojást és összedolgozzuk. Hűvös 
helyen kissé pihentetjük. A tésztából elveszünk 
1/3 részt, a maradék tésztát liszttel meghintett 
deszkán kisodorjuk. Tepsire helyezzük, meghint
jük, kimagozott, apró kockára vágott, cukorral, 
törött fahéjjal és őrölt dióval elkevert szilvával. 
A félretett masszából (vékonyra sodort rudak- 
ből) rácsot rakunk a tésztára, felvert tojással 
megkenjük és előmelegített sütőben megsütjük. 
A kihűlt tésztát felszeleteljük és megszórjuk 
porcukorral.

Vajas szelet túrótöltelékkel

Hozz'ávalók: 140 g sima liszt, egy csipetnyi 
só, 140 g vaj, 50 g porcukor, 2 tojássárgája.

A megszitált és sóval elkevert lisztet, a vajat, 
cukrot és a tojássárgáját összedolgozzuk, majd 
hűvös helyen két órát pihentetjük. A tésztát ket
téosztjuk és mindkét részt külön-külön kisodor
juk. Az egyik lapot kikent tepsibe tesszük, meg
kenjük töltelékkel, és ráhelyezzük a tészta má
sik felét. A tetejét villával megszurkáljuk, meg
kenjük tojással és meleg sütőben sütjük. A ki
hűlt tésztát vaníliás cukorral kevert porcukor
ral hintjük meg.

Túrótöltelék: 40 g vaj, 100 g porcukor, 1 cso
mag vaníliás cukor, 250 g túró, 30 g mazsola.

A vajat a cukorral és vaníliás cukorral jól ki
keverjük. Hozzáadjuk az áttört túrót meg a ma
zsolát és jól összekeverjük.

Finom vajas sütemény

Hozzávalók: 250 g sima liszt, egy csipetnyi 
só, 130 g vaj, 50 g porcukor, 1 tojássárgája, 10 g 
élesztő, egy kevés tejföl vagy tej.

■A sóval elkevert lisztet a gyúródeszkára szi
táljuk. Elmorzsoljuk benne a vajat, hozzáadjuk 
a porcukrot, a tojássárgáját meg egy kevés tej
fölben vagy tejben elkevert élesztőt. Mindezt 
összegyúrjuk, egysem vastagra kinyújtjuk és 
fánkszúróval kiszaggatjuk. Kikent tepsire rak
juk és kelni hagyjuk. Tojásfehérjével megken
jük és meleg sütőben megsütjük.

Vidám állatkert

fj\ z  állatkákat legjobb filcdarabokból kéjük szíteni, melyeket a munkarajz alapján 
Lí U  szabjunk ki eredeti, esetleg kissé föl
nagyított méretben. A díszítéseket színes fo
nallal, üveggyöngyökkel készítsük el. A tö
méshez vattát használjunk.

A másolópapírra átrajzolt figurákat helyez
zük a filcre, szabjunk mindegyikből két-két 
példányt. A színén varrjuk össze őket pelen
kaöltéssel, egy darabon nyitva hagyva, a töl
téshez. Még a töltés előtt varrjuk rájuk a szük
séges részleteket, majd vattával megtöltve 
formáljuk mutatós figurákká őket,



S z i l v a
(Prunus vulgaris 
rózsafélék)

-  Rosaceae

Már a ringlónál említettük a különbségeket. 
Levelei oválisán vékonyak, virágzása áp
rilis-május hónapra esik. Főképpen őszi 
érésű, kevesebb faj terem belőle, mint ringlófélékb■ . 

Közép- és Kis-Ázsia az őshazája. Már a tatáro , -
rökök árulták az aszalt szilvát vidékünkön, e 
tűk a rómaiak nevelték nagy kultúrákban.

Víztartalma 70-80%, szénhidráttarta'ma l 0%, 
A-, B- és C-vitamintartalma, magnézium-, nátrium , 
vas-, foszfor-, kéntartalma jelentős.

Konyhai haszna főképpen a jó, kanállal, kenyér 
nélkül is fogyasztható szilvalekvárból van, de le
pényeké, kalácsfélékbe, pitékbe, zselékbe is 
használhatjuk. Különféle húsételekhez is köretnek 
készülhet (sertés-, marha-, pulyka-, kacsahúsok
hoz) koktéloknak, üdítő és alkoholos italnak, sa
vanyítva (a csehek különlegessége), aszalva fo
gyaszthatjuk.

STUBICAI VESEPECSENYE. Hozzávalók: 
60 dkg sertés vesepecsenye, 20-25 dkg 
aszalt szilva, pecsenyeszaft, 1 kiskanál pa
radicsompüré, kevés tejföl, liszt, vaj.

Megtöltjük a vesepecsenyét aszalt szilvá
val (lehet friss is) -  oly módon, hogy lyukat 
fúrunk a vesepecsenye vastagabb felébe es 
beletesszük a kimagozott szilvákat. Bezár
juk a végét. Megkapatjuk vajon a húst, min
den oldalról. Kivesszük a zsiradékból, lisztet
szórunk bele, valamennyi paradicsompürét,
esetleg kevés vörösbort. Visszahelyezzük a 
húst és megpároljuk, végül a tejfölt tesszük 
bele. Sima piros mártást kell hogy kapjunk. 
Elkészíthető rövidkarajból, baromfi mellehu- 
sából is, de a sertés vesepecsenyéből az ere
deti. Körete lehet vajas főzelékféle, sosbur-

9° nya GONCLIK György
okleveles szakács

A neurózisos 
gyermekek gyógytestnevelése

(  JOGI TANÁCSADÓ J
— )  c

( F o l y t a t j u k )

Qtt arra kell felhívni a figyelmet, hogy 
van olyan gyermek is, akinek vegetatív 
labilitása miatt petyhüdt és gyenge az 
izomzata.

A neurotikus vagy hétköznapi szóhasználat
tal ideges betegek nem „képzelik be” betegsé
güket, hanem fájdalom- és betegségérzetük 
ugyanolyan lehet, mint a szervi betegségben 
szenvedőké. Ezek a gyermekek (vagy felnőttek) 
sokat szenvednek, de szenved környezetük is 
(családjuk, iskolatársaik, munkatársaik), telje
sítőképességük (tanulmányi eredményük, mun- 

. kateljesitményük) megromlik, tehát a betegség 
társadalmi következménye -  különösen előfor
dulásuk nagy száma miatt rendkívül súlyos.

Röviden fogalmazva: a neurózisok a szemé
lyiség alkalmazkodási zavarainak tekinthetők.

A gyógy testnevelésre utalt „ideges gyerme
keknek csak kis hányada valódi neurotikus. 
Igaz hogy legtöbbjüknek neurózisjellegű pana
szai vanngk, amelyek a legkülönfélébb viselke
dészavarokban és vegetatív tünetekben nyilvá
nulnak meg. Ezekben az esetekben azonban leg
többször neurotikus magatartásról, neurotikus 
funkciózavarokról, vegetatív neurózisról, vege
tatív disztóniáról és vegetatív labilitásról be
szélhetünk -  attól függően, hogy milyen tünetek 
dominálnak. Egyes szerzők szerint adatokra 
hivatkozva -  a pszichogén tünetképződés a 6- 
8 éves korosztályban ugrásszerűen megnövek
szik (20-24%), ezután szinte lineárisan csök
ken. A szerzők ezt azzal magyarázzák, hogy a 
gyermek egy teljesítményre beállított világba 
kerül az iskola magas követelményeket állít 
eléje az alkalmazkodás számos területén.

A  pszichogén tünetképződés útjait elemezve 
az iskolai beilleszkedés nehézségeire hívnám fel 
a figyelmet, amelyek okai legtöbbször a családi 
környezetben találhatók. A tanulókat itt két 
csoportba, illetve típusba lehet sorolni: az egyik 
típus az iskolában túlságosan visszahúzódó, a 
másik a túl nyugtalan. Ha az iskolái beilleszke
dési panaszok később is megmaradnak, akkor a 
magatartási rendellenességek különféle válto
zatai bontakoznak ki. A  gyermek nyugtalan, túl 
mozgékony (hipermotilis, jjiperaktív), fegyel
mezetlen, dekoncentrált. Mindez gátolja a tanu
lásban és a követelményekhez való alkalmaz
kodásban.

A magatartási rendellenességek kisiskolásko
ri változatai 10-11 éves kor körül rendszerint 
megszűnnek vagy a rendellenességek más for
máját öltik. A magatartási zavarokon kívül pe
dig neurotikus funkciózavarok is jelentkez
hetnek Ilyen jellegzetes kisiskoláskori funkció- 
zavarok például a dadogás és'az enuresis noc- 
turna (éjjeli bevizelés), későbben a körömrá- 
gás, a tik (akarattól független rángatózó moz
gás), a pavor nocturous (éjjeli felriadás).

BALÁZSEVICS István
testnevelő és gyógytestnevelő 

tanár

BREZO VSÉK I TERÉZ, K ISH E G YE S : -  
„Negyvennégy éves elvált asszony vagyok, 
egyedül nevelem hat kiskorú gyermekemet.
A  legkisebb kettő, a legidősebb tizenöt 
éves. Van egy nagykorú fiam, aki a kato
naságnál van. A z  év elején kaptam 19 000 
dináros segélyt, ebből, valam int alkalmi 
munkából eredő keresetemből képtelen 
vagyok a düledező házamban élő gyerme
keimet eltartani. Tanácsot kérek.

Levelében semmit sem ír a gyermekek apjáról, 
akinek törvényes kötelezettsége gyermektartásdí
jat fizetni. Ha a bírói úton megítélt tartásdíj még 
büntető eljárásban sem kényszeríthető ki, vagy a 
gyerekek apja már meghalt, vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik -  tekintettel az ön munka nélküli álla
potára a kiskorú gyerekek -  mint anyagilag nem 
biztosított személyek -  állandó pénzben vagy más 
szociális juttatásban kifejezett segélyre jogosul
tak. A szociális segély iránti kérelmet az illetékes 
községi szociális védelemmel foglalkozó szervnél 
kell benyújtani. Ha a kérelmét és fellebbezését a 
közigazgatási eljárásban a községi szervek eluta
sítják, a határozat kézbesítésétől számított harminc 
napon belül közigazgatási pert indíthat a szabadkai 
felsőbíróságnál.

JÚ L IA , FEKETIC S : -  „Szüleim  halála 
után, életfogytiglan i szerződés alapján 
szereztem meg egy lakóházon fennálló 
tulajdonjogot. A  házat eladtam  és helyette 
vidéken másikat vettem. Mennyi forgalm i 
adót kell fizetn i?”

A törvény szerint, ha a polgár családi lakóházat 
vagy lakást ad ei, és az ezáltal szerzett eszközök
ből, az eladástól számított két éven belül családi 
házat vagy lakást vesz és nincs tulajdonában má
sik családi ház, illetve lakás, esetleg családi és 
személyes okok miatt lakóhelyet változtat, mente
sül az ingatlan forgalmi adó fizetése alól. A fentiek 
alapján megállapítható, hogy a szülők halála után 
szerzett ház eladásától számított két éven belül -  
mint más lakással és házzal nem rendelkező sze
mély -  vette meg a vidéki házat, Így nem köteles 
ingatlanforgalmi adót vizetni.

TÜ R E LM E T LE N  O LVASÓ , S Z A B A D 
K A : -  „Férjem  egy házat örökölt szüleitől, 
állítása szerint halála esetén a házat csak 
gyermeki örökölhetik. íg y  van-e ez?1'

Függetlenül attól, hogy közös vagy férje előző 
házasságából származó gyermekekről van-e szó, 
az örökhagyó halála utáni örökséget a túlélő gyer
mekei és a köteles részre is jogosult házastársa 
örökli. Ha a gyerekek férje előző házasságában 
születtek, és ön az örökségfelosztásával szerze^ 
örökölt résznél nagyobb vagyonnal rendelkezik, 
gyermekek az örökségből kétszer nagyobb rés 
re jogosultak, mint a túlélő házastárs.

Dr. KORHECZ Tamás
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Az év harmincnyolcadik hete

P ita csúfondárosan énekli és 
Tibiké utánozza. Pedig . ha 
tudnák, milyen nagy hasz

nát vesszük mi ennek a „kispadnak" 
a szomszéd Maricával, nem csúfo- 
lódnának. Mert kiülünk mi bizony er
re a padra, de nem pletykázni, ha
nem zöldbabot pucolni* őszibarac
kot hámozni, szilvát magozni... ké
zimunkázni -  vagy éppen kávézni.

Maricáék és a mi ajtónk között ott 
állt az a széles, kihasználatlan fal. 
És valahányszor a meleg kikergetett 
bennünket a lakásból a balkonra, any- 
nyiszor cipelhettük magunkkal az 
ülőalkalmatosságot. Míg aztán Bálint

Kiültek a vénasszonyok a
Fél kenyér a kukában
Már éppen borítottam volna bele a 

szemetesvödröm tartalmát az udva
runkban álló „konténerbe”, amikor 
észrevettem.

A megdöbbenés nagyon enyhe ki
fejezés arra, amit abban a pillanat-

-  Látod, ilyesmi az én Zlatkómnak 
eszébe se jutna -  mondta kis irigy
séggel a hangjában fiatal kis szom
szédnőni.

Bálint csak mosolygott Marica 
domborodó hasára pislogva.

-  Ha majd neki is lesz egy ilyen 
segítsége, mint az én Tibikém, majd 
ő is megcsinál mindent a ház körül.

Tibiké buzgón bólogatott és a ka
lapáccsal azt próbálgatta „elég erős- 
e” a pad.

Anyaga jó minőségű puhafadesz
ka és léc. Az ülőfelület (A) egycolos,
230 cm hosszú, 50 cm széles desz
ka. A lábak ugyanebből az anyagból.
45 cm magasak.

Az alulsó övléc 234 cm hosszú, 10 
cm magas és 2 cm vastag“(D) a vé
gein lekerekítve. A felső hátsó sze
gélyléc ugyanilyen (C), de csak fele 
akkora.

Az oldalsó peremlécek kemény
fából készültek (F). Magasságuk 3 
cm, vastagságuk 1,5 cm, hosszuk
53,5 cm, illetve 233 cm (E).

Bálint az egyes elemeket kivágás 
után gondosan simára csiszolta, a 
lécek éleit lekerekítette.

A lábakat az ülőlapra négy-négy 
facsavarral erősíti fel. Az alulsó öv- 
lécet lábanként két, a felsőt egy-egy 
facsavarral kell felerősíteni. A fa
csavarok helyét előre kell kifúrni.

A lábak összetartó övlécet tiplikkel 
erősítjük a falhoz. A peremléceket 
20 cm-enként facsavarokkal az ülő
lapra erősítjük, 1 cm-re az ülőlap fe
lett.

S hogy a pad még kényelmesebb 
legyen, Bálint még vékony szivacs- / 
ból ülőpárnát és háttámlát is terve
zett hozzá.

A háttámla-párnákat tartó rúd két 
méter hosszú, átmérője pedig 4 cm. 
Falba helyezett műanyag tiplikbe 
csavarozható tartóhorgokkal akaszt- 

J juk fel, az aljától 80-90 cm-re.
'  A párnázatot ujjnyi vastagságú 
_ műszivacsból vágtuk ki és mind- 
O egyikre mosható anyagból készült 

huzatot is varrtunk Marica „kinőtt” 
ruhájából.

Lehetséges?
Falun élő idős nagynóném jutott 

eszembe, aki ha véletlenül leejtett 
egy darab kenyeret, úgy kapott utá
na, mintha halálos bűnt követett vol
na el vele, és ajkához emelve meg
csókolta. Igen, megcsókolta! A sokat 
éhezett ősöktől megmaradt babonás 
félelemből-e, vagy az életet, a létet 
biztosító és keserves verejtékező 
munkával megtermelt kenyér iránti 
mélyről fakadó tiszteletből -  nem tu
dom. De, hogy az ő házukban egyet
len morzsa kenyér se mehetett po
csékba -  az igaz! Ha már emberi 
táplálékra nem volt jó, bekerült a 
moslékba. , ,

Hogy városon kinek van szüksége 
moslékra? Vagy eldobált kenyérre? 
Nem tudom. De, hogy valakiknek 
mégis szükségük van rá, azt a leg
jobban azok a szemeteskannákban 
turkáló bácsikák és nénikék bizonyít
hatják a legjobban, akiket oly gyak
ran láthatunk.

Ha kidobnivaló kenyerünk van -  
akkor legalább gondoljunk ezekre a 
szegényekre és könnyítsék meg a 
dolgukat. Ne a szemét közé hajít
suk, hanem helyezzük el mellette, 
esetleg papírba becsomagolva...

Az én családomban a kenyérnek 
nagy a becsülete. Amint meghoz
zuk az üzletből és kihűl -  mert gyak
ran futunk rá forró kenyérre, amit 
azonnal fogyasztani nem is egész
séges -  asztalkendőbe csavarom és 
egy nejlonzacskóba teszem, hogy 
friss maradjon. Van, aki nem teszi 
zacskóba, csak szalvétába csavarja, 
mert úgy nem puhul meg a héja és 
ropogós marad.

Arra is ügyelni kell, hogy a kenyér 
vágási felülete sima, egyenes legyen 
mert akkor lapjára fektethetjük a ke
nyeret, amivel szintén megvédhetjük
a kiszáradástól.

Ha már annyira szikkadt a kenyér, 
hogy nem szívesen fogyasztjuk -  
bundáskenyeret sütök belőle. Vagy 
reggelihez-vacsorához megpirítom.

Az egészen száraz kenyeret préz- 
linek ledarálom.

A szeméttartóról is lenne 
egy-két szavam

Némelyik olyan förtelmesen bűz
lik, különösen a nagyobb háztöm
bök körül, hogy az ember ugyancsak 
megszaporázza a lépteit, ha arra 
visz el útja.

Pedig nem igaz, hogy a szemét- 
tárolókat nem lehet tisztán tartani.

Ehhez persze nem elég egy-két 
ember belátása. Meg kell beszélni 
ezt a többi lakóval.

Erről azt hiszem, nem kell senkit 
külön meggyőznöm, hogy a lakás
ban lévő szemetesvödröt naponta ki 
kell üríteni. Különösen a nyári hóna
pokban, amikor a meleg hatására 
bomlásnak indul a sokféle hulladék, 
főleg gyümölcs, a baktériumok el
szaporodnak benne és a vödörből 
kellemetlen szag árad.

Ha azonban a szemetesedényt 
belülről nejlonpapírral kibéleljük 
(minden háztartásban akad fülét 
vesztett vagy sérült nejlonzacskó), 
az étel- és gyümölcsmaradékokat 
nem közvetlenül a tányérról öntjük 
bele, hanem újságpapírba csavarjuk 
-, a rothadási folyamat sokkal ké
sőbben indul meg. Ha aztán a közös 
kukába, vagy tárolóba ilyen zacskók 
meg papírcsomagok kerülnek, mind
járt megszűnik a bűz. S meg lesz az 
a jó érzésünk, hogy a már úgyis 
eléggé szennyezett levegőt nem 
szennyezzük tovább.

A kispadon ültünk 
és beszélgettünk

Marica afelől érdeklődött, hogy mi
lyen kismamaruhákat hordtam ter
hességem idején.

-  Igaz, hogy a mai divat megköny- 
nyíti a kismamák dolgát, hisz a ké
nyelmes, lezser ruhák bármelyikére 
rá lehet fogni, hogy kismamaruha. 
De később, ősszel meg télen hogy 
lesz?

Divatlapokat lapozgattunk aztan 
bementünk hozzájuk és o fe

negyedes kabát, ezt késő őszig 
hatom, igaz, nem va lam i dn/atos^de
szoknyával vagy ru h a «1*  *
Csak azt sajnálom, hogy a naorag 
rót?e keíí mondanom, pedig az a leg- 
kprivesebb viseletem.

-M ért kellene lemondanod róla? 
Hacsak nem farmernadragra gon
dolsz -  tettem hozzá nevetve. -  Ál
lapotos nők is hordhatnak, sót hor- 
/-jónak is nadrágot.

-N a  ne viccelj! Hogy festenék

^Válasz helyett kihoztam neki most 
már „örök nyugalomra” a szekrény 
mélyére süllyesztett nadrágomat.

-  Én ezzel hordtam ki mind a hár
mat. Szegény már nagyon megvi
selt, különben felajánlanám. De le- 
veheted róla a mintát.

Marica nagyon megörült neki.
-  És milyen egyszerű -  nézegette 

a nadrágot, amelyet elöl bővebbre 
szabtam annak idején, és gumiövet 
fűztem bele. Ezzel aztán tetszés 
szerint szabályozhattam a bőségét.
A gumiövön bizonyos távolságra 
egymástól gomblyukak vannak (el
vétve lehet ilyet kapni az üzletek
ben) s ezt hátul egy gombbal össze
gomboljuk.

-  Erre a mintára szoknyát is lehet 
csinálni -  lelkendezett Marica. -  Hol
nap megveszem az anyagot...

-  ... s én majd segítek kiszabni, 
megvarrni.

Ott takarékoskodunk, 
ahol tudunk

Milyen szerencse, hogy az úgyne
vezett „népi kenyér" nemcsak ol
csóbb, de a legjobb, legegészsége
sebb is. El is hangzott erre a témá
ra a tévében egy megjegyzés, ami
kor megdrágult a hús, hogy sajnos a 
„népi húst” még nem találták fel. Pe
dig, de téved az illető. Mert a csir
kenyakból, -szárnyból, a sertés- és 
marhacsontból, s főleg a csülökből -  
ez mind lényegesen olcsóbb, mint a 
hús -  kitűnő ebédeket lehet főzni.

Például milyen finom étel a csü
lökpaprikás!

A csülköket megmossuk, ketté
vagy négy részre vágjuk (de arra 
vigyázzunk, hogy csontszilánk ne 
kerüljön az ételbe). Egy nagyobb 
fej vöröshagymát apróra vágunk 
és kevés zsírban vagy olajban, 
megdinszteljük. Beletesszük a 
csülköt, megszórjuk pirospapri
kával és felöntjük. Megsózzuk és 
beleteszünk még egy zöldpaprikát 
és egy közepes nagyságú paradi
csomot. Fedő alatt puhára főzzük. 
Amikor már egészen megpuhult, 
és van hozzá időnk meg türel
münk, kicsontozhatjuk és krump
lit főzünk bele. Tarhonyagarnírung- 
gal és valamilyen salátával, ková
szosuborkával vagy nyers para
dicsommal tálaljuk.

És aki nem szereti a csülköt? Az 
egye kenyérrel a krumplit meg a le
vét, mert az íze fenséges és tápláló.

Vagy a sertéscsont, amiről lefejtet
ték a húst, de azért maradt rajta épp 
elég ahhoz, hogy a húslevesből ki
véve, valamilyen mártással jóllakjon 
vele az ember. Csak hát vannak 
olyan finyásak is, akik nem szeretik a 
csontot szopogatni. Azoknak szol az 
alábbi recept:

Húslevesbe a csonton kívül bő
ségesen teszek zöldséget, sárga
répát, néhány rózsa karfiolt, egy 
kalarábét, egy-két nagyobb krump
lit és persze egy fej hagymát. Ami
kor a leves elkészül, leszűröm és 
tésztát főzök bele.

A csontról leszedem a főtt húst, |
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és 3 levesben főtt zöldségféleség
gel együtt (a hagymát kidobom  
belőle) ledarálom. Jól összekeve- _ 
rém, sózom, pici borsot teszek be
le és egy tűzálló edénybe teszem. 
Fél pohárka tejfölt kikeverek né
hány tojással, megsózom és a 
massza tetejére öntöm. Meleg sü
tőben megsütöm.

Nagyon ízletes, és családom 
apraja-nagyja szívesen fogyasztja.

A lányom gyuvecsra 
éhezett

-  De hisz a múlt héten volt. Én töl
tött paprikát akartam főzni.

-  Mért, az talán nem volt a múlt 
héten?

Volt. Az is volt. És nem is csoda. 
Most ezeknek az ételeknek van az 
idénye.

Feldobtunk egy pénzdarabot és 
Dita győzött.

Három fej vöröshagymát ap
róra vagdaltam, és egy főzőkanál- 
nyi zsíron megdinszteltem. Bele
tettem két feketéscsésze rizst és 
tovább dinszteltem. Aztán négy 
szép zöldpaprikát szeletekre vág
tam, 2 nagyobb paradicsomot 
meghámoztam és fél padlizsánt 
kockákra vágtam. Az egészet a 
hagymás rizsre tettem, megkever
tem, megsóztam és fölöntöttem  
annyira, hogy éppen ellepje. A te
tejére kivert, sózott karaj jön. Ha 
egészen fiatal a disznó, akkor 
nyersen, de ha nem, akkor előtte 
egy pici sírral a kuktában meg
párolom és csak aztán borítom be 
vele a gyuvecsot, a szaftjával meg 
nyákon öntöm és az egészet bete
szem a sütőbe.

Ilyenkor persze Dávidkának külön 
ebédet kell készíteni, mert a gyu- 
vecs nem kimondottan kisbabák
nak való étel. Ilyenkor rendszerint 
zöldséglevest főzök, P,cl rántással, 
rizzsel, tejfölösen, amibe egy csirke- 
szárnyat vagy májat is befozok. így 
Dávidkának is fenséges ebedje van, 
de ha nagyon nyúlkál a tányérunk té
lé -  mert észreveszi a kis hamis,

hogy az más színű, mint az övé -  ak
kor abból is teszünk a tányérkájára 
egy kanálnyit.

Nyakunkon az ősz
Nem ártana meleg holmiról gon-' 

doskodni. Eljött a kötés, horgolás 
ideje.

Elővettem fonalas zacskómat és 
terepszemlét tartottam fölötte. Ki is 
van soron, kinek kössek legelőször 
valamit?

Na persze nem kétséges, ki áz. 
Az, aki családunkban a leggyorsab
ban gyarapszik, úgyhogy lassan 
mindent kinő. Valami olyasmit sze
retnék Dávidkának kötni, aminek 
most is, de később is, ha majd hide
gebb lesz, hasznát veheti. Addig la
pozgattam a minták között, míg rá 
nem akadtam arra, amit kerestem: 
egy kis kezeslábasra (de miféle ke
zeslábas az, amelyiknek se keze se 
lába, se ujja se nadrágszára!). Mi an
nak idején „spilhózninak” neveztük, 
móst az áll alatta: overall.

Először kinagyítottam a mintát 
(egy kocka 5x5 cm), kivágtam a fél 
elejét és fél hátát, vagyis a kötésmin
tát. i

Összeválogattam az egyforma mi
nőségű és vastagságú maradék fo
nalat és 3-as számú tűre annyi sze
met szedtem, hogy megkapjam a 12 
cm-t (a kis'nadrágrész alját). Innen 
kezdve szükség szerint szaporítva 
vagy fogyasztva kötök a minta sze
rint, a színeket tetszés szerint vál
togatva. Amikor az eleje vállrészé
hez értem, két-két gomblyukat ké- 
peztem mindkettő végére. Amikor el
készült a háta is, akkor a nyakkivá
gásnál, a karöltőknél és a combján 
felszedtem a szemeket, és patentkö
téssel egy 1/2 cm széles pántot kö
töttem. A végén összevarrtam a há
tát az elejével, s már adhattam is rá 
Dávidkára.

Az ilyen kis ruhadarab nagyon al
kalmas viselet, mert melegben csak 
egy kis bugyit adunk alá, amikor meg 
lehűl az idő, kis trikót húzhatunk ala, 
meg harisnyanadrágot. Csak arra 
kell vigyázni, hogy bébifonalból ké
szüljön, nehogy kidörzsölje a bőrét.

Ugyanezt kiszabhatjuk f r o t t í r b ó l  is. 
90 cm-es anyagból fél méter kell be
lőle. Kiszabjuk az elejét és a hátét, 
géppel összeállítjuk, aztán ferdén 
szabott anyaggal beszegjük a nyak-, 
kar- és combkivágást.

Tibiké önállósodik
Egyedül közlekedik az utcán, s er

re nagyon büszke. No, hogy anyuék 
felé nem nagy a forgalom, csak egy 
helyen kell átmennie az úttesten, s 
ott is jelzőlámpa van.

Amint fölkelt az asztaltól, anyuék- 
hoz akart menni homokozni. Meg
magyaráztam neki, hogy nekem 
előbb aput kell megvárnom, hogy 
ebédet adhassak neki, no meg Dá
vidkának is ebéd után aludnia kell. 
Kétségbe volt esve.

-Akkor én most mit csináljak -  
nézett búsan maga elé, aztán felcsil
lant a szeme: -  Elmegyek egyedül.

-  Csakugyan, anyu, miért ne me
hetne egyedül?! -  állt Dita öccse 
pártjára. -  Ismeri a közlekedési sza
bályokat, eleget magyaráztuk ne
ki...

Azért az: első napokban Dita ész
revétlenül követte. De a gyerek 
olyan kifogástalanul közlekedett, 
mint egy nagy.

Mert a homokozó várja, s benne 
a homokvár, amit nagy igyekezet
tel mindennap újraépít. Aztán 
büszkén megállapítja, hogy nap mint 
nap szebben sikerül.

-  Bizony, a gyakorlat teszi a 
mestert! -  állapítja meg bölcsen 
nagyapja, s mindjárt meg is ma
gyarázza neki, mi ennek a mon-

" dásnak az értelme.

Csak éppen a víz nem akar csor
dogálni az árokban, mert bármeny
nyi vizet hord bele a fiam, a szomjas 
homok mind elnyeli. Végül is édes
apám megsajnálja.

-  Eredj, kérj nagyanyádtól né
hány nejlonzacskót.

Tibiké rohan, futtában megkér
dezi ugyan: „minek?”, de a feleletet 
meg sem várja. Nagyapja szava 
szent neki/

Amikor aztán pár pillanat múlva 
néhány műanyagzacskóval tér visz- 
sza, édesapám letérdel a kis homo
kozó mellé.

-  Majd kiokoskodunk valamit -  
mondja. -  Csinálunk neki medret, s 
akkor próbáljon eltűnni az a víz.

A zacskókat két oldalán fölvág
ják, így jókora nejlondarabokat kap
nak. ,

-  Mi az a medre?
-  A folyó alját, fenekét nevezik 

medernek, ahol a vfz folyik.
<- Itt is fog folyni?
-  De fog ám! Próbáljon ne foly

ni!
Kibélelik a várárok fenekét a 

műanyagdarabokkal; a „parton” a 
széleit kaviccsal, kődarabkákkal 
rögzítik.

-  Na, most jöhet a víz! -  hang
zott el a vezényszó, s a „kisinas" 
rohan a vödörrel a kúthoz.

Nagyapa kis papírcsónakokat is 
hajtogatott és ünnepélyesen vízre 
bocsátották őket. Még egy vitorlás 
csónak is akadt köztük; gyufásdo- 
bozhoz fogpiszkálóval erősített pa-

Apámban egy pedagógus ve
szett el. Olyan nagy türelemmel, 
olyan aprólékosan megmagyaráz 
mindent az unokájának...

-  A vár körül vizesároknak is kell 
lennie -  mondja most.

Vizesárok? -  néz nagyot a fiam. 
-  Akkor hogy mennek be a várba?

-  Hát leeresztik a hidat. A fel- 
vonóhidat.

Tibiké fantáziája kigyulladt. 
Megássa a vár körül az árkot, és 
nagyapja, meg két orsó segítségé
vel elkészül a híd is.

pírvitorlával. S mivel történetesen 
éppen fújdogált egy kis szellő, Tibiké 
boldogsága nem ismert határt.

Tapasztalta és megírta: 
BURKUS Valéria 

Tanácsolja: 
ELMER Anna



P ro szta ta rák
FÉRFIBETEGSÉG. -  „Hatvan

nyolc eves férfi vagyok. Már rég
óta prosztatabetegségben szen
vedek; egyebek között gyakran

? lP .ros? ata9yu,,adás°m  is. Az 
utóbbi dőben sűrűn vannak vi
zelési panaszaim, csípős a vizele
tem, vizeletelakadás is jelentke
zett, néha fájdalmas a vizelésem, 
kellemetlen a közérzetem, időn
ként fáj a hátam. Attól tartok, nem 
csupán ún. férfiklimaxról, hanem 
súlyosabb, rákos megbetegedés
ről van szó nálam.”

A prosztatarák a rosszindulatú da
ganatok olyan formája, amelynek 
prognózisa és terjedésének gyorsa
sága nagymértékben az életkor függ
vénye. Sokkal jobb kimenetelű az 
idősebb korcsoportba tartozó fér
fiaknál, mint a középkorúaknái, pl. az 
ötven évnél fiatalabbak körében. Ez 
utóbbiaknál sokkal rosszabb indulatú, 
hamarabb ad áttéteket, nehezebben 
reagál a gyógyszerekre, s mivel 
rosszindulatú tumor, a beteg végze
tét is jelenti. Az idősebb korosztály
nál kialakuló karcinóma sokáig körül
határolt marad, csak hosszabb idő 
elteltével ad áttéteket a közelében 
levő szervekben (főleg a kereszt
csonti és lágyéki csigolyákban), s 
csak több idő elteltével a távolabbi 
testrészekben (tüdő, máj, bordák 
stb.). Sajnos a panaszok éppen úgy 
kezdődhetnek, mint az említett „férfi
klimaxnál” , a prosztatatúltengésnél 
vagy a düimirigy gyulladásos meg
betegedésénél. Természetesen jobb, 
ha a páciens nem mindjárt a cím-, 
ben szereplő betegségre gondol, 
az orvosnak keií végiggondolnia a le
hetséges eseteket. A vizeletvizsgá
lati eljárásokon túlmenően elenged
hetetlen az urológus vizsgálata, a 
biztos diagnózis felállításához azon
ban a biopszia elvégzése szükséges 
(különleges műszer feljuttatása a 
végbélen keresztül, ahonnan meg
közelítve a.szomszédos dülmirigyet, 
annak állományából mintát vesznek, 
s azt kórszövettani elemzésre kül
dik).

Életkortól függetlenül, ha bárkinél 
olyan vizelési panasz vagy rend
ellenesség lép fel, amely az uroan- 
tiszeptikumok (húgyúti fertőtlenítők) 
használata után sem múlik el, aján- 
•ott az urológiai szakvizsgálat és az 
urológus által irányított kezelés.

Az időben diagnosztizált proszta
tarák nem veszélyezteti a beteg 
életét, szemben a szervezet más he
gein létrejött elsődleges, rosszindu- 
•atú daganatfajtáktól. Ennek oka, 
hogy az esetek túlnyomó többségé
ben igen jól differenciált ráksejt
burjánzásról van szó, aminek kisebb 
mértékű a terjedése, a roncsoló ha
tása. Ezért is reagál jól a gyógy
szerekre, érdekes módon a női hor
monokra. Ezek rendszeres, séma

szerinti szedése révén szinte visz- 
szaszorul a daganat, nem terjed, ha
nem csupán a düimirigy tokján be
lül marad.

Inkább az orvosság szedése okoz 
némi kellemetlenséget a betegnek. 
A női nemi hormonok mellékhatá
sai mutatkozhatnak: hányinger, há
nyás, hasi panaszok, mellduzzadás, 
fejfájás, szédülés stb. Mindezek 
többnyire áthidalhatók, esetleg át
meneti jellegűek és végső soron el
viselhetőbbek, mint a tumor okozta 
súlyosabb jellegű panaszok.

Régebben, és főként akkor, ha 
elhanyagolt, nem idejekorán ész
lelt prosztatarákról volt szó, gyakran 
alkalmazták a herék mindkét oldali 
eltávolítását (és nem prosztataope- 
rációtl), abból a meggondolásból,
hogy megszűnjék a herék által 
termelt férfihormon (tesztoszteron)
prosztatarákot éltető hatása.

Ha ilyen eset adódik, szembe kell 
nézni a tényekkel és vállalni az or
vosok által javasolt lehetőségeket, 
mert mégiscsak az élet meghosszab
bítását jelentő beavatkozásról és ke
zelési módról van szó.

Dr. KABELIK Ibolya

Nőgyógyászati 
válaszok

ICHEN. -  -Levele csak egy 
konkrét adatot tartalmaz, hogy 
két évé 16 naponként 4-5 napig 
vérzik. Ennek hátterében nem 
áll normális petefészek-műkö
dés, mert a menstruációs ciklu
sok akkor normálisak, ha 21-35 
naponként jelentkezik a vérzés 
Úgy gondolom, hogy egyelőre 
iskolaorvosának mondja el pa 
naszait. Egy vérképet kellene 
csinálni, hogy meggyőződjön 
róla, nem okozott-e a gyakori 
vérzés vérszegénységet. Ha igen 
akkor azt kezelni kell. Am ennyi’ 
ben ciklusa hamarosan nem 
rendeződik, mégis nőgyógyász 
hoz kell fordulnia.

BALATON. -  Már az első do 
boz fogamzásgátló tabletta is 
megfelelő védettséget nyújt A 
feszülés érzése talán egy hú 
velygyulladás eredménye. Vizs 
gáltassa mega hüvely váladékát
B SZOMORÚ LÁN Y. -  A
velytabletták nem károsítják a 
hüvely nyálkahártyáját. A  gyógy
szertől nem érezhet fájdalmat 
A  vérsüllyedés eredménye nem 
szól aktív gyulladás mellett. Pa
naszai eredhetnek az endomet
riosis kórképétől, de ennek a 
föltételezésnek a bizonyítása ko 
moly kivizsgálást igényelne Az 
is lehetséges, hogy egyszerűen 
túlbecsüli panaszait és semmi 
komoly betegsége nincs.

Dr. KOVÁCS Ferenc 
nőgyógyász

A
Pázsit a kertben
virágok, cserjék, fák, utak szépsége fokozottabban érvényesül az 
egységes, üde zöld színű pázsitfelületben, amelynek évekig meg 
kell tartania szépségét. Ezt csak rendszeres gondozással, táp

anyagpótlással, a szárazabb időszakban öntözéssel tarthatjuk fenn.
A fűmagok, fűmagkeverékek kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy a 

napos helyet igénylő fajták kellő napfényt kapjanak, az árnyékot ked
velőket pedig ne vessük tűző napra.

A fűmagvetésre legalkalmasabb idő a nyár vége ősz eleje. A szárazabb 
jellegű vidékeken a szeptember elején vetett mag rendszerint elég csapa
dékot kap ahhoz, hogy a kikelt vetésünket egyszeri kaszálással telel
tessük. Az október végén lekaszált fű már nem nő meg 5 cm-nél nagyobbra, 
de gyökérzete szépen kifejlődött és nem fagy ki.

A talajt fel kell ásni, majd 10 napig ülepedni hagyjuk. Ezután kapával 
fellazítjuk 1-2 cm mélyen és gereblyével elegyengetjük. A gereblyézést 
mindig az épülettől, utaktól pihenőktől legtávolabb eső részeken kezdjük 
meg. A földet az épületek és utak felé haladva húzzuk, az így kial'akult 
terepszint biztosítja, hogy a csapadékvíz elfolyjon a mégfelelő irányba. 
Evvel a művelettel hátrafelé haladjunk, hogy a lábnyomokat ife elsimítsuk.

A földet hengereléssel vagy taposólappal tömörítsük,. hogy a fűmag 
jó magágyba kerüljön.

Hengert készíthetünk házilag is, ehhez 80-100 cm-es, 25 cm átmé
rőjű fatörzs szükséges, A fatörzsről a kérget lehántjuk és a dudorokat, 
egyenetlenségeket levágjuk.

Ettől egyszerűbb tömörítőeszköz a taposódeszka. A papucsként lábra 
húzott deszkalapokat talpunkhoz erősítjük és egymás, mellé lépkedve test
súlyunkkal tömörítjük a talajt.

A fűmagból egy négyzetméteres felületre 2-4 dag (dkg) szükséges, lejtős 
területre kicsit több. Kezdetben vessünk ritkábban, ha marad ki magunk- 
még egyszer menjünk végig a területen és a hiányos területekre szórjuk el.

Ha sűrűn vetjük el a magokat kelés után szép, sűrű gyepet kapunk, 
de ez már a második kaszálás után sárgul meg, tövénél rothad, 
mert a sok fű csak szorong a szűk helyen és nem tud bokrosodni.

A marokba fogott fűmagot a talaj fölé hajolva, csuklómozgatással szórjuk 
ki szélmentes időben.

A magokat gereblyével 1,0-1,5 cm mélyre a gereblye fogával be
verjük a talajba.

A fűmagokat kompósztfölddel vagy kerti talajjal 1-1,5 cm vastagon 
betakarjuk.

A vetéstől a kikelésig a talajnak állandóan nedvesnek kell lennie, mert 
ha kiszárad, az a csírázó magvak pusztulását okozhatja. Öntözéskor 
használjunk rózsával felszerelt kannát, vagy gumitömlőt, arra ügyelve, 
hogy a vízsugár szétszóródjon, nehogy a magot kiverje a földből.

Amikor a kikelt pázsitfű kb. 10—12 cm magasra fejlődik, kaszálni, majd
utána a talajt tömöríteni kell és megöntözni.

A szép sűrű pázsit egyik feltétele a gyakori kaszálás, talajtömörítés,, 
rendszeres öntözés és a tápanyagpótlás. A pázsitot nitrogéntartalmú 
tápsóval évente 2-4 alkalommal 4 dag/m szórjuk be.

A tél elmúltával kora tavasszal a pázsitot gereblyézzük át, a kipusztult 
részeket fel kell ásni, majd újból bevetni

A gyomokat rendszeresen távolítsuk el, éles szerszámmal szedjük ki 
ne maradjon vissza kihajtásra alkalmas része.

Agrostis vulgaris 15%
Poa pratensis 20%
Nyirkos talajon:

Lolium perene 30%
Festuca rubra
Agrostis alba 40%

Díszfüvek:
A g ro s t is  tenn is  7%
Festuca  ov ina  8%
Festuca  rubra 7%
Lo lium  perene 60% •'
Poa  p ra ten s is  is %

SINKOVICS Zsuzsanna 
kertészmérnök

F Ü K E V E R É K E K :

Fükeverékek a lka lm as területen:
Lo lium  perene
A g ro s t is  a lba 25%
Poa p ra tensis 25%

Fé lá rnyékos  helyen:
Lo lium  perene 40%
Poa nem ora lis 25%

Poa p ra tensis 20%
Festuca  sp. 15%

Á rnyékos  helyen:
F estu ca  rubra 25%
Festu ca  heterophy la 20%
Poa nem ora lis 20%

1987, szeptember 18,



Kis riporterünk tollából:

Az elsősök 
körében

J , ár javában folyik a tanítás. A füzetek, kóny- 
; vek a diákok kezébe kerültek, s többségűm 
I már szorgalmasan lapozza őket, tanulgatj 

a tanár által feladott gyakorlatokat, feladatoKa . 
idősebbek már a bonyolult matematikai egyen 
két bogozzák, míg a kisebbek csak e tér 
domány alapköveivel ismerkednek. S mi a  helyzet 
az elsősöknél? Ezzel a kérdéssel indultam a sza
badkai Ivó Lola Ribar iskolába, s bekukkantottam 
az l/A osztályba, ahol elbeszélgettem Fábián Ste- 
fániával, egy új kis tanulóval.

-  Idősebb pajtásaim már sokat meséltek nekem 
az iskoláról, így én is kíváncsian vártam szeptem
ber elsejét. Az igaz, hogy első nap nehéz volt meg
válni babáimtól és a nagy macimtól -  mondja bát
ran Stefi -, de most már büszke vagyok arra, hogy 
én is az iskolapadban ülök, akárcsak többi pajtá
som, mert ez az egy hét alatt bizony sok új barát
nőt szereztem magamnak.

-  Az első napon még minden ismeretlen volt szá
motokra. El tudod nekem mesélni, mit csináltatok ; 
ezen a napon?

-  Anyukám kísért el az iskolába, ahol csengetés s> 
után egy kedves tanító néni bevezetett bennünket a íj 
szépen kidíszített tantermünkbe. Az idősebb tanú- I 
lók kis műsort adtak elő a részünkre, majd a tanító | 
néni üdvözölt bennünket. Mi is szavaltunk. Én egy ij 
dalt énekeltem el.

S biztatásomra nekem is elénekelte, majd így | 
folytatta:

-  Nagyon megörültem a kis ajándéknak, amelyet , 
a tanító néni osztott szét. Kaptunk egy ceruzát, egy j 
törlőgumit és a nyakunkba került a sárga kendő, ; 
ami, igaz, egy kicsit melegít, de örömmel hordom. ,

-  Biztos mindannyian kíváncsian vártátok az el- | 
ső órát.

-  Igen, első órán rajzoltunk. Én egy várost rajzol- j 
tam, a tanító néni meg is dicsért. Már matematika- . 
oranK is volt. a  naimazokkal ismerkedtünk meg. S ; 
az első csillagomat a zsebkönyvbe is ebből a tan- : 
tárgyból kaptam.

-  Valóban nagyon ügyes vagy! És ismered-e a 
számokat, betűket?

-  Ó ón a betűk és számok országában már nem 
tévedek el, csak a táncolós betűket kell még meg
tanulnom.

-  Könyveid közül melyik tetszik a legjobban?
-  A matematika -  válaszolta Stefi gyorsan.

-  Miért?
-  Mert sok szép színes kép van benne, s a hal

mazokban érdekes kis figurák.

A vén iskolacsengő már órára hívta a diákokat, 
í v Stefániától elbúcsúztam, ebből azonban mind
ketten megállapítottuk, hogy nem is olyan rossz 
az iskolában, s azt hiszem, hogy azért mindannyian 
büszkék vagyunk arra, hogy elindultunk, s jól hala
dunk azon az úton, amely a tudományok vára felé 
visz bennünket.

SINKOVICS Szuzana,
a szabadkai Ivó Lola Ribar iskola 

nyolcadikos tanulója

Na most megfogtunk! Csak az a nagy kérdés, 
milyen mártást készítsünk a pecsenyéd mellé. 
Boško Boškov, Svetlana Abramović és Miroslav 

Markovié

R e p ü l

Ismeritek, ugye, a játékot: repül a, repül a... nos, 
mi repül? Természetesen az, aminek szárnya van, 
mármint a madár, megszámlálhatatlan sok fajta. 
Van belőlük gyönyörű tollazatú, tarka, mint például 
a paradicsommadár, a páva, a kakadu vagy a kolib
ri, de lehet szürke is, mint a veréb.

Repül továbbá a repülő, a helikopter, az űrhajó, 
hogy a többi repülő szerkentyűről ne is beszéljünk.

Sőt ilyenkor óvoda- vagy sulikezdéskor már a le
vél is repül az ősz eleji langyos széllel a fáról, vi
rágok szirmai is röpködnek, kergetőznek és illatos 
szőnyegként beborítják a kertek, parkok ösvényeit.

Repül a, repül a sok-sok minden, de ne repüljön 
: például egy szép, kedves játék, hiszen az jobb 
sorsra érdemes.

Ebben a me.sében, a Játék címűben, amelyet 
Aleksandra Davidescu írt, románból pedig Florika 
Stefan költőnő fordított, egyetlen repülő volt, egy

különös Varjú, amely, de ha jobban tetszik: aki, var
jú mivoltához híven, bele-belekárogott a történet
be, mert nemcsak őt, de a többieket is sérelem, 
igazságtalanság ért.

De talán azok, akik még nem látták a szabadkai 
Jovica Futár Gyermekszínház évadnyitó bemutató
ját, el tudják képzelni azt az igazi játékot, amelyet 
sok pajtás kipirult arccal, pirosra tapsolt tenyérrel, 
ragyogó szemmel, hangos, őszinte helyesléssel, 
vagy a nemtetszés kinyilvánításával végigizgult?

Micko és Sicko kiengesztelte a Varjút, Miékónak 
hasikájával törődött: csak azon gondolkodott, ho
gyan szerezhetné meg magának Cica húgocskája 
tejadagját is. Meg aztán ott volt Miško egér, Cica 
kedves barátja.

Nem tetszett ez a barátság Mickónak meg Sickó- 
nak, és persze az egérpecsenyére is igen-igen fájt 
a foguk. Tervezgették, mi módon lehetne csapdát 
állítani Miékónak.

A Varjú is haragudott rájuk, mert megsértették az 
önérzetét: rútnak nevezték, kicsúfolták, ezért hát 
inkább Cica és Miško pártjára állott. Még így hár
man sem tudták azonban jobb belátásra bírni a ra
koncátlan kis kandúrokat, így hát Cica a gyerekek 
segítségét kérte.

Meg is kezdődött a repül a... kezdetű játék. Aki 
elvétette, verset mondott vagy énekelt, a többiek 
pedig néhányan bekapcsolódhattak a színpadi 
játékba: kutyus-szerepet kaptak.

Egy ideig folyt az „ádáz" harc közöttük, de végül 
is a jóság, a barátság győzött!

Micko és Sicko kiengesztelte a Vajrút, Miškonak 
pedig fogadalmat tett, hogy soha többé nem töri 
azon a buksiját, mily módon elkészítve szeretné el
fogyasztani ...

Gondoljátok, hogy csak a mesében történik meg 
ilyesmi? Dehogy. Számtalan ilyen barátságra akad 
példa a valóságban is -  lehet, hogy tudtok is, ta
pasztaltátok már. Flogy egy kicsit elgondolkodjatok 
felette, ezzel a kedves, játékos előadásával hozzá
segít benneteket a Jovica Futár Gyermekszínház 
színészgárdája. Svetlana Abramović (Miško), Árok- 
szállási Márta (Cica), Vesna Borocki (Varjú), Boško 
Boškov (Micko) és Miroslav Markovió (Sicko). Ter
mészetesen a többiek is, akik színészi játékukkal, 
gondoskodtak számotokra erről a szép élményről. 

Alkalomadtán gyertek hát játszani!

PROHASKA G. Sára

Muksi-mesék

Önbüntetés
-  Kapok fagyit?
-  Ma már ettél egyet.

-N a tó  meleq van, ma megduplázhatjuk.
Nyújtom felé a pálcás fagylaltot. Muksi elfogadja, de hallgat.

Nam feleitettel el valamit?
A Dénztáros néni is csodálkozik, mert Muksit rendes, illedelmes kisfiúnak ismerte eddig.
-  Olyan nehezedre esett volna megköszönni? -  kérdem tőle útközben szemrehányóan.

-  Igen? És mit gondolsz, nekem nem volt nehéz megkeresni a rávalót?
-  Nem akarom megköszönni.
-Jó, akkor nincs fagyi.
Visszaadja. Megyünk. Tűz a nap. A papírban a fagyi puhul. Amikor hazaérünk, szinte már csöpög.
-  Na itt van, edd meg gyorsan, amig teljesen el nem olvad -  mondom, aztán még hozzáteszem, 

mert hát az ember legyen következetes: -  Kivételesen...
-  Nem ehetem meg -  jelenti ki komolyan.
2- De hát megengedtem...
-  Akkor se ehetem meg.
-  De miért?
-  Mert nem mondtam, hogy köszönöm.
-  Hát mondd!
-  Nem akarom mondani!
_ Hát akkor edd mondás nélkül, csak edd már.
-  De nem ehetem, nem érted?!
A fagylaltot én ettem meg. Pedig nagyon szereti.

BURKUS Valéria
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Tomás Celovskÿ

Ha fölcseperedem
n T| étfőn eldöntöttem, hogy
r - ,  pincér leszek, és tüstént 

U  U hozzáláttam a gyakorlás
hoz. Fogtam egy tálcát, s rárak
tam egy kristálypohár-készletet 
meg három fiaskót. Megbotlottam 
a fekete cicánkban, összetörtem 
tizenkét kirstálypoharat, elgörbí- 
ettem egy tálcát, és bevertem egy 

orrot, a magamét, sikerült viszont 
megmentenem egy ásványvizes 
üveget.

De hát miféle pincér az, akit sa
rokba parancsolnak csak azért, 
mert egy macska keveredett a lába 
alá? Kedden aztán megfontoltam, 
hogy nem leszek pincér. Szegény 
pincérek, ők még csak nem is té
vézhetnek esténként. Inkább a té
vénéző hivatást választom.

Szerdán a mamám kifejtette, 
hogy én amúgy is tévénéző vagyok, 
és nem is kell hozzá iskola. Köszö
nöm szépen. Korábban is elárul
hatta volna. Most aztán miként 
válhatnék azzá, aki már vagyok?

Csütörtökön kereskedő voltam. 
Bementem a boltba s kértem egy- 
pár csokit, hógy majd a mama ki
fizeti őket. A boltosnéni viszoiy 
azt mondta, hogy rögtön kell hoz
nom a pénzt, Eladtam hát apa bo
rotvagépét, s egy hétre való csokit 
vettem. Elárulhatom nektek, hogy 
a kereskedés a legédesebb mester
ség. Sajnos, pénteken reggel véget 
is ért kereskedői pályafutásom, 
mert apa szeretett volna megbo
rotválkozni, s nem volt neki mivel.

Szombaton az akartam lenni, 
ami még senki sem volt. Szeretné

tek-e tudni, miféle dolog az, amit 
a világon még senki sem művelt? 
Véletlenül tudom, de nem vagyok 
olyan süsü, hogy kikotyogjam, s 
aztán valaki elém vágjon. Ha egy
szer fölcseperedem, és tető alá ho
zom a dolgot, mindenki eltátja 
majd a száját.

Vasárnap belefáradtam a tö
mérdek sok hivatásba, és ünnepel
tem. Átmentem a nagymamához, 
akinél a péntek is ünnep.

-  Hát te miben szorgoskodsz? -  
kérdezte a nagymama.

-  Mai hivatásom az unokaság. 
Csintalankodom, és süteménnyel 
fizetnek érte.

CSÁNYI Katalin fordítása

Rejtvények:

1. 
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Vízszintes sorok: 1. Péksü
temény, 2. Fiatalabb fiútest
vére, 3. Nincs megfőve, 4. 
Vissza: Nem mind..., ami 
fénylik, 5. Sínen közlekedik,
6. Testnevelés, 7. Beteggon
dozó, 8. Piszok, kosz.

Függőleges I.: Sok tudást, 
de szórakozást is nyújtó in
tézmény

Beküldte: Szakáll Krisztián, 
Szabadka

□

Vízszintes sorok: 1. Kerti 
szerszám, 2. Leány név, 3. 
Kicsi ellentéte, 4. Kisfiúk já
tékszere, de az autónak is 
van, 5. Több őz.

Függőleges I.: Fejfedő, de 
a pionírok nyakban viselik.

Beküldte: Magyar János, 
Pacsér

Levelesláda
Öltik Mónika. Farkas Marianna. Szóradi Andrea: Múltkori számunkból a 

selyemcimkéket nem a szemfüles kereskedők csenték ki Lapu,nk '
oidalán közölt kis figyelmeztetőben elolvashattátok, hogy „késik az aj . 
Mostani, 37. számunkban azonban, remélem, megtaláljatok, es orom g 
szerezni Eszes Brigitta Elhiszem, hogy nagyon szeretted a tanitonoa 
h°gy örök hálával vagy iránta. Úgy vélem azonban, hogy kdSZ° n; \  „ t  npW. 
hagyon bensőséges hangulatú, vagyis levélben kellett volna efkuiaenea 
(ami még mindig nem kés6), vagy személyesen elmondanod. Hidd ei, sz - 
talan pajtás írhatna hasonlóan kora gyermekkori példaképéről, a tanító 
ről vagy tanító bácsiról, s akkor mindegyiket közölnöm kellene. Be ai a . 
hem tehetem meg,'mert nem olyan jellegű a rovatunk. Ám ha iskolai e 
gyeidből kiragadtál volna egyetlenegyet, egy feledhetetlent, s azon kere 

jellemezted volna tanítónődet is, az már nem lett volna csupán köszono - 
v©l. hanem valami más, élményben, érzelmekben, szereplőkben ga*2 g 
naplórészlet (mondjuk rá) vagy fogalmazás, sajátos jellegű f  ° 'vas'
lányosabb. Ha szeretsz írni, próbálkozz valami ilyesmivel. Dómján Andrea 
alsóként reagáltál „felhívásomra” , aminek nagyon örülök. Viszont el,e9 szuik- 
szavú voltai. Mit szeretnél olvasni a kutyákról? Tudományos tájékoztatót Azt 
9yakran találhatsz a Természet-tudomány-technika című rovatunkban. Me
séket, riportokat, történeteket talán?

Krizsán Mónika és Hajnalka, Illés Gabriella. Tóth Ildikó Molnár Viktor 
Loci Gabriella Visnyei Márta Ada; Nagy Csaba es András Ollik Mónika es 
barnás Varga Róbert, Uj Ervin. Palfi Verona Becse: Horváth Noémi,

Ivénkovir. Melind® Csantavér; Tóth Zsófia. Fehér Zsolt es
Pusztai ? Farkas Marianna. Csúza; Nagy Zoltán ás M*"J*a
Ja n k íJ ir . B 8 a,da Annamária Feketics; Pertics Eleonöra. Felsúhegy 
Szür.a rL  ®®rnadette, Gunaras; Nagy F. Rita Hajdu/árás; Bál nt Edit. 
Uoták Aniv í KlSh®syes: Doh* '  "dlkó Berente Zsuzsanna es Eleonóra^ 
Csaba éS ZoHa" Maior Rozsa. Gazdag Kornélia. Kamzsa. MéKáros
Csaba ée Izabella Kisorosz Kovács Attila és Angéla, Dómján Andrea 
R ó zsain  Bama Lónárd Njegoáevo, Kádár Anita. Csíkós Món'ka Engi 
bán R4kos Melinda Ilonka és Ottó. Péterré«; S lIn k o v l.« K a 
ttan és Krisztina Csaba nisna Palics Jaksa Piroska, Stajló Drágán, 
Pádé; Sztolsltu u  i í ÜL. Ilona Pacsér; Szenn Péter. Ku-
puszina; Vetstajn Júlia Kovaca'Emeae Kiss Dzsenifer és Noémi, Szakáll 
Norbert és Kristf iá n P .* « m o ,P a f o tá s  Igor, Roland és Norbert, Gedo- 
vlcs István, S za m á n  Sebók Attila. Dobó Szabina és István, Fá
bián Gábor és Éva Szabadka Barna Tibor és Csaba, Szenttamás; Szórádi 
Andrea. S S I m  Topolya: Törte,I Csilla. Tó,-
lalu, Bata Andrea Anita és Anikó Viénjevac; Szép Éva és János. Verbica; 
Eszes BrlgIttá^GWW lió ríka  Galsa Ágnes, Balassy Anikó Tokodi 
Karolina, Zenta. B e i^ y e z ^ i nevetek melle a megfeileseket

f  sz*,n  rejtvényeinek megfejtése:
1. Elkezdődött a z ... -  Iskolaév 

Afrikai állat -  Orrszarvú

Könyvjutalmat kap:
Nagy Ssaba, Becse 
Pusztai János, Feketics

Halak. Kiskároly Sara topolyai pajtás rajza



Választási tevékenység a Szocialista Szövetség 
helyi szervezeteiben
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A választási előkészületeket kö
vetően, a nyári szabadságok 
után, szeptember első napjai

ban, a Szocialista Szövetség Községi 
Választmánya Elnökségének minapi 
ülésével hivatalosan is beindult az el
következő hónapok nagy akciója, a tiszt
újítás. Az elnökség elfogadta a helyi szer
vezetekben tartandó választások prog
ramját, határidőnaplóját, valamint köz
ségi szinten aktívát alakított a választási 
tevékenység kísérésével.

Összetett társadalmi-politikai viszo
nyok idején, nehéz gazdasági helyzet
ben kerül sor a mostani választások le
bonyolítására -  ha a korábbi tisztújítások 
alkalmával is használtuk ezt a megfogal
mazást, az most sokszorosan igaz. Ne
héz helyzetben az ország: háromszám
jegyű infláció, veszteséges munkaszer
vezetek, külföldi adósságok, létminimum 
határán az egészségügy és oktatás, 
szinte mindennapos árdrágulások s 
ugyancsak mindennapos munkabe
szüntetések, ráadásul az Agrokomerc- 
botrány, mely többet láttat a helyzetből, 
mint ami kifejezhető lenne pénzben. 
Szabadkán a Szocialista Szövetség 
Községi Választmányának választási 
programja is a helyzet összetettségét 
tükrözi, s az igényt: beszélni kell a dol
gokról. Beszélni kell a tagozati jelölő
gyűléseken, a helyi közösségekben, a 
Szocialista Szövetség helyi szervezetei
nek ülésein -  a helyzetfelmérés és a to
vábblépés igényével. Választ kell adni 
arra a kérdésre, mennyire volt jelen a 
front a munka, az élet, a döntéshozatal 
minden területén; milyen szerepet tölt
hettek be a dolgozók és polgárok annak 
a politikának a kialakításában, érvénye
sítésében, mely életkérdésként érinti 
őket, illetve mely politika megvalósítása 
össztársadalmi érdek. Választ kell adni 
arra a kérdésre, mi az oka annak, hogy a 
társult munka dolgozói még mindig nin

csenek ott a helyi közösségekben, a 
Szocialista Szövetség szervezetének 
munkájában, mórt nem vállalnak na
gyobb szerepet akcióikban. Beszélni kell 
tehát okokról, okozati összefüggésekről, 
a dolgozók helyzetéről. A gazdaság 
helyzetéről a félévi és kilenchavi zár
számadások alapján, a megélhetésről 
és a gazdaságszilárdítási elvek valóra 
váltásáról, beszélni kell a mi vidékünkön 
az élelmiszer-termelés, mezőgazdasági 
szervezetek, földolgozók, magánterme
lők helyzetéről, vetéstervről, betakarí
tásról, árpolitikáról...

A tagozati összejöveteleken, a helyi 
szervezetekben esedékes választógyű
léseken tehát nem lesz elegendő beérni 
azzal, hogy mi mindent sikerült fölépíteni 
és kiépíteni abból a helyi járulékból, me
lyet öt évvel ezelőtt vezettünk be, s mi
lyen lehetőségei vannak egy újabb helyi 
járulék bevezetésének. A mindennapok 
valósága, meg az idei választásoknak 
külön hangsúlyt adó alkotmánymódosí
tás arra kötelezi az aktivistákat, a helyi 
közösségek kommunistáit, hogy a politi
kai-biztonsági helyzetről éppúgy szólja
nak, mint szociálpolitikáról; gazdaság
szilárdítási program valóra váltásáról 
éppúgy, mint a kisipar és a kisüzemi 
gazdaság fejlesztési lehetőségeiről, to
vábbá arról, hogyan valósul meg ilyen 
súlyos anyagi helyzetben mindaz, amit a 
gyermekvédelem terén előirányoztunk. 
Komoly helyzetfelmérés vár rájuk, med 
csak egy valós helyzetfelmérés alapján 
határozhatják meg a további teendőket, 
elkövetkező évekre a feladatokat. Köz
ségünkben egyébként a tagozati vá
lasztógyűléseket (ahol az eddigi mun
káról szóló jelentést és a további felada
tokat is megvitatják) legkésőbb novem
ber 15-éig kell megtartani, a helyi közös
ségekben pedig a Szocialista Szövet
ség helyi szervezetének tisztújító üléseit 
december 15-éig kell megtartani, (o. i.)

A gazdaság
fejlődésének irányai

A KSZ Községi Választmányának egy héttel ezelőtt tartott 
ülése -  már a napirend miatt is -  érdekesnek ígérkezett. A 

_  _  két közvitára az alapszervezetekbe küldött anyag megvi
tatása ugyanis nyilván időszerű kérdéseket is fölvethetett volna. 
Azaz: föl is vetett bizonyos dilemmákat, de azok inkább periféri
kus, mellékes témák voltak. Olyannyira, hogy egyik-másik vá
lasztmányi tag már az egyes törvényes előírások hiányosságait 
feszegette, előlegezve ezáltal az alapszervezetekre tartozó meg
jegyzések egy részét. És eltérve a tárgytól. Ezzel, persze, sem
miképpen sem tett jó  szolgálatot az ügynek.

Hiányolta néhány küldött a textilipar helyét a község fejlesz
tésével kapcsolatos anyagból, a kisipar, illetve kisgazdaság fej
lesztésével kapcsolatban a konkrétumokat (egészen kézzelfogha
tó, mondanánk: mindennapos problémákat feszegetve), és a 
szakszervezet szerepével is foglalkoztak.

A „papír”
Az ülésre elküldött anyagot több felszólaló is egyszerűen csak 

p a p írn a k  nevezte. Nem lekicsinylőén, hanem -  érzésünk szerint -  
inkább becézgetve, amolyan s tílusgyako rla tkén t. Komoly észre
vétel, lényeges megjegyzés az előkészített és sokszorosított 
anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.

Dr. Radoman Boíovic professzor, a Közgazdasági Kar tanára 
arról beszélt, hogy „önmagunkat ismételjük” . Elmondta, hogy 
„mindig újrakezdjük, mert kettő, sőt négy évvel ezelőtt is ugyan
ezekkel a kérdésekkel bajlódtunk, illetve vívódtunk”. Szóvá is 
tette a közismert professzor, hogy miért nem a KSZ KB szervei
nek és testületéinek munkáját elemzik először, miért kezdik az 
ülést mindjárt a község gazdaságának fejlődési irányaival. Véle
ménye: megfordítva logikusabb és ésszerűbb lenne.

Ennek az egyetemi tanárnak több kifogása is volt a káderpoliti
kával kapcsolatban, „a káderek két arcáról" is beszélt, szóvá tette 
azt, hogy időnkét „vízszintes körforgás" tapasztalható.

Figyelmesen és újból elolvasva az anyagot kétségtelen, hogy a 
pártalapszervezetek ülésein esetleg érdemi, tényeket felsorakoz
tató viták is kialakulhatnak, ami azonban mindenképpen jó l jön 
majd. Voltaképpen ez is a cél. Minél több konkrétumra van szük
ség, arra, hogy az alapsejtekben „magukra ismerjenek” a kom
munisták, konkrét helyükre és szerepükre, gondjaikra és problé
máikra térjenek ki. Nemcsak szavakban, hanem tettekben is.

A vita
Vissza kell azonban térnünk dr. Radoman Boíovic felszólalá

sához. Ő a gazdaság érdekeiben külföldre járó „magányos uta
sok” kapcsán fölvetette az ilyen kiutazások célszerűségét, köz
hasznúságát és értelmét. Szólt arról, hogy számos külföldi képvi
selet sovány eredményeket mutatott fel az elmúlt évtizedekben, 
és nincs meggyőződve arról sem, hogy a mostani külföldi utak 
minden esetben indokoltak lennének. Figyelemre méltó az a tény, 
hogy szavait dr. Szórád György, a városfejlesztési tanács elnöke 
próbálta cáfolni, egy kicsit ironikusan, egy kicsit sértődötten. Bc- 
íovié professzor replikája már csak amolyan színfoltja volt ennek 
az ülésnek.

Ahogy Ruía Berko, a Községi Szakszervezeti Tanács elnökének 
felszólalása is tulajdonképpen csak az állapotok következm é
n y e it tárta fel. Vele nem vitatkozott senki, amikor elmondta, 
hogy van egy bizonyos „é rd e kkü szö b ” ; a megvalósított személyi 
jövedelmek alakulása ugyanis olyan, hogy bizonyos összegen túl 
a dolgozók leállnak, mert szociális jutalékaikat vonnák meg ma
guktól, ha többet és jobban dolgoznának, illetve keresnének. Nem 
derült ki egyértelműen, hogy mekkora sikernek számít az, ha a 
tartományi átlagban jegyzett 35. helyről feljutunk a 18-ra -  az át
lagos személyi jövedelmek tekintetében. Nem egyértelmű ugyan
is, hogy szabadka i s ik e rrő l van-e szó, vagy mások lemaradása is 
közrejátszott az adatok ilyen alakulásában.

Szóba került az is, hogy miért olyan drága Szabadka község te
rületén a kenyér, amikor az ország más részein olcsóbb, de az 
kétségbevonhatatlan, hogy a KSZ alapszervezeteiben komoly, 
alapos helyzetelemzésre nyújt lehetőséget a közvitára bocsátott 
anyag, illetve p a p ír  -  ahogy több felszólaló is nevezte.

A cél ugyanis, hogy sokan magukra ismerhetnek (magunkra is
merhetünk), megvalósíthatónak látszik. És ez volt a KSZ Községi 
Választmányának szándéka is, (németh)

1987, szeptember 18.
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Olcsóbb áru 
részletre

zekben a napokban sok embert látni, 
amint kerékpárra, kis kézi kocsira pa
kolt zsákokat, ládákat cipel. Ebből egy

értelműen kitűnik: nemcsak a piaci bevásár
lás lett intenzívebb, hanem a szabadkai mun
kaszervezetek is megkezdték a télirevaló ki
osztását. Már évek óta így szervezi meg a leg
több munkaszervezet dolgozóinak ellátását 
paradicsommal, paprikával, hagymával...

A Peáöara Nagykereskedelmi Tmasz-ának 
raktárában bonyolódik le a télirevaló szétosz
tása, innen szállítják el a nagyobb mennyiséget 
rendelt munkaszervezetekbe és itt veheti fel 
mindenki személyesen az árut, ha úgy szól 
a megállapodás. A központi raktár beszerzői 
Rajkó Vrbíca és Milenko Ljubinkovió elmond
ták, hogy amíg a műit évben a szabadkaiak 
összesen 127 vagon különféle télirevalót vásá
roltak a Peáöara segítségével, az idén az elő
zetes megrendelések 150 vagonra szólnak. 
Tavaly 134 munkaszervezet dolgozói kapták 
innen az árut, az idén a község munkaszer
vezeteinek kétharmada vásárol itt, vagyis több 
mint 40000 dolgozó (a foglalkoztattak száma 
a községben összesen 60000 ember). A leg
nagyobb érdeklődés ezúttal, 1987-ben is a bur
gonya iránt nyilvánult meg, összesen 1300 ton
nát rendeltek belőle a dolgozók, de igényt tar
tanak 100 tonna vöröshagymára, 90 tonna pap
rikára, 60 tonna befőzni való paradicsomra, 50 
tonna szárazbabra és 30 tonna téli almára is.

A minőségi árut a Kanizsai Mezőgazdasági- 
Ipari Kombinátból, a szabadkai Agrokombinát 
Konyhakerti Vetemények Tmasz-ából, a Bajmo- 
ki Ravnicából és a Peáöara több tmasz-ából 
szerzik be a vevőknek.

Az árakkal kapcsolatban a központi raktár 
illetékesei elmondták, hogy a babot 800 diná
rért, a paprikát 300-ért, a paradicsomot 160-ért 
árusítják, de a többi áru sem lesz drága. Annyi 
bizonyos, hogy a télirevaló náluk mindig ol
csóbb 20-25 százalékkal a szabadkai piaci 
áraknál. Ezenkívül könnyítés céljából a dolgo
zók decemberig fizethetik ki az árut, vagyis há
rom részletben.

Az új zöldségpiacon lévő raktár dolgozói min
dennap 12 és 18 óra között osztják azoknak az 
árut, akik személyesen veszik fel (12 és 14 óra 
között a nyugdíjasokat várják), szombaton pe
dig 7-től 13-ig dolgoznak.

(szht)

A VIII. vajdasági rohambrigád megalakulásának 
43. évfordulójára

Harcosok és katonák egy sorban
Drago Romic egységében a katonák és fölötte- 

seikbuszkék arra, hogy ápolhatják a VIII. vaj
as gi ro ambrigád fényes forradalmi hagyo

m á n y a i e m r é g  ennek kapcsán ünnepséget 
tartottak a 16-os gyalogos hadosztály kaszár-
ny ja an, ahol egy sorfalban állhatták a valami
kori brigád még élő harcosai _ akik e találko_

zon feleleveníthették emlékeiket -, s követőik, 
a ■ ^yyüttesen ünnepelték meg a VIII.
vaj as gi rohambrigád megalakulásának 43 .

ad6zva ezáltal a dicső múlt emlé- 
, e™<!, ' 4- szePtember 12-én a Fruska gorai
a u tan a akult meg s innen igen hosszú utat 

tett meg, egészen az osztrák határig eljutott. 
x/lr<a ü a arcos°k visszatérhettek szülőföldjükre, 

aj as gba, a harcok során sokan hősi halált 
haltak.

. ünnepségen a harcosokon, katonákon és 
tS* 'U**eH vü^Íe êrt voltak Szabadka polgárai 

is, e ve a társadalmi-politikai szervezetek 
epi tse ői is, valamint a község fiataljai. A bri- 
 ̂ - u 1̂ 1 °^°9fyának köszöntése után az össze- 

®yu e ne Orago Romié elöljáró mondott be- 
sze et, visszaemlékezve a rohambrigád dicső 

arci útjára. Ezt követően összefoglalta, hogy 
egysege milyen eredményeket ért el a munká- 
an, a forradalmi hagyományok ápolásában.

A társadalmi-politikai szervezetek nevében a 
jelenlévőket Palencsár József, Szabadka község 
elnöke köszöntötte. Üdvözlő beszédében hang
súlyozta, hogy a háború utáni időkben hadse
regünk tagjai jelentős mértékben hozzájárultak 
az ország újjáépítéséhez. Fiatalok ezreit képez
ték ki különféle feladatok elvégzésére, s tudásuk 
— akár autóvezetőkről, akár telefonkezelőkről, 
akár távírdászokról legyen szó -  nagy kincset 
jelent társadalmunknak, gazdaságunknak.

Ezen az ünnepségen számos elismerést is ki
osztottak. Példás munkájukért hét katonát ju 
talmaztak a Kiváló Katona jelvényével. Több 
katonát és elöljárót pedig dicséretben része
sítettek és megjutalmaztak. A forradalmi ha
gyományok ápolását kísérő bizottság ugyancsak 
hét katonát karórával jutalmazott, emlékül az 
egységben töltött szolgálataikért. M ilá n  Petro- 
vié  katona olvasta fel azt az üdvözlő táviratot, 
amelyet a JSZSZK Elnökségének, valamint a 
JKSZ Központi Bizottságának küldtek el erről 
az ünnepségről. Ezt követte a katonák díszfel
vonulása és indulói, amelyet a jelenlévő harco
sok lelkes tapssal fogadtak. Az ünnepséget al
kalmi művelődési és szórakoztató műsorral 
zárták.

Jovan MIRCSESZKI

Pályázathelyesbítés
a követk ^ő vámunkban megjelent pályázat rossz fogalmazásban jelent meg. A helyes szöveg 

A Szabadkái községi társadalmi tevékenységek titkársága nyilvános

P Á LY Á ZA TO T ÍR KI

~ egy e9észségügyi felügyelő felvételére, meghatározatlan időre

A törvényben meghatározott általános feltételek mellett a jelöltnek a következő külön feltételek
nek is eleget kell tennie:

a preventív gyógykezelés szakorvosa,
-  szakvizsgával rendelkező általános orvos,
-szakvizsgával rendelkező főiskolai végzettségű, egészségügyi technikus, közegészségügyi 

(szanitárius) irányzat,
-  a környezetnyelv felsőfokú ismerete.

A Pályázat a megjelenéstől számított 15 napig érvényes.
A késve érkezett és hiányos kérvényeket nem veszik figyelembe.
A rövid életrajzról, az iskolai végzettségről es a munkatapasztalatról szóló bizonylattal ellátott 

kérvényeket a következő címre kell eijuttatnr 
Társadalmi tevékenységek  szabadkai községi titkársága, 24000 Szabadka, Lazar Neöié 

tér 1.
A jelöltek mellékeljenek a kérvényhez egy bizonylatot arról hogy nem folyik ellenük bűnvádi

eljárás.
A kérvényeket 1987. október 12-én reggel 7 órakor fogiák elbírálni a szabadkai községi kül

dött-testület 5-ös számú termében.
Orvosi bizonylatot a jelöltnek csak a felvétel után kell hoznia
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A z  őszi első összejövetel

Jelentős kérdések
napirenden

Szabadkai Községi Küldött-testület 
közgyűlése október 1-jén összejövetelt 

— tart. A nyári szünet utáni első ülésén 
igen jelentős kérdések szerepelnek napirenden, 
így például az a javaslat, amely az 1987 és 1993 
között elkészülő kommunális létesítmények:, kü
lönféle vezetékek megépítését irányozza elő. De 
tájékoztatják majd mind a három tanács tagjait 
arról, hogy a község mennyi elektromos er\er9l 
használt el az év első felében. Szintén tudom s 
szereznek a küldöttek a hőtelep bővítési mun 
latairól, arról a programról, amely a sz 
erdőség regionális parkká való áta a asa.ro 
szól, továbbá arról, hogy milyen 9°nd° * “ f % f  
tok a szabadkai sport- és rekreációs létesítmé
nyek állapotát illetően.

Több önigazgatási megegyezes megkötéséről 
döntenek majd ezen az összejövetelen a küldöt
tek így például tartományi szintű megegyezés
ről a foglalkoztatás kérdéseiben, a Történelmi 
Levéltár adaptálásáról és felszereléséről, kü
lönféle községi illetékek meghozataláról, vala-> 
mint néhány városi és város peremi helyi kö
zösség városrendezési tervéről stb.

A napirenden szereplő kérdések közül bizo
nyára nagy érdeklődést Vált ki az Októberi díjak 
odaítélése. A rangos társadalmi elismerésre ja
vasolt munkaszervezetek, társadalmi szerveze
tek és személyek a következők: a gazdaság terü
letéről a Sever Metalija társultmunka-alapszer- 
vezete, a céltermelésben elért eredményeiért, a 
termelékenység növeléséért és a gazdaságos ter
melésért. A társadalmi tevékenységek területé
ről a bajmoki Vük Karadzic Általános Iskola, 200 
éves fennállása alkalmából és a nevelési-oktatá
si munkában elért jelentős eredményeiért. A 
társadalmi-politikai és társadalmi tevékeny
ségek területéről a Szabadkai Tamburazenekar, a 
tamburamuzsika ápolásáért, a minőségi 
munkáért, valamint Jugoszlávia-szerte elért si
kereiért.

Az egyének közül a következők szerepelnek a 
javaslatban: Bogdán Bokán, a Partizáni
Kerékpárgyár gépészmérnöke, Béla Budanovic 
tavankúti magántermelő, Szekeres Magdolna, a 
Március 8-a Harisnyagyár magasszakképzettsé- 
aü kötőnője, Ubori András közgazdász, az 
Aqrokombinát dolgozója, Milán Dubajic tör
ténész, a Történelmi Levéltár igazgatója, Iván
Jandric keremikus. . . ..

A szkupstina küldöttei október 1-je.i összejö
vetelükön döntenekSzabadka Felszabadulási 
díjainak odaítéléséről.

(szht)

Megemlékezés
Egy éve immár, 

hogy barátunk, mun
katársunk, Podolszki 
József nincs közöt
tünk. Halálának 
évfordulóján a 7 Nap 
újságírói és a Kani
zsai Irótábor részve
vő i elhelyezték feke- 
ticsi sírján a megem
lékezés és kegyelet 
virágait.

Asszonykezek dicsérete

A bajai és a Baja környéki búnyevác népi dí
szítőművészet változatosságát, annak fej-

  _  lődését láthatjuk azon a kiállításon, amely
múlt csütörtökön nyílt meg a Városi Múzeum Kép
tárában, s amelynek anyaga a bajai Türr István 
Múzeum anyagából való. A rendezvényt szerb- 
horvát nyelven Milka Mikuáka magiszter, magyarul 
pedig Boros György, a művelődési önigazgatási

A Létünk
május-augusztusi kettős számának bevezető írásában Dušan POPOVIĆ azt fejtegeti, hogy 
szocialista önigazgatású közösségünkben az alkományjogi normák megváltoztatása eredmé
nyesebbé teheti forradalmunk fejlődését. Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy ezek a kö
zel- és távoli jövőnkkel kapcsolatos kérdések eszmei-politikai szempontból rendkívül fonto
sak a Jugoszláv Kommunista Szövetség számára. REHÁK László azt vizsgálja, mik a kuta
tási módszerek elvi kérdései a szociológiában. JUNG Károly beszámol arról a horvát hős
énekről, amely Szigetvár elestéről szól, s amelyet nemrég fedeztek fel. Ibrahim BAKIC a na
cionalizmus szociálanatómiájáról értekezik. KLEIN Rudolf -  számos rajz és fénykép 
segítségével -  a szabadkai zsinagóga építészeti jellegzetességeit veszi számba. Bela DURÁN
CI betekintést nyújt Bosznia-Hercegovina csaknem egy évszázados építészetébe. Miloš NI- 
KOLIĆ tanulmányában a hatvanas évek diákmozgalmáról és az újbaloldal elméletellenes- 
séeéről ír. Az irodalombarátok megkülönböztetett érdeklődésére tarthat számot az az interjú, 
amelyet VÉKÁS János készített dr. Szeli István akadémikussal. A  Dokumentum rovatban 
árról olvashatunk, hogyan nyilvánul meg a nyelvi egyenjogúság Vajdaságban A Könyv
szemlében HÓDI Éva Szeli István: Az erózió ellen, BÁLINT István Gyurkó László: 1956, SZE
NES György Éva Berkovié: Szociális egyenlőtlenségek Jugoszláviában, SEBESTYÉN Imre 
Bozóki Antal: Az elnemkötelezettség Belgrádtól Harareig és SEBŐK Zoltán Emil M. Sioran: 
Istorija i utopija című könyvéről ír.

érdekközösség közgyűlésének elnöke nyitotta meg 
szép számú érdeklődő jelenlétében. A szívélyes fo
gadtatásért Kőhegyi Mihály, a bajai intézmény igaz
gatója mondott köszönetét.

Az asszonykezek dicsérete ez a kiállítás, mert a 
szőttesek, hímzések a hagyományos kultúra em
lékeit őrzik. Rendezője, Szojka Emese etnológus 
a múlt századból és századunkból fennmaradt 
ruhákkal az utóbbi száz év női viseletének 
változását mutatta be. A hagyományos öltözködés
ben beállt változásokat a századunk különböző 
időszakában készült fényképekkel próbálta 
érzékeltetni.

A bunyevác textil a népi díszítő művészet válto
zatosságát példázza. A leheletvékony hímzett 
vászoningek, a fémszállal kivarrt főkötők, a gyap
júból készült szőttes kötények (pregaőák), szőnye
gek (éilimek), ágyterítők bemutatják azt, hogyan 
vált egyre színesebbé, de ugyanakkor azt is, hogy 
tarkasága mellett is megőrizte színharmóniáját. Az 
eligazító szövegek rámutatnak a bunyevác szőtte
sek és hímzések balkáni kapcsolatára és felhívják 
a figyelmet azokra a jellegzetes motívumokra, ame
lyek itt, az Alföldön váltak e díszítőművészet saját' 
jává.

Jó lenne, ha múzeumunk minél töbtí ilyen 
kiállítást rendezne, hogy megismerkedjünk az itt és 
tágabb környezetünkben élő népek gazdag művé
szetével.
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Hát ilyen is van!
tört,ér,

L\\ ka, a .
U  U résztí

történet színhelye Szabad
ka, a sugárút és az első ke
resztutca. a Milos Obilié 

sarka, még pontosabban az első
ként kiépített kilencemeletes to
ronyház előtti útkereszteződés Idő
pont: Vasárnap, szeptember 13-a 
délelőtt kb. tizenegy óra 

A váratlan, „hívatlan” szemta
nú kerékpárral haladt a sétaerdő 
leié Lassan, tempósan, mivel elöl 
masfeleves kisgyermekét vitte. 
Észrevette, hogy oldalról, az első 
keresztutcánál egy piros személy- 

^ al 1^7-es, rendszám
táblájának számát megjegyezte 
ugyan, de nem akarja elárulni) 
akar átvágni. A vezető fel is mérte 
a távolságot, s mivel meggyőző
dése szerint még időben átvágha
tott a kerékpáros előtt, felvette a 
Sebességet az áthajtáshoz. De... 
Ebben a pillanatban a kerékpárost 
e9y kismotoros előzte (akit már a 
személygépkocsi vezetője időben 
nem láthátott) aki, elsőbbségi jo 
gával élve haladt, és... És megtör
tént a baleset. Belerohant a piros 
autóba. A fékezés már hasztalan
nak bizonyult. A kismotoros tulaj
donosa átrepült az autón, leesett, s 
a szemtanú szerint két-három per
éig mozdulatlanul feküdt. Eköz
ben a piros autó vzetője leparkolt, 
kiszállt, s falfehéren a sérülthöz 
ment. Megpróbálta feltámogatni a 
karján vérző, szédelgő áldozatot. 
Közben egy fehér Golf tűnt fel. El 
’s haladt mellettük, visszajött, ki
szállt a tulajdonos, s a sérült

egyén segítségére sietett. Meg
próbálta rábeszélni, szálljon be az 
autójába, elviszi a kórházba. Mon
dom, rábeszélni, mert közben a p i
ros személygépkocsi tulajdonosa 
is magyarázkodott, hagyja őket 
nyugton, majd ők elintézik maguk 
között az ügyet. A golfos kissé 
bosszúsan („hülye vagy, apám, de 
ez nem az én dolgom” alapon) ott
hagyta őket. Mivel a piros gépko
csi tulajdonosa -  vagy vezetője, a 
közelben lakott, a saroktól nem 
messze, lakására vitte a sérültet, 
majd az udvarába tolta a motorke
rékpárt. Más szemtanúi is lehettek 
a történteknek toronyházakról 
lévén szó -, mert alig néhány perc
re megérkezett d mentőautó is. Az 
orvos be is ment az udvarba, majd 
bosszúsan ki is jött. A sérült a kar
ját mutogatta neki, mondván, 
nincs semmi komolyabb baja, de 
az indulni készülő mehtőkocsi or
vosa már nem akart szóba állni ve
le. Megvoltugyanis a szakmai és 
emberi jó szándék benne, Khogy se
gítséget nyújtson, ám ha nem, hát 
nem. Mire a sugárúton végigszá- 
guldott a közlekedési rendőrség 
kék-fehér kocsija, már hűlt helye 
volt mindenkinek. Hiába cirkál
tak, nem találtak semmit.

A szemtanú elmélkedése, meg
rökönyödése. Hogy megijedt a pi
ros gépkocsi vezetője, ahhoz nem 
fér kétség. De hogyan lehetett 
mégis akkora bátorsága, hoqu sa
ját kezébe veszi az ügyet? A sérült
nek lehettek nem látható sérü
lései is. Vajon mivel vehette rá, 
hogyan győzhette meg a piros autó 
tulajdonosa hogy lemondjon jó
gáiról? S lehetséges ilyen viselke
dési módra felmentő magyaráza- 
t0\\ H°lnap, holnapután
más lehet az áldozat.

(k.o.)

APR Ó H IR D ETÉSEK
Zenekedvelők, figyelem! Kitűnő minőségben veszek fel legújabb 

rnegamixeket, disco funky számokat. Egy óra 1500 dinár. Havonta 12 
óra újdonság. Listát küldök. HORY, Sremska 25. Zenta.

xX x

Minőségi redőnyt kíván ablakára? Forduljon személye
sen vagy levélben Lovro STAN TIC  redőnyöshöz, 24416 
Kispiac, Jugoszláv Néphadsereg 19/b (a Halászcsárdánál) 
vagy a 882-140-es telefonszámon.

MIT LÁTUNK A MOZIBAN?
JADRÁN: Szeptember 14-töt 27-tq: A halálosztag. Amerikát háborús filmdráma. Az előadások ke? 

öete 16, 18 és 20 óra.
Előzetes bemutatók a Jadran moziban: Szeptember 18-tól 20-ig: A halálos küldetés. Amerikai ak- 

ciófilm. Szeptember 25-től 27-ig: Bejelentett bűntény. Amerikai bűnügyi film. Az előadások kezdete
22 óra.
. LIFKA: Szeptember 20-ig: A sárkány halálos játéka. Hongkongi karatefilm. Szeptember 21 -tőt 27 
'9. Phenomena. Olasz horror. Az előadások kezdete 16, 18 és 20 óra.

éjszakai előadások a Lifka moziban: Szeptember .14-tól 17-ig: Tíz perccel éjfél előtt. Amerikai 
bűnügyi film. Szeptember 21-től 24-ig: Sortüzek a sivatagban. Olasz akciótilm. Az előadások kezdete 
22 óra.

ZVEZDA: Szeptember 20-ig: A legkedvesebb éveim. Amerikai filmvlgjéték. Szeptember 21-től 23- 
'9 A munkás élete. Jugoszláv játékfilm. Szeptember 24-től 27-ig: M.A.S.H. Amerikai filmszatíra Az 
előadások kezdete 15.30. 17,30 és 20 óra.

Gyermekfilmek a Zvezda moziban: Szeptember 18-tól 20-ig: Tarzan és a sellők. Amerikai játékfilm 
Az előadások kezdete 10 óra.

MUNKÁS: Szeptember 20-íg: Bio Abajo pokla. Amerikai akciófilm. Szeptember 21-től 27-iq Fav 
bolond nap. Amerikai filmvígjáték. A2 előadások kezdete 15.30, 17.30, 19.30 és 21.15 óra.

Délelőtti előadások a Munkás moziban: Szeptember 18-án: A halálosztag. 19-én: A legkedvesebb 
éveim. 20-án: Rio Abajo pokla. 21-én Egy bolond nap. 22-én: Phenomena. 23-án: Phenomena 
24-én: M.A.S.H. 25-én: M.A.S.H. Az előadások kezdete 10 óra.

A palicsi mozi műsora: Szeptember 19-én és 20-án: A halálos küldetés. Amerikai akciófilm. Szep
tember 24-én Sortüzek a sivatagban. Olasz akciéfilm. Szeptember 25-től 27-ig: Bejelentett bűn
tény. Amerikai bűnügyi film. Az előadások kezdete 19 óra.

A tavanküti mozi műsora: Szeptember 18-án: A halálos küldetés. Amerikai akciófilm. Szeptember 
21-én: Sortüzek a sivatagban. Olasz akciófilm Szeptember 25-én: Bejelentett bűntény. Amerikai 
bum íz  előadások kezdete 19 óra.

nozi műsora: Szeptember 20-án: A sárkány halálos játéka. Hongkongi karatefilm 
-on: Sortüzek a sivatagban. Olasz akciofilm Az előadások kezdete 19 óra.

t
Szt;

Hívja fel a 982-t!
15 perc pop- és rockzenei újdonság!
Az angol és az amerikai slágerlista első öt-öt he
lyezettje!
0—24 óráig a holnap slágerei!
Hetente új sikerlista, amit még sehol sem hallott!

A 024-es hívószám egész hálózati területén impulzu
sonként (10 mp időtartam) 7 dinárba kerül

Nagy 
ínyesmesterek 

kis titkai
Spagetti zöldségfélékkel

30 dag vékony spagetti 
1-2 padlizsán 
4 kanál olaj 
1 fej hagyma 
4 dag füstölt szalonna 
3 db paradicsom 
3 gerezd foghagyma 
só bors
1 csomó zöldpetrezselyem 
1 kanál Vegeta

” ,0 olajban piríOol, '« « «  ■ « «
nát, majd tegyük bele a padlizsánt és lassú tfizőn T l  f  kockákra vágott szalon- 
hozzá a Vegettát, a hámozott és kockákra „a  .? parol,uk- Am'kor félig kész, adjuk 
Amikor majdnem kész, keverjük bele a? 9° tt paradicsomot és pároljuk puhára, 
és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk vágott fokhagymát, a zöldségzöldjót

Időközben sós vízben főzzük mea a 
be. Tegyük bele a párolt z ö ld s é g f é lé je .  Szúriük 'e és öntsük a tálalóedény- 
tálaljuk. * keverjük össze. Reszelt parmezánsajttal

rad ^ 'S ^ é tL ^ b ^ s^ y ^ o ^ '011̂ túl sokaí9- h°9V minél több ‘ápédéke ma

kön2 slseptem b«1̂  T Ód*át az Ú jvidéki Televízió csütörtö-

Vegetával ízesebb  
az  étel



A  szülőföld üzenete

Kisiparosokkal kisiparosokról, szövetkezetekről Zomborban

„Nagyok” és „kicsik”, 
avagy az egyenjogúság ösvényein

A

Stagl Viktor: a titkári 
asztalon meghívók, 
szeptember 26-án ün
nepli az egyesület 
fennállásának századik 
évfordulóját.

kisipar a mi „második nőkérdésünk . 
Már elnézést a furcsa hasonlatért, a szo- 

_  _  katlan párhuzamért, de a helyzet is
meglehetősen különös (hogy ne mondjam, gro
teszk). A nőkérdést, az igazit, megoldotta ez az 
ország, szinte egyik napról a másikra. A felsza
badulás utáni egy-két évtized valóban ennyit 
nyom a történelem mérlegén. Ma mi sem természe- 
tesebb, hogy szakmát tanulnak, egyetemre jár

nak a lányok, dolgoz
nak, s hogy munkáju
kért nem jár eleve har
minc százalékkal keve
sebb pénz, mint a fér
fiaknak, csak azért, 
mert nők. Munkaerő
ként, kollégaként,

Í 'i . " V i ' i  egyenrangú félként fo-
% £  J  íáT1 <■ | gadják el a gazdaság- 

bán, termelésben, köz
életben mindenütt (ami
vel nem azt akarom - 
mondani, hogy nincse
nek problémák és ma
kulátlan ez az egyen
jogúság), ugyanezt az 
elmúlt évtizedekben a 
kisiparnak nem sikerült 
elérnie.

Ami a közéletet illeti, 
a magániparosok ugyan ott vannak mindenütt 
(küldötteik vannak a Szocialista Szövetségben, 
a gazdasági kamarában, a községi küldött-tes
tületben stb.), az iparosok egyesületét azon
ban ez a társadalom -  ahogy a zombori VÁCI 
SÁNDOR fogalmaz -  kiegyenlíti a galambá
szokkal, horgászokkal meg a bélyeggyűjtőkkel. 
Előírásaink már az elnevezéssel (zanatlija) se is
meri el, hogy ez is gazdaság. A termelő kisipar 
egyre fontosabb szerepvállalása ellenére se is
meri el, hogy ez is termelés. S míg a gazdaságot 
úgy-ahogy védjük a terhektől (adókban, járulé
kokban is van egy bizonyos határ), a kisiparost 
úgy vágják meg, ahogy akarják.

A „második nőkérdésben” valaho| félúton 
tart most ez az egyenjogúság. Politikánk.a 
utóbbi években egyre hangsúlyozottabb szere
pet tulajdonít kisiparnak, kisüzem, gazdaság
nak, fejlesztését szorgalmazza szóban és do
kumentumokban lépten-nyomon. Politika és 
gyakorlat azonban még mindig nem egy utcá
ban jár. A nagyipar és az úgynevezett kicsi 
gazdálkodási föltételei között már rajtban 
szembetűnő a különbség. A nagyipar nem fizet 
forgalmi adót, ha újratermelési anyagot vásá
rol a termelő kisiparos viszont kénytelen kifi
zetni a 31,4 százalékos forgalmi adót, a nagy 
tehát eleve olcsóbban termelhet. Hogy az egyéb 
költségek elismeréséről (apró szerszámok hasz
nálata reklám és reprezentáció, gépkocsihasz
nálat, ’külföldi napidíj) ne is beszéljünk. Igaz. 
ez utóbbit nem mondhatjuk el az egesz országra, 
Szlovéniában például egészen más a gyakorlat. 
BRANISLAV STAjSlC, a zombori ízbor kis
ipari szövetkezet megbízott igazgatója nem kis 
elkeseredéssel mondja: országos viszonylatban 
Vajdaság kisiparosai vannak a legnehezebb 
helyzetben.

Tudás és „hozomány”
Józan gondolkodású férfi szemében az a tény, 

hogy egy nő szakképzett, művelt, rátermett, jó 
munkaerő, nem hátrány. Amiatt se kisebb a 
kolléga, főnök, élettárs szemében, ha van saját 
lakása, kocsija, üzlete vagy hozománya. A kis
iparos esetében ez a „hozomány” egy egész tár
sadalmat irritál. Betegesen félünk attól, hogy 
meggazdagszik, ügyeskedésekbe bonyolódik, 
üzelmekkel keseríti életünket. Nehezen szaba
dulunk ettől a félelemtől, pedig éppen napjaink 
bizonyítják: a nem elsősorban munkával szer
zett jólétre/, ügyeskedésekre és üzelmekre nem 
a kisipar szolgáltat példát, hanem a társadalmi 
szektorban is a „legférfiasabbak” . Az egyre mé
lyülő szociális egyenlőtlenségek gyökerei után is 
a kisiparos háza táján hiába kapargászunk. Fó
biánk szülötte a kezet gúzsba kötő, gyakran, 
változó adópolitika. Ezt a félelmet tükrözi aka
dékoskodó előírások sora, a tolóablakok mögött 
ülők viselkedése, felügyelők akadékoskodása...

Az utóbbi években fejlesztéspolitikában, gaz
daságpolitikai irányelvekben és célkitűzések
ben végre az őt megillető helyre került kisipar 
és kisüzemi gazdaság. (Más kérdés, hogy ezek
ben az irányelvekben szorgalmazzuk, minden 
községben alakuljon kisipari szövetkezet, a 
palánkai Univerzál kisipari szövetkezetei pedig 
megbünteti a felügyelő, mert szerinte az nem 
más, mint második kiskereskedelmi közvetítő.) 
A  kisiparosok azonban úgy érzik, és remélik az 
első konkrét lépések egyenjogúsításuk felé csak 
most következnek: alkotmánymódosítás, a tár
sult munka törvényének módosítása során, a 
készülő szövetségi társadalmi megállapodás 
révén, mely meghatározza majd az egyéni tu
lajdonban levő eszközökkel végzett gazdasági 
tevékenység mércéit és feltételeit. Egységesen, 
az egész országra.

Honnan jönne utánpótlás?
S T A G L  V IK TO R , a zombo*ri iparosegyesület 

titkára szűkszavú tárgyilagossággal összegez:
-  Hetvenben kerültem 

ide az iparosegye
sületbe. Akkor ezer 
kisiparosa volt Zom- 
homak. Tisztán ezer, a 
vendéglősöket meg a 
fuvarosokat nem szá
mítva. Ma 554 iparost, 
77 vendéglőst és 67 fu
varost tart nyilván a 
község. Idén tízzel 
emelkedett a létszám, s 
ez hosszú évek stagná
lása után már ered
mény. Korábban az 
adópolitika volt az, ami 
miatt tömegesen adták 
be az emberek az ipart. 
Községünkben az adó
politika évek óta tart
ja az ötven százalékot

Rajkó Radanovic: „A 
Somborzanatnak 300 
társult kisiparosa van. 
Négy százalék a miénk, 
ha csak munkát bizto
sítunk a mesternek, 12 
százalék a kooperációs 
munkáért, ha a nyers
anyagot a szövetkezet 
adja.”
(ennyi megy el nagyjából adóra és járulékokra),

más községekben pedig, ahol korábban 36 szá
zalékot fizetett, most 89 százalékot kénytelen 
adni adóra és járulékokra. Most azért nem mu
tathatunk fel látványosabb fellendülést, mert 
iparosaink kiöregszenek, sorra mennek nyug
díjba. Szerencsére a feleség, a gyerek átveszi 
általában az üzletet, nem csökken a műhelyek 
száma, de arról, hogy a diplomás fiatalok tö
megesen nyitnának műhelyt, nem beszélhetünk. 
Egyrészt azért, mert az üzlet berendezése, az 
esztergapad s a többi olyan óriási összegbe kerül, 
hogy a fiatalnak ezt összehozni nincs le
hetősége. A  másik: a középiskolából kikerült 
fiatal hogy merjen műhelyt nyitni, amikor nem 
tud dolgozni? Iskolarendszerünk több mint egy 
évtizede nem képez már kádereket a kisipar 
számára.

Amit ideiglenesen külföldön dolgozó vendég- 
munkásainknak mondani tudna: szolgáltató 
kisipari műhelyekből Zombornak szinte mih- 
denre szüksége van. A tízezer lakosú új tele
pülésen, a zombori Újszelencse helyi közösség
ben például csak egy cukrászda és egy fodrász
üzlet létezik (egy csokor virágért be kell menni 
a városba, ha az ember vendégségbe igyekszik 
a szomszédos tömbházba). Kellene szabó, var
rónő, kozmetikus, órás, fényképész, tévészere
lő, háztartási gépjavító, vízvezeték-szerelő, ta
pétázó ... és ne soroljuk. Az egyetlen nagy bök
kenő, hogy nincs üzlethelyiség, kisipari ellátó
központ építésére pedig egyelőre nincs kilátás.

Hazalátogató' vendégmunkásaink, mondja, 
gyakran befordulnak az egyesületbe, érdeklőd
nek. Zomborban az érdekelt iparengedélyt egy 
hét alatt megkapja. Arra is volt példa, hogy 
egyik nap beadta az ember az iratokat, másnap 
már kezében volt az iparengedély. És, ami 
megint nem mellékes, a felügyelőség, az üzlet
helyiség átvevését végzők is rugalmasak -  arra, 
hogy valaki ne kapott volna jóváhagyást, nem
igen volt példa.

-  Vendégmunkásainkat nem a szolgáltató kis
ipar, hanem a termelő kisipar érdekli inkább. 
Megtakarított pénzükön szeretnének komoly 
gépeket behozni, kamatoztatni tapasztalatukat, 
tudásukat. Sajnos -  mondja STAGL VIKTOR -  
a lehetőségeket hallva legtöbben elállnak szán
dékuktól. Biztosra szeretnének menni, a nagy- 
gazdaság pedig még mindig nem tervez úgy> 
hogy pontosan meg tudná mondani: az elkö
vetkező öt évben a kisgazdaság, kisüzemi ter
melés számára ezt tudom fölajánlni, ezt várom 
el tőle...

Biztosra menni
Itt kezdődik és itt folytatódik. Biztosra akar 

menni a jövendőbeli kisiparos, mikor üzlete 
akar nyitni. És biztosra akar menni a banjc 
pontos, részletes termelési programot látni o 
évre előre, amikor a kisipar és kisüzemi gaz ® 
ság számára hiteleket ad. R A JK Ó  R A D A N O V fe  
mérnök, a Somborzanat kisipari szövetkeze^ 
igazgatója szerint abszurdum ez a papírhoz Ko 
tött gondolkodás. Nemcsak azért, mert ha
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®CI Nándor huszonöt éves gépei mellett. Tisz- 
’ karbantartottak, úgy működnek, akár a 

svájci óra. Elismerések sora bizonyítja, mind
újítóként, mind mesterként kiváló szakember

nagyipar nem tervez, a kisipar képtelen meg
mondani, mi mindent fog termelni az elkövet
kező öt évben a cukorgyárak, olajgyárak, vágó
hidak, mezőgépgyárak, akkumulátorgyárak,
villanymotorgyárak számára. Abszurdum, mert 
arra vall, hogy még mindig nem értjük a ter
melő kisipar és kisüzemi gazdaság helyét, sze- 
repét, előnyeit. Hogy a kisiparos éppen ezért le
het a termelésben társa a nagyvállalatnak, mert 
képes kis sorozatszámban legyártani azt, ami a 
nagynak nem kifizetődő; képes egyik napról a 
másikra átálltai, ma gépgyártásban szükséges 
szerszámot, holnap apró alkatrészt, holnap
után egészen valami mást termelni; képes ter
melését az igényekhez igazítani, a tegnap még 
behozatali alkatrészt ugyanolyan minőségben
helyettesíteni...

-  Legtöbb vendégmunkás abban téved, hogy a 
biztos alatt sorozatgyártást ért, magyarázza az
őrszállási (StamSic) SVETOZAR BULOVIC  
fémesztergályos, aki dolgozott az NSZK-ban, 
Hollandiában, Kanadában és 1982-ben oyito ̂
itthon kisipari műhelyt. -  A  sorozatgyártás , 
ami évekre munkát ad, azt a társadalmi szektor 
egyelőre akkor sem engedi ki a kezéből, ha 
Ugyanezt a terméket esetleg a magániparos fél
áron tudná előállítani. Számomra az az igazi 
kihívás, ha valami újat kell csinálnom, ha mű
szaki rajzoló, technológus, esztergályos, marós, 
minőségellenőr lehetek egy személyben. Persze 
ehhez egy dolog elengedhetetlen; tudni kell. 
^udni, nemcsak akarni dolgozni. Biztonság. En 
e«  másként értelmezem. Amint hazajöttem, 
társultam a Somborzanattal (de a másik zombo- 
ri kisipari szövetkezetnek, az ízbornak is dol
gozom), ők szerzik a munka java részét. Van 
tehát munkám, mindig van bőven (három mun
kással dolgozom), a másik biztonsági tényező: 
a szövetkezeten keresztül pontosan, időben fi
zetnek. Magániparosként ha megjelenek egy 
pavriloviéban, Severbcn, IMT-ben, vagy ha
ugatják a kifizetést, vagy ne adj’ isten, váltóval

fizetnek, hat hónap is eltelik, mire a leszállí
tott áruért megkapom a pénzem. Ami a mai inf
láció mellett tudja, mit jelent? Van munkám, 
naponta bizonyíthatom, mit tudok, mennyit 
érek, nevem van, elismernek. Mit mondjak még? 
Elégedett embernek mondhatom magam.

Eladjuk a munkahelyeket
Zombor két kisipari szövetkezete, a negyven

éves ízbor, a hét éve alakult Somborzanat is ál
talános kisipari szövetkezet. Vannak községek, 

ahol egy sincs. Itt kettő 
foglalkozik ugyanazzal 
(a termelés és szolgálta
tás a fémipartól kezdve 
a műanyaggyártáson, 
textiliparon át az épí
tőiparig, szállításig fel
ölel mindent). A Som- 
borzanatban, az ízbor
ban is ugyanazt mond
ják „az egészséges kon
kurencia sose árt”. Más 
kérdés, milyen kom
mentárja lehetne eh
hez RAJKÓ RADULO- 
VIÉnak vagy BRANIS- 
LAV STAJICnak, az íz
bor megbízott igazga
tójának (ha kommentál
ni akarná bármelyi
kük). Mindenesetre a 
kisiparos szempontjá
ból jó, hogy az egyikbe 
társul, de a másiknak is

„AzBranisiav Stajié.
Ízbornak van saját for
gótőkéje, kölcsönt is 
adhatnánk nyersanyag
ra, berendezésre, saj
nos az az álláspont 
Hogy ezzel foglalkozni 
nem a mi dolgunk, pe
dig ...”
dnltr^v, * « társul, de a másiknak i:

2 utóbbi két évben egyik szövetke- 
se társult újabb külföldről hazatérő ipa- 

rosmester. Az okok között generációcserét em
leget, inkább a kinti biztos nyugdíjat, az itthon 
galoppoló inflációt, a kisiparral kapcsolatos 
adókulcsok, előírások sűrű változtatását. Prob
lémákról, jövőről VÁCI SÁNDOR fémesztergá
lyossal is elbeszélgettünk, aki lévén, hogy sosem 
volt vendégmunkás, egészen belülről látja a 
helyzetet.

-  Otvenhétben fejeztem be az ipari szakkö
zépiskolát, a volt Poljoprivrednik mezőgépgyár
ban dolgoztam a katonaságig, leszolgáltam hat
vankettőben és a Bane Sekulićban helyezked
tem el. Nyolcvanig dolgoztam ott, 19 évet. Az 
utolsó éveket kivéve elégedett voltam. Jó volt 
mindaddig, míg szabad volt dolgozni. Koráb
ban, mikor még fizették az újítómunkát, az 
ember véghezvihette az elképzeléseit, és lehetett 
túlórázni, sokszor többet kerestem, mint a 
vezérigazgató. Aztán jött egy1 időszak, amikor 
mindegy volt. mennyit dolgoztál, jól vagy rosz- 
Szul, egy a fizetés. Nyolcvanban otthagytam, 
műhelyt nyitottam, mindjárt úgy kezdtem, hogy 
társultam a Somborzanatba, de az ízbornak is 
dolgozom. Fémből, műanyagból, gumialap
anyagból gyártok alkatrészeket, kezdettől fogva 
olyan termékek gyártására álltam, amit eddig

Mennyit ér a deviza?

Dollár (USA) .................................................................................................................
Márka (NSZK ) ..............................................................................   45®’®*
Korona (Svédország) ..............................................................    Htn’oa
Frank (SVájc) ................................................................................................................
Frank (Franciaország) ...................................................................   '
Schilling <Ausztria) .......................................................................................................

SZA B A D K A I H ITE LB A N K

„Egyetlen kis kézitáskával indultam el a nagy
világba, igazi proletárként. Semmink se volt a 
feleségemmel s nem akartunk örök életünkben 
albérletben élni. Munka van, minden megrende
lés kihívás, bizonyíthatok, és olyan ember va
gyok, akinek ez kell -  mondja Svetozar Buiovic

behozatalból szerzett be az ipar. Kezdetben 
őrült nehézségekbe ütköztem, néha úgy érez
tem, abbahagyom. Az a szerencse, hogy a minő
ségellenőrök a megrendelő vállalatban jobbnak 
találták az általam gyártott alkatrészt, mind a 
behozatalit. Ez adott erőt. Más kérdés, hogy tő
lem abból a bizonyos darabból 500-at rendeltek, 
a másik 1500-at külföldről hozták továbbra is. 
Szeretnek utazni az emberek -  mondja VÁCI 
SÁNDOR, aki szintén három munkást foglal
koztat és a felesége vezeti könyvelését. — A kis
ipari szövetkezet azért jó, mert dolgozhatok 
egesz Jugoszlávia területére, nincs már az a be
zárkózás, ami korábban volt. Munka van. lenne 
a fiatalok számára is, sajnos a hitelföltételek 
olyanok, hogy képtelenek a szükséges gépeket 

. réP  ,SéP?1* . vásárlására pedig nem 
adnak kölcsönt. Régi vesszőparipám, hogy 
használt gepre is kaphasson az ember kölcsönt.

“z hogy jönnek értük Szer
biából Szlovéniából, viszik s ezzel voltaképpen 
eladjuk a munkahelyeket.

A kisiparos, mondja, nem teheti meg ugyan
azt, mint a nagy, hogy nem termelésnöveléssel, 
munkával, hanem termékei árával növeli a ke
reseteket (az ő termékei november eleje óta 
máig mindössze 28 százalékkal drágultak, hol
ott a nyersanyagárak 150 százalékkal emel
kedtek). Ma, mondja, a kisiparosnak három- 
szor-négyszer annyit kell dolgoznia, mint há
rom évvel ezelőtt, ha valamivel többet akar 
megkeresni, mintha a vállalatban dolgozna. Ez 
rendjén is lenne, ha a gyárakban, érdekközös
segekben t is így volna". A nehézségek mellett 
mégis a státuskérdés bántja legjobban. Hogy a 
behozatalt helyettesítő termékeket előállító kis
iparost ez a társadalom még mindig kiegyen- 
V  a,? ,ambasz°kkal, így aztán akkora terheket 
i ónak rá. kinek mekkora kedve szottyan. Újra- 
ermelési anyagot, nyersanyagot beszerezni ma 

roppant nehéz, sehogyan sem tud belenyugod- 
, V hogy egy társadalomnak ne legyen érdeke 
tehetőséget adni a termelő kisiparosnak arra, 
nogy legális úton juthasson devizához. Legá- 

s úton szerzett devizán korszerűsíthesse a 
teimelést. Hiszen, azt mondjuk, ez az ország ér
deke. Mégis vállalja és erősen reméli, jobb idők 
jönnek kisiparosra, kisüzemi gazdaságra. Al
kotmánymódosításra, törvénymódosításra, a 
már említett országos szintű megállapodásra 
gondol. Lépésre az egyenjogúsítás felé. Ked
vezőbb föltételek felé, hogy dolgozhasson az, 
aki vállalja, aki tud dolgozni és akar.

OROSZ Ibolya 

Szabó Attila felvételei
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|  újvidéki r á d ió  j  1 1__ÚÍVIDÉKI TELEVÍZIÓ^_!
5.00 Reggeli műsor.

10.00 Hírek.
10.05 Visszhang.

A Gyermekrádió 
híradója.

10.30 Szombati találka. 
Ifjúsági műsor.

14.00 Hírek.
14.03 Rádióposta.
14.20 Zenei közjáték.
14.30 Hirdetőműsor.
15.00 Hallottuk, láttuk.
15.30 Szórakoztató dallamok.
16.00 Irodalmi kistükör.

A  kilencven éve szüle
tett Tamási Áj-onra em
lékezik dr. Bori Imre.

18.30 Vendégszerkesztők.
19.00 Esti híradó.
19.30 Szombati zenés vidám 

est.
21.30 Hírek.
21.40 Dallamról dallamra.
23.00 Hírek.
23.45 Éjféli szerenád.

URH
8.00 Zenedélelőtt.

13.00 A zene szárnyán.
13.30 Magyar népzene.
16.30 Humoreszk.
16.40 Szórakoztató zene.
17.00 Az elátkozott hivatal. 

Moldova György 
hangjátéka.

18.00 Operarészletek.
22.00 Évszázadok zenéje.
23.00 Elmélet, vita, gyakorlat.
23.30 Notturno ritmusban.

I  BELGRÁDI RÁDIÓ 1
8.30 Turizmus, zene, 

turizmus.
10.02 Hétvégi magazin.
13.02 Családi kör.
15.00 Híradó.
15.30 Szórakoztató műsor.
19.00 Híradó.
19.30 Színes műsor.
1.00 Éjszakai műsor.

I  SZABADKAI RÁDIÓ J
8.00 Kívánságdalok.

12.00 Hirdető.
12.30 Mára ajánljuk.
13.00 Zenés üdvözletek.
14.30 Alfától ómegáig.
15.00 Délutáni Híradó.
15.15 Zenés üdvözletek.

HÁRMAS STÚDIÓ

8.00 Zene, zene, zene.
11.00 Ifjúsági műsor 

s z e rb h o rvá t  nyelven.
12.00 Fiatalokról fiataloknak 
13.00-24.00 Zene, zene, zene.

f  TOPOLYAI RÁDIÓ J

15.35
15.40
15.55
16.25

17.10

18.30
19.15
19.30 
20.00

20.15

21.00
21.05
22.35

23.00

Műsorismertetés szerbhorvátul. 
Híradó szerbhorvát nyelven.
Népzene a zágrábi stúdióból.
Hét tévénap.
A Szarajevói Televízió műsora. 
C r v e n k a —Infosistem.
Bajnoki kézilabda-mérkőzés közvetí
tése magyar nyelvű kommentárral. 
Tévémagazin ruszin nyelven. 
Rajzfilm. *
Híradó magyarul.
Vajdaságon át.
Szerbhorvát nyelvű műsor.
Jobb élet.
A Belgrádi Televízió tévéfilmsorozata. 
Hírek.
Játékfilm a belgrádi stúdióból.
Áldott a nők között.
Amerikai humoros tévéfilmsorozat.
A vasárnapi műsor ismertetése.

I BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

9.30 Létért való küzdelem.
A munkaidő kezdete.
Ismeretterjesztő film.

10.00 Rajzfilm.
10.05 Tut-Anch-Amon Egyiptoma.

Amerikai ismeretterjesztő sorozat.
I. rész.
A sorozat az ősi civilizáció ránk ma
radt tárgyait mutatja be, elsősorban 
múzeumi gyűjtemények segítségével. 

10.35 Hírek.
10.40 Műsorráadás.

A  péntek éjszakai műsor ismétlése.

8.00 Szerbhorvát nyelvű 
műsor.

11.00 Ifjúsági stúdió.
12.00 Rádiókirakat.
14.00 Szlovák nyelvű műsor. 
14.15 Ruszin nyelvű műsor. 
14.30 Zenés üdvözletek. Jelenet a Háború kutyái című játékfilmből

15.35 
15.40 
15.55 
16.25

17.10

18.30
19.15
19.30
20.15

21.00

22.30
22.35 
22.50

0.20

Műsorismertetés.
Híradó I.
Népzene.
Hét tévénap.
A  Szarajevói Televízió műsora.
Crvenka—Infosistem.
Bajnoki kézilabda-mérkőzés. 
Művelődési műsor.
Rajzfilm.
Híradó II.
Jobb élet.
Tévéfilmsorozat.
A háború kutyái.
Amerikai játékfilm.
Reklám.
Híradó III.
Éjszakai műsor.
A Szarajevói Televízió szórakoztató 
zenés műsora.
A Vasárnapi műsorok ismertetése.

14.40
14.55
15.00

15.30

16.45

17.45 

18.40

19.30
19.50
20.10
20.15

21.15
21.20

21.50

22.20
22.40

22.50
23.50

MÁSODIK MŰSOR

Híradó albán nyelven. 
Műsorismertetés.
Hogyan legyünk együtt?
Az Újvidéki Televízió műsora a kül- 
födön élő vendégmunkások részére 
Férfias nevelés
Szovjet játékfilm fiataloknak. 
Rendezte: Usmen Saratov. Főszerep
lők: Begencs Kurbangyurgyiev, Ata 
Doblentov.
A történet egy kisfiúról szól, aki Iá 
nyok között neveledik. Emiatt szokat
lanul félénk és nem mer részt venni a 
többi fiú játékaiban. Apja nem tudja 
mi tévő legyen, mert kemény legényt 
szeretne faragni fiából. Jobb megol
dás híján elviszi a gyereket nagyapjá
hoz a sivatagba, ahol egy új, ismeret
len, zord világ fogadja.
A Naptól északra.
Tévéfilm. (ism.).
Kolibri.
Gyermekműsor.
Dallas.
Amerikai tévéfilmsorozat.
42. rész.
A Zágrábi Televízió híradója.
Hét nap tükrörben.
Műsorismertetés.
Zenei est.
Az ember és a zene.
A Zágrábi Televízió komolyzenei mű
sora.
Huszonnégy óra.
Ablak a nagyvilágban.
Művelődési műsor.
Belgrádi dzsesszfesztivál.
Hangverseny-közvetítés felvételről. 
Ezúttal a Roberta Sweed amerikai né
ger énekesnő műsorából láthatunk 
részleteket. Az énekesnő elsősorban 
a swing stílust ápolja.
Szombati sportszemle.
Karate.
Mediterán Kupa.
Riportfilm.
A BITEF krónikája.
A vasárnapi műsorok ismertetése. '

A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ 

NYÁRI DÉLELŐTT CÍMŰ 

MŰSORA
KEDD
9.00 ősz a tengerparton és a 

szárazföldön.
9.20 Tévé-képeskönyv.
9.30 Ne feledd el!

10.00 Pag szigete.
10.35 A szerb zenekultúra 

születése.
A hagyományok bukása 
és a reménysugarak.

11.05 pajzfilm.
11.10 Á könyv olvasva jó.
11.20 Alkalmazott művészetek. ; 

Fa, kő csont.
11.50 Rajzfilm.
11.55 Illusztrált világrörténelem- 

Mezőgazdasági 
forradalom.

12.25 Az utolsó percek.
Gyermekjátékok.

SZERDA
9.00 Postaláda.
9.15 Szlovén nyelv.
9.45 A kép mint tárgy.

10.00 Giotto.
10.35 Kocka, kocka, kockácska.

A nagy tengeralattjáró. 
Iskoláskor előtti oktatás.

11.05 Rajzfilm.
11.10 Kis műsor.

Jugoslav Vlahovic mesél- 
11.20 Nagyszünet.

V. rész.
11.50 Rajzfilm.
11.55 Létért való küzdelem. 

Ismeretterjesztő film.
12.25 Az utolsó percék. 
CSÜTÖRTÖK
9.00 Branko Copic: Sün háza-
9.20 Fehér aratás.

9.40 Hogyan keletkeznek
immunológiai reakciók.

10.00 A ti veteményeskertetek.
10.15 Kérdezzetek -  

válaszolunk!
10.35 Pionír filmművészek. 

Ismeretterjesztő riport.
11.05 Rajzfilm.
11.10 Tizenhatszor olyan. 

Második rész.
A tornacipő.

11.20 Rajzfilm.
11.25 Vegytan a 

laboratóriumban. 
Desztiláció.

11.55 Tévékomputer.
11.25 Az utolsó percek. 

Pionirfilm.
PÉNTEK
9.00 Hogyan működik.

2. rész.
9.10 A játék a legjobb barát.

9.30 Angol nyelv.
10.00 Dragutin Domjanió.
10.35 Hellenizmus.

VIII/1. rész.
11.05 Rajzfilm.
11.10 Vük lexikonja.

2. rész.
11.20 A délszlávok bizánci 

világa.
Bizánc mint eszme.

11.50 Rajzfilm.
11.55 Hazai tájakon.

Szerémség.
12.25 Az utolsó percek.

La fontaine meséi.



SZOMBAT [sT]
A ZÁGRÁBI TELEVÍZIÓ 

KÜLÖNMŰSORA

SZOMBAT

9.10 Oktatóműsor.
17.00 Hírek.
17.10 Tévénaptár.
20.00 Concertino.

Zenés műsor.

VASÁRNAP

13.30 Családi magazin.
Ismeretterjesztő műsor.

14.00 Útleírás.
Ismeretterjesztő műsor.

HÉTFŐ

8.25 Hírek.
17.10 Varasdi és bjelovari 

krónika.
19.00 Tévénaptár.

m á s o d ik  m ű s o r

18.45 Zágrábi panoráma.
19.15 Közjáték.
20.45 Tegnap, ma, holnap.

Ke d d

8-25 Hírek.
14 40 Ismeretterjesztő műsor.
H.10 Eszéki krónika.
19.00 Tévénaptár.

Má s o d ik  m ű s o r

1915 Tudományos találkozások.
18.45 Zágrábi panoráma.
19.15 Közjáték.

s* e r d a

8 25 Hírek.
' 4 30 Ismeretterjesztő műsor.
7 10 Karlócai, a sisaki és 

gospici krónika.
19.00 Tévénaptár.

Má s o d ik  m ű s o r

45 Zágrábi panoráma.
'S'15 Közjáték.
9 55 Budapest Honvéd- 

Jugoplastika.
Korac Kupa férfi 
kosárlabda-mérkőzés. 
Közvetítés Budapestről.

41 30 Tegnap, ma, holnap.

c s ü t ö r t ö k

8-25 Hírek.
|4-25 Ismeretterjesztő műsor. 
7 10 Spliti krónika.
9-00 Tévénaptár.

^ N T E K

8-20 Hírek.
4-40 Ismeretterjesztő műsor.
7 10 Rijekai krónika.
9 00 Tévénaptár.

I  MAGYAR TELEVÍZIÓ I
8.58 Műsorismertetés.
9.00 Tévétoma gyerekeknek.
9.05 Óvodások filmműsora.

1. A tévedés.
Csehszlovák rajzfilm.
2. Mackó Misi kalandjai.
Lengyel bábfilm, (ism.)

9.25 Telemim.
A  ruha is teszi a mimest.
A Karsai Pantomim RT műsora ki
csiknek és nagyoknak.

9.40 Tájfutó suli.
V/2. rész: A térkép és a tájoló. 
Mindenkinek nagyon hasznos, ha is
meretlen helyeken, városban, a 
természetben el tud igazodni. A tájfu
tók részére pedig versenyfeladat, hogy 
ismeretlen terepen minél gyorsabban 
megtalálják az ellenőrző pontokat és 
célba érjenek.

9.55 Kalózkisasszony.
NDK filmsorozat.
V/5.,rész: Végre a hajón, (ism.)
Az előző rész tartalmából:
Az iskolahajó legénysége megsza
vazza, hogy vegyék vissza Antjét.
A kalózkisasszony közben eltűnik, 
Uwéval tervez hajókiránadulást és 
az úszást is gyakorolja.

10.12 Más-kép.
„Csalán-saláta.”
Szentendrén él ifj. Oláh Andor és 
családja. Életvitelük, érdeklődésük 
nem mondható általánosnak. Mind 
a szülők, mind a gyerekek hisznek a 
természetben található gyógyító sze
rekben, újra felfedezték a talpmasz- 
százs jelentőségét. Szabad idejüket a 
közös zenélés és természetjárás tölti 
ki. A műsor készítői arra keresnek 
választ, mennyiben élnek különleges 
életet.

11.05 Fecskék és fruskák.
Angol tévéfilmsorozat.
IV/3. rész: A nagy hatos.
A tartalomból:
A hajóelkötések gyanúja mindinkább 
a Halál és Dicsőség legénységére tere
lődik. A gyerekek megpróbálják bebi
zonyítani ártatlanságukat, és felcsap
nak nyomozónak, hogy feltárják az 
igazságot...

11.30 Unser Bildschirm.
A pécsi körzeti stúdió német nyelvű 
nemzetiségi műsora, (ism.)

11.50 Képújság.
14.25 Cimbora.

Gyermekműsor.
15.05 A nagy piramis.

Japán dokumentumfilm.
16.15 Teleráma.

Műsorvezető: Vitray Tamás.
17.00 Híradó.
17.15 Módi ’87.

Ősz.
Zenés divatkalauz.

17.45 Mutató.
Gazdasági szemle.
Látogatás az őszi BNV-n.

18.30 Családi torna.
18.45 Mézga Aladár különös kalandjai. 

Magyar rajzfilmsorozat.
Luxuria. (ism.)

19.10 Esti mese.
Frakk.
Magyar rajzfilm.

19.30 Híradó.
20.00 Vers mindenkinek.

Mihai Eminescu: A tegnapokkal fogy 
az élet.
Elmondja: Oszter Sándor.

20.05 A konferanszié.
Komlós Jánosra emlékezünk.
II/2. rész.

21.25 Zenélő filmkockák.
Mindhalálig zene.
Amerikai film (1979).
Rendezte: Bob Fosse. Főszereplők: 
Roy Scheider, Jessica Lange, Ann 
Rainking, Lenard Palmer, Ben Vereen, 
Cliff Gorman.

23.25 Főszerepben: a színész.
Roy Scheider.
Filmbejátszásokkal tarkított rövid 
beszélgetés a népszerű amerikai film
sztárral.
A  műsort és az interjút készítette: 
Gordon Hunt.

23.55 HíradóII.
MÁSODIK MŰSOR 

16.18 Műsorismertetés.
16.20 Képújság.
16.25 Movi krónika.
16.35 Tévéegyetem.

Természettudományi tagozat.
17. rész: A láthatatlan világ.
A mintegy négvmilliárd évvel ezelőtt 
kihűlt Földön az anyagok szerveződése 
előtt olyan újabb utak nyíltak meg, 
amelyeket a világegyetem más részein 
uralkodó viszonyoknál előnyösebb 
feltételek tettek lehetővé...
Előadó: Kajtár Márton kémikus.

17.25 A kőszívű ember fiai.
Magyar film (1969).
II/2. rész. (ism.)

18.45 Csengetés.
A gyereknek mindenáron ennie kell.
A  gyermekélelmezésről. 
Dokumentumműsor.

19.30 Mi és a számítógép.
Számítógép-kedvelők műsora.
A tartalomból:
Folytatódik a Digit-alk -  Gépi Bábel: 
beszéljünk a programnyelvekről! -  
Számítógép és videó. -  Számítógép 
és balett. -  Főnyeremény egy Commo
dore 64-es. -  Programsugárzás és rejt
vény.
Műsorvezető: Kiss Donát.

20.00 Egy város melódiája: Santa Fe.
Dokumentumfiím.
Az új-mexikói Santa B e városának la
kossága különböző származású: indi
ánok, spanyolok, amerikaiak. Sok
hangú zenéjük által ismerkedhetünk 
meg a várossal.
Közvetítés Várnából, felvételről. 
Riporter: Virát Róbert.

21.55 Lampiao, a vadon kapitánya.
Brazil tévéfilmsorozat. IV/4. rész. 
Főszereplők: Lampiao -  Nelson Xa- 
vier, Maria -  Tanda Alves, Chandler -  
Michael Menaugh.
A 3. rész rövid tartalma:
Rufino hadnagy, miután tíz évet várt 
az alkalomra, úgy érzi, eljött az órája- 
végezhet Lampiaóval és bandájával 
Számítása nem válik be, kis híján ő 
hagyja ott a fogát. Maria azzal a gon
dolattal foglalkozik, hogy San Pau- 
lóba megy. A végső döntésre azonban 
nem tudja rászánni magát. A kormány 
és az olajtársaság továbbra sem haj
landó kifizetni a váltságdíjat Chand- 
lerért. Vargas elnök parancsot ad, 
hogy bármi áron végezni kell 
Lampiaóval...

23.10 Képújság.

I  KOSSUTH RÁDIÓ I
8.28
9.03

10.05

13.00

13.49

14.20

14.53

15.24
16.00
17.30

18.15
18.30 
18.45

21.05

22.25

0.15

Családi tükör.
Színes népi muzsika. 
Ismét a javából! 
Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból.
Klasszikusok délidőben. 
Zeneparádé.
Énekeljünk együtt! 
Budai Ilona műsora. 
Mindennapi 
irodalmunk.
Anyám.
Részletek Juhász Ferenc 
oratóriumából.
Új Zenei Újság.
168 óra.
Népdalelőadók
hangalbuma.
Hol vol, hol nem vo lt... 
Hírek.
Nagy színházi siker volt. 
Tájfun.
Lengyel Menyhért 
színműve.
Mi a titka?
Az Olasz Vonósnégyes 
művészete.
Európa
hangversenytermeiből.
A Dán Rádió 
szimfonikus 
zenekarának 
hangversenye.
Éjfél után.
Zenés műsor.

v K O M  P A S
Lv ^ I jugoslavua

PETŐFI RÁDIÓ
9.05 Hétvége.

10.30 Szimfonikus dallamok.
11.08 Itáliai napfény.

Az idei nyár slágerei 
Olaszországból.

12.10 Jó ebédhez szól a nóta.
13.05 Nemzetközi gyermek

rádiójáték fesztivál.
A medve és az ördög.

14.00 Magunkat ajánljuk. 
Változatok a 
szórakozásra.

17.05 Az Alphaville együttes 
slágereiből.

17.30 Tea hármasban.
Bertha Bulcsu, Végvári 
Tamás és Petress 
István műsora.

18.30 Komár László 
felvételeiből.

19.05 Kálmán Imre 
operettjeiből.

20.03 Slágerről slágerre.
21.03 168 óra. (ism.)
22.30 Yu-rock:

Jugoszláv előadók 
bemutató műsora. 
Műsorvezető: Kovács 
Károly.

23.15 Dzsessz.



ül VASÁRNAP

újvidéki r á d ió  J  | í ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ j
5.00

10.00
10.05

10.48
11.00
11.30

12.00
12.10
14.00
18.30
21.30
22.00 
23.00 
23.45

Reggeli műsor. 
Hírek.
Natasa Tanszka: 
Mi. kétbalkezesek. 
A Gyermekrádió 
hangj átéka.
Zenei képeskönyv. 
Zenei matiné. 
Muzsikaszó -  
jókívánság.
Hírek.
Faluműsor.
Sport, zene, derű. 
Esti híradó.
Hírek.
Zenebona.
Hírek.
Éjféli szerenád. 

URH

7.45
13.00 
13.30
19.00

Zenedélelőtt.
A zene szárnyán. 
Nóták.
Rádióregény.
Gábriel García 
Márquez: Egy előre 
bejelentett gyilkosság 
krónikája.

9.30 Helyszíni közvetítés 
helyett.
Koncertfelvételeinkből. 

:3 00 Szombati zenés vidám 
est. (ism.)

I  BELGRÁDI RÁDIÓ 1
10.00 Vasárnap tízkor.
11.00 Délelőtti hangverseny.
12.30 Gyermekműsor.
14.30 Sport és szórakozás.
19.00 Híradó. '
21.02 Kérték, hallgassák meg! 
22.20 Fiatalok zenei tribünje.
23.00 Hangjáték.

I  SZABADKAI RÁDIÓ I

7.00 
7.30
8.00

13.00
15.00 
15.30

Népzene.
Vetéstől aratásig. 
Kívánságdalok. 
Zenés üdvözletek, 
Riportemapló. 
Külön kérték. 

18.00 Vasárnapra 
választottuk.

18.30 N ép i muzsika.

HÁRMAS STÚDIÓ

g 00-24.00 Zene, zene, 
zene...

7.00
7.05

Műsorismertetés.

Mezők népe.
Magyar nevű 
mezőgazdasági műsor. 
Szerbhorvát nyelvű 
mezőgazdasági műsor. 

8.00 Zenés üdvözletek.

7.30

10.00

7.20
8.20

8.50 
í 10.50

17.20
17.25
18.55

19.20
19.30
20.00

Tévémagazin román nyelven. 
Barázda.
Faluműsor magyarul.
Gyermekműsor magyar nyelven.
Vük találkozó.
Helyszíni közvetítés Trgiéből, magya, 
nyelvű kommentárral.
Műsorismertetés.
Játékfilm a szarajevói stúdióból.
M u p p e t-b a b á k .
Rajzfilmsorozat.
Rajzfilm.
Híradó magyarul.
Az is elmúlik.
A szarajevói Televízió tévéfilmso
rozata.

i 20.50

21.50
22.35

A Belgrádi Televízió szórakoztató : 
nés műsora.
Tévésport magyarul.
A hétfői műsor ismertetése.

I BELGRÁDI TELEVÍZIÓ 1

7.20
8.20

8.50
9.05
9.10
9.20

10.50

12.30

13.30 

! 14.30

15.25

16.50

17.25

f  TOPOLYAI RÁDIÓ J

A Szarajevói Televízió filmsorozata 
Ivo Andrić novellája nyomán.
III/2. rész.
Rendezte: Nenad Dízdarevié. Fősze
replők: Fabijan Šovagović, Olivera 
Markovié és Bogdan Diklié.
A tartalomból:
Közeledik a II. világháború. Lengyel- 
országot már megszállták, hamaro
san lebombázzák Belgrádot és okku- 
pálják Jugoszláviát is. Az utcákon 
akasztásokat végeznek. Zeko a ször
nyűségek szemtanújaként új, eddig 
még ismeretlen tulajdonságokat fe
dez fel önmagában...

20.50 Beogradska Estrada.
Húszéves a fővárosi rendezőiroda. 
Szórakoztató, zenés műsor I. rész.

21.50 Híradó.
22.10 Radniéki-Hajduk.

Beszámoló a bajnoki labdarúgó-mér
kőzésről.

22.40 Sportszemle.
23.15 Műsorráadás.

Az adás keretében képernyőre kerül a 
Telt ház című humoros sorozat újabb 
epizódja és egy háromrészes tévéfilm 
I. része.
Hírek.

10.30

A Topolyai 
Žitokombinat 
munkaszervezet műsora 
szervhorvát nyelven. 
Zenés üdvözletek.

18.55

0.45
0.50 A hétfői műsorok ismertetése.

19.30
20.00

Tévémagazin román nyelven.
Barázda.
Faluműsor magyarul.
Gyermekműsor magyar nyelven. 
Műsorismertetés.
Hírek.
Kérdem, kérdem.
A Szarajevói Televízió gyermekmű
sora.
III. rész.
Ezúttal a zágrábi Josip Kraš és a zaje- 
tari Ljuba Mesić iskolák diákjai ver
senyeznek.
Műsorvezetők: Zijah Sokolović és
Jadranka Selec.
Vuk-találkozó.
Helyszíni közvetítés Tršićbol.
Barázda.
Az Újvidéki Televízió faluműsora.
A tartalomból:
Csak most lehet teljes mértékben fel
becsülni a jégkár nagyságát. -  Lehet-e 
az árutartalék a piac szabályozója? -  
A kukorica ára körüli bonyodalmak.
A tudás hatalom.
A Szkopjei Televízió faluműsora. 
Mindannyian jártunk iskolába. 
Csehszlovák tévéfilmsorozat.
XIII/9. rész.
Néha vasárnap.
A Szarajevói Televízió szórakoztató 
zenés műsora.
Találkozások Beli Manastirban. 
Riportfilm.
Negyvenévesen is lehet álmodni.
NDK játékfilm.
Rendezte: Jens Peter Proli. Fősze
replő: Renata Ceissler. A történet egy 
negyvenéves nőről szól, akit kigúnyol
nak munkatársai, mert még nem ment 
férjhez. Mérgében ezért kijelenti, hogy 
hamarosan elveszi valaki feleségül. 
Erről a váratlan fordulatról hamaro
san az egész város beszélni kezd, tehát 
sürgősen vőlegény után kénytelen 
nézni.
Muppet-babák.
Rajzfilmsorozat gyerekeknek.
Híradó.
Az is elmúlik.

MÁSODIK MŰSOR

8.50 Műsorismertetés.
8.55 Hírek.
9.00 Ugyanabban a menetoszlopban.

A Szarajevói Televízió honvédelmi

12.00

14.55
15.10
15.15

18.15

18.45
19.30
20.00

20.45

21.05
21.25

22.10
22.25

22.55

Az adás keretében képernyőre kerülő 
játékfilm:
Az ostrom.
Jugoszláv film (1956).
Rendezte: Branko Marjanovic. Fősze
replők: Boris Buzanöic, Relja Baáié és 
Zvonimir Rogoz.
Déli hangverseny.
A Zágrábi Televizió komolyzenei mű 
sora.
Híradó albán nyelven. 
Műsorismertetés.
Forma-1.
Portugália Nagydíja.
Helyszíni közvetítés Estorillból. 
Karate.
Mediterrán Kupa.
Összefoglaló.
Művelődési műsor.
A Szkopjei Televízió híradója. 
Vuk-találkozó.
A délelőtti közvetítés ismétlése. 
AutOmánia.
Angol ismeretterjesztő sorozat.
XIII/2. rész: Az ördögi jármű.
Európa utcáin az autók veszélyeztet
ni kezdték a lovak egyeduralmát. A 
németek kitűnő motort fejlesztettek 
ki, a franciák pedig a formára helyez
ték a hangsúlyt. Hogyan fogadta mind
ezt az átlagember. Erről nyilatkoznak 
a sorozat 2. részében a szemtanúk 
Huszonnégy óra.
Forradalom, amely tart.
Mihovil Pavlek-Miákína.
Portréfilm a száz évvel ezelőtt szüle
tett paraszt íróról és hazafiról.
Mini hangverseny.
Költészet álom előtt.
Az Újvidéki Televízió irodalmi műso
ra.
V. rész.
A hétfői műsorok ismertetése.

A SZABADKAI RÁDIÓ 
ZENÉS ÜDVÖZLETEINEK 

DALJEGYZÉKE
Vasárnap, szeptember 27.

1. Hat nap óta szól a nóta
(Gubik Mira) -  2. Leszállt a 
csendes éj (Győri Szabó József) 

3. Édesanyám (Komár Lász
ló) -  4. Évforduló-keringő
(Putnoki Gábor) -  5. Az asz- 
szony összetör -  részlet Kál
mán Imre Csárdáskirálynő cí
mű operettjéből (Németh Ma
rika és Baksay Árpád) -  6. Ci
gánybálban sok a roma (Hor
váth István) -  7. Nincs a föl
dön olyan ember (Gyulai Er
zsi) -  8. Köszönöm, hogy hív
tál (Molnár József) -  9. Egy 
régi táj (Mészáros Ibolya) -  10- 
Ma este felmegyek majd hoz
zád (Apostol együttes) -  Ú 
Moncsicsi (Ulmann Mónika) 
-  12. Cseréptányér díszeleg 
(Rózsa Magdolna) -  13. Ne 
szidjatok soha engem (Jákó 
Vera) - 14. Hazudnak a gyöngy' 
betűk (Solti Károly) -  15. Hull 
a sok levél (Tópartiak) -  1®; 
Úgy szeretném meghálálni 
(Kovács Kati) -  17. Párizsi kis
lány (Szivárvány együttes) - 
18. Szeretnélek újra rózsák kö
zött látni (Szaiay László) -  1®- 
Künn a csantavéri határba® 
(Inci és a Nótafa tamburaze- 
nekar) -  20. Józanon ha rád 
emlékezem (Nóri és a Non
stop együttes) — 21. Akit sze
retnek a lányok (Koós János) '  
22. Szőke kislány, csitt, csitt’ 
csitt (Takács Béla) -  23. Egy 
asszony miatt (3 + 2 együttes) 

24. Kék pettyes rakott szok
nya (Boross István) -  25. &  
tudja, hogy szeptemberbe® 
(Koncz Mihály) -  26. Eztán 
csupán mi ketten (Kord8 
György és Balázs Klári) -  ^

Egy ősz hajú asszony (Vái®1
János) -  28. Bolyongok a
ölén (II. félidő együttes) 
Szeretlek téged (Soltész E®. 
zső) -  30. Lakodalom van a 
utcánkban (Hetes fogat ze® 
kar) -31 . Messze mentél ( 
labér Erzsébet) -  32. Fér) 
megyek, anyám (Muzslyaia
-  33. Mama, kérlek (Ko®c 
Zsuzsa) -  34. Félteni kell (+ 
latnay Sarolta) -  35. Gala®1 , 
szívet örököltem (Kiss Kard ^
-  36. Boldog születésnap 
(Halász Judit) -  37. Túl a 
szán van egy kis ház ( 
György) -  38. Szép a 
(Édes csók együttes) - 3 » -
cnri/i; moö h ’A kimaradok __szidj meg, ha kimaradok I
Jšnos) -  40. Majko, majko l 
da Ukraden).



VASÁRNAP IMI
AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ 

MUZSIKASZÓ-JÓKÍVÁNSÁG 
CÍMŰ MŰSORÁNAK 

DALJEGYZÉKE
Vasárnap, szeptember 27.
11.30 órakor.
1. Sűrű apró szeme van (Bo- 

ross István) -  2. Aki a szerel
met tagadni meri (Fekete Jó
zsef) -  3. Messze mentél, na
gyon messze (Vecsera István) 
-  4. Édesanyám, kedves anyám 
(Gestmeier Mihály) -  5. öt 
csárdás (Temerini Tizesbanda).

í  m á g y a r I f l e v Iz i o "

^rc és testápoló balzsam

*4.00 órakor a Sport, zene, 
etü c(mű műsorban.

Szórja a nap aranysuga-
, (Biszák Júlia) -  2. Van egy 

a Tisza-parton (Rácz Sza- 
Lajos) -  3. Az én ajkamról 

y r ellopták a nótát (Jákó 
^efa) _  4 Fehér galamb száll 
 ̂ alu felett (Bálint Sándor) 

v. Az én bánatom már (Ko- 
a t;s Apollónia) -  6. írt nekem
7 p ere*öm (Molnár József) -  
_ „ yere, kislány (Heck Paula) 
gj ' Csitt, babám (Tomik Mar- 
v ' ~ 9. Mozart: Kis éji hang- 
j *Seny (Bécsi filharmonikus 
|t0|e'<ar) -  10. Lassan bandu- 
év.,Va (Sárosi Kati) -  11. Ezer 
Tí'v vár°k rád (Záray Márta 
Soj ámosi János) -  12. A mo- 
•ésf0** ár"y éka (Er-ho együt- 
(§ ~ 13. Az úton hazafelé 
ii9 Judit) -  14. Születés
ig kívánság (Joós Jutka) -

8 ' sko*űba járok (Ha- 
(b fŐ ’6 Letéz) -  16. Őszi levél 

! C  Usa Gjon) -  17. Hová 

(Ki '
 ̂ anak le ősszel a levelek?

j ^ ós János) -  18. Hogy mond- 
|jft e* (Komár László) -  19. 

tartozol (Zorán).

8.58 Műsorismertetés.
9.00 Tévétoma gyerekeknek.
9.05 A Korall-sziget.

Ausztrál kalandfilmsorozat.
IX/2. rész.
Rendezte: Ray Alchin. Főszereplők: 
Ralph -  Richard Gibson, Jack -  Scott 
McGregor, Peterkin -  Nicholas Band- 
Owen, Dewar — Ron Hackett.
Az előző rész tartalmából:
Ralph jó módban élő fiatalember. 
Hogy megedződjék, az apja angliai 
iskolába küldi. A hajóút nem éppen 
kellemes a kényelemhez szokott fiú 
számára, akinek a marcona matróz 
szekálásait is el kell viselnie. A ha
jón egy kis potyautas is megbújt...

9.30 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal. 
Spanyol rajzfilmsorozat.
XXVI/13. rész: Rigódon bekapja a hor
got. (ism.)

9.55 Kuckó.
A  Tartalomból:
Szeptember a kertben. -  Kitűnő játék: 
a számháború. -  Egy csikó első ver
senye. -  Merre jártak nyáron a tisza- 
tarjáni gyerekek?

10.25 Linda.
Pavane egy infásnő halálára.
Bűnügyi tévéfilm. (ism.)

11.30 Kapcsoljuk a Rege Szállodát.
Zenebutik.
Újdonságok, régiségek, különleges
ségek, aktualitások, művészek és mű
vek -  zeneközeiben.
Juhász Előd műsora.
Vendég: Zalatnay Sarolta és Bessenyei 
Ferenc. .

12.20 Ki nyer ma a képernyőn?
Aki kérdez: Czigány György.
Helszín: A Rege Szálloda.

12.30 Hírek.
14.57 Műsorismertetés.
15.05 A Közönségszolgálat tájékoztatója.
15.10 Nótaszó.

K özrem ű köd ik : Puskás Sándor, Zentai 
Anna, if j. Kállai Kiss Ernő és népi zene
kara.

15.35 Kapcsoltam.
Társasjáték.
Műsorvezető: Rózsa György.

16.20 Tájak, városok, emberek.
Mauritius, a rejtelmes sziget. 
Szerkesztő-riporter: Léderer Pál és 
Benda László.

16.50 Mozgó képek.
A Mokép filmajánlata.

17.15 Delta.
Tudományos híradó.
Műsorvezető: Kudlik Júlia.
A tartalomból:
A világ tengerei szennyeződnek: ve
szély fenyegeti a halászatot, a tenger
parti fürdőhelyeket, utódainkat, gyer
mekeinket. Egyik-másik nehézségen, 
például az olajszennyeződésen már 
sikerült felülkerekedni, más problé
mákat csak most kezdünk megérteni. 
A világ tengereit csupán az elmélyült 
tudományos kutatással párosult nem
zetközi összefogás mentheti meg. A 
szokásos filmhíreken kívül erről esik 
szó a műsorban.

17.40 Nézzük együtt!
Bánffy Györggyel.

18.25 Családi torna.
18.30 Meséről mesére.

1. A manó és az óriás.

| Csehszlovák rajzfilm.
2. A kockás fülű nyúl.
Magyar rajzfilm, (ism.)
3. Vízipók-csodapók.
Magyar rajzfilm, (ism.)

19.00 A Hét.
Főszerkesztő: Sugár András.

20.00 Híradó.
20.10 Akciócsoport.

Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat. 
Gyerek-csali.
Rendezte: Richard Láng. Főszerep
lők: Murphy -  Róbert Stack, Strob- 
ber -  Dorian Harewood, Gunzer -  
Richard Romanus, Osbom -  Michael 
Goodwin.

- A tartalomból:
A kábítószer-kereskedelem legundo- 
rítóbb formája, amikor gyerekeket 
tesznek tönkre, sőt ölnek meg lelki- 
ismeretlen, gyors meggazdagodásra 
vágyó gazemberek. Los Angelesben 
mindezt gyerekek segítségével teszik 
Az eredmény: hét hónap alatt hét 
áldozat...

20.55 Szép magyar tánc.
Szerelem, szerelem...
Előadja a dunaújvárosi Vasas Tánc 
együttes.

21.00 Szövegek.
Tévéfilm Örkény István műveiből.
A forgatókönyvet írta és a műsort ren 
dezte: Esztergályos Károly.

22.05 Telesport.
Műsorvezető: Komlósi Gábor 
Ritmikus sportgimnasztika világ- 
bajnokság.
Csapatfinálé.
Közvetítés Várnából, felvételről. 
Riporter: Vitár Róbert

23.35 Hírek.

MÁSODIK MŰSOR

15.58 Műsorismertetés.
16.05 Vivát Benyovszky!

Tévéfilmsorozat.
XIII/7. rész: a strázsamester.

17.05 Ritmikus sportgimnasztika világbaj
nokság.
Szerenkénti döntő.

18.15 Gondolkodó.
Tudományos hetilap.
Felvilágosodás.
Idén nyáron rendezték meg Budapes
ten a VIII. felvilágosodás világkon
ferenciát. Ezer tudós vitatta egy héten 
át a XVIII. század ismert és ismeretlen 
történetét, a felvilágosodás eszméi
nek, tudományának, művészetének, 
napjainkban is élő hatásait.

19.00 Olga néni.
Születésnapi látogatás Révhegyi Fe- 
rencnénél, a 93 éves énekmestemél 
(ism.)

19.25 Vándorzenészek.
A Magyar Rádió együtteseivel Olasz
országban.
Dokumentumműsor, (ism.)

20.10 Kisfilm ek a nagyvilágból.
1. Kengyelfutó gyalogkakukk a siva 
tagbohóca.
Angol rövidfilm.
2. Varázslatos képek.
Az angol rövidfilm a különféle tele
víziós trükkök készítésének kulissza
titkaiba avatja be a nézőt
3. A mérnök és a hadúr.’
Dán dokumentumfilm.

21.35 A Hét. (ism.)
22.35 Képújság.

|  KOSSUTH RÁDIÓ J
8.28 Énekszóval, muzsikával.
9.00 „Azért vagyunk

a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” 
Tamási Áron születé
sének 90. évfordulójára 
emlékezünk.

10.10 A világlíra 
gyöngyszemei. 
Alekszandr Biok versei.

10.20 Örökzöld dallamok.
11.00 Gondolat-jel.

A Rádió kulturális 
hetilapja.

12.00 Déli Krónika:
12.15 Harminc perc alatt 

a Föld körül.
Nemzetközi magazin.

13.20 Az élő népdal.
13.30 Szonda.

Tudományos magazin.
14.10 Művészlemezek.
15 07 A nyolcadik stáció.

Pap Károly 
regényének 
rádióváltozata.

16.05 A  tenorkirály.
17.03 Lemezmúzeum.
18.15 Hol volt, hol nem volt...
18.40 Mózes.

Madách Imre drámai 
költeménye.

21.05 Népdalest.
22.59 Évszázadok

mesterművei.

PETŐFI RÁDIÓ
8.02 Magellán.

Petr Zikmund 
hangjátéka. II/l. rész.

9.05 Mese-zene gyerekeknek. 
9.56 Zilahy Lajos 

kabaréjelenetei.
11.10 Vasárnapi koktél.
12,03 Jó ebédhez szól a nóta.
13.05 Mikrofon-próba. 

Érdekességek a jövő 
hét műsorából.

14.00 Magellán.
Petr Zikmund 
hangjátéka. II/2. rész.

15.05 Táskarádió.
Az Ifjúsági Rádió 
műsora.

16.00 Poptarisznya.
Zene, közlekedés, sport.

21.05 Társalgó.
Másfél óra
irodalomkedvelőknek.
(ism.)

22.30 Operettrészletek.
23.10 Zenés kalandozás.
23.50 Hangverseny

felvételeinkből.
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ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00 Reggeli műsor.
9.03 Iskolarádió.

Keressük a megoldást: 
A munka nemesít.

9.30 Kamarazene.
10.05 Humoreszk.
10.15 Vajdasági népi

együttesek műsorából.
11.03 Rádióterefere.
11.30 Mihály András: 

Gordonkaverseny.
12.05 Gyulai Erzsi és Pere 

János nótákat énekel.
12.30 Színes dallamok.
14.03 Iskolarádió.

Játsszunk együtt!
14.30 Hirdetőműsor.
15.00 Hallottuk, láttuk.
15.30 Zenekari muzsika.
16.03 Könnyűzene.
18.30 Zenei albumunkból.
19.00 Esti híradó.
19.30 Nótakedvelőknek.
20.00 Slágerparti.
21.00 Estéről estére.
21.30 Hírek.
23.45 Éjféli szerenád.

URH
8.00 Hangverem.

13.00 A zene szárnyán.
13.30 Népzene.
16.30 Zenedoboz.
17.05 Aida.

Részletek Verdi 
operájából.

18.05 Ki hogyan látta?
Sport.

22.00 Évszázadok zenéje.
23.00 Notturno ritmusban.

(  BELGRÁDI RÁDIÓ J

4.00
6.50
9.30

11.02
12.30
13.02
15.00
15.30 
15.45
16.30

19.00
19.30
21.02

21.30
1.00

Reggeli műsor.
17.45Kíváncsiak műsora.

Magazin 439.
Találkozások.

18.00Gyermekműsor.

Karaván.
Híradó.
A Jovanovic család.
A szórakozás világa.
Egy argumentummal

több.
Híradó.

18.30Kedveskedés.
Ma esté együtt. 18.40
Külföldön élő
jugoszlávok műsora. 19.00
Színes műsor. 19.15
Éjszakai műsor. 19.30

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
15.05 Műsorismertetés szerbhorvátul.
15.10 Híradó I. magyar nyelven.
15.25 Sportkrónika szerbhorvát nyelven.
15.40 Műsorráadás.

A Zágrábi Televízió műsora.
17.10 Híradó I. szerbhorvát nyelven.
17.30 Mesetér.

A Szkopjei Televízió gyermekműsora.
17.45 Gyere velem óvodába!

G yerm ekm űsor m agyar nyelven.
18.00 Burleszk.

Amerikai rövidfilmek magyar nyelven.
18.30 Bemutató.

Magyar nyelvű műsor.
19.00 Ma.

Szerbhorvát nyelvű hírmagazin.
19.15 Rajzfilm.
19.30 Híradó II. magyarul.
20.00 Napjaink.

Magyar nyelvű magazin.
21.10 Zenebona.

Szórakoztató zenés műsor.
21.40 Híradó II. szerbhorvátul.
21.45 A keddi műsor ismertetése.

I BELGRÁDI TELEVÍZIÓ

6.50
7.00
8.30

8.45

9.00

9.45

10.15
10.35
10.50

11.20
11.25

11.55
12.00

12.45
15.10 
15.40

17.10 
17.30

Műsorismertetés.
Reggeli műsor.
Mesetér.
A Szkopjei Televízió gyermekműsora. 
Vük műhelye.
Irodalmi gyermekműsor.
VI/4. rész.
A Zágrábi Televízió oktatóműsora. 
Atlétika.
A Horvát Szocialista Köztársaság 
könyvtárai és archívumai. 
Pedagógusok műsora.
Az oktatóműsorok híradója.
Mi volna, ha volna,
Iskoláskor előtti oktatás.
Rajzfilm.
Az ószlovén nyelv kialakulása és fej
lődése.
Rajzfilm.
Angol nyelv.
What’s your name?
Hírek.
Híradó magyarul.
Műsorráadás.
A vasárnap éjszakai műsor ismétlése. 
Híradó I.
Mesetér.
A Szkopjei Televízió gyermekműsora 
(ism.)
Vük műhelye.
Irodalmi gyermekműsor.
VI/4. rész (ism.).
Műszaki nevelés.
Ismeretterjesztő műsor.
VI. rész.
Az adásban a vibrációs csiszolókról, a 
vízmelegítő hőmérőjéről, s különféle 
gázra működő berendezésekről, a vi
deó berendezésről és a padlástér be
építéséről lesz szó.
Rajzfilm.
Számok és betűk.
Vetélkedő.
Ötös stúdió.
Rajzfilm.
Híradó II.

20.00 Viharos éjszaka.
Tévéfilm Meáa Selimovié novellája 
nyomán.
Rendezte: Zrinko Ogresta. 
Főszereplők: Pero Kvrgié, Semka So- 
kolovié-Bertok és Zlatko Cmkovié.
A történet közvetlenül a háború után 
játszódik. Egy téli éjszakán egy állan
dó félelemben élő tisztviselő ajtaján 
bekopog gazdag szomszédja, aki egy 
furcsa kéréssel áll elé...

Jelenet a Viharos éjszaka című tévéfilmből

20.40 Az európai civilizáció.
Angol ismeretterjesztő sorozat. 
XIII/10. rész: Egy impérium iróniája. 
Ebben a részben arról lesz szó, hogyan 
hatott a nyugati civilizáció Indiára.

21.45 Híradó III.
21.55 Műsorráadás.

A műsor keretében képernyőre kerül 
a Csak a bolondok és a lovak című an
gol humoros sorozat újabb epizódja és 
a tegnap megkezdett háromrészes film 
második része.

23.25 Hírek.
23.30 A keddi műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

15.10 Híradó albán nyelven.
15.25 Műsorismertetés.
15.30 Iskolatelevízió (ism.)
17.30 A timoki körzet híradója.
18.00 Belgrádi műsor.
19.00 Indirekt.

Sportműsor.
19.30 Az Újvidéki Televízió híradója ma

gyarul.
20.00 Argumentumok.

A Zágrábi Televízió külpolitikai mű
sora.

20.30 Mini hangverseny.
A Szkopjei Televízió zenés műsora.

20.45 Huszonnégy óra.
21.05 Házimozi:

Holnap történt.
Amerikai film (1943).
Rendezte: Rene Claír. Főszereplők: 
Dick Powell és Linda Damel.
A történet egy újságíróról szól, akinek 
egy öregember megszerzi a másnapi 
újságot, tehát mindenről előre és első
ként írhat. A harmadik napon azon
ban a második oldal címoldalán saját 
gyászjelentését találja...

22.30 A tudomány és mi.
A Zágrábi Televízió ismeretterjesztő 
műsora.

23.15 A keddi műsorok ismertetése.

% SZABADKAI RÁDIÓ J
5.00-8.00 Az Újvidéki Rádió 

műsora.
12.00 Hírek.
12.07 Hirdető.
12.30 Népzene.
13.00 Hírek.
13.05 A V Moto Rock együttes 

sikerszámaiból.
14.00 Hírek.
14.05 Harmadik félidő.
15.00 Délutáni híradó.
15.30 Szerbhorvát nyelvű 

műsor.
18.30 Szívritmusban.
19.00 Az Újvidéki Rádió 

műsora.

HÁRMAS STÚDIÓ

5.00 Zenés ébresztő.
8.00-12.00 Zene, zene, j  

zene...
19.00-24.00 Slágerlisták.

I  KOSSUTH RÁDIÓ j  
 . -----

9.00 A hét zeneműve.
Bartók: Román Kolinda 
dallamok.

9.42 Ki kopog?
A Gyermekrádió 
műsora.

10.05 Nyitnikék.
Kisiskolások műsora.

11.30 Napfogyatkozás nyara. 
Részlet Szüts László 
kisregényéből.

12.00 Déli Krónika.
13.00 Klasszikusok 

délidőben.
Magyar előadóművészek 
albuma.

14.10 A magyar széppróza 
századai.
Illyés Gyula: Kháron 
ladikján.

15.00 Irodalmi 
évfordulónaptár. 
Tamási Áron.

17.30 Találkozás Ferencsik 
Jánossal.
41/37. rész.

18.14 Hol volt, hol nem volt • ■
18.30 Esti Magazin.
20.55 Hétfőn háromkor.
22.30 Kattogó kabaré.

|  PETŐFI RÁDIÓ
9.05 Zenés délelőtt.

12.30 Lakatos Sándor népi 
zenekara játszik.

13.05 Slágermúzeum.
14.00 Kettőtől ötig...

A  Rádió
kívánságműsora.

17.08 Újdonságainkból.
18.30 A Duran Duran 

együttes felvételeiből-
19.30 Sportvilág.
20.05 Rockújság.
21.05 Nóták.
21.30 Pillanatkép zenével. 

Geszty Szilvia műsora-
22.16 A  francia sanzon 

történetéből.
23.20 Könnyűzene.



|  ÚJVIDÉKI RÁDIÓ J

10.42
11.03
11.30

12.05

12.30
14.03
14.30
15.00
15.30
18.30
19.00
19.30
20.00

5.00 Reggeli műsor.
9.03 Iskolarádió.

1. Szép szó nyomában: 
A haza és a világ Vük 
életében.
2. Hangos olvasókönyv. 
Francé Bevk.

10.05 Bertokné Lantazky 
Olga: A tengerkék 
gyöngysor.
Mesejáték.
Zenei' képeskönyv. 
Rádióterefere.
Jugoszláv zeneszerzők 
műveiből.
Kántor Ilona 
népdalokat énekel. 
Színes dallamok. 
Iskolarádió, (ism.) 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Szempont. 
Gyöngykaláris.
Esti híradó.
Zenés műsor.
Dániel Ferenc: A zöld 
botocska.
Hangjáték.

1-00 Estéről estére.
21.30 Hírek.
23.45 Éjféli szerenád.

URH

8.00 Hangverem.
3.00 A zene szárnyán.
3.30 Fülöp Kató és Koncz

Mihály nótákat énekel. 
®-30 A Duna utcai 

hanglemezbolt 
újdonságai.

®-05 Készenlétben.
Honvédelmi műsor.

2.00 Évszázadok zenéje.
3.00 Frane Puntar: Pulóver. 

Hangjáték..

L j E LGRÁDI RÁDIÓ I
4.00 Reggeli műsor.
“■30 Magazin 439.
•02 Találkozások.

, 30 Gyermekműsor.
02 Karaván. 

l6 °0 Híradó.
■30 Egy argumentummal 

több.
00 Híradó.

2®'30 Vidám falu.
■00 Ma eS(.e együtt. 

Külföldön élő 
2 jugoszlávok műsora.
: 30 Színes műsor.

00 Éjszakai műsor.

Q o p q l y a i r á d Íó ~ ~ |

1* 00 Műsorismertetés, hírek. 
■0® Mi történt a 

sportpályákon?
■00 Az Újvidéki Rádió 

híradója, Topolyai 
. Krónika.

■30 Rádiószerviz.
55 Hírek.

® 00-18.00 Szerbhorvát 
nyelvű műsor.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ I
i5.q5  
15.Í0  
15.25 
15.40

17.10
17.30

18.30
19.00

19.15
19.30
20.00 
20.05

21.00
21.15

22.10

Műsorismertetés magyarul.
Híradó I. magyarul.
Gyermekműsor.
Műsorráadás.
A Zágrábi Televízió műsora.
Híradó I. szerbhorvátul.
A Szarajevói Televízió gyermekmű
sora.
Ruszin nyelvű műsor.
Ma.
Szerbhorvát nyelvű hírmagazin. 
Rajzfilm.
Híradó II. magyarul.
Lottó.
Minden folyó folyik.
Ausztrál tévéfilmsorozat.
Híradó II. szerbhorvátul.
Csak egyvalaki hiányzik.
Francia tévéfilmsorozat, 
nyelvű felirattal.
VIII/8. rész.
A szerdai műsor ismertetése.

magyar.

BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
6.50
7.00
8.30

.00
10.30 
10.35
12.30
15.10
15.30 
15.40

17.10
17.30

18.00

18.30 
18.40

19.00 
19.15
19.30
20.00 
20.05

21.05
22.35
22.55

0.25
0.30

Műsorismertetés.
Reggeli műsor.
Mit tudnak a gyermekek szülőföld
jükről?
A Szarajevói Televízió gyermekmű
sora.
A Zágrábi Televízió oktatóműsora.
Hírek.
Iskolatelevízió.
Hírek.
Híradó magyarul.
Hírek.
Műsorráadás.
A hétfő éjszakai műsor ismétlése. 
Híradó I.
Mit tudnak a gyerekek szülőföldjük
ről?
A Szarajevói Televízió gyermekműso
ra (ism.)
AIDS.
Ismeretterjesztő sorozat.
III/2. rész: Az AIDS-t a tájékozatlan
ság is terjeszti. Ebben a részben a stú
dióvendégek, hazánk ismert orvosszak
értői arról beszélnek, hogyan terjed ez 
a veszélyes betegség.
Rajzfilm.
Számok és betűk.
Vetélkedő.
Mini hangverseny.
Rajzfilm.
Híradó II.
Lottó.
Minden folyó folyik.
Ausztrál tévéfilmsorozat.
VIII/2. rész.
Vitaműsor.
Híradó III.
Műsorráadás.
A műsor keretében képernyőre kerül 
az Első éden című természetfilm-so- 
rozat egy újabb epizódja, valamint a 
háromrészes tévéfilm befejező része. 
Hírek.
A szerdai műsorok ismertetése.

MÁSODIK MŰSOR

15.30
17.30 
18.00
19.00
19.30
20.00

20.45
21.05
21.50

22.20
22.50

Iskolatelevízió (ism.)
A dél-moravai körzet híradója. 
Belgrádi műsor.
Ismeretterjesztő műsor.
A Szarajevói Televízió híradója. 
Balettművészek gálaműsora, 1986.
II. rész'.
A műsorban a hazai művészek mellett 
fellépnek japán, csehszlovák, francia 
és szovjet balettművészek is. 
Huszonnégy óra.
Népzene.:
Zene a képernyőn.
Bojan Adamié műsora.
2. rész.
Dokumentumműsor.
A szerdai műsorok ismertetése.

I MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
8.55 Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.00 ITV-Studium.

Gyurmatek.
VII/2, rész: Mért, Mért?, (ism.)

9.10 Itt van az ősz. (ism.)
9.35 Egy osztályba járunk.

Kisiskolások Ecquadorban. (ism.)
10.05 Nyugati országhatár.

Szovjet tévéfilmsorozat.
IV/3. rész.
A  történet 1921-ben játszódik.

11.10 Delta.
Tudományos híradó, (ism.)

11.35 Mozgató.
Tévétorna mozgáskorlátozottaknak.

11.40 Képújság.
16.15 Hírek. '
16.20 Suliirodalom.

Philemon és Baucis.
Tévéfilm Déry Tibor műveiből.

17.15 Három nap tévéműsora.
17.20 Arany János: A walesi bárdok. (ism.)
17.40 Objektív.

Tényképek a szocialista világról.
18.45 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal. 

Spanyol rajzfilmsorozat.
XXVI/25.. rész: Willy Fog letartózta
tása.

19.10 Esti mese.
19.30 Híradó.
20.05 Verdi.

Olasz életrajzi filmsorozat.
IX/7. rész: Nehéz évek.

21.20 Stúdió’87.
A Televízió kulturális hetilapja.

22.20 Híradó.

MÁSODIK MŰSOR

16.30 Tévétorna.
16.35 Autó-motosport.

A Telesport technikai magazinja.
16.55 Üzenetek Bulgáriából.

Műsorvezető: Antal Imre.
17.00 Rodopei népdal.

Valja Baikanszka népművész
adásában.

; 7 05 A Hét Oltár kolostora.
Borisz Hisztov litargikus éneket ad 
elő.

1 7 . 2 0

elő-

15.10 Híradó magyar nyelven. 
.15.25 Műsorismertetés.

Bolgár operaénekesek. 
Dokumentumfilm.

18.00 Dél-Alföldi magazin.
19.10 A halál szerelvényei.

Bolgár játékfilm.
21.30 Rajzfilmek.
22.05 Látogatás a 102 éves Ljuben bácsinál. 

Dokumentumfilm.
22.30 Képújság.

| SZA-BADKAI RÁDIÓ 1
5.00-1

12.00
12.07
12.30
13.00
13.05
14.00
14.05
15.00
15.30

18.30
19.00

;.00 Az Újvidéki Rádió 
műsora.
Hírek.
Hirdető.
Nóták, csárdások. 
Hírek.
Mára ajánljuk.
Hírek.
Gyárlátogató.
Délutáni Híradó. 
Szerbhorvát nyelvű 
műsor.
Szívritmusban.
Az Újvidéki Rádió

HÁRMAS STÚDIÓ

5.00 Zenés ébresztő. 
8.00-12.00 és 19.00-24.00 

Zene, zene, zene...

| KOSSUTHRÁDIÓ J
8.20 Társalgó.

Másfél óra
irodalomkedvelőknek. 

10.38 Nótacsokor.
11.36 Napfogyatkozás nyara. 

Részletek Szüts László . 
kisregényéből. II/2. rész.

12.00 Déli Krónika.
13.00 Klasszikusok délidőben: 

Hangversenyközvetítés.
14.10 Magyarán szólva. 

Nyelvőrködés.
14.30 Dzsesszmelódiák.
16.05 Kérhetek valamit?

A Gyermekrádió 
kívánságműsora.

17.30 Bartók: Kolindák.
17.45 A Szabó család.
18.15 Hol volt, hol nem 

volt...
1.8.30 Esti Magazin.
19.15 Egy rendező naplójából.

Újszövetség.
Bozó László 
dokumentumműsora.

20.15 Operaest.
21.00 Fél óra népzene.
23.00 Artúr Schnabel 

(zongora) és a Pro Arte 
vonósnégyes 
felvételeiből.

PETŐFI RÁDIÓ
8.05 Slágermúzeum.
9.05 Zenés délelőtt.

12.27 Népdalkörök énekelnek.
13.05 Popzene.
14.30 Szórakoztató 

antikvárium.
15.30 Csúcsforgalom.
18.30 Gramofonsztárok.
19.05 Csak fiataloknak!
20.00 Slágereim története.

A mikrofonnál: Bágya 
András.

21.05 A planétás ember:
Goda Gábor regényének 
rádióváltozata. XX/8. . 
rész.

21.50 Az élő népdal.
22.00 Betűtenger.
23.20 A mai dzsessz.
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|  ÚJVIDÉKI RÁDIÓ J

5.00 Reggeli műsor.
9.03 Iskolarádió.

Pedagógusok műsora: 
Beindultunk.

9.30 Kantiléna.
Az ifjúság zenei 
magazinja.

10.05 Középiskolások műsora.
1. Személyiség -  
közösség:
A  felnőtté válás útján.
2. Szépirodalmi kalauz: 
Kalevala.

10.30 Vendégszerkesztők.
12.30 Színes dallamok.
14.03 Iskolarádió.

A pedagógus jegyzet- 
füzetéből.
Milyenek
a nyolcadikosok?

15.00 Hallottuk, láttuk.
15.30 Kantiléna. (ism.)
18.30 Operettek világában.
19.00 Esti híradó.
19.30 Operaházak és 

hangversenytermek 
műsorából.

21.00 Estéről estére.
21.30 Hírek.
23.45 Éjféli szerenád.

URH

8.00 Hangverem.
13.00 A zene szárnyán.
13.30 Cigánydalok.
16.30 Vajdasági körkép.
17.05 Dzsessz, dzsessz!
18.05 Horizont. 

Környezetvédelmi 
műsor.

22.00 Évszázadok zenéje.
23.00 Elmélet, vita, 

gyakorlat.
23.30 Nottumo ritmusban.

| BELGRÁDI RÁDIÓ

4.00 Reggeli műsor.
9.30 Magazin 439.

11.02 Találkozások.
12.30 Gyermekműsor.
13.02 Karaván.
15.00 Híradó.
15.30 A Jovanovié család.
15.45 A szórakozás világa.
16.30 E gy argumentummal 

több.
19.00 Híradó.
21.00 Ma este együtt. 

Külföldön élő 
jugoszlávok műsora.

21.30 Színes műsor.
1.00 Éjszakai műsor.

[  TOPOLYAI RÁDIÓ j

14.00 Műsorismertetés, hírek.
14.05 Dialógus.
15.00 Az Újvidéki Rádió 

híradója, Topolyai 
Krónika.

15.30 Rádiószerviz.
15.55 Hírek.
16.00-18.00 Szerbhorvát 

nyelvű műsor.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ I
15.05 Műsorismertetés magyarul.
15.10 Híradó I. magyar nyelven.
15.25 Gyermekműsor.
15.40 Műsorráadás.

A Zágrábi T e le v íz ió  műsora.
17.10 Híradó I. szerbhorvátul.
17.30 Indián legendák.

Gyermekműsor.
18.00 Költészeti színház, (ism.)
18.30 Dokumentumműsor.
19.00 Ma.

Szerbhorvát nyelvű hírmagazin.
19.15 Rajzfilm, 
jg  30 Híradó II. magyarul.
20.00 Filmoszkóp.

Szórakoztató műsor, a filmről.
Az adásban többek között képernyőre 
kerül a Pásztoróra című magyar ani
mációs film, azonkívül egy játékfilm 
is:
Egészség.
Amerikai film.
Rendezte: Róbert Altman. Főszerep
lők: Glenda Jackson és James Gardner. 
A film az Altmantól megszokott iró
niával ábrázolja az amerikai társa
dalmat.

22.30 Híradó II. szerbhorvátul.
22.45 A  csütörtöki műsor ismertetése.

I BELGRÁDI TELEVÍZIÓ
6.50 Műsorismertetés.
7.00 Reggeli műsor.
8.30 Gyermekihűsor.
9.00 A Zágrábi Televízió oktatóműsora

10.30 Hírek.
10.35 Iskolatelevízió.
12.30 Hírek.
15.10 Híradó magyarul.
15.25 Műsorismertetés.
15.30 Hírek.
15.40 Műsorráadás.

A kedd éjszakai műsor ismétlése.
17.10 Híradó I.
17.30 Gyermekműsor.
18.00 Múzeumok és képtárak.

A Szarajevói Televízió ismeretterjesz
tő műsora.

18.30 Rajzfilm.
18.40 Számok és betűk.

Vetélkedő.
19.00 Mini hangverseny.

Dragutin Bogosavljevic hegedül.
19.15 Rajzfilm.
19.30 Híradó II.
20.00 Filmoszkóp.

Az Újvidéki Televízió szórakoztató 
műsora a filmről, melynek keretében 
képernyőre kerül az Egészség című 
amerikai játékfilm.

22.30 Híradóin.
22.55 Műsorráadás.

Az adás keretében képernyőre kerül 
az Állatok világában című dokumen
tumsorozat és a Allo, allo című angol 
humoros sorozat egy-egy epizódja. 

0.20 Hírek.
0.25 A csütörtöki műsorok ismertetése. 

MÁSODIK MŰSOR

15.10 Híradó albán nyelven.
15.25 Műsorismertetés.
15.30 Iskolatelevízió (ism.)

17.30 A Duna-menti körzet híradója.
18.00 Belgrádi műsor.
19.30 A Ljubljanai Televízió híradója.
20.00 Zenei est.

Leonárd Bemstein zeneszerző és kar
mester.

21.30 Huszonnégy óra.
21.45 Shakespeare a képernyőn:

Vihar.
23.45 A csü tö rtök i műsorok ismertetése.

MEGJEGYZÉS: A nap folyamán várható 
közvetítés az Olaszország-Jugoszlávia 
barátságos labdarúgó-mérkőzésről.

^ " " M g y m t e l e v S ö ^
9.00 Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.05 Nyugati országhatár.

Szovjet tévéfilmsorozat. IV/4. rész.
10.10 Stúdió ’87. ,

A Televízió kulturális hetilapja, (ism.)
11.10 Képújság.
14.40 Hármas csatorna.

Forró nyomon.
15.45 Hírek.
16.00 Egy szó mint száz.

Nyelvi fejtörőjáték. •
Egri János műsora.

16.55 Lengyelország-Magyarország.
Európa bajnoki selejtező labdarúgó
mérkőzés.
Közvetítés Varsóból.
Riporter: Knézy Jenő.

18.50 Rövidfilm.
19.10 Esti mese.
19.30 Híradó.
20.05 Kék fény.

Riportműsor.
Műsorvezető: Szabó László.

21.05 A  hét műtárgya.
Augsburgi házioltár.

21.10 Halálnak halála.
Sánta Ferenc három novellája. 
Tévéfilm. (ism.)

21.50 Panoráma.
Világpolitikai magazin.

22.35 Híradó. III.

MÁSODIK MŰSOR

17.45 Digit-alk.
Bevezetés a számítógépek alkalma
zásába.
XX/4. rész: Melyik gépet, (ism.)

18.15 ITV-Studium.
„Egy kis kertet szerettem volna.” 
Beszélgetés Török Sándorral, (ism.

18.45 NaS Ekran.
A pécsi körzeti stúdió szerbhorvát 
nyelvű nemzetiségi műsora.

19.05 Kalandozás a növényvilágban,- 
Francia ismeretterjesztő rövidfilm
sorozat.
XIII/13. rész: Orchideák, (ism.)

19.30 Schubert: a-moll szonatina.
20.00 Tévétoma.
20.05 A budapesti körzeti stúdió műsora
20.50 Híradó II.
21.05 Kék fény.

Az első műsoron elkezdett adás foly
tatása.

21.40 Budapesti Honvéd-Jugoplastika 
Split.
Koraé-Kupa férfi kosárlabda-mérkő
zés.
Közvetítés a Körcsarnokból, felvétel
ről.
Riporter: Gulyás László.

23.15 Képújság.

I  SZABADKAI RÁDIÓ ||

5.00-8.00 Az Újvidéki Rádió 
műsora.

12.00 Hírek.
12.07 Hirdető.
12.30 Népdalok.
13.00 Hírek.
13.05 Mára ajánljuk.
13.30 Arany album. 

Klasszikusok régi és 
új hangvételben.

14.00 Hírek.
14.05 Művelődési magazin.
15.00 Délutáni Híradó.
15.30 Szerbhorvát nyelvű 

műsor.
18.30 Szívritmusban.
19.00 Az Újvidéki Rádió

HÁRMAS STÚDIÓ

5.00 Zenés ébresztő.
8.00-12.00 Zene, zene, 

zene...
19.00-24.00 Rádiódiszkó és 

diszkoráma.

I  KOSSUTH RÁDIÓ

8.55 Népdalcsokor.
10.05 Körséta.

Irodalmi összeállítás.
10.57 Egy énekes -  több 

szerep.
René Kollo felvételeiből

12.00 Déli Krónika.
13.00 Klasszikusok 

délidőben.
14.11 A magyar széppróza 

századai.
Németh László: Iszony-

14.25 Operaslágerek.
15.00 A Népzenei Hangos 

Újság melléklete.
16.05 MR 10-14.
18.15 Hol volt, hol nem volt-'
18.30 Esti Magazin.
19.15 Hova vezet az Y-út?
20.11 Muzsikáló Baranya 

megye.
21.00 Peter Nero zongorázó
22.45 Rafael Kubelik 

vezényel.
23.42 Régi fúvószene.

PETŐFI RÁDIÓ

9.05 Zenés délelőtt.
12.31 Vörös Kálmán népi 

zenekara játszik.
13.06 A tegnap slágereiből-

15.15 Zenerulett.
18.30 Közvetítés a Lengye*"

ország-Magyarország

EB selejtező
labdarúgó-mérkőzés

II. félidejéről.
19.55 Albumajánlat. .

Bemutatjuk Elton J° 
Élőben a Melbourne-’ ( 
Szimfonikus Zenekai 
című dupla albumán” 
második részét.

21.58 Zenélő filmkockák
22.45 Verbunkos muzsika-
23.20 Elfelejtett dallamok.
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| ÚJVIDÉKI RÁDIÓ
5.00 Reggeli műsor.
9.03 Iskolarádió.

Zeng az ének: 
Zenehallgatás 
kisiskolások részére.
Az Újvidéki Rádió 
tánczenekara játszik. 
Nóták.
Rádióterefere. 
Balettzene.
Népzene.
Színes dallamok. 
Iskolarádió, (ism.) 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk.
Zenei napló.
Csárdások.
Esti híradó.
Szórakoztató dallamok. 
Lírai tízperc. 
ír költők versei.
A  zenei műhely titkai. 
Estéről estére.
Hírek.
Zenei közjáték.
Éjféli szerenád.

URH
3.00 A zene szárnyán.

!3.30 Dallal, tánccal tájról,
tájra.

16-30 Yu rock.
18-05 Barangolások.
‘ 2.00 Évszázadok zenéje.
23-00 Elmélet, vita, gyakorlat 
23̂ 30 Notturno ritmusban.

^ BELGRÁDI r á d ió  I

10.05

10.30
11.03
11.30
12.05
12.30
14.03
14.30
15.00
15.30
18.45
19.00
19.30
20.00

20.10
21.00
21.30
23.05
23.45

02 Találkozások.
• 30 Gyermekműsor.
°2 Karaván. 

l6 00 Híradó.
■30 Egy argumentummal 

m több
■°0 Híradó.

“ ■30 Mesék a faluról.
213n ??a e s te e g>ütt. 

Színes műsor.

l5-3o 
Á-55 
16 00

Műsorismertetés, hírek. 
Tegnap, ma, holnap. 
Helyi közösségek 
életéből.
Az Újvidéki Rádió 
híradója, Topolyai 
Krónika.
Rádiószerviz.
Hírek.
-18.00 Szerbhorvát 
nyelvű műsor.

L_ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
15.05 Műsorismertetés magyarul.
15.10 Híradó I. magyar nyelven.
15.25 Gyermekműsor.
15.40 Műsorráadás.

A Zágrábi Televízió műsora.
17.10 Híradói, szerbhorvátul.
17.30 Gyermekműsor.
18.00 Újvidéki képeslapok. 

Szerbhorvát nyelvű műsor.
18.30 Ember és idő.

Dokumentumműsor.

19.00 Ma.
Szerbhorvát nyelvű hírmagazin.

19.10 Nagy ínyesmesterek kis titkai.

U tó
V B Q B W

©
19.15 Rajzfilm.
19.30 Híradó II. magyarul.
20.00 A JKSZ KB ünnepi ülése.

Helyszíni közvetítés magyar nyelven.
21.00 Ötven évvel ezelőtt került Josip Broz 

Tito a JKP élére.
A Belgrádi Televízió alkalmi műsora.

23.00 Híradó II. szerbhorvátul.
<>3 15 a  pénteki műsor ismertetése szerb

horvát nyelven.

BET GRÁDI TELEVÍZIÓ. J

10.30 
10.35
12.30

6.50 Műsorismertetés.
7.00 Reggeli műsor.

8.30 Aranyhalacska.
A Zágrábi Televízió gyermekműsora.

9.00 A Zágrábi Televízió oktatóműsora. 
Hírek.
Iskolatelevízió.
Hírek.

15.10 Híradó magyarul.
15.30 Hírek.
15.40 Műsorráadás.

A szerda éjszakai műsor ismétlése.
17.10 Híradó I.
17.30 Aranyhalacska.

A Zágrábi Televízió gyermekműsora 
(ism.).

18.00 Kultúrkincseink megőrzése.
Sipan sziget.
A Zágrábi Televízió dokumentummű
sora a Dubrovnik közelében lévő szi
getről.

18.30 Rajzfilm.
18.40 Számok és betűk.

Vetélkedő.
19.00 Ötös stúdió.
19.15 Rajzfim.
19.30 Híradó II.
20.00 A JKSZ KB ünnepi ülése.

Helyszíni közvetítés.
Ötven évvel ezelőtt került Josip Broz 
Tito a JKP élére.
Alkalmi műsor.
Híradó III.
Műsorráadás.
Az adás keretében képernyőre kerül 
Weyne és Shuster vidám sorozatának 
és a Meghökkentő históriák című so
rozat egy újabb epizódja.
Hírek.
A pénteki műsorok ismertetése.

21.00

23.00
23.25

0.50
0.55

15.10
15.25
15.30
17.30 
18.00
19.30 
19.55 
20.00

20.45
20.55
22.25

22.55

MÁSODIK MŰSOR

Híradó albán nyelven. 
Műsorismertetés.
Iskola televízió (ism.).
A Titovo U2ice-i körzet híradója. 
Belgrádi műsor.
A Titogradi Televízió híradója.
Nagy ínyesmesterek kis titkai. 
Romhep.
Hangverseny-közvetítés felvételről.
Fellépnek: Sár e Roma és az Odjila 
együttes.
Huszonnégy óra.
Dokumentumműsor.
A könyv ideje.
A Szarajevói Televízió irodalmi mű
sora.
A pénteki műsorok ismertetése.

I  MAGYAR TELEVÍZIÓ
9.00 Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.05 Teledoktor.

Elsősegélynyújtás, amíg az orvos 
megérkezik.

9.15 Sértés.
Tévéfilm. (ism.)

10.50 Váltó.
Gazdasági világverseny, (ism.)

11.35 Képújság.
17.10 Hírek.
17.25 Popkorong.

Aktuális klip- és koncertműsor a le
mezeladási statisztika alapján.

18.10 Telesport.
18.45 Tóm és Jerry-show.

Amerikai rajzfilmsorozat. XVI/14. 
rész.

19.00 Esti mese.
19.30 Híradó.
20.05 Szomszédok, i 

Teleregény. XI. rész.
20.35 Van öt perce?

Schubert: Katonainduló.
20.40 Hírháttér.

Nézetek, vélemények közérdekű kér
désekről.

21.25 Unokáink sem fogják látni.
Ráday Mihály városvédő sorozata.

22.05 Híradó III.

MÁSODIK MŰSOR

16.35 Digit-alk.
Bevezetés a számítógépek alkalmazá
sába.
XX/5. rész: Szövegfeldolgozás számí
tógépen. (ism.)

17.10 Szomszédok.
Teleregény. X. rész. (ism.)

17.40 Tévétorna.
17.45, Pannon Krónika.

A pécsi körzeti stúdió műsora. 
Dunaföldvári fórum. 
Műsorvezető-riporter: Müller István.

lg 45 Színházi este...
Közvetítés a debreceni Csokonai
Színházból. ,
Tóték.
Örkény István színműve.
Rendezte: Pinczés István. Főszerep
lők: Sárközy Zoltán, Korcsmáros Je
nő, Ribár Éva, Csonka Anikó, Kóti 
Árpád, Bókái Mária.
Az előadás előtt és a szünetben ri
portok, beszélgetések hallhatók. 
Műsorvezető: Wisinger István.

22.00 Képújság.

| SZABADKAI RÁDIÓ 1

5.00-8.00 Az Újvidéki Rádió
műsora.

12.00 Hírek.
12.07 Hirdető.
12.30 Nóták népdalok.
13.00 Hírek.
13.07 Lemezbutik.
14.00 Hírek.
14.05 Hétköznapok.
15.00 Délutáni Híradó.
15.30 Szerbhorvát nyelvű

műsor.
18.30 Szívritmusban.
19.00 Az Újvidéki Rádió

műsora.

HÁRMAS STŰDIÖ
5.00 Zenés ébresztő.
8.00-12.00 és 19.00-24.00 , 

Zene, zene, zene..

% KOSSUTHRÁDIÓ J

10.50 Népdalok, néptáncok.
11.38 Pasadenában jobb 

a levegő.
12.00 Déli Krónika.
13.00 Donizetti: Rita. 

Egyfelvonásos vígopera.
14.10 A magyar széppróza 

századai.
Németh László:
Irgalom.

15.00 Az élet oly rövid. 
Moldova György 
hangjátéka.

16.05 Révkalauz.
Könyv, kép, színház, 
zene, mozi.

18.15 Hol volt, hol nem vo lt ...
18.30 Esti Magazin.
19.25 Dal a tűzpiros virágról, 

írta: J. Linnankoski.
II/1. rész.

21.09 Szokolya Sándor
népdalfeldolgozásaiból.

22.30 Nagy mesterek -  
világhírű 
előadóművészek.

23.29 Operaáriák.

PETŐFI RÁDIÓ

8.20 A Szabó család, (ism.)
9.05 Zenés délelőtt.

13.05 Nosztalgiahullám. 
Eddie Gorme és Steve. 
Laurence.

14.30 Nagy nevettetök. 
Salamon Béla.

15.10 Operaslágerek.
16.00 A Kanguru együttes

hangversenye.

16.35 Nóták.
17.08 Dzsessz.
18.30 Slágerlista.
19.05 Operettkedvelőknek.
20.00 A  Poptarisznya 

dalaiból.
21.05 Az ablakok fontossága 

a háztartásban.
22.00 Böngészde a Zenei 

Antikváriumban.
23.20 A Smiths együttes 

nagylemezei.



imPÉNTEK

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ

5.00
9.03

10.05
11.03
12.30
14.03
14.30
15.00
15.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
23.05 
23.45

Reggeli műsor! 
Iskolarádió.
Korokon és tájakon át: 
Utazás a hosszúsági 
körünkön.
2. Rádiólexikon:
A hidroszféra.
Rádiókabaré.
Rádióterefere.
Színes dallamok. 
Iskolarádió, (ism.) 
Hirdetőműsor. 
Hallottuk, láttuk. 
Szivárvány.
Durindo.
Esti híradó.
Péntek van!
Estéről estére.
Hírek.
Zenei közjáték.
Éjféli szerenád.

URH

8.00
13.00
13.30
16.30
17.05
18.00
18.05 
22.00 
23.00

23.20

23.30

Hangverem.
A zene szárnyán.
Egy nóta, egy énekes. 
Zenei kaland.
Délutáni hangverseny. 
Hírek.
Rivalda.
Évszázadok zenéje. 
Könyvek, írók, 
emberek.
A 170 éye született 
Tompa Mihályról 
dr. Szeli István 
emlékezik meg.
Az újvidéki fuvolatrió 
játszik.
Notturno ritmusban.

I  BELGRÁDI RÁDIÓ 1

12.30 
13.02 
15.00
15.30

15.45
16.30

19.00
20.00 
21.00

23.00
1.00

Gyermekműsor.
Karaván.
Híradó.
A  Jovanovíé 
család.
A szórakozás világa. 
Egy argumentummal 
több.
Híradó.
Népzene.
Ma este együtt. 
Külföldön élő 
jugoszlávok műsora. 
Est a rádió mellett. 
Éjszakai műsor.

f  TOPOLYAI RÁDIÓ J
L00 Műsorismertetés,

hírek.
1.05 Zenés péntek 

délután.
>.00 Az Újvidéki Rádió 

híradója, Topolyai 
Krónika.

5.30 Kalászok.
A topolyai
Zitokombinat
munkaszervezet
műsora.

15.55 Hírek.
16.00-18.00 Szerbhorvát 

nyelvű műsor.

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ
15.05
15.10
15.25
15.40

17.10
17.30

18.00
19.00

19.15
19.30
20.00

20.55

22.05
22.20

Műsorismertetés magyarul.
Híradó I. magyarul.
Gyermekműsor.
Műsorráadás.
A Zágrábi T e le v íz ió  műsora.
Híradó I. szerbhorvátul.
Fazonok és stószok.
Gyermekműsor.
Tévém agazin  szlovák nyelven.
Ma.
Szerbhorvát nyelvű hírmagazin. 
Rajzfilm.
Híradó II. magyarul.
Kié a gyerek?
Tévéfilmsorozat.
Kerekasztal:
Alternatív gyógymódok -  miért ne? 
A  stúdióbeszélgetés egyebek között a 
következő kérdésekre keres választ: 
Az alternatív gyógymódok az utolsó 
szalmaszálat jelentik-e azok számára, 
akiket a „hivatalos” orvostudomány 
nem tud meggyógyítani? Az alternatív 
gyógymódok alkalmazása visszaté- 
rés-e az ősi módszerekhez? A „hivata
los” és az alternatív gyógymódok ki- 
egészítik-e egymást?
Híradó II. szerbhorvátul.
A szombati műsor ismertetése.

I  BELGRÁDI TELEVÍZIÓ 1

17.10
17.30

6.50 Műsorismertetés.
7.00 Reggeli műsor.
8.30 Fazonok és stószok.

Az Újvidéki Televízió gyermekműsor
sorozata.

9.00 A Zágrábi Televízió oktató műsora.
10.30 Hírek.
10.35 Iskolatelevízió.
12.30 Hírek.
15.10 Híradó magyarul.
15.30 Hírek.
15.45 Műsorráadás.

A  csütörtök éjszakai műsor ismétlése. 
Híradó I.
Fazonok és stószok.
Az Újvidéki Televízió gyermekmű
sora (ism.).

18.00 Ismeretterjesztő műsor.
18.30 Rajzfilm.
18.40 Számok és betűk.

Vetélkedő.
Ötös stúdió.
Zabare.
Híradó II.

20.00 Kié a gyerek?
Tévéfilmsorozat.
IV/2. rész.

21.00 Út a tudás középpontjába.
A Szarajevói Televízió vetélkedője.

22.00 Híradóin.
22.20 Pénteken huszonkettőkor.

Művelődési magazin.
23.50 Műsorráadás.

A műsor keretében képernyőre kerül 
a Haverok című amerikai humoros so
rozat egy újabb epizódja.

1.20 Hírek.
1-25 A szombati műsorok ismertetése.

19.00

19.30

MÁSODIK MÚSOR

14.50 Híradó albán nyelven.
15.00 A Priátinai Televízió híradója szerb

horvát nyelven.
15.30 Iskolatelevízió (ism.).

17.30 
18.00
19.30 
20.00

20.45
21.05

22.35

22.55
23.55

A niši körzet műsora.
Belgrádi műsor.
A Prištinai Televízió híradója.
A Szkopjei Televízió szórakoztató 
zenés műsora.
Huszonnégy óra.
A jövendölés.
Amerikai játékfilm 
Főszereplők: Gregory Peck és Lee Ré
miek.
Egy szerző -  egy film.
Az ivóvíz és szabadság.
Rajkó Grlić dokumentumfilmje.
A BITEF krónikája.
A szombati műsorok ismertetése.

MAGYAR TELEVÍZIÓ
8.30 Tévétorna nyugdíjasoknak.
8.35 Egy fölösleges ember.

Részletek Csajkovszkij Anyegin című 
operájából, (ism.)

9.20 Férfimulatság.
Csehszlovák tévéfilm. (ism.)

10.25 Panoráma.
Világpolitikai magazin, (ism.)

11.10 Mozgató.
Tévétorna mozgáskorlátozottaknak.

11.15 Képújság.
16.00 Hármas csatorna.

Elemi dolgok, (ism.)
17.05 Hírek.
17.10 Három nap tévéműsora.
17.15 Péntek délután.

Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora.

17.45 Téka.
Közhasználati információk.

18.00 Ablak.
Közéleti szolgálati műsor.

19.00 Álljunk meg egy szóra!
Nyelvművelő műsor.
Esti mese.
Híradó.
Telefere.
Vitray Tamás műsora.

21.20 A  kaméliás hölgy.
■ Tévéjáték.

22.45 Nézze meg az ember.
Reklám.

23.00 Híradó III.

19.19
19.30
20.05

MÁSODIK MÚSÖR

16.45 Csodálatos jávorfák.
Mesejáték három részben, (ism.)

18.25 Természetbarát.
A Telesport turisztikai magazinja.

18.45 Csali.
Horgásztízperc.

18.55 Tévétoma.

19.00 Ablak.
Az első műsorban elkezdett adás foly
tatása.

19.35 Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagyter
mét.
A  Budapesti Zenei Hetek nyitóhang
versenye.
A Magyar Állami Hangversenyzene
kart Lehel György vezényli.
A műsoron Bartók művek szerepel
nek.
A  szünetben;
Quadlinburg, képek egy szép közép
kori városról.
NDK rövidfilm.

21.25 Híradó II.
21.40 Váltó.

Gazdasági világverseny.
22.25 Képújság.

I  SZABADKAI RÁDIÓ j
5.00--8.00 Az Újvidéki 

Rádió műsora.
12.00 Hírek.
12.07 Hirdető.
12.30 Cigánynóták.
13.00 Hírek.

Zenés hétvége. 
Délutáni Híradó. 
Szerbhorvát nyelyű 
műsor.

18.30 Szívritmusban.
19.00 Az Újvidéki Rádió 

műsora.

13.05
15.00
15.30

HÁRMAS STÚDIÓ

5.00 Zenés ébresztő. 
8.00-24.00 Antikvárium.

I KOSSUTH RÁDIÓ J
9.40

11.10

12.00
13.00

15.30
16.05

17.30

18.15 
18.30
19.15

20.02

21.15

22.30
23.28
0.15

Óvodások műsora. 
Gondolat.
A Rádió irodalmi lapj® 
Déli Krónika. 
Klasszikusok délidőb«11' 
A Magyar Rádió és 
Televízió szimfonikus 
zenekara játszik. 
Népdalok.
Széltoló.
Avagy a varázsló 
visszatér.
Folytatásos kalandok
gyerekeknek.
Idősebbek
hullámhosszán.
Dallamok, emlékek.
(ism.)
Hol volt, hol nem voU-’’ 
Esti Magazin. 
Világirodalmi 
dekameron.
Gottfried Keller: 
Tükör, a cica.
„Én mindig Callas 
maradok.”
X/2. rész.
Kilátó.
A Rádió világ irodai1111

folyóirata.
A Rádió lemezalbuma' 
Barokk muzsika.
Éjfél után.
Zenés műsor.

8.05 Offenbach
operettjeiből.

9.05 Zenés délelőtt.
12.30 Népi muzsika.
13.05 Pophullám.
14.00 Péntektől -  péntekig 

Ajánlóműsor sok 
muzsikával.

17.08 Fiatalok popzenei
felvételeiből.

18.30 Fiataloknak.
20.00 Nótakedvelőknek.

21.05 Itáliai
poppanoráma '
III/l. rész.

22.00 Mérleg.
Rékai Gábor műsora.



Egy darabka 
égbolt - E l l C O  
tetőablak

Összecsukható padláslépcső
Ahol a hagyományos lépcső felállítására nincs elég hely, a legjobb megoldás az EKO összecsukható pad

láslépcsőjének beépítése. Előnye, hogy nem foglal el hasznos teret, könnyen leereszthető és felcsukható, 
szép kivitelű beépítése gyors és egyszerű. Alumíniumból 7, fából 6 típusban készül. Az alumímumlepcső haj
lásszöge 64°-74" a falépcsőé eCh-eS0. A lépcső szélessége 413, a fokoké 80 mm, teherbírása 1,5 KN (150 
kp). A beépítésére alkalmas helyiség magassága 230 -270  cm.

Az EKO tetőablak és padláslépcső beszerezhető az ország minden nagyobb épületanyag-lerakataban. Be
építésüket a vásárló maga is elvégezheti, de a munkát rábízhatja az EKO országos szervizhálózatára is.

IEK0
Elektrokovinarska oprema 
n. sol. o.
Celjska 9/B, C 
63320 TITOVO VELENJE 
Tel.: (063) 855-151; 854-402 
Telex: YU eko 33598

VPO-EXTRA tetőablak
Minden szabványos, 20 -80 -os  hajlásszögű tetőnél 

beépíthető. Az ablakszárny, súlyponti tengelye körül 
125°-os szögben forgatható el és ezáltal minden köve
telménynek eleget tesz, ami egy korszerű tetőablaktól 
elvárható:
-  a helyiség legjobb szellőztetése,
-  nagy világító felület,
-  a külső üvegfelület egyszerű tisztítása,
-  teljes védelem az időjárás viszontagságaitól,
-  egyszerű kezelés stb.
Az ablakkeret és szárnya minőségi fából készült, két, 
egyenként 4 mm vastag hőszigetelő üveggel van be
üvegezve — az üvegek közti légrés 10 mm. A gumitömí
tés minden időjárási hatásnak ellenáll. Az ablakkeret 
és a szárny külső farésze 0,7 mm vastag, plasztifikált 
alumíniumlemezzel borított, megvédve ezzel a fát a 
légköri viszonyoktól. A csuklópánt mechanizmusa az 
ablakszárny 11, 23, 35 és 45°-os szilárd helyzetét biz
tosítja.

Az ablak típusa
VPO VIII

Külméret cm axb

Világító felület (m2)

54x85 65x85 74x112

0.273 0.351 0.930

Súly (kg)

Normálisan megvilágított 
szobafelület (nr)

VPO l VPO II

105 x145



-  Karcsúság természetes úton 
-Létfontosságú fehérjéket, telítetlen zsírsa

vakat és vitaminokat tartalmaz
-  A szükséges ásványi anyagokkal és nyom

elemekkel
-  Az emésztőszerveket fölöslegesen terhelő és 

mesterségesen éhségérzetet előidéző anya
gok nélkül

-  A természetes étvágyat csökkentő vegyi 
adalékok és gyógyszerek nélkül

Ahhoz, hogy az emberi test egészségét és 
működőképességét meg tudja őrizni, minden
nap ELEGENDŐ MENNYISÉGŰ fehérjét 
(proteint) szükséges a szervezetbe juttatni. 
A sportolóknak, illetve azoknak, akik sportos 
testalkatúak szeretnének lenni, a naponta el
fogyasztott fehérjemennyiséget növelniük 
kell. A mi fehérjénk ideális készítmény a 
szervezet építőanyag-szükségletének kon
centrált fehérje formájában történő ellátásá
ra. Az ilyen fehérje nem terheli az emésztő
szerveket fölösleges anyagokkal és nem idéz 
elő fölösleges, egészségre ártalmas hájkép
ződést! E fehérje, amelyet ajánlunk Önnek, a 
többi tápanyagot is tartalmazza. Ezáltal nö
vekszik a test fizikai és szellemi képességére 
ható tápanyagellátása. A vitaminok és ásvá
nyi anyagok hasznosak a test teljesítő- és 
ellenállóképessége, az új vér képzése és az 
izomsejtek táp- és építőanyag-ellátása szem
pontjából. Mindezt szem előtt tartottuk fehér
jéink összetételének meghatározásakor.
A SLIM PROTEIN fogyókúrára és a hájréteg 
eltüntetésére szolgál. Kellemes ízű, tejjel 
vagy vízzel jól elkeverhető. Hideg (nem mele
gített) italként fogyasztva egy teljes étkezést 
helyettesít. Ezzel napi 1000 kalóriát takarítha
tunk meg és közben az építőanyagokból mit 
sem veszítünk. Egy adag SLIM PROTEIN 3 
kanál (35 gramm) fehérjéből és 0,31 I tejből 
áll. Ha gyorsabban szeretne lefogyni, tej he
lyett vizet használjon. A SLIM PROTEIN tet
szés szerint nagyobb mennyiségben is fo
gyasztható -  ugyanúgy, mint a többi fehérje 
a termelési programunkból -  anélkül, hogy az 
egészségre káros lenne, mivel egészséges ké
szítmény, fogyasztása nem jár nemkívánatos 
következményekkel.
Az ember táplálékfogyasztásának minőségi 
mércéjeként -  egyebek között -  az elfogyasz
tott napi, grammokban kifejezett fehérjemeny- 
nyiséget veszik alapul. Fontos a többi táp- 

c  , h a n v n m á n v o s  e b é d  v a g y  v a c s o ra  8 5 0 -1 1 5 0  k a ló r iá t ta rta lm a z . Ha k ö zü lü k  csu p án  anyag összetétele is. Viszont bármennyire is
„w ik  é tk e z é s t v á ltju k  fe l S L IM  P R O T E IN  fo g y a s z tá s á v a l, s z e rv e ze tü n k b e  1000 ká ló - fon,os’, h°9y étrendünkben elegendő mennyi-

S v T k e S b  U J ü ! .  E zért a k a rcsú vá  v á lás n a k  e z t a m ó d já t fé rfia k n a k  és  n ő k n e k

egyaránt javasoljuk. telük, amely teljes egészében kielégíti a szer-
_____________________________ vezet esszenciális aminosav-szíik^pniptpt

E DIÉTÁS, TÁPDÚS ITAL MINDEN EGYES ADAGJÁNAK 
ELFOGYASZTÁSÁVAL TERMÉSZETESEN KARCSÚBBÁ VÁLIK! 

Ideje, hogy tegyen valamit alakjáért!

Értékes aminosav-, vitamin- és ásványi
anyagtartalmával a SLIM PROTEIN egyúttal 
az izomszövet frissítésére és építésére is ki
hat, ami jótékonyan befolyásolja a karcsú, ke
cses alkat formálását. Az eredmény fokozha
tó, ha rendszeres testgyakorlatokat is vég
zünk.

Megrendelheti a következő címen:

P R O T E i n  21400 B A Č K A  PA LA N K A , Šum ska 50, p.p. 97  
Tel: (021) 741-446, 744-720, 745-747 f iz e té s  a  p o s ta i k ü ld em é n y  á t v é t e le k o r

íme a megoldás:

Karcsúság természetes úton


