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A lipcsei vásárról, s ami ezzel összefügg

A világhírű, nagy múltra visszatekintő
lipcsei vásár már a múlt hónapban bezár
ta a kapuját, de fontos, hogy szóljunk róla
néhány szót.
Talán még sohasem néztek világszerte
ilyen érdeklődéssel a lipcsei vásár megnyi
tása elé, mint éppen ezidén. Vajon lesz-e
sikere a vásárnak? Nincs-e hatással egyes
államok üzleti köreire a NATO tanácsának
az NDK elleni bojkottra történő felhívása?
A válasz mindjárt a megnyitáskor meg
mutatkozott. A vásár pavilonjaiban ötven
nyolc ország állította ki gyártmányait és 94
állam üzletemberei adtak itt egymásnak ta
lálkozót A vásár látogatóinak száma meg
haladta az ötszázhúszezret. S nem csoda,
hogy ez az embertömeg magát a hatszáz
ezer lakosú várost rendkívül felélénkítette.
Tehát az országok közötti szabad kereske
delem szelleme győzött a nyugatnémet ka
tonai körök tilalma fölött és a világhírű
lipcsei vásár ebben az évben is sikert ara
tott
A kiállítási termekben igazi nagyvásári
élet lüktetett. A látogatók nagy érdeklődést
tanúsítottak a kiállított mintaáruk iránt.
Nem csoda, hiszen volt is itt mit csodálni.
Az emberi munkát minimumra csökkentő
textilgépeket, vagy a csehszlovák gyártmá
nyú teljesen gépesített eszterga padot. De
nem csökkent az érdeklődés a gyermekjá
ték-kiállítás, a cipő, a textilipar, vagy a

Dummer Margit SS

hagyományos divatbemutató iránt sem.
S lépten-nyomon látni lehetett a Német
Demokratikus Köztársaság dolgozóinak azon
eredményeit, amelyekről Balkov elvtárs, a
NDK kereskedelmi minisztere beszélt. 1961ben a termelés 4,2 milliárd márkával növe
kedett és a kereskedelmi forgalom mintegy
2,6 milliárddal. Jelentékenyen fejlődött a
külkereskedelem is és természetesen ezzel
összefüggően7%-al a munkatermelékenység.
Mindezek mögött az eredmények mögött
a NDK dolgozó tömegeinek becsületes mun.
kája áll.
Vegyük például annak a pompás villany
mozdonynak az alkatrészeit, melyeket a ki
állításon megcsodáltunk. Ezeket a lipcsei
Szergej Mironovics Kirov szerszámgépgyár
dolgozói állították elő. Eredményeiken látni,
hogy nem félnek az újtól. A tervezők között
sok az újító. A gyár munkásküldöttsége
minden évben ellátogat a Leningrádi Szer
számgyárba, amelynek munkásaival már
1950-ben barátsági szövetséget kötöttek.
Az itt nyert tapasztalatok és az átvett mun
kamódszerek segítenek munkájukban.
Tavaly például a jó munkaszervezéssel
750 000 márkát takarítottak meg. üzemük
ben 600 nő dolgozik s ezek közül 70 daru
kezelő. A jól dolgozó üzemnek kitűnőek a
szociális berendezései. Van napközi- és
egész hetes gyermekotthonuk, sőt a gyen
gélkedő gyermekek számára külön helyisé

A Nyugat-Berlin-i bíróság igen diszkrét intézmény — a gyerme
kének embertelen kizsákmányolásával vádolt asszony nevét nem
tette közzé, a sajtónak meg kellett elégednie az R-né megjelöléssel.
Nevezzük hát mi is így azt az asszonyt, aki így alakította Heidi
nevű lányának sorsát:
R.-né mindenekelőtt azt a célt tűzte maga elé, hogy gyümölcs- és
zöldségkereskedést nyit. Ehhez persze pénz, pénz és újra pénz kel
lett. Heiditől, 16 éves lányától rendszeresen elszedte minden pénzét,
amit az egy Nyugat-Berlin-i elektrotechnikai gyárban keresett.
Ebben persze még nem lenne semmi különös. A pénz azonban kevés
nek bizonyult. „Barátja”, a nála jóval fiatalabb S. úr unszolására
leánya számára még varrást vállalt. A leány napirendjét a követ
kezőképpen szabta meg: reggel 4-től 7-ig varrás, azután 8 órás
munka a gyárban, hazaérkezése után újra a varrógép mellé. Este
10-ig, gyakran éjfélig dolgoztatta. Ha a lányka panaszkodott, hogy
nem bírja, véresre verte, amiben,,barátja” készségesen segédkezett.
A veréssel, szidalmakkal súlyosbított 18—20 órás munkanap ter
mészetesen tönkre tette a fejlődő leányka egészségét. Három évig
tartott szenvedése, míg a szomszédok jóvoltából bíróság elé került az
úgy
Az embertelen anya védőügyvédje így magyarázta a dolgot:„R.-né
a magasabb életszínvonalra törekedett...”
A meggazdagodás vágya, a tőkés társadalom farkastörvénye az
emberből árut csinált, az ,,életszínvonal emelésének kapitalista

gük. A tenger mellett két gyermeküdülőjük
van.
Az üzemi szolgáltatósok is nagyon sok
rétűek. Ha az üzem elárusítóhelyén a dolgozók reggel leadják a megrendelést, a
munkaidő után a táskájukba téve várja
őket az áru. Van itt fehérnemű- és ruha
tisztító, harisnyaszemfelszedő és egyéb
szolgáltatás. A tisztítás és javítás leghoszszabb határideje 8 nap. De rendszerint a
munkások kívánsága szabja meg a határ
időt S mindezt a dolgozók végtelenül mél
tányolják.
Ilyen gondoskodás mellett nem is cso
da, ha jó a munkakedv, nem szólva arról
a lelkes igyekezetről, mellyel az NDK dol
gozói az első német munkás-paraszt és ha
ladó értelmiség vezette szocialista állam
építésén dolgoznak.
Minden kiállított mintadarab hátterében
a munkások és a haladó értelmiség, s nem
kevésbé a szabad kereskedelem szelleme
állt. Nyugat-Németországból 600, magából
Nyugat-Berlinből 61 kiállító és 12 875 láto
gató érkezett Lipcsébe.
Tehát sem a bojkott, sem pedig a bonni
kormány hivatalos köreinek közbelépése nem
félemlítette meg azokat a nyugati cégeket,
melyek ismerik a szocialista országokkal
kötött üzletek előnyeit. A szabad üzleti szel
lem Lipcsében győzelmet aratott a bojkott
és a megkülönböztetési politika fölött.

módszere egy fiatal, bimbózó életet tett tönkre. Az egész életére
egészségileg megtört, lelkileg összeroppant Heidi ezt motyogja
a bíróság előtt: ,,Nem bírtam tovább, sok volt...”
Nem tipikus eset? Lehet. A riporter azonban nem változtathat
a tényeken.
E borzasztó per színhelyét egy másik leány sorsának színhelyétől
csupán néhány S-bahn állomás választja el. Persze közben van egy
határvédelmi fal is, amely a farkastörvény ,,szabad világát” elvá
lasztja egy idézőjel nélküli szabad világtól. Talán azért, hogy Dum
mer Margit ne juthasson R. Heidi sorsára?
Dummer Margit nevét nem rejtik véka alá: A BWG demokratikus
berlini izzólámpagyár faliújságjain, üzemi lapjában ott díszeleg
neve, fényképe, munkaeredményei. ,,A mi kis gaganovistánk” —
mondják róla a pártbizottságon, ő is az életszínvonal emelésén
fáradozik. A gyümölcsüzletet így látja: ,,Villanykörtéinket exportra
is gyártjuk, s értük talán déli-gyümölcsöt kapunk...”
Alig 22 éves, a munkát már szocialista viszonyok közepette is
merte meg. Párttagjelölt. Pártfeladata: volt brigádjának színvona
lára emelni mostani brigádját. Mit csinál munka után? Szeret tán
colni, de nem hanyagolja el a tanulást sem. Elvégezte ugyan a mester
iskolát, de most mérnök szeretne lenni. Az üzem a továbbtanuláshoz
minden lehetőséget megad...
Sematikus leánysors Dummer Margité? Bizonyára az. A riporter
azonban nem változtathat a tényeken.
V. G.
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A kemény március után visszavonhatatlanul itt van a tavasz. Az az időszak, amikor
minden mezőgazdaságban dolgozó ember azon igyekszik, hogy a mag minél előbb
a földbe jusson. Ez a tavasz számunkra különösen nagy jelentőségű, hiszen az elmúlt
év óta sokat tanultunk, amit most a gyakorlatban érvényesíthetünk, hogy mezőgaz
daságunk színvonalán javítsunk.
Az elmúlt évben kevés volt a takarmány. Most bizonyára nem felejtkezünk el
a rétek és legelők feljavításáról. S éppen ezért most mindazok a nőbizottságok, melyek
a nemzetközi nőnap tiszteletére, valamint pártunk XII. kongresszusának tiszteletére
kötelezettséget vállaltak a rétek, legelők megjavítására, kezdjenek hozzá vállalásuk
teljesítéséhez. így például a Gemerská Nová Ves-i nöbizottság is, amely 220 ha rét
megtisztítását vállalta.
A TISZTASÁGÉRT
Tisztasággal és kultúráltabb környezet kialakításával változtassuk virágos kertté
munkahelyünket.
A buzitai és a poprocsi sertésgondozók és fejőnők például minden hónapban meg
tisztítják az istálló ablakait, hogy csakúgy ragyog a tisztaságtól. S vállalták, hogy
500 órát a tavaszon is ledolgoznak társadalmi munkában.
De reméljük, hogy idén tavasszal egyetlen egy istálló környéke sem marad piszkos.
Elsősorban is a felgyülemlett hulladék egészségtelen mind a gondozók, mind az állatok
számára. Másodszor pedig óriási értékek vesznek kárba, melyeket komposztnak
felhasználva növelhetjük a föld termőképességét. Ilyen kötelezettséget vállaltak pél
dául a hroboňovoi és a Michal n/Ostrove-i asszonyok is.

kikelet

KUKORICA, CUKORRÉPA
Beszéljünk csak egy keveset a kukorica- és cukorrépavetésről. Mivel a tavalyi
évhez hasonlóan idén is számíthatunk az aratás teljes gépesítésére, nézzünk utána,
teljesíti-e szövetkezetünk a kukorica és a cukorrépa vetéstervét. Mert bizony sem
az állattenyésztésben, sem az eladásban nem érhetünk el kellő eredményt e két növény
nélkül. A kukorica nélkül nincs siló a szarvasmarha-állomány számára s nincs takar
mány a sertéshizlaláshoz. Ez éppen úgy vonatkozik a cukorrépára is.
Természetesen ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a falusi asszonyok egész
nyáron át a kapa mellett görnyedjenek. Sőt éppen nekik kell azon igyekezniük, hogy
a szövetkezetben minden gép és vegyszer segítségét felhasználva az emberi munkát
a lehető legkisebbre csökkentsék. Példa erre a gabčikovói szövetkezet, ahol tavaly
nagyon jó eredménnyel használták a kukoricatermesztésben a gyomirtószereket.
Az új módszerek bevezetésével a szövetkezet asszonyainak is törődniök kellene, mert
különben az ő kezükbe szorul megint a kapanyél.
A NAPKÖZIRŐL
Már most hozzá kell kezdeni a szövetkezeti napközi otthonok létesítéséhez, mert
akkor már késő a bánat, amikor a növényápolási munkák a nyakunkba szakadnak.
Nézzünk körül, hogy legalább a nyári hónapok idejére elhelyezhessük gyermekeinket,
hogy biztos helyen tudjuk őket addig, míg édesanyjuk a mezőn dolgozik. Példa erre
a hroboňovói szövetkezet és a HNB összefogása, akik társadalmi munka segítségével
d szövetkezet szociális alapjából e tavaszon megnyitják a szövetkezet napközijét.
Tehát rajta, ne késlekedjünk, a kötelezettségvállalások időbeni teljesítésének értéke
kétszer akkora.
Lévay Erzsébet
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rigádtagok iskolapadban

B

A ligetfalusi Matador egyik gyárrészlege
a gumiszivacsról kapta a nevét. Nem véletlenségből történt ez, mert ha körülnéz az ember —
egyebet sem lát csak szivacsot; különféle színben,
vékonyabb, vastagabb táblában. Itt készül a tábla
törlő szivacs, a szivacskesztyű, a székpárna — és
megannyi „apróság”, amivel a mindennapi élet
ben gyakran találkozunk. Lányok, asszonyok
szorgoskodnak a gépek mellett, elvétve egy-egy
férfit is látunk... Malá Ilona, egy hattagú szo
cialista brigád vezetője és Pavol Martinec. munkaversenyfele/ős kísér végig a részlegen. Egy
szalagfűrészhez hasonló gép mellett megállunk.
A gépen dolgozó harminc év körüli fiatal asszony
épp egy jókora szivacstáblát emel a gép asztalára
s ügyes mozdulatokkal táblatörlő szivacsokat
szabdal belőle. Mozdulatai nagy gyakorlatról
tanúskodnak, s nem is mulasztom el, hogy fel
tegyem a kérdést.
— Hány éve dolgozik a gépen?
- Öt... —
Balogh Erzsébetnek hívják, az egyéves szak
tanfolyam hallgatója — veti közbe a brigád
vezető, majd elmondja, hogy a brigádból hárman
gyarapítják szaktudásukat. Munka után hetente
kétszer ülnek iskolapadba...
Szeretném megérdeklődni, hogyan megy a ta
nulás munka után, de Erzsike megelőz:

— Nem sok időm van a tanulásra... Sok
a munkám a nemzeti bizottságban is. A körzeti
nemzeti bizottság tagjaként a szociális ügyekkel
foglalkozom. S otthon a család...
Aki nem látja elégedett mosolyát, talán azt
hinné, hogy panaszkodik, pedig nem! Csak a va
lóságról beszél. S e szavak hallatára arra gondo
lok — íme, egy mai dolgozó nő, anya, aki a ren
geteg munka mellett még tanul is...
Közben mellénk szegődik egy mosolygó kis
lány.
— Jankó Piroska — mutatja be a brigádvezető.
— Ő a másik hallgatója az egyéves tanfolyam
nak. Benkó Lilla a harmadik, de ő most beteg.
— Mit tanulnak az iskolában?
— Tanulunk a nyersgumiról, a kaucsukról,
a ragasztókészítésről.
— Hasznát veszik a tanultaknak?
— De mennyire!... Oda állíthatom őket, ahová
akarom — és mindenütt jó munkát végeznek.
Több gépen tudnak dolgozni... Előfordul — mint
például most is —, hogy megbetegszik valaki
a brigádból. Elvégzik a munkát a hiányzó helyett
is. Vagy meghosszabbított, vagy rendkívüli mű
szakban. Szükség szerint... mondja a brigádvezető.
Nem akarom hátráltatni a többieket munká
jukban, ezért a szocialista munkabrigád vezető-

jével félrevonulok a műhely egyik nyugodtabb
sarkába. Ekkor tudom meg, hogy Malá Ilona
harminckilenc éves, két gyermek anyja s már
évek óta itt dolgozik az üzemben, ezen a részle
gen. Elmondja, hogy hattagú kollektívája ez év
januárjában kapta meg a szocialista munkabrigád címet. Felajánlásaikat becsületesen telje
sítették... Most már azt akarják bebizonyítani,
hogy a címet ki is érdemelték! Amikor azt kérdem
tőle, milyen kötelezettségeket vállaltok a CSKP
XII. kongresszusa tiszteletére, egy géppel teleírt
ívpapírt nyújt át — olvassam... Az első pont az
áruválaszték pontos betartására vonatkozik;
a másodikban a szakképzettség növelésének
fontosságát hangsúlyozva a brigád minden tagja
vállalja, hogy befejezi az egyéves szaktanfolya
mot. Ennél a pontnál megkérdem :
— Hárman már befejezték a tanulást?
— Nem... Jelenleg hárman látogatják a tan
folyamot, hárman pedig majd szeptemberben
kezdik meg. így osztottuk be. Én is most kezdem
a tanfolyamat szeptemberben.
Mosolyogva néz rám, vajon csodálkozom-e
azon, hogy negyven éves fejjel ül be az iskola
padba.. . Én pedig olvasom tovább felajánlásukat:
— a negyedik pont arról szól, hogy megjavítják
a gyártmányok minőségét és csökkentik a selejtet... A nyolcadik pont így hangzik: ,,Ez évi
termelési tervünket december 23-ig teljesítjük,
s kiviteli feladatainknak december 10-ig eleget
teszünk!”
Felajánlásukat tizenegy pontba foglalták.
— Teljesíteni fogják? — kíváncsiskodom.
— Az utolsó betűig — válaszolja Malá Ilona
határozottan. Aztán magyarázni kezdi, hogy
a brigád munkájáról, életéről feljegyzést vezet.
Minden este beírja, milyen eredményt értek el
aznap, mi a kifogásolni való, ki hogyan dolgozott
és viselkedett ... S ha valami nincs rendjén,
megbeszélik, megtárgyalják. A brigád munká
jával meg van elégedve, valamennyien szorgal
masan dolgoznak, de éppen ilyen szorgalommal
tanulnak is. Nemcsak
a
szaktanfolyamon
vesznek részt, hanem a pártoktatáson is és már
két éve látogatják az orosz nyelvtanfolyamot.
Azt gondolná az ember, hogy ilyen szorgalom
közepette a brigádvezetőnek már nem is futja
másra az idejéből. Tévedés. A brigád vezetése,
a brigád életének szabályozósa csak egy része
Malá Ilona tevékenységének. Mint a műhely
tanács tagjának, még más feladatköre is van.
A II. üzemrészlegen tizenhárom kollektíva ver
senyez a szocialista munkabrigád címért. Poli
tikai irányításukkal őt bízta meg a műhely
tanács. Ezt még a munkaversenyfelelőstől tud
tam meg, s most, amikor erre terelem a beszél
getést, Malá elvtársnő helyesbít:
— Már megalakítottuk a tizennegyedik brigá
dot is — mondja büszkén, s kezében újabb köte
lezettségvállalásokat lobogtat. — Itt a bizonyíték
— jegyzi meg mosolyogva. Sorra veszem a fel
ajánlás pontjait és egyszerre megelevenednek
előttem a betűk, mintha szeretet áradna belőlük,
mintha az emberek szilárd elhatározása, tettrekészsége lenne egy szemet gyönyörködtető
csokorba szedve...
Ennyi emberrel törődni, ennyi ember gondját
vállalni — ehhez bizony nem elegendő a szeretet,
a lelkesedés; ehhez idő is kell... S a családi
gondok mellett tud minderre időt „lopni”?
— Bizony nem vagyok időmilliomos, mert
kötelességeim vannak a városi nőbizottságban is,
a pártoktatás keretében pedig az előadó helyettese
vagyok.
Lám, mennyi minden megfér együtt, mennyi
minden belefér egy dolgozó nő életébe! És a ri
porter ismételten felteszi magában a kérdést:
De miért mindez?
Mi serkenti a brigádot ilyen tettekre? Az alkotó
szellem, a vágy: több és nagyobb lenni! Alkotói,
formálói akarnak lenni a kornak. Cél lebeg előt
tük, nemes cél, melyet pártunk tűzött ki. Az
a párt, melynek Malá Ilona ma jelöltje...

Kerekes István
Fényképezte Drábek
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KALINKOVÓN
Mintha tűkön ültek volna.
— Mi lesz már ezzel az idővel ?
— Próbáljuk meg a szántást a homokos
dűlőben !
A kalinkovói szövetkezetben minden készen
állott a tavaszi munkákra. Ochránek Emil,
a szövetkezet elnöke benézett a magtárba.
Kecskés Teréz, Halász Jolán, Szíjártó Júlia,
Kovács Mária az utolsó lapát árpát eresztették
a tisztítóba.
20 hektárnyi területre szánt cukorrépa-mag,
a 160 hektárra tervezett kukorica-vetőmag és
a 105 hektár árpa vetőmagja zsákokban so
rakozott a magtárban.
— A traktorosok kimentek megnézni, lehet-e szántani a homokos-dűlőben. A Bednárik
házaspár a lucernát műtrágyázza — nyug
tatta meg a türelmetlen tagokat az elnök.
Pedig ő maga is alig várta már, hogy hozzá
kezdhessenek a tavaszi munkákhoz. 640 hek
táros kicsi szövetkezet az övék. Csak 42 tagjuk
van összesen. Tehát minden perccel számol
niuk kell, hogy megbirkózzanak a munkával.
Igaz, hogy a gépjavításnál, meg a takarmány
betakarításnál sokat segít védnökségi üzemük,
a Slovnaft, de mégis a 42 tagra sok munka vár
640 hektáron.
— Még traktorosunk sem volt elég —
mosolyog Juráčik Pál csoportvezető, — ez
a probléma már nem nyomja a vállukat, sike
rült megoldaniuk.

F o to : H ER EC

Tavasz
— Meggyőztük Bednáriknét és Gál Zuzannát, hogy tanulják meg ők is a traktorve
zetést, segítsenek rajtunk.
— Tavaly le is tettük a vizsgát, — mondja
Bednárikné. — Azóta együtt dolgozom a fér
jemmel. Trágyát hordunk, műtrágyázunk,
szállítunk, szántunk — azt csináljuk, amit
éppen kell.
Kedves mosoly világít az arcán, amikor
odaszól férjének: — Mehetünk Vince. — És
már indítja is a traktort. Négy gyermeke van,
kettő iskolás, kettő óvodában van. Reggel főz,
napközben szánt, este (kétszer hetenként)
Šamorínba jár a zeneiskolába. Harmónikázni
tanul. . . Huszonhat éves, de húsznak látszik.
Gál Zuzannának elromlott a traktora.
„Szerencsére“ még fagyos volt a föld, úgysem
szánthatott volna. Izgatottan leste, vajon
a traktor lesz-e hamarább kész, vagy a tavasz
érkezik-e előbb? A traktorjavítók gyorsabbak
voltak, így aztán amikor a kalinkovói határban
feldüböröghettek a gépek, a négy Gál-gyerek
csöndes-büszkén jelenthette ki a tanító- és
óvónéninek: Anyu, meg apu szántani ment. ..
Kis szövetkezet a kalinkovói, de törekvő.
Együtt izgulnak, együtt örülnek a tagjai. Két
traktorosnőjük nevét pedig a többi között
azért ejtik ki olyan szeretettel, mert nekik nagy
részük van abban, hogy sikerült behozniuk
azt a lemaradást, amit a későn jövő tavasz
okozott.
H. E.

— A magtárban minden rendben! Jöhet a tavasz — jelentettek
az asszonyok.

— Mehetünk, Vince? — kérdezi
férjétől Bednárikné.

Gál Zuzanna
a férjével.

HOGY TÖBB TEJ, HÚS, TOJÁS LEGYEN...
Kétségen kívül nagy öröm lehet a legjobb fejőnő címet elnyer
ni járási méretbeni, s persze az ezzel járó jutalmat is. Büszkeség
töltötte el Firák Annát — a Tornai Állami Gazdaság fiatal, de
munkában annál jobban: megedzett fejőnőjét, aki munkaszereteté
vel és akaraterejével egyre jobb eredmények elérésére törekszik.
Már 1960-ban az egyik kis csoport élére állt és közösen verse
nyeztek a Szocialista munkabrigád cím elnyeréséért. Tavaly 7250
literrel teljesítette túl a rábízott 12 tehén évi termelési tervét,
s így 9,7 literes fejési átlagot ért el tehenenként naponta.
A terv szerint ebben az évben tehenenként 2950 literes fejési
átlagot kell elérnie. Firák Anna vállalta, hogy 3250 litert fog el
érni, Nem csoda, hogy ilyen gondolkodás, Ilyen vezetés mellett
kis csoportja már tavaly elnyerte a Szocialista munkabrigád címet.
Eddig kézzel fejtek, most már azonban 48 tehénnél áttértek a gé
pi fejésre. Firák Anna mindamellett, hogy ilyen példás dolgozó,
négyhónapos kis fiáról is gondoskodik. Ez nem is csoda, hiszen
pártjelölt és szakszervezeti tag, ezért mutat példát munkájában.
Hiába, az igazság az, hogy nálunk most az asszonyoké a szó.

Giláni Jolán
Firák Anna

Ezt bizonyítja Giláni Jolán is a Nagyidai Állami Gazdaság kiváló
sertésgondozónője. Minden Időben odaadással végzi a munkáját
s az eredmény, érthetően, nem maradt el. 24 kocát gondoz. Fiadzás idején még éjszakára se hagyja őket magukra. Tavaly átlag
ban 15,5 malacot választott és nevelt fel.
A Nagy Szina-i szövetkezet egyik baromfigondozója egy fiatal
lány, Vojcsík Erzsébet, aki nem a városban keresi megélhetési
lehetőségét. A szövetkezet szívesen adott neki munkalehetőséget
és jelenleg 1230 darab baromfi gondozója. A szövetkezet a ketre
ces baromfinevelést alkalmazza, igaz, csupán a múlt évtől. Már
az első évben megmutatkozott, hogy az ifjúságra minden időben
számítani lehet, hiszen Vojcsík Erzsébet minden tyúktól átlagban
146 tojást adott el a közellátásnak. Járási méretben így a har
madik helyre került. Milyen büszke érzés tölti el az embert annak
tudatában, hogy azért a fiatalok között is sokan vannak, akik a
mezőgazdaságban találják meg továbbfejlődésük lehetőségét
Iván Sándor

Vojcsík Erzsébet

versenyt

szánt

ODILE ARRIGHI:

JURTÁK és GYÁRAK

a falak mentén ágyak vannak és a háttérben, a bejárattal szemben,
családi fényképek és... rádió látható.
Aki ide belép, megismerkedhetik a mongol vendégszeretettel. Teával
és sózott tejjel kínálják, vagy pedig nemzeti italukkal, a kumisszal,
amely savanyú kancatejből készül.
A mongol sztyeppén keresztül

mongol népi forradalom 40 éves. Hogy negyven év alatt
mennyire megváltozott a nők élete, ezt a Mongol Népköz
társaság nemzeti hőse — Suche Bátor életéről szóló film
előadásából értettem meg világosan. Élet- és harcostársa
mellett ültem, aki jelenleg a nőszövetség elnöke. Élénk,
fiatal arcát szürke haj koszorúzza. — A forradalom előtt — mondja,
a mongol nőt semmibe sem vették, ma kormányzatunk minden téren
gondoskodik róla. — Ezt az új életet testesíti meg körülöttünk minden
nő: egy tanítónő, egy újságírónő, egy színésznő, egy üzemvezetőnő és
az orvosi fakultás egyik docensnője. Fiatal tolmácsnőm is közéjük
tartozik, aki különben Moszkvában tanul.
Hogy a mai Mongóliát megérthessük, ismernünk kell a 40 év előttit
is. Ebben az időben a mongol nép még nem tudott írni, olvasni, nem
voltak kórházai, szülőotthonai. A gazdálkodás majdnem kizárólag az
állattenyésztésre szorítkozott. A nomád életet élő pásztorok leírhatatlan
nyomorban éltek és mindenben a gazdag földtulajdonosoktól függtek.
Nem volt ipar és a kereskedelmet is csak a tevekaravánok révén bonyo
lították le.
A fiatal embereknek mintegy kétötöde láma-kolostorokba lépett és
idejét imádkozással töltötte.

A

Mongólia ma

A 180 000 lakosú Ulan Bátor, Mongólia fővárosa fejlődő, épülő
város. Érdekes ellentétet jelent, ha a szem az új, modern épületekről
a távolabbi, rózsaszínbe, zöld és sárga színekbe vesző sztyeppére siklik,
amelyet a messzeségben fenséges hegykoszorú övez.
Ebben a modern városban, amely minden nap tovább terjeszkedik,
ahol hatalmas iparkombinátok létesülnek, vannak még lakónegyedek,
ahol a lakosság jurtákban (nemezsátor) él. A jurták majdnem olyan ké
nyelmesek, mint bármelyik lakóház; óriási, köralakú, fehér nemezből
készült sátrak, gyakran népművészeti díszítő-elemekkel. Belülről
a falakat és a padlózatot vastag szőnyegek borítják. Középen áll
a hagyományos kályha és egy asztal, alacsony ülőhelyekkel. Körben

Autónk a sztyeppe felé vezető úton száguld. Jurtákból álló lakótele
pek, beépített területek, birkanyájak mellett suhanunk el. Majd ismét
a végeláthatatlan messzeség — itt-ott egy ügető lovas, a láthatárt magas
hegyek zárják le.
Estefelé új táj bontakozik ki szemünk előtt. Itt már bokrok, fák
nőnek. A hegység lábánál, ezen a mondákban gazdag vidéken, kis
magányosan álló házacskák láthatók, pagodaszerű tetővel. A legjelen
tősebb üdülőhelyek egyikére érkeztünk, ahol egész éven át kb. 3500
Ulan Bator-i munkás, diák és értelmiségi dolgozó tölti szabadságát.
Másnap reggel utunk tovább vezet a 370 000 ha területű Batsumburi
Állami Gazdaságba. Többször elismételtettük ezt a nagy számot és
csak akkor vált érthetővé, ha átgondoltuk, hogy ennek az 1,531 000
négyzetkilométer kiterjedésű országnak csak 1 millió lakosa van.
Az állami gazdaság vezetője jogos büszkeséggel beszél az állandó
fejlődésről, amelyet 1953 óta, a gazdaság megalakulása óta elértek.
Tervük, hogy belátható időn belül öntözési módszer segítségével —
20 000 ha területet fognak megművelni.
Nálunk minden asszony részt vesz a termelésben — mondta — és
mindent megteszünk, hogy munkájukat megkönnyítsük. Két szülő
otthonunk és egy kórházunk van. Itt is, mint mindenütt az országban
a gyerekek 7 éves koruktól kezdve iskolába járnak. A nomád családok
gyerekei részére a központban internátusos iskola van.
Averned fejőnő, a munka hőse jurtájában egy csésze tea mellett
elmesélte élettörténetét: — Azelőtt önálló állattenyésztők voltunk.
A mi életünk ugyan már sokkal könnyebb volt, mint a szüleinkké,
de a gyerekek nevelése és az állatok gondozása nagyon sok időt igényelt.
1958 óta az állami gazdaságban dolgozunk. A munka újjászervezése
révén több szabad időm van, tanulmányozhatom a Szovjetunió és
országunk állattenyésztőinek tapasztalatait.
Ma sokkal szebb lett az életünk. Az egyik fiam Ulan Bátorban tanul.
A többi az állami gazdaság központi iskolájában.
Mondják meg a világ minden asszonyának...

„Mondják meg a világ minden asszonyának, hogy köszöntjük őket.“
Ezt hallani minden nőtől, akárkivel beszél az ember. — „Üzenjük,
úgy érezzük, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. Dolgozunk, hogy
hazánkban a jólét napról-napra nőjön, hogy gyermekeinknek szebb
élete legyen. Mondják meg, hogy mi a békét akarjuk és az a barátság,
amely bennünket a világ minden asszonyával összeköt, nekünk min
dennél drágább.“
Még sok szépet tudnánk beszélni a Mongol Népköztársaságról,
természeti szépségeiről, embereiről, új életéről. Erről a csodálatos
országról, amely 40 évvel ezelőtt lerázta középkori] elmaradottságát,
hogy felépítse ragyogó jövőjét.
Fordította: Bertha Gézáné

Széljegyzetek
GÖRÖGORSZÁG
Monoklisiának hívják azt a görögországi, alig
maréknyi lakost számláló falucskát, ahol egy
évben kétszer ünnepük meg a nők napját. Először
január 8-án. Ezen a napon a macedón nemzeti
ségű falucska utcáján még véletlenül sem látni
férfiakat — ugyanis szobafogságra vannak ítélve.
Háztartási munkát végeznek bezárt házaikban,
kenyeret dagasztanak, sütnek, pelenkát cserélnek,
mosnak, tisztogatnak, takarítanak. Ez a nap
o monoklisiai asszonyoké. Ők ülnek az ivóban, ők
kártyáznak, isznak és táncolnak. Gyönyörű mace
dón népviseletben járják az utcákat, s jaj annak
a férfinak, akit ott találnak! De ha egy mégis
kimerészkedne, azonnal olyan jéghideg tust kap,
hogy arasznyi száraz hely sem marad rajta, ami
bizony január 8-án még a délen fekvő Macedóniá

ban sem valami élvezet. Ez az ünnepély, a legidő
sebb asszony vezetésével, a reggeli órákba nyúlik.
Másnap reggel aztán minden visszatér a maga
megszokott medrébe...

A görög tudósokat természetesen erősen érde
kelte, honnan származik ez a szokás egy olyan
országban, ahol az asszony soha nem játszott
vezető szerepet a társadalomban. Rájöttek, hogy
Monoklisia asszonyai thrák ősöktől származnak.
És Thrákia az amazonok királysága volt, azoké
a legendás asszonyoké, akik, ha kellett, sokkal
szenvedélyesebben tudtak harcolni, mint a fér
fiak.
Lehet, hogy a tudósoknak sikerült az ünnepsé
gek eredetét pontosan felkutatniok. De hogy
Görögországban csak a monoklisiai asszonyok
lennének az egyetlenek, akik az amazonoktól

származtatják le magukat?! Hiszen Tasszia
Glezos, Maria Loulesz, Eftichia Ceka az igazság
és az emberiség érdekében folytatott mai harca
túltesz minden történelmi és mondabeli asszonyi
hagyományon is!
VIETNAM
Amazonokról ábrándozik Nu asszony is, a végső
kudarc előtt álló dél-vietnami diktátor, Ngo Dinh
Diem sógornője, aki női hadsereggel akar szembe
szállni a növekvő partizánhadsereg hőseivel. Ez
az asszony, akinek kezében összpontosul a kiter
jedt Diem család még megmaradt hatalma, jelen
leg magánhadsereget toboroz, cmelynék 250.000
nőből kellene állnia. Miután ez a terve a dél-vietna
mi asszonyok között—enyhén mondva— köznevet
séget váltott ki, hiszen melyik anya, vagy feleség
hajlandó saját családtagja ellen harcba szállni, —

V

annak dolgok, amelyek minden körülmények között ér
vényesek. Ilyen többek között a nők életkora. Senki
sem szívesen vallja be húszegynéhány fölött, hogy hány
tavasz, nyár szaladt el fölötte. Még akkor sem, ha olyan
fiatal, mint a budapesti „Agrotröszt” igazgatónője, Szán
tó Györgyné. Ha társaságban találkoznék vele és nem tudnám
róla, hogy az egész ország mezőgazdasági gépeinek ügyét tartja
kezében, jóval kevesebbnek vélném koránál. Azonban hivatalában
látogattam meg, mégpedig olyan munka közben, amely nagy fe
lelősségtudatot, komoly élettapasztalatot feltételez: tizenhét válla
latának ezévi beruházási tervét, és a távlatokat beszélte meg
munkatársaival — akik valamennyien férfiak.
Ki ismerné fel benne a hajdani csepeli munkáslányt? Az egy
szer hopp, máskor kopp gyermekkor tulajdonosát, akinek álmai
hosszabbra nyúltak, mint az éjszakák, és mindig ki akart törni o
társadalmi ranglista neki adott sorából. Négy polgári — ennyi
jutott számára a szülői adományból, de ennél többet nem enge
dett volna a társadalom sem, mondván: minek egy fuvaros lányá
nak gimnázium, továbbtanulás? Menjen gyári munkásnak.
Találgatjuk mi lett volna belőle, ha megkezdett útján megy
az élete, s fiatal lányként nem jön el az a tizenhét év előtti ta
vasz, amely elsöpri az előítéleteket, rangot ad az addig rang
nélkülieknek: emberi méltóságot.
— Mi lett volna belőlem? — kérdi, s a múltban próbálja foly
tatni, — 1945-ben. — Beállók egy gyárba... Ha olyan valaki jön,
aki vállalja velem a szegénységet, férjhezmegyek és ... és élem a
többi szegényasszony életét.
Nagy variációk nem lettek volna. Ez az elképzelt élet még a
legsimább, — a proletárasszonyok százezreinek hajdani távlata.
A tizenhét évvel ezelőtt fiatal nő „eszmei szabadságlevéllel'',
nyitott sorompókon ót indult egy vágyait befogadó, neki termett
új világba. Csepel és Pest még bombaroncsolt, sebektől sajgó
utcák, házak színtere. A jövő útjából még el kellett lapátolni a
törmelékeket, még újjá kellett építeni a várost És ahogy százezrek
tették akkoriban, lapátot fogott, talicskával romot takarított, s fi
zetség nélkül, de sorsot alakító elszántsággal segített eltűntetni
a háborús nyomokat. Egy ideig tisztviselősködött, aztán asszony
fejjel tanulni kezdett. Hamar kivált társai közül, s különféle meg
bízatások teljesítésével felkeltette maga iránt a figyelmet: nehéz
helyzetekben számítani lehetett rá mindig. Az ötvenes évek elején,
amikor a mezőgazdasági gépellátás még szervezetien volt, 18
férfi után, ő vállalta el mostani vállalata elődjének megszervezé
sét. Akkor még az ország parasztságának elenyésző százaléka volt
csak termelőszövetkezetben és Szántó Györgynének elsősorban az
egyénileg gazdálkodók gépi ellátását kellett biztosítania. Ró várt
az a feladat, hogy a majdani szövetkezetesítésig felmérje, milyen
gépből mennyire van szükség.
Napról-napra meg kellett birkóznia a feladatokkal, s e küzdel
mek egybeestek a női egyenjogúság kiverekedéséért folytatott har
cával. Irányító munkája mellett elvégezte a közgazdasági egyete
met, s miközben munkájában is helytállt, nőtt a tekintélye mások
előtt. Amikor a mezőgazdaság kollektivizálása befejeződött, vál
lalata az ország egyik legnagyobb vállalatává nőtt Már nem a
kisparasztok gépi ellátását kellett megszerveznie, hanem a nagy
üzemi mezőgazdaságét
Amikor a múlt év végén, három, — az ő vállalatához hasonló
— mezőgazdaságot ellátó vállalat egyesült, mindenki természe
tesnek tartotta, hogy ő legyen a nagy tröszt vezetője. A földmű
velésügyi miniszter, Losonczi Pál elvtárs, aki nemrég még egy
nagy termelőszövetkezetnek volt az elnöke, szintén dicsérőleg nyi
latkozott Szántó Györgynéről. Aktív termelőszövetkezeti elnökök
fordulnak hozzá bizalommal ma is, ha gépet, vagy gépeket sze
retnének, s aratáskor ajándékba küldött búzakoszorúktól illatos a
szobája.

az ország fővárosában, Szaigonban keres most
híveket. Erőszakkal már sikerült is neki beöltöz
tetnie az első ,,önkéntesnőket”. A bábparlament
„nagy lelkesedéssel” szavazta meg törvény
javaslatát, amely szerint a szaigoni nyilvános
házakat becsukják, s lakóikat katonai szolgálatra
kötelezik.

A nyilvános házakban 2000 szerencsétlen nő
sínylődött, akiket valamikor rabszolgaként adtak
el hozzátartozóik. Hogy igen kétes értékű testőr
séget fognak képezni Nu fővezérnő számára —
nem kétséges.
ALGÉRIA
A gyilkosság mindennapi eseménnyé vált Algír
ban. Még a francia-algériai megállapodás nyil
vánosságra hozatala után is tömegestől gyilkolták

Tizénkét
tavasz után
Nyughatatlan kísérletező. Voltak vidékek, ahol tiltakoztak az
esőt permetező gépek ellen. Élőszóval hiába érvelt Szántóné a
többtermelés lehetősége mellett, a szövetkezetek féltek a gép
vásárlássaljáró kiadásoktól. Gondolt egyet: ingyen küldte le a
vízszivattyúkat, s azt mondta: „Őszig használják, s ha nem tet
szik, adják vissza”. — Valamennyi termelőszövetkezet megvásárolta
az öntöző-berendezéseket.
Igazi, modern vezető, aki gépek nélkül nem tudja elképzelni az
ember jövőjét. Ha falun, termelőszövetkezetekben jár, olyan he
lyen, ahol kevés a munkaerő, mindig számításokkal érvel.
Magánéletében szerény, feleség és anya. Kislánya csaknem anynyi idős, mint a szabadság — tizenhat múlt. Már csak elbeszélés
ből tudja követni anyja; keserves lánykorát. Számára történelem
könyvből tanulandó iskolai anyag mindaz, ami tizenhét évvel ez
előtt volt. És csodálkozik: miért ne lehetett volna régen is igaz
gató egy nő? Édesanyja személyes emlékeinek elmondásával igyek
szik kiegészíteni a történelemkönyvet...
SZEMES PIROSKA

az algériaiakat az OAS tagjai. így vesztette el
a fiát egy öreg, magatehetetlen algíri édesanya is.

Kis kocsmájuk volt egy elhagyatott csendes
utcában Tirechéknek, ahol olcsón és jól lehetett
étkezni. Az üzletet a fiatal 30 éves Acheme vezet
te. Egy szép napon, amikor éppen ebédet szolgált
fel a közeli szálloda alkalmazottainak és néhány
idegennek, akik betévedtek hozzá, egy fiatal ember
lépett be, akit úgy látszik Acheme azelőtt soha
sem látott. A férfi elővigyázatosan — minden
sietség nélkül hozzálépett az arabhoz, kihúzott
a zsebéből egy revolvert s gondosan célzott. A négy
lövés Acheme fejét találta.
A merénylő még fegyverrel a kezében az ajtóhoz
sietett és eltűnt az utca forgatagában.
A vendégek kiáltozására néhány perc múlva
megjelent a rendőrség s körülzárták a bejáratot.

A tömeg közben vagy 100 főre nőtt az ajtó előtt.
Voltak közöttük fiatal arabok, iskoláslányok,
egy kövér esőköpenyes francia... A felháborodás
legkisebb jelét sem mutatták. A gyilkosságok,
a terror, a jogtalanság szörnyen elfásította már
őket. Mintha a borzalmas merényletek és gyilkos
ságok nem fs őket érintenék!
Azaz mégsem...

Az átellenben álló ház harmadik emeletének
egyik ablakában megjelent Acheme édesanyja.
Kétségbeesetten tárta ki karját a szemben levő
kocsma felé, de valaki hátulról visszarántotta.
Újból megjelent az ablakban és egy rekedt, fáj
dalmas kiáltással a járdára zuhant.

Egy órával a gyilkosság után a halottas kocsi
együtt szállította el az anyát a fiával.
(es )

7

ura kicsi község, mindössze négyszáz
lelket számlál. Volt kocsisok, béresek,
cselédek faluja. Forradalmi múltja van,
- az urak világai ellen folytatott harcot. Az
is ismeretes, hogy olyan kommunisták élnek
a faluban, akik nem ijedtek meg a csendőr
szuronytól sem, nem csoda tehát, ha a fel
szabadulás után ilyen emberek szívében vert
elsőnek gyökeret a szocialista nagyüzemi
termelés gondolata.
Ma mór elmondhatják, hogy az elmúlt 14
év alatt alapos munkát végeztek, a közös
gazdálkodással szép sikereket értek el,
s ezáltal falujukban magas életszínvonalat
teremtettek. A szilárd jutalmazás bevezeté
sével — huszonkét koronát fizetnek munka
egységenként — pedig gondtalan jövőt biz
tosítottak a falu népének. Ezt mutatja min
den második házon a televíziós antenna,
azonkívül mindén házban van rádió, mosó
gép, motorkerékpár, csaknem mindenütt vil
lanytűzhely és hűtőszekrény. Sokan adtak
be kérvényt személyautóra és gomba mód
ra szaporodnak a családi házak. Kétségte
len, hogy mindez a magas életszínvonal, a
bőség és anyagi jólét bizonyítéka, amelyet
csakis a szövetkezeti gazdálkodós jó anya
gi feltétele hozott magával. Éppen ezért
nagyon- elcsodálkoztam, amikor megtudtam,
hogy a 123 családból csak 11 asszony van
állandó munkaviszonyban. Ennek okát kutat
tam, amikor az EFSZ elnökével beszélget
tem.

T

Furinda

Rudolf,

a

szövetkezet

úttörő elnöke.

A HNB titkára — el kellene osztani a funkciokat több ember között.

kori eset nálunk — ezt mi nem nézzük jó
szemmel. Az ilyen munkáskezek keveset ér
nek számunkra. A szövetkezetnek egész em
berre van szüksége, aki jövőjét, létezését
látja a közösben- és munkája legjavát adja
a szövetkezetnek.
A napokban gondoskodásunkba vettük a
helybeli óvodát, áprilistól pedig biztosítjuk
a gyerekek teljes ellátását Szakácsnőt és
még egy munkaerőt állítunk be, hogy az
anyák nyugodtan dolgozhassanak. Ez is
egy lépés a munka lehetőség felé.

A titkár közbeszól
— Abban, hogy nálunk az utóbbi idő
ben helytelen nézet alakult ki, mi is hibá
sak vagyunk — veszi át a szót Levák Béla
elvtárs, a HNB titkára.
— Mert dolgoztunk, az igaz, eredményeink
is voltak, de mindamellett megfeledkeztünk
magáról az emberről. Az új ember formá
lásában közel sem tartottuk a lépést a
gazdasági fejlődéssel. A HNB mellett mű
ködő iskolaügyi és kulturális albizottságba
olyan emberek kerültek, akik nem törődtek
a nevelő munkával.
Reméljük,
hogy
olyan embereket nyerünk meg az átszerve
zés alatt ál-ló albizottságba, akik szervezet
ten irányítják majd a falu kulturális életét.
A tömegszervezetek is gyöngén dolgoznak.
Vezetőik vállán, még jó néhány funkció van,
vagyis ugyanazok dolgoznak több tömeg

A munka nemcsak
jövedelemforrás
Furinda Rudolf elvtárs, a falu öreg kom
munista harcosa, a szövetkezet sokéves, ta
pasztalt elnöke válaszol:

szervezet vezetőségében. Nem csoda tehát,
ha a sok bába között elvész a gyerek.

Mit csinál a nőbizottság
Kiket vár a szövetkezet

- Kevés asszony dolgozik a szövetkezet
ben. Pedig nálunk a szilárd jutalmazással
jól keresnek az asszonyok. Így például, akik
tavaly tavasztól a betakarításig dolgoztak,
a 16 000 koronát is elérte a- keresetük.
Munka bizony van elég, télen is van mit
csinálni. Dehát abban, hogy az asszonyok
nem jönnek dolgozni, a férjek is ludasak.
Olyan kijelentéseket is hallani tőlük, hogy
„menjen, aki ró van szorulva” meg hogy
„én bizony nem engedem a feleségemet”.
Szó, ami szó, ma már a nyomor nem hajt
nálunk senkit a munkába. Némelyek maradi
szemszögből néznek ma is az asszonyokra.
Úgy vélekednek, hogy az asszony arra va
ló, hogy kiszolgálja a férjét. Tudunk olyan
esetekről is, hogy az asszonyoknak kedvük
lenne dolgozni, de a férjük nem engedi
őket, csak a csúcsmunkák idején. Sajnos,
még a kommunisták között is akadnak ilye
nek. így aztán nem csoda, ha a többiek
is félrehúzódnak a munkától.
Azelőtt sem dolgoztak az asszonyok?
— Dehogynem. Sokat gürcöltek, dehát,
akkor kellett a kenyér... háború után
meg... tudja, nem vagyok ellensége az
igényeknek, sőt támogatom, ha tisztességes
hátteret látok mögötte. De amikor olyas
mit hallok, hogy némely asszony csak azért
jön munkába, mert a család költségvetéséből
nem futja televíziós készülékre vagy hűtő
szekrényre, ideiglenes pénzforrásnak tekinti
a közöst, aztán ha megkeresi a szükséges
pénzösszeget, hátat fordít nekünk — ami gya

A vezető emberektől sok elismerést, dicsé
retet hallottunk az asszonyok munkájára
vonatkozólag. Meg is érdemlik, mert szó sze
rint teljesítik a rájuk váró feladatokat. Bo
ros Eszter elvtársnő, a nőbizottság elnöknő
je szép és eredményben gazdag munkáról
tájékoztat bennünket
— A faluszépítési akció biztosításának ér
dekében, öt agit. kettőst alakítottunk a
nőbizottság tagjaiból, akiknek meggyőző
munkája eredményeképp a falu lakossága
11 300 óra társadalmi munka ledolgozására
tett felajánlást.
A mi segítségünkkel érték el, hogy a
szövetkezeti tagok a háztáji gazdálkodás
tojósfelvásárlási tervét már március elején
egész évre teljesítették. Kötelezettséget
vállaltunk, hogy év végére terven felül 15 800
tojást adunk a közellátásnak. Továbbá,
hogy az általunk megdolgozott parcellán
kukoricából a tervezett 68 mázsa helyett
90 mázsát, cukorrépából pedig a 380 má
zsás hektárhozam helyett 420 mázsát érünk
el.
Elmondhatjuk, hogy a nőbizottsóg való
ban nagyon szép kötelezettségvállalással
köszönti pártunk XII. kongresszusát. Ez iga
zán követésre méltó példa. Hiba azonban,
hogy mindezt a nőbizottság egyedül végzi,
aktivisták nélkül, s hogy a munkába nem
vonják be a falu többi asszonyát. A nőbi
zottság aktivisták nélkül nehezen boldogul
s csak erejük túlfeszítésével tudják bizto
sítani a feladatok teljesítését.
GÁL ETA
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Erzsikének?

Foto: TóthGy.

Tavaly érettségizett Kománoban, a mezőgazdasági technikumban.
Visszament falujába, a Dolný Peter-i szövetkezetbe.
— Lehetőséget kell neki biztosítani, hogy tudását érvényesíthesse.
Oda kell helyezni, ahol a legtöbb segítséget nyújthatja a szövetkezetnek
a gazdaság továbbfejlesztésében — mondták a járáson a szövetkezet
vezetőinek.
— Persze, úgy teszünk, ígérték.
És, mert a 2700 hektáros szövetkezetnek már van egy mérnök-zootechnikusa, egy szintén technikumot végzett agronómusa — miben is
kellene legjobban a segítség ?... Megtették segédkönyvelőnek, hiszen
Mazán elvtárson kívül csak Zakar Mária könyveli a kiadással és bevé
tellel kapcsolatos fontos tételeket. így lett Mészáros Erszébet, a mező
gazdasági technikum növénytermesztési szakán érettségizett kislány —
segédkönyvelő.
— Törődtök-e azzal a kislánnyal, bevonjátok-e a munkába, hogy
minél előbb legyen gyakorlati tudása is? Tudjuk, hogy ügyes, a trak
toros tanfolyamot is elvégezte — érdeklődtek februárban megint
a járásról.
— Törődünk a fejlődésével, lehetőséget is adunk neki, most alakítunk
két komplex gépesített brigádot, az egyikbe őt tesszük meg vezetőnek!
— Ez a helyes, így kell, írhatnának róla — mondta Varga elvtárs,
a járási pártbizottság dolgozója. És mi, mivel egyetértettünk vele,
kimentünk, hogy megkeressük Erzsikét.
Éppen jókor érkeztünk. Akkor tartották a komplex gépesített bri
gádok alakuló gyűlését. Ondrejkovič mérnöknek, a tudományos intézet
dolgozójának szakmai irányításával beszélte meg Böjtös András agronómus és Tokodi János — a mechanizátor — a munkaterveket. Erzsiké
kísért be hozzájuk.
— Te minek jöttél ide ? — kérdezték tőle.
— Már megyek is, csak az elvtársnőt kísértem be — mentegetőzött
és már el is tűnt az ajtó mögött.
Örömmel tölti el az embert, ha az új módszerek, a gépesítés térhódí
tásával találkozik. A traktorosok arcán is megelégedettség tükröződött,
amikor Ondrejkovič mérnök azt magyarázta:
— Ti lesztek a szövetkezet élcsapata, sokat tehettek a terméshozamok
növekedéséért, a költségek csökkentéséért.
— És Erzsike mi lesz ? — furdalt a kíváncsiság.
Meg is kérdeztem Mazán elvtárstól, a könyvelőtől.
— Ö végzi a brigádban az elméleti munkát.
— A munkaszervezésben, tervezésben segít majd ?
— Nem! Ö jegyzi be a traktorosok teljesítményét, ő könyveli be,
mennyi fizetés jár nekik.
Szóval ne kerteljünk, továbbra is lesz, ami volt; segédkönyvelő!
Dehát akkor minek ez a csillogó porhintés, hogy ez lesz, meg annak
tesszük meg ? Miért akarják megtéveszteni a járási nemzeti bizottságot
és a járási pártbizottságot ilyen meggondolatlan nagyotmondással ?
Úgy beszélnek, mintha meggyőződésük lenne, hogy Erzsike segédkönyvelőnek való.
— Nem tehetünk olyan embert az irodába, aki nem tudja még az
egyszeregyet sem. Ide kell elsősorban a szakember. Egy lányt nem
küldhetünk munkát irányítani, szervezni. Gyakorlata sincs, meg saját
falujában senki se lehet próféta (vagyis szakember).
Az elvtársnő (t. i. az újságíró) nem ismeri a falut, meg az embereket.
Nem tudja, hogy a segéd-agronómusság, vagy a baromfitelep irányítása,
meg a csoportvezetőség nem nőnek való munka. Különösen nem
lánynak. Olyannak, aki iskolát végzett. Hogy képzeli, hogy csak úgy ki
lehet küldeni a határba?!
Az újságíró, hogy megtudja miként van ez máshol, mi a tapasztalata

az illetékeseknek, megkérdezte a Kománói Mezőgazdasági Technikum
igazgatóját, Blabla elvtársat, mi a véleménye ezzel a kérdéssel kapcso
latban ?
— A könyvelői, meg a segédkönyvelői állás felel meg legjobban
a lányok mentalitásának — mondotta. — Nem valók ők a közvetlen
termelésbe! Agronómus, zootechnikus, csoportvezető? — Férfiaknak
való! Arra törekszem, hogy minél kevesebb lány kerüljön a technikum
ba. Eddig végzett növendékeinknek csak elenyészően csekély százaléka
dolgozik a termelésben. A legtöbbje könyvelő, laboratóriumi dolgozó,
vagy valamelyik kísérleti állomás alkalmazottja. A lányoknak nyugodt
környezet, pontos, nyolcórás munkaidő, tiszta munkahely kell. Nem is
nagyon igyekeznek a szövetkezetekbe, meg az állami gazdaságok ter
melési részlegeibe.
Nagy Margit, a technikum végzős növendéke a Malá Mužlai Állami
Gazdaságban szeretne dolgozni, mint segéd-zootechnikus, vagy segéd-agronómus. Poló Klára a komárnói ÁG-ban dolgozik majd.
A tizenhat érettségire készülő lány közül eddig még egy sem jelent
kezett szövetkezetbe.
Sok olyan szövetkezetünk van még, ahol nagyítóval kell keresni
egy-egy szakembert.
— Kellene hozzánk is valaki, aki ért a dolgokhoz, jó lenne nekünk
is egy szakember — óvatoskodnak a legtöbb helyen.
— Lány?! Az nem kell! Mit érthet a tervezéshez, a „komoly dol
gokhoz“ ?
És nem jut eszükbe, hogy a mezőgazdasági munkák 75 százalékát
nők végzik, hogy a csirkeneveléstől a tehénfejésig mindenben helytáll
nak, hogy eddig a cukorrépaegyeléstől a kukoricatörésig mindenben
rájuk számítottak.
Nem hisszük, hogy a gépesítés térhódításával a nők kiszorulnak
a mezőgazdasági munkákból. Varga Ilonka, a kálnai szövetkezet trak
torosa, Szmolyák Boriska, a pólyányi komplexbrigád tagja, és a bálványi állami gazdaság komplex-gépesített lánybrigádja azt bizonyítja,
hogy helyes irányítás, szervezés mellett a nők megtalálják a helyüket
az új módszerekkel dolgozó mezőgazdaságban is. Sőt, még könnyebb
lesz a munkájuk, több idejük jut a tanulásra, a kulturált életre, mint
eddig.
Ha pedig a munkában jók, miért ne lennének jók az irányításban is ?
Nincs olyan munkaterület, ahol a legjobban dolgozók között ne talál
nánk női neveket. Éppen az agronómusság, vagy a zootechnikusság
lenne az a munka, amelyre nem felelnek meg a nők?
Azt hisszük, inkább a maradi nézetek ellen kellene küzdenie mind
az iskolának, mind a szövetkezetek vezetőségének, nem pedig az ellen,
hogy minél kevesebb lány kerüljön a mezőgazdasági technikumba.
Nincs olyan sok szakemberünk, hogy válogathassunk bennük, hogy
csak egyszerűen segédkönyvelőnek tegyük meg az olyan embereket,
akik a vetésforgók összeállításához és a takarmánykeverékek összeállí
tásához is hozzá tudnak szólni. Az lenne az ideális, ha minden könyve
lőnk ökonómus lenne, az biztos. De míg egy kétezerhétszáz hektáros
szövetkezetben egy mérnök-zootechnikus és egy technikumot végzett
agronómus van, addig nem számíttathatunk csupán „egyszeregyet“ az
olyan, mezőgazdasági technikumot végzett lányokkal, mint Érzsike.
Ideje lenne már, ha eldöntenénk a kérdést, hol a helyük a mezőgaz
dasági technikumot végzett lányoknak, hogy hol a helye Erzsikének.
Mert hogy nem ott, ahol most dolgozik, azt a szövetkezet saját maga
bizonyítja. Ha tiszta volna ebben az ügyben a lelkiismeretük, nem
akarnák megtéveszteni a járást hamis jelentésekkel, amivel tulajdon
képpen saját magukat tévesztik meg!
Harasztiné M. E.
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A KÉMIA JÖVŐJE A MEZŐGAZ
___ I
Nem is olyan régen, Nyugat-Csehországban megkezdték a plasz
tik csomagolóburkok gyártását. Most már nemcsak limonádé, hanem
tej csomagolására is szolgálnak. Előnyük, hogy nagyon könnyűek,
nem törékenyek, kezelésük egyszerű. Ajánlatos volna, hogyha a kö
zeljövőben bevezetnék a vékony, erős plasztik zacskók gyártását,
melyek bizonyára jó szolgálatot termének a káposzta, hús, bor, zöldség
és gyümölcs csomagolásában.
A kémia segítségével eredményes harcot vívhatunk az időjárás sze
szélyeivel. Nagy szárazság idején elég lenne a felhőkre száraz jeget
szórnunk — 100—300 gramm is megteszi — hogy 100 tonna esőt
kapjunk. A meleg felhőket esőre kényszeríthetjük hang által is, még
pedig úgy, hogy a hang-generátorokat ráirányítjuk a felhőkre, a hang
rezgésbe hozza a felhők apró részeit, melyek aztán „könnyezni“
kezdenek. Hasonló eljárást alkalmazunk majd a sűrű esőfelhők széthajtására is, mikor a föld már elég esőt kapott.
Jó hatásúak a kombinált műtrágyák is, így egyszeri trágyázással
a növény mindazon tápanyagok birtokába jut, melyek fejlődéséhez
szükségesek. Ezek a műtrágyák elegendő mennyiségben tartalmaznak
nitrogént, foszfort és káliumot. Vegyészeink alapos vizsgálat tárgyává
teszik a „stimulációs (serkentő) anyagok“ alkalmazását, amelytől
a búza 16 %-os, a kukorica 29 %-os terméshozam-emelkedését várják.

Elérkezett a tavaszi munkák ideje, az az időszak, mikor a földeken
csodálatos átalakulások mennek végbe. Ezeket a „csodákat“ mi em
berek valósítjuk majd meg, mégpedig azért, mert magunk elé tűztük
azt a feladatot, hogy Csehszlovákiában az egy lakosra eső évi élel
miszerfogyasztást a következő mennyiségre emeljük: 90 kg- hús (ma
ez kb. 58 kg-ot tesz ki), 26 kg zsiradék (most 17 kg), 331 liter tej, 275
tojás, 275 kg gyümölcs és zöldség, 108 kg burgonya, 40 kg cukor,
100 kg liszt és liszttermék. Más szóval a napi kalória-érték 3612-öt
tesz majd ki.
E feladatok teljesítésében hatásos segítőtársnak bizonyult a kémia,
mely már ma is, a jövőben pedig még fokozottabb mértékben lénye
gesen megkönnyíti a mezőgazdasági dolgozók munkáját, hiszen a ké
mia az utóbbi időben, szinte forradalmi fejlődésről tesz tanúságot.
Miben segít

Ha poliamid-lapokkal takarjuk be a zöldség- és paradicsom ágyakat,
uborkát, melyek nagyon érzékenyek a késői, május reggeli fagyok
iránt, nem éri károsodás a növényeket. A fiatal fák és bokrok nagyon
jól érzik magukat a poliamid-zacskókban. Ez az áttetsző védőburok
óvja őket a hidegtől és a perzselő napsugaraktól, amellett a növények
nem szenvednek sem levegő-, sem világosság-hiányt.
Vagy mit szóltok a plasztik raktárakhoz? A teherautó egyenesen
a földekre szállítja az összerakható, plasztik anyagokból álló panelokat,
melyeket nem egész negyven perc alatt fölállíthattok. Ezek az „épüle
tek“ néhány hektárnyi területen megvédik a veszélyben lévő érzékeny
növényeket.
Ismeritek a plasztik anyagokból készült csővezetékeket? Fokoza
tosan felváltják a víz- és tejvezeték csőhálózatát. Nagyon könnyűek,
rozsdamentesek, nem kell őket gyakran kicserélni. Nagyon érdekesek
a mezei keskenyvágányú vasutak plasztik sínpárjai, melyeken kukoricát,
vagy cukorrépát szállítanak a cukorgyárakba. A munkát nagyon meg
könnyítik a plasztik anyagokból szerkesztett könnyű kocsik, a marhaállomány itatói és a növényházak. (A poliamidból álló plasztik lapok
átengedik a nap ibolyántúli sugarait és több világosságot engednek át,
mint a klasszikus üvegből készült melegágyak.)
A plasztik anyagok rendkívül rugalmasak, könnyűek, praktikusak
elpusztíthatatlanok. Nincs azon semmi csodálkozni való, hogy
a mezőgazdasági gépek, traktorok, kombájnok szerkesztői mindgyakrabban cserélik ki a fémalkatrészeket plasztik anyagból készül
tekkel. Ennek következtében csökken a gépek súlya és természetesen
kevesebb a hajtóanyag-szükséglet is.

Egyre nagyobb teret hódít

Az ústeci vegyészek 1957 őszén feladatul tűzték maguk elé, hogy
segítséget nyújtanak a mezőgazdaságnak a hektárhozamok növelésében.
Mégpedig úgy, hogy fokozzák a műtrágyák gyártását és a vegyszeres
gyomirtók, előállítását. Dr. Vodák és dr. Szilágyi megkezdték a kuta
tást. Olyan vegyi anyagot kellett előállítaniuk, amely a kétszikű gyom
féléket elpusztítja, a gabonafélékre azonban nincs káros hatással.
Fontos, hogy ennek az anyagnak alacsonyak legyenek az előállítási
költségei, azonban ne növekedjenek a gabonafélék termelési költségei
és, hogy gyenge oldat formájában is hatékony legyen; a gyomfélék
ne csak a föld felett, hanem gyökerestől kipusztuljanak.
Így jött létre a laboratóriumban az a fehérszínű vegyszer, amelynek
vízzel hígított oldata a várakozásnak megfelelően elpusztította a kísér
leti gyomnövényeket. A vegyszer az Agrion nevet kapta. Még a tavasz
beköszöntése előtt átállítottak négy, Dynocid-gyártó berendezést
azt Agrion előállítására. És az első négy tonna Agrion csakhamar
megkezdte kísérleti útját a termőföldeken. A különböző körülmények
között kipróbált új vegyszeres gyomirtó kitűnőnek bizonyult.
Ma már vegyiparunk annyi Agrionnal rendelkezik, hogy országos
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A sertések nagyüzemi hizl
A sertések hizlalása a magángazdálkodás idején
kizárólag az asszonyok hatáskörébe tartozott,
mely megerőltető munkát jelentett. Erről azonban
felesleges írni, ezt minden falusi asszony ismeri.
Ma már más időket élünk. A szövetkezetben
bevezettük a malacok nagyüzemi hizlalását,
minden megerőltető munkát gépesítünk. Ahol már
megkezdték a gépesítést, ott elmondhatjuk, hogy
a sertések „önkiszolgáló” módon gondoskodnak
magukról és a hizlalás kézi munka nélkül valósul
meg. Mint mindenbe, ami újat és forradalmit
jelent, az állami gazdaságok is bekapcsolódtak
és bevezették a sertések automatizált nagyüzemi
hizlalásának módszerét. Néhány példával szem
léltetjük, hogyan megy végbe ilyen művelet az
olomouci állami gazdaság Új Udvar nevű farmján.
Képzeljünk el egy könnyű anyagból összeállított
nagy csarnokot, mely felülről kapja a világosságot.
A csarnok közepén, az előírt magasságban folyosó
fut végig a gondozó számára, aki innen ellenőrzi
az etetési folyamatot. Lent, a folyosó alatt vannak
a tartályok a száraztakarmány számára. Minden
sertés elkülönített ketrecben jut az élelemhez.

A tartályok aszerint töltődnek meg, milyen étvá
gyuk van a sertéseknek. Az etetőnek csak az
a gondja, hogy felnyissa, vagy elzárja a tartályok
ajtaját. Ha a malacok jóllaktak, félrevonulnak az
úgynevezett ..hálószobába”, ahol száraz, meleg
szalmán átadhatják magukat a tétlen szunnyadás
nak. A padló szigetelve van és a malacok saját
testük melegével tartják az egyenletes hőmérsék
letet. Az etető-helyiség betonból készült, ide torkoll
nak a ketrecek, a sertések itt oltják a szomjukat
is. Italuk savóból, esetleg lefölözött tejből áll.
Mivel a helyiségben hideg van és a levegő párás,
ez szükségletre ingerli az állatokat. Mikor ez
megtörtént, a sertések maguk keresik fel a meleg
nyugvóhelyeket. Most működésbe lép az önműködő
lapát, mely a csarnok végébe gyűjti össze az állati
ürüléket. A gondozó vízzel lezuhanyozza az etető
helyiséget és a csarnok újból tiszta.
Ebben az etetőben évenkint 2400 sertést hizlal
nak. A gépi berendezés költsége egy sertésre
átszámítva 586 Kis-t tett ki. A malacok napi
súlygyarapodása 0,44 kg.
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is lehetővé válik vele a gyomirtás. Az idén gabonaféléink
lékát gondozzuk Agrionnal, harmadik ötéves tervünk végén
mint 60 százalékát fogjuk.
hektáronként négy mázsával magasabb hektárhozamot jelent,
kusok, érdemes kiszámítani, hogy ez mit jelent...
Nemcsak a gabonaféléket...

szeink kitűnő eredményei sokszor elérik — nemegyszer még
nyalják — a világszínvonalat. Például vegyszeres gyomirtónk,
alkalmazásával kiküszöbölhető a len kézi gyomlálása. Ha
ezen kívül a vetőmagot még Hermái L. vegyszerünkkel is
akkor a vetőmag és a kikelt növény egyaránt védve van
és a hozamok 25 százalékkal növelhetők. Ma növényeink
gondozzuk ezzel a módszerrel. Országos méretben ez 30
korona jövedelmet jelent.

Rymarevič V. Altmanský és P. Kettner

A kémia bármilyen összetett, mégis min
den kísérlet a kémcsőben kezdődik.

Nem görnyedünk a cukorrépa mellett

még csak a kezdet. De már az is olyan, mint a varázspálcáról
Nemcsak nálunk, hanem az egész világon a cukorrépa
gyom vegyszeres irtására irányul a vegyészek kutatásának
igyekezete. Olyan vegyszeres gyomirtóra van szükség,
közvetlenül a cukorrépa elvetése után hintenek szét a termőA gyommagvak apróbbak és a föld legfelsőbb rétegeiben
el. A cukorrépa magvai nagyobbak és mélyebben fekezért a gyom kel ki hamarább. Azt pusztítja el a vegyszer,
kikelő cukorrépának már nem árt. Ha tehát a gyom vegysze
kívül még szovjet módszer szerint koptatott (egycsírájú)
magot vetettünk, nemcsak a kapálást, hanem az egyelést
törölhetjük. A harmadik ötéves terv végére — vegyészeink
szerint — nagyobb mértékben alkalmazhatjuk majd ezt
gyomirtót is.
teret hódít mezőgazdaságunk minden területén. Alkalmanövekszik a munka termelékenysége, a termelés, csökkennek
költségek és az emberi munka. 1965-ig a növények fejlőgyorsító szerek gyártását 34 százalékkal, a foszforos műtrátását pedig 18 százalékkal növeljük. A harmadik ötéves terv
minden hektár mezőgazdasági területre 133,5 kg tiszta tápanyagot
a mai tápanyagadag kétszerese lesz. Vegyiparunkra tehát
feladatok várnak.

hizlalása kézi munka nélkül
A Nový Dvůr-i automatikus sertéshizlalda egyik
része. Fent táthatjuk o gondozó számára létesített
folyosót.

A nedves eleség elókészítése a Znojmo melletti
Tosovice nevű szövetkezetben . A kész keverék
tartályokba folyik, innen szivattyú segítségével

vezetik a vályúkba. Fényképezte: Vladimír Lammer

A sertések száraztakarmánnyal történő etetése
megkívánja, hogy a szövetkezetek elegendő gabo
nával rendelkezzenek, elég korpájuk legyen. De
a szövetkezetekben sok a különféle hulladék,
melyet nagyszerűen fel lehet használni a sertések
hizlalására. Ezért alakultak a nagyüzemi hizlal
dák, melyekben elöljáró szerepet játszik a kásás
keverékek automatikus etetése. Ezt a keveréket
különféle takarmány-anyagból állítják össze:
főtt vagy silóburgonyából, korpából, savóból,
tejcsarnoki lefölözött tejből, takarmányrépából és
minden takarmányféleségből, ami elősegíti a serté
sek fejlődését. Ma már sok helyen bevezették az
erjesztés takarmányt, mely nagyon jól bevált és
szép eredményeket hozott.
Ehhez hasonló nagyüzemi hizlaldát létesítettek
Znojmóban is. Lényegében ugyanaz, mint az elő
zőkben leírt hizlalda, csupán abban különbözik,
hogy az automatikus etetőket lecsapódó fedelű
tálak helyettesítik a kásás keverék számára.
Ezeket a tálakat szintén automatikusan töltik,
de eltérő elgondolás alapján. A kásás keveréket
központi előkészítőben egy nagy keverőkádban

készítik, ahol mindent jól összekevernek és fel
melegítenek.
A kész kását fogas szivattyúk szállítják a ma
gasban levő tartályokba. Ezekből a tartályokból
folyik aztán az élelem az etető-tálakba. Ha ezek
megtelnek, a fedő lecsukódik, ha a tálak kiürülnek,
újból megkezdődik az étel adagolása.
A gondozók diszpécser-pultról irányítják a mű
veletet különféle gombok segítségével. Ezek
o különféle megvilágítású gombok adják tudtul,
hogy a tálak üresek-e, vagy töltésre szorulnak.

x
Amint látjuk, az így megoldott nagyüzemi hizlal
dában elmarad a megerőltető emberi munka, mely
csupán a berendezések irányítására és az állatok
felügyeletére korlátozódik. A munkatermelékeny
ség összehasonlíthatatlanul nagyobb. A szokásos
etetési módszerrel egy-egy nő 20 — 40 sertést
gondoz, ma egy etetőre két műszakos beosztás
mellett 300, sőt még több sertés jut. A termelé
kenység tehát tízszeresére emelkedett. Érdemes
elgondolkoznunk az új technológiai eljárás felett.
JOZEF LASKOT
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Cementzuhany
(Egy leány naplójából)
1961. június 10.

tt vagyok a nagy építkezésen. Egye
dül ülök a leány-szállás kis szobá
jában. Nyugodtan írhatok, a töb
biek éjjeli műszakon vannak. Még
nem ismerem őket, senkit se isme
rek közülük. Lehet, hogy morcosak,
öregek, a nagy építkezések tőrödön,
magányos asszonyai, lehet, hogy fiatalok és
bátortalanok mint én.
A szoba semmit sem árul el róluk. Minden
fénylik a fehérségtől, illatos a friss mésztől,
festéktől. Az ágyak fehéren nyújtóznak, az
asztalt, amelyen Írok, csomagolópapírral bo
rították be. Kicsit rideg és hivatalos, nincs
rajta se váza, se virág, a papíron egyetlen
karcolás, egyetlen gyűrődés. Új minden és még
nem melegedett meg az emberektől.
Tágra nyitom az ablakot s kinézek a júniusi
éjszakába. Csupa fény minden. Éjszaka sincs
sötét és nyugalom. Az úton gépkocsik szá
guldanak. Kidülledt reflektorszemük bele
mered az éjszakába, fényt vet a bóbiskoló
darukra, fehéren izzó betonvázakra. Minden
hol fények keverednek, kereszteződnek, égnek
és ragyognak. Csak az ég fekete és ott sötét
a föld, ahol sem házak, sem építkezés. Fenn
a magasban egymáshoz tapadnak a nagy
júniusi csillagok, lenn az új házak ablaksora
ontja a meleg fényt.
Szorongás fog el, olyan mint vizsga előtt.
Valami furcsa gyengeség és félelem. Nem

I

tudom, mi vár rám. Érzem, hogy egyedül
vagyok és szabad vagytok. Most már senki
sem ügyel rám. Sem anyáin, sem a nevelők,
mint az internátusban. Magam vagyok sorsom
intézője. Senkitől sem függök, senkinek sem
kell számot adnom tetteimről. Ha akarok
most kimehetek, beülhetek a vendéglőbe,
ahol szól a zene, akár bort is ihatok. Senkitől
sem kell engedélyt kérnem. Senkitől. Senki
sem szidhat össze, ha egész éjszaka is kinn
maradok. Hiszen senki sem remegne értem,
senki sem aggódna.
Senki.
Szabadságom büszke erőt ad, magányom
megriaszt. Ez hát, ha az ember felnőtt ? Nem
tudom mindez hová vezet. Hiszen alig múltam
tizenhét éves.
A járdán hangosan nevetnek. Ha akarok,
lemehetek én is közéjük, hiszen ők is fiatalok.
Valahonnan halk zene hangzik s a távolból
az építkezés zaja.
Ez lenne hát az élet? Ez minden? Nem
tudom, de félek. Jó lenne tudni, mi vár rám.
Az iskolában azt mondták, hogy „most ki
léptek az, életbe, a magatok lábára álltok.“
Igen, most kezdődik minden. Türelmetlen
vagyok? Nem. Csak izgatott. Jó lenne, ha va
laki mellettem lenne...
1961. június 11.

A nagy betonkeverő-toronyhoz osztottak
be. Autók jönnek sorban, himbálózva a göd
röktől szabdalt, poros úton. Egymás után
állnak a torony alá. Amikor pontosan odaáll-

tak, meghúzok egy fényesre koptatott acélkart
és a teherkocsi egyszerre telefolyik ezüstösen
fénylő betonnal. Egymásután jönnek a kocsik,
egész nap és én mindegyiket teleengedem.
Ez a munkám. Nem panaszkodhatom.
Fölöttem a toronyban egy másik lány dol
gozik. Ő engedi a keverőbe a kavicsot és
a cementet. Fiatal, folyton nevet és egész
arca szürke a cementtől. Irénnek hívják és
rögtön megölelt.
A többiek mind férfiak.
Mondhatom, nem nagy lelkesedéssel fo
gadtak.
— No, még egy kisasszony... — morogta
Jozsó, az olajos gépész és hegyeset köpött
a lábánál terpeszkedő tócsába. Kezet se fogott
velem.
A többi tettette a lázas munkát, felém se
néztek. Csak egy törődött öreg állott meg
szemrebbenésnyire és félhangosan megje
gyezte :
— Ezzel is kinn vagyunk a vízből.
— Hadd morogjanak! — bíztatott Irén
a magasból és arról kezdett lelkendezni,
hogy csupa remek ember, csak nem szeretnek
beszélni.
Petrás bácsi, a műszak vezetője szürke szem
mel vizsgált. Egyáltalán nem volt bizalom
gerjesztő az ábrazata. Csupa szőr az egész
képe, csak az orra és a szeme világít. Eddig
kényszerből ő végezte a munkámat és most
néhány szóval, mozdulattal elmagyarázta
a feladatomat.
Egyáltalán nem kellett nagy ügyesség hozzá.
Mégis a torkomban vert a szívem és könnyek
szöktek a szemembe.
Nem tudom mi történt velem, de oly
gyámoltalannak és árvának éreztem magamat
hirtelen. Majd megfulladtam a keserűségtől
és a könnyeim csak úgy folytak.
Oda se néztem az autóra, megragadtam
a hideg acélkart és teljes erőmmel meghúztam.
Mint az égszakadás úgy zúgott, dübörgött
a lezúduló betonlavina az odatolató teherautó
sofőrkabinjába.
Káromkodás, szitkozódás és kiabálás.
Petrás hozzám ugrott, durván ellökött és
visszanyomta az eresztőkart.
Az emberek dühösen káromkodtak, szidták
az igazgatóságot, hogy „kisasszonyokat“ küld
a nyakukra. A sofőr szitkozódva köpkö
dött. Éppen kihajolt a kabinból, amikor a la
vina lezúdult és egész arca, nyaka, mindene
tele lett tapadó betonnal.
Leállt az egész munka. A sorban álló autók
veszettül tülköltek, a sofőrök gúnyos meg
jegyzéseket kiabáltak egymás felé és felém:
— Ez nem puding, kisasszony!
— Hahaha!
— Még ide se jött, máris félre jár a szeme!
— Hihihi!
Irén dühösen rivallt rájuk és lapátot raga
dott.
— El innen, csibészek!
Mint a masina, úgy dobálta a kifolyt betont
a teherautóra.
— Nicsak, lejött a hörcsög is! — jegyezte
meg egy cigányképű, alacsony sofőr nevetve
— Tűnj el! — fogta rá a lapátot Irén és az
riadtan menekült a kocsi mögé!
Szememből folytak a könnyek. Legszíveseb
ben elfutottam volna szégyenemben, de gé
piesen lapátoltam a betont. A lárma alább
hagyott, egyre több lapát sürgött körülöttem.
Ott volt az egész csoport. Pár perc alatt
végeztünk, rendbe tettünk mindent.
— Rá se hederítsen! Megtörténik mással
is! — jegyezte meg valaki.
— Ne féljen, lelkem — bíztatott a törődött
öreg, aki az előbb még megszólt. — Majd
belejön.
— Nem baj no, nem baj no! — hangosko
dott Petrás is és zavart mindenkit a helyére.
Aztán már minden rendben ment és
megnyugodtam. Nem is olyan rossz emberek.
Talán megszeretnek és maguk közé vesznek...
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Ma már van időm jobban körülnézni. Fel
mentem Irénhez a toronyba is, de onnan se
lehet az építkezést végiglátni. Mindenhol da
ruk, betonvázak, földhányások, autók és em
berek. Szinte beleszédül az ember ebbe a for
gatagba, nagy keveredésbe.
A miénken kívül még három ilyen nagy
betonkeverő-torony dolgozik. Alig látni, oly
messze vannak. Ki tudja, ott ki engedi a betont
az autókba? Egyszer majd megnézem és
vasárnap bejárok mindent.
Nézem az autókat. Látom, hogy hozzánk
kanyarodnak, aztán szétfutnak minden irány
ba. Van olyan, amelyik csak egy óra múlva
tér vissza, a másik meg ott tülköl rögtön,
követelőzve, alig tűnt el a betonnal. Olyanok
mint a menázsira váró katonák. Én etetem
őket. Néha zajosak, türelmetlenek, mert
nagyon „éhesek“, máskor csendesek és fá
radtan álldogálnak. Egyformák és mégis
különböznek egymástól. Akárcsak az embe
rek. Élvezet így nézni, szemlélni őket.
Olyan mint valami nagy mozi. Egy pillanatra
sem pihenő, pergő nagy film. Mind ide jönnek,
mert mi adjuk a vért az építkezésnek. Nélkü
lünk nem lenne semmi.
Jönnek. Az egyik morcos, haragot szikráz
a szeme, de a redők menten letörlődnek
a homlokáról, ha rámosolygok, ha meleg
szóval hozzáérek.
Itt van például Jozsó, a gépész. Egész nap
az oszlopot támasztja olajosan, szótlanul. De
csak rárebbentem a szemem, mosoly szalad
a szája szögletébe és máris fütyürészni kezd.
És nekem is kedvem lenne énekelni... Vagy
vegyük Petrást, az örökké hivatalos képpel,
szőrös arccal, vizsgálódó szemmel járó veze
tőt. Délben megkínáltam egy pohár friss vízzel
a tisztára mosott pohárból és máris zavartan
tipegett:
— Jó lesz az, nem kell annyira mosni...
— Jobban ízlik a tisztából — feleltem.
Ő hümmögött és egyik lábáról a másikra
állt.
— Aztán a tegnapit ne vegye semmibe.
Én voltam a hibás. ... — mondta és zavartan
mosolygott.
Érzem, hogy lassan a szívükhöz melegszem.
De azért bánt a tegnapi dolog. Már azt
hittem nem jelentkezik a sofőr és nem kell
a szemébe néznem, de délben feltűnt a kocsija.
— Megjött a kedvenced! — kiáltott le Irén
a toronyból és hangosan nevetett.
— Kicsoda ? — néztem rá értelmetlenül.
— Hát, akit tegnap megfürdettél.
Arcomba szökött a vér és elakadt a léleg
zetem.
Hiába lestem a várakozó autók felé, nem
ismertem meg. Hiszen a nagy felfordulásban
tegnap meg sem néztem. Egyszercsak rám
szóltak az egyik autóból:
— Eljöttem a tartozásért.
— Megadom — nevettem és egyetlen
lendülettel teleengedtem a kocsiját betonnal.
Magam se tudom, mi ütött belém, de semmi
feszélyezettséget sem éreztem.
— Hohó, ezzel ki nem fizetsz!
— Mást nem kapsz.
— Pedig nekem más is kell...
— Azt majd megkapod, ha fagy! — vág
tam rá.
Zöld szeme mosolygott. Csak most láttam,
hogy dús nagy haja, nyugodt arca van. Ne
vetett és fehér fogai megvillantak a fényben.
Aztán a délután folyamán még sokszor
jött. Mindig mondott valamit. Ugratni pró
bált, de én valahogy sosem jöttem zavarba.
Mindig meg tudtam felelni ugratására.
Nem lehet rossz ember. A tegnapi miatt
egyáltalában nem haragszik. Sőt, mintha
örülne neki, hogy a fejére engedtem a betont.

A SZÉPSÉG
RELATÍV
Nagy József rajza

Érdekes felfedézést tettem: a női szépség
relatív... Úgy látszik az emberek mór ré
gebben felfedezték, hogy valami nincs rend
ben a dolog körül, de kételyeiket nem tudták
pontosan megfogalmazni, ezért csak a válta
kat vonogatták és azt mondták: „Kinek a pap,
kinek a papné...!”
A következőképpen döbbentem rá, hogy
igen, a női szépség bizony határozatlan dolog
és relatív: a kávéházban ültem, tizenkettes
pilzenit ittam és figyeltem az embereket.
A kávéház ajtaján egy nő lépett be. Megje
lenésének érdekes és jellemző következ
ményei voltak; a nőknek elszorult a torkuk az
irigységtől, a férfiakban pedig megállt a léleg
zet. Nagyon szép nő, arányos termetű, sza
bályos arcú, kecses... Pillanatnyi csend utón
a féfiak erőszakkal, hörögve fellélegeztek,
a nők nyelőizmai meglazultak, újra morajjal
telt meg a kávéház. A szép nő velem szemben
ült le. Nem nézett rám... senkire sem nézett..
apró tükröt vett elő a kézitáskájából, abba
nézett... magára nézett. Fésülködni kezdett.
Esküszöm, nem kellett volna fésülködnie!
Valóban... olyan tökéletes frizurát, amilyen
az övé volt, ritkán lát az ember, nincs azon
semmi igazítani való. Látszott, ezt ő is tudja,
nem akar ő beléásni a közepébe, csak úgy
játszik vele. Puha kézzel ütögette jobbról,
balról, elölről,, hátulról... itt belékapott
a fésűvel, ott lesimított egy tincset, óvatosan
belétúrt, megemelte... Élvezte a játékot és
közben grimaszokat vágott. De érdekes — ez
fogott meg rajta — látszott, hogy nincs
megelégedve magával.
— Kérem szépen — szólítottam meg
habozva —, kérem, ne fésülködjön már!
Maga a legtökéletesebb harmónia...
Egyenes volt és őszinte.
— Egy frászt — mondotta —, ma szörnyen
festek. Rossz rámnézni... ronda vagyok.
Sírni szeretnék elkeseredésemben...

— Salamon! Már mondtam, hogy nyolc
van kilométerei sebességgel vezethetsz . . .
(lci Paris)

Nahát, gondoltam, íme a tökéletes szépség,
aki nem hiszi el magáról, hogy szép. Hálát
lanság, akartam felkiáltani, hálátlanság
a bőkezű természet iránt... de nem kiáltot
tam. Megdöbbentett a felismerés. íme, mon
dottam magamnak, kevésbé szép nők sokkal
kevesebbet fésülködnek, még kevésbé szépek
még kevesebbet, csúnya nők éppen csak hogy
meggereblyézik a hajukat és nem szívesen
néznek tükörbe. Minél szebbek tehát, annál
több gondot fordítanak magukra, vagyis
annál kevésbé vannak megelégedve magukkal
... önmaguk előtt tehát annál kevésbé szépek.
Hol hót a szépség határa? Szépek-e valóban
a szép nők, ha önmaguknak nem tetszenek?
Elméletemet egy másik felismerés tetőzte
be. Utainkon, városaink utcáin piros, halvány
zöld, tengerkék és diszkrét krémszínű
személykocsik futnak s mindannyiban ott
találod a nőt. A vezető mellett, vagy a volán
nál. Ott ülnek szép gyapjú szvetterekben,
bolyhos moherben, szilonkendővel átkötött,
büszkén felszegett fejecskével, egyenes hatytyúnyakkal, ülnek és mosolyognak... Mind
annyian szépek, kecsesek, jönnek és elsu
hannak, a lelked mélyén hagyják álmodó
tekintetüket, szép szemük kacér tüzét...
Észrevettétek polgártársak? Autóban minden
nő szép! Látott már valaki csúnya nőt autóban,
van olyan ember a világon? Alig hiszem. De
hót hogyan van ez? Azok a nők valóban mind
szépek lennének? Furcsa... minél szebb az
autó, annál szebb nő ül benne. Talán az autó
tulajdonosok és sofőrök jó ízléséről tanúskod
na ez a tény?! Vagy... vagypedig... még egy
megoldás lehetséges; az autó szépít. Bájt és
izgató varázst ad a nőknek... kívánatossá
teszi őket. Autóban minden nő szebb, mint
gyalogosan... Vagyis... a női szépség rela
tív...
Felfedezésemért nem várok nyilvános el
ismerést.

Tanácstalanság

SZŐKE JÓZSEF
— Nincs valami jó kis olvasnivalód?

Nagy tudós, példás kommunista volt. Halálával elvesztettük
hazánk egyik legjelentősebb kulturális személyiségét.
Zdeněk Nejedlý elvtárs akadémikus, a CSKP KB tagja,
miniszter, a Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöke volt.
Egész életét hazánk felvirágoztatásának szolgálatába állította.
Sokoldalú munkásságot fejtett ki, tudományos, politikai,
pedagógiai tapasztalatai, életműve, hazánk felbecsülhetetlenül
értékes kulturális hagyatékává vált, kiapadhatatlan forrássá,
amelyből továbbra is meríthetünk.
Emléke mélyen a szívünkbe vésődött, hiszen felismerte és
hangoztatta, milyen nagy erőt fejtenek ki a nők a békeharcban,
milyen fontos helyet foglalnak el hazánk építésében.
Építőmunkánk sikereiben tovább él közöttünk.

Illés Béla

MARUSZJA
92 évvel ezelőtt, 1870. április 22-én szü
letett Vlagyimir lljics Lenin, a proletariátus
halhatatlan vezére.
Broncs-Brujevics orosz harcos moszkvai lakása
a huszas években állandó tanyája volt a kommu
nista íróknak. Éjjel-nappal íróvendégei voltak az
öreg harcosnak, de akadt ott másfajta vendég is.
A régi bolsevik gárda tagjai, ha Moszkvába jöttek,
sohasem mulasztották el, hogy meglátogassák
ifjúkoruk legendáshírű harcostársát. A lakás
valóságos múzeum volt. A falakon bekeretezve
a munkásmozgalom egy-egy több évtizedes
emléke, Két. kulccsal bezárt, üvegfalú könyv
szekrényben Lenin, Gorkijt Plehanov, Rosa Lu
xemburg, Bebel. Jauris, Gyemjan Bednij, Martin
Andersen Nexő és még sok halhatatlan emlékű
harcos könyvei Broncs-Brujevicsnek dedikálva.
A házigazda: élő lexikon. Kedves, közvetlen és
kedélyes, mikor a hétköznapi élet, vagy az idő
szerű irodalom kérdéseiről folyt a szó, szigorú,
hozzáférhetetlen, szinte könyörtelen bíró a mun
kásmozgalom történelmi kérdéseinek felmerülé
sekor. Nagyon sok kérdésben személyes tapaszta
latból ismerte Lenin állásfoglalását, Lenin véle
ményét és ezt a véleményt tudta alkalmazni az
élet időszerű kérdéseire. És alkalmazta is. Nem
csak nagy gyönyörűség volt vele beszélgetni, de
igen hasznos iskola is volt az ő társasága: a leg
magasabb szintű egyetem.
A felesége nagyszerű kávéval és szendvicsekkel
troktálta vendégeit, háztartási alkalmazottuk,
Maruszja (aki öt esztendővel volt idősebb nálam)
— a világ legjobb teáját főzte. Legalábbis én
sohasem ittam jobbat.
Egy alkalommal, mikor Zalka Mátéval (már
nem emlékszem, milyen ügyben) felmentünk
Broncs-Brujevicshez. az egész lakás telis-tele
volt vörös virággal. Egyik-másik csokron az is
olvasható volt, hogy ki küldte. így: „Drága
Maruszjámnak N. K. Krupszkája”, „Maruszja
elvtársnönek kommunista üdvözlettel Kalinin...”
..Maruszjának Litvinov”.
— Mi történt?

— Semmi — felelte Broncs-Brujevics túlzott és
egy kicsit megjátszott egykedvűséggel. — Marusziának születésnapja van.
— Jó, jó — mondta Máté — nekem is szokott
születésnapom lenni, szavamra, minden évben
van születésnapom, de erre sem Krupszkája, sem
Kalinin. sem Litvinov nem gondol.
— Lehet, hogy így van — felelte Broncs-Bruje
vics — de hát. tudja mi öregek olyanok vagyunk,
hogy már csak azért se feledkezünk meg egy

másról, mert érezzük, hogy a fiatalok gyorsan
megfeledkeznek rólunk.
— Soha! — kiáltottam én őszintén, meggyő
ződéssel.
Broncs-Brujevics legyintett. A legyintés értelme
magyarra fordítva így hangzana: szamár vagy,
öcsém.
Nem Broncs-Brujevics, hanem a felesége me
sélte el nekem Maruszja történetét.
— 1905-ben Leningrádban (melynek akkor még
Szentpétervár volt a neve) Lenin mellett dolgoz
tunk — az ő irányítása alatt. 1906 tavaszán egy
éjjel a cári rendőrség mindkettőnket letartózta
tott. A lakásban csak nyolchónapos kislányunk
maradt, egy tizenhat éves parasztlánnyal, aki
mintegy tíz hónapja élt nálunk, akkor került fel
faluról a városba, ez volt az első munkahelye.
A rendőrségen hiába kértük és követeltük, hogy
a gyereket adják be hozzám. Választ sem kap
tunk. A gyerekről semmit sem tudtam.
— 1907 nyarán mindkettőnket Szibériába
száműztek, ahonnét még abban az évben meg
szöktünk és Vlagyivosztokon át visszakerültünk
Európába. Természetesen ismét Lenin közelében
dolgoztunk. Krupszkája és én mindent megmoz
gattunk, hogy a gyermekemről hírt kapjunk.
Ügyvédek, vöröskereszt, sajtó — de minden fá
radozásunk hiábavaló volt, a kislánynak nyoma
veszett. Nem mondom el, hogy ez mit jelentett
számunkra!
— Amint tudják, 1917-ben Leninnel együtt
tértünk vissza Petrogradba. Már néhány nap
múlva a Szmolnijban laktunk. Csodaszépek
voltak azok a napok: munka, harc, a győzelem
bizonyossága ...
— Talán két hete voltunk Petrogradon, amikor
egy reggel megjelent nálam egy fiatal paraszt-,
asszony, kézen vezetve egy tíz- tizenegy éves
parasztlánykát.
— Elhoztam a Lolácskát — mondotta.

— Már tudtam, mi történt! Csoda, minden
csodánál nagyobb csoda. De még nem mertem
hinni sem a szememnek, sem a fülemnek.
— Ki maga? És milyen Lolát hozott el?
— A következő pillanatban feleletre sem várva,
letérdeltem a kislányom elé és magamhoz öleltem.
Engedje el a részleteket...
— Mikor úgy, ahogy megnyugodtunk, Maruszja
elmondta, hogy miután a rendőrök elvittek minket,
ő bezárta a lakást és a gyerekkel az ölében elin
dult a faluja felé. A falu nem volt messze, már
másnap hazaérkezett. Ott azt mondta, hogy
a gyerek az övé és beköltözött a szülői házba.
Odahaza nem lehetett valami könnyű sora —
sőt! —, de összeszorította fogót és őrizte a gye
reket. És most visszahozta.
— Még aznap elmeséltem a csodálatos tör
ténetet Krupszkájának. Ő pedig Leninnek mon
dotta el. Lenin látni akarta Maruszját. Ehő
találkozásukkor — pedig Lenin ugyancsak el
foglalt ember volt — jó másfél órát beszélgetett
vele. Később gyakran, egyre gyakrabban hívta
magához. Ha hiszi, ha nem, Lenin minden, a falut
közvetlenül érintő kérdésben kikérte Maruszja
véleményét. így történt: Maruszja bizonyos fokig
egyik tanácsadója lett Leninnek a parasztkérdés
ben.
— Később, a hatalom átvétele után, gyakran
megtörtént, hogy Lenin autója állt meg a házunk
előtt és a sofőr feljött Maruszjáért. Maruszja
ilyenkor letette a főzőkanalat, amivel dolgozott,
vagy a könyvet, amelyből tanult, megmosta kezét,
felvette a bundáját vagy esőköpenyét és lement —
autózni Leninnel. Az autóban komoly kérdésekről
folyt a szó. Az is megesett, hogy Lenin megkérte
Maruszját, utazzon haza néhány napra a falujába
és amikor visszajön, mondja el neki őszintén,
minden szépítgetés nélkül, hogyan élnek, mit
csinálnak, hogyan éreznek és gondolkoznak
faluja lakói ...
— Maruszja hőstettén csak azok csodálkoz
hatnak, akik nem tudják, hogy milyen, mire
képes az egyszerű orosz asszony. Azon pedig,
hogy Lenin munkatársává fogadta Maruszját,
csak az csodálkozik, aki nem ismeri eléggé Lenin
politikai bölcsességét és emberi nagyságát.
— Tudják, Lenin...
Még valamit akart mondani Broncs-Brujevics
apró növésű, acél akaratú, fehér hajú élettársa,
de... elsírta magát és kiszaladt a szobából.
xxx
1957 nyarán Moszkvában a hősök temetőjében
egy régi harcostársam sírját kerestem. Keresés
közben véletlenül Maruszja sírjára bukkantam.
Gyönyörű, vérvörös virágszőnyeg takarta.

Nézzünk a jövőbe
SZAKMAI TUDASSAL FELFEGYVERKEZVE
Érettségi előtt állok. Tervezgetem a töb
biekkel, melyikünk merre vegye útját. Egyi
künk tovább tanul, a másik szövetkezetbe,
a harmadik állami gazdaságba megy dol
gozni. A mi iskolánkban a növénytermesz
tési és az állattenyésztési szakot tanítják.
Mindnyájan szívügyünknek tekintjük a me
zőgazdaság továbbfejlesztését, hiszen azért
jelentkeztünk ebbe az iskolába, hogy szak
mai tudással felfegyverkezve dolgozhassunk.
Vannak osztálytársaim, akiknek a szülei
nem nézik jó szemmel, hogy a gyermekük
azt mondja: agronómus leszek Kisfaludon,
én zootechnikus Csilizrodványon. Felhábo
rodva mondják: Nem azért taníttattalak
négy évig, hogy a szövetkezetben köss ki. Sajnos, a szülők ellenkezésén kívül a szö
vetkezet, vagy állami gazdaság vezetőinek,
vagy tagjainak bizalmatlanságába is ütkö
zünk: fiatalok, mit tudhatnak?
Pedig a mi álmunk, vágyunk, hogy olyan
ná fejlesszük a falut, amilyennek azt ennek
az ankétnak az elején bemutatták. Több
műszakos munka, komplex gépesítés, nagy
hektárhozamok, automatizált etetés, az ál
lattenyésztésben növekvő súlygyarapodás,
tisztaság, zuhanyozók, sport, szórakozás,
tanulás...
Nem kívánunk Octaviát, Fiatot, csak azt,
hogy bízzanak bennünk, számítsanak ránk.
A vetésforgó és a takarmányadag összeál
lításán kívül segítünk a kultúra magvainak
hintésében is. Megtanultuk azt is, ki volt
Shakespeare, Leonardo da Vinci, Gorkij.

Higgyék el nekünk, hogy mi vagyunk
azok, akik megteremtik a jövő faluját, ha
az idősebb generációtól segítséget és bi
zalmat kapunk!
Kovács Elvira,
Mezőgazdasági Technikum, D. Streda

ÉN IS TANULT LÁNY VAGYOK
és nem szégyelltem kapát fogni, sőt büszke
voltam magamra, gondoltam itthon fogok
dolgozni. Most már hét éve itt dolgozom
az állami gazdaságban. Itt gyönyörű az
élet. A kertészetben sok fiatal dolgozik és
mind meg van elégedve a munkával, egy
sem vágyik az iroda, vagy hasonló „hiva
talnok-munka” után.
Nagyon szeretem a munkámat és azt hi
szem, ez az első feltétele annak, hogy szép,
új életet teremthessünk a falvakban. Kell,
hogy a szövetkezetben és az állami gazda
ságokban dolgozó fiatalok szívvel-lélekkel
végezzék a munkát.
Halász Erzsébet,
Samorín

A LELKESEDÉS HIÁNYZIK
Évek óta minden szabad időmet fiatalok
közt töltöm. Figyelem életüket, munkájukat.
A leghatározottabban állíthatom, hogy ma
már a szórakozás hiánya nem lehet ok a
mezőgazdaság, a falu elhagyására. Rádió,
televízor, mozi stb. van minden faluban
elég. A hiba ott van, hogy kevés a felelős
ségérzet, a kitartás, a lelkesedés a fiata
lokban. Nem általánosíthatok ugyan, mert
vannak fáradhatatlan fiataljaink is, de sok
olyan van, aki érdektelenül végzi a munká
ját, csak úgy tessék-lássék dolgozik.

Jó lenne, ha mind a szülök, mind a ta
nítók, a funkcionáriusok, a szövetkezetek
vezetősége beszélne a fiataloknak a múlt
ról, arról, hogy eddig is mennyit változott
a falu, a mezőgazdaság, s hogy milyen
távlatok, fejlődés vár ránk a jövőben. Az
kellene, hogy a CSISZ és a tömegszerveze
tek megmagyarázzák a fiataloknak, hogy
csak az ő segítségükkel teremthetünk szép
környezetet, modem lakóházakat, munkahe
lyet a falvakban, ha ők segítenek munká
jukkal, tanulásukkal, tudásukkal az építés
ben. Tehát elsősorban lelkesedni tudó fia
talokat kell nevelnünk!
B e k ő Mária, Vrakúň

LENIN ÉS A GYEREKEK

Kizöldültek megint...
Bratislava felszabadult. 1945. ápr. 4.
Kizöldültek megint a sírok
ott fent, a gyönyörű helyen,
a tavasz arany zászlócskái
ott ringnak már az éghegyen.
A hősök sírja csupa virág,
szirmot nyitott az ibolya,
s a Slavin csendes hantjain
ragyog a tavasz mosolya.
Ó, álljatok meg emlékezni
a porladó szivek felett!
Itt tanuljátok szeretni
a békét és az életet!
Mert, akik lent feküsznek némán,
azért adták hős szívüket,
hogy szebb legyen majd a Jövendő,
s virágzóbb minden kikelet.
Dénes György

Egy asztal körül ültek az erkélyen. A fel
nőtteken kívül három gyerek is ült az asz
talnál, két kislány és egy fiúcska. A nya
kukba szalvétát kötöttek és csendesen vár
ták, hogy behozzák a levest. Vlagyimir lljics
elnézte őket és csendesen beszélgetett ve
lük.
Feltálalták a levest. A gyermekek keveset
ettek és jócskán maradt még a tányérjuk
ban.
Vlagyimir lljics szigorú pillantást vetett
rájuk, de nem szólt.
Behozták a következő fogást. Az előbbi
eset megismétlődött. Megint sok étel ma
radt a tányérokon.
— Ti talán nem akartok tagjai lenni a
Tiszta tányérosok egyesületének? — kér
dezte nyomatékkai a mellette ülő Nágyától.
— Nem! — válaszolta Nágya határozottan
és a többi gyerekre pillantott.
— Ti sem? — fordult Vlagyimir lljics a
fiúcskához és a másik kislányhoz.
— Nem, mi sem leszünk — felelték a
gyermekek.
— És miért nem akartok belépni?
— Mert mi erről az egyesületről nem is
tudunk — mondották a gyermekek.
— Nem? Pedig már régóta működik —
mosolyodott el Lenin.
— Pedig nem hallottunk róla — ismétel
te Nágya.
— Csakhogy az igazat megvallva, ti nem
vagytok érdemesek arra, hogy tagjai sorá
ba fogadjon ez az egylet. Azt hiszem, nem
is vennének fel benneteket.
— Miért? — kérdezték hitetlenkedve a
gyermekek.
— Csodálkoztok? Nézzétek csak meg a
tányérotokat. Hogyan vennének fel benne-

teket, amikor csaknem minden a tányéro
kon maradt
— De megesszük, azonnal megesszük —
fogadkoztak a gyerekek és valóban újból
hozzáláttak az evéshez.
— Nos, ha helyrehozzátok a hibát, akkor
megpróbálhatjuk — komolyodott el Lenin
szeme. — Akinek mindig tiszta lesz a tá
nyérja, az jelvényt is kap az egyletben.
— Jelvényt? Milyen jelvényt? — kérdezték
kórusban a gyermekek.
— Szép ezüst jelvényt — felelte Vlagyimir
lljics.
— És hogyan léphetünk be az egyesület
be?
— írjatok egy nyilatkozatot.
— Kinek?
— Nekem.
A gyerekek engedélyt kértek, hogy fel
állhassanak az asztaltól és elszaladtak
megírni a nyilatkozatot. Kis idő múlva viszszatértek az erkélyre és türelmetlenül nyúj
tották át a cédulát Vlagyimir lljicsnek.
Lenin elolvasta a nyilatkozatokat, három
helyesírási hibát kijavított, majd odafirkantotta a cédulák sarkába: Felvehetők az
egyletbe.
Ford. D. Gy.
A 4 sz. lapunkban megjelent
kisrejtvény helyes megfejtése:
„Köszöntelek drága anyuka!”
Könyvjutalmat nyertek:
Szitás Péter, Selice — Kozlak
Katalin, Kim. Sobota — Jan
kovia Ilona, Rím. Sobota —
Kovács Karcsi, Strekov —
Zsolt Gyuri, Nové Zámky —
Pischinger Mária, Nové Zám
ky -
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HOGYAN SEGÍTSE A SZÜLŐ GYERMEKÉT A TANULÁSBAN?

Szülőknek
Szocialista társadalmunk fokozott igényekkel lép fel ifjú
ságunkkal szemben, nagyobb tudást, szélesebbkörű áttekintést,
sokoldalú műveltséget követel. Az okosság, ügyesség nem potytyan az égből. Csak annyi jut belőle gyermekeinknek, amennyit
környezetükből elsajátítanak, vagyis amennyit mi felnőttek,
szülők, pedagógusok nyújtunk nekik. Rajtunk múlik, hogy mi
válik belőlük.
Az iskola elvárja a gyermektől, hogy az ismeretszerzésben
tevékenyen részt vegyen és hogy otthon gyakorolja, megtanulja,
tovább fejlessze, amit a tanítási órákon hallott. Mi felnőttek
tudjuk, hogy a tanulás fárasztó, de eredményes munka. A kisis
kolás csak a tanulás fárasztó oldalát látja, még nem tudja értékel
ni munkájának jövőbeli következményeit. A nagyobb tanulónál
gyakran észlelhetjük, hogy egy bizonyos korban tanulmányi
előmenetelében visszaesés áll be. Itt már a kamaszkor jelei
mutatkoznak. Az általános tapasztalat azt mutatja; hogy a ka
maszokat minden érdekli, de legkevésbé az, amit az iskolában
hallanak.
Ezért az iskolásgyermeket nem szabad magára hagyni a ta
nulásban. Tudjuk, hogy a pedagógus és a szülő célja azonos.
A közös cél elérését a szülők elsősorban azzal biztosíthatják,
hogy megfelelő, szoros kapcsolatot teremtenek az iskolával.
Részt vesznek a szülői munkaközösség taggyűlésein és az
osztályértekezleteken, naponta gondosan átnézik az ellenőrző
könyvecskét és a családlátogatások alkalmával őszintén elbe
szélgetnek a tanítóval. A tanító, munkája során már az első
hónapokban megállapíthatja, hogy a gyermek értelmi fejlődése
milyen fokon mozog. A normálisan fejlett gyermek — ilyen
a legtöbb tanuló — segítése a tanulásban nem okoz különösebb
gondot. A gyengébb értelmi képességű tanulónak azonban
gondosabb segélynyújtásra van szüksége.
A gyermeket naponta kérdezzük meg, miből felelt aznap és
milyen eredménnyel. Jó felelet esetén további ösztönzést jelent
a dicséret, az elismerés. Kudarc esetén viszont nem sokra,
megyünk az állandó megleckéztetéssel, szidással. Ezzel csak
azt érjük el, hogy a gyermek nem lesz őszinte hozzánk. Ilyenkor
inkább vizsgáljuk meg együttesen, mi lehet a kudarc oka? Nem
értette meg a gyermek kellőképpen amit tanult, keveset gyako
rolt, vagy az órán készített jegyzetei voltak helytelenül leírva?
Számtalanszor előfordul, hogy a gyermek úgy érzi, tudja a lec
két, mire azonban felelésre kerül a sor, akadozik, rosszul felel.
Ennek az a magyarázata, hogy a megtanult feladatot nem pró
bálta felmondani. Tehát mondassuk el néhányszor a gyermek
kel a tanultakat. Az írásbelit minden esetben önállóan készítse
el a gyermek, akár fogalmazás, akár nyelvtani feladat, de az
elkészült leckét mindig ellenőrizzük. Ha valamit nem ért és
tőlünk vár magyarázatot, ne utasítsuk el egy „nem érek rá“
felelettel. Ugyanez vonatkozik a számtanleckére is. Ha szüksé
ges, a megfejtést elindító gondolattal segítségére lehetünk
a gyermeknek, de helyette soha nem oldunk meg semmiféle
számtani műveletet. Ellenőrizzük gyermekeink füzeteit a kül
alak szempontjából is, mert a tiszta, rendes külalak rendszerint
tartalmilag is eredményes, jó munka.
Olvassanak gyermekeink minél több korukhoz mért, értékes
könyvet és szoktassuk rá őket, hogy az olvasottakról be is szá
moljanak. Fokozatosan neveljük rá gyermekeinket a napisajtó
olvasására. Ez politikai tájékozódást jelent számukra és nagyban
hozzájárul földrajzi és történelmi ismereteik elmélyítéséhez.
A gyermek eredményes tanulásának igen fontos feltétele még
a csendes, nyugodt környezet biztosítása. Ha kistestvére za
varja a tanulásban, lehetőleg a kicsi délutáni alvása idején ta
nuljon az iskolás, vagy legalábbis akkor készüljön el a nehezebb
tantárgyakból.
Ebéd után nem szabad azonnal nekifogni a tanulásnak, mert
emésztés idején nehezebben fog a gyermek feje. Azonkívül
egész délelőtt tanult az iskolában, egy kis pihenésre van tehát
szüksége. A tanulási időt nem szabad túl hosszúra nyújtani,
mert a gyermek szellemileg kimerül és már nem képes felfogni
a tanultakat. Az első — ötödik osztályos tanulónak 1—2 órai
tanulásra van szüksége, a felsőbb osztályosnak 2—3 órára, ha
mindent lelkiismeretesen meg akar tanulni.
Tanulás után időt kell biztosítani a játékra, szórakozásra,
sétára, mert ahogy a nagyok, éppúgy a kicsik is megkívánják
a „szabad időt”, amit kedvük szerint tölthetnek el.
Befejezésül azt tanácsoljuk a szülőknek, hogy' minden esetben
csak annyi segítséget nyújtsanak gyermeküknek, amennyi
okvetlenül szükséges — hogy a gyermek az eredmény érdekében
maga fáradozzon — mert csak így nevelhetjük gyermekeinket
önállóságra.
Janda Ivánné
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BOLDOG
ÁLLAPOT
Drága Húgocskám!
Életed legszebb, de egyben legnehezebb szakaszába értél, en
gedd meg tehát, hogy mint anyai jóbarátnőd és mint orvos,
néhány jótanáccsal lássalak el.
Ne hanyagold el a terhességi tanácsadó látogatását. A „más
állapot” csakugyan egy más, áj állapot. Az egész szervezet nagy
feladat szolgálatába lép s ennek megfelelően sok életfunkciója
megváltozik. A magzat normális fejlődését, a terhességet és a
szülést a hormonok egész sora szabályozza és ellenőrzi, láthatod
tehát, milyen káros és természetellenes annak mesterséges meg
szakítása. Hogy törvényeink egyes kivételes esetekben mégis meg
engedik a műtét elvégzését, annak oka az, hogy ezzel a kisebb
rosszat választva, meg akarják menteni az anyát a sarlatánok ál
tal feketén végzett, gyakran halálos kimenetelű beavatkozásoktól.
De ne beszéljünk erről, foglalkozzunk inkább a Te boldog anya
ságod problémáival. A terhességi tanácsadóban gondosan kivizs
gálnak mindén jelentkezőt, vérét különböző vizsgálatoknak vetik
alá, nem szenved-e rejtett vérbajban, amely a terhesség elején
gyógyítható, később azonban már árt a magzatnak. Megállapítják
továbbá az anya vércsoportját, Rh faktorát, hogy ha a szülés
alatt vérátömlesztés válna szükségessé, ezek az adatok a terhes
ségi könyvecskében kéznél legyenek.
Kérded, nem ártalmas-e számodra megszokott foglalkozásod
folytatása? Tudnod kell, hogy állapotod nem betegség, sőt mond
hatnám, jó egészséged bizonyítéka s azért nem kell sokat változ
tatnod megszokott életmódodon. Dolgozz tehát, csak a nehéz
testi megerőltetéstől óvakodj. Azonkívül fordíts nagyobb gondot
napi sétádra. Aludj többet, lehetőleg nyitott ablaknál.
Egyél gyakran, nem túl sokat s étlapodat válaszd meg úgy, hogy
elegendő fehérjét, főleg tejet, túrót, húst (halat) tartalmazzon.
A gyümölcs, friss zöldség bő fogyasztása C-vitamin tartalmuk
miatt igen fontos ebben az időszakban, de a szoptatás idősza
kában is! Az édességeket, lisztes eledeleket korlátozd étlapodon.
Télen az olajos halak, esetleg a csukamájolaj, de a vaj, friss to
jás fogyasztása is A és D vitamint juttat szervezetedbe, melyek
nek igen: fontos a szerepe az új emberke csontvázának felépíté
sében.
Kérded, hogyan öltözködjél? Ruhád könnyen mosható, meleg
s olyan szabású legyen, hogy övvel vagy gumival testedet sehol
se szorítsa. Ruhaiparunk olcsó s igen csinos terhességi ruhákkal
kedveskedik a leendő anyáknak. Ne használj kerek, a combokat
szorító gumiharisnyakötőt. Elszorítja a vérkeringést az alsó végta
gokban, ami az erek tágulására s visszerek keletkezésére vezet.
Különös gondot kell fordítanod lábadra, rohamosan növekedő test
súlyod miatt. Gyakori lábmosás, nem túl meleg vízben, könnyed
masszázs, kényelmes, lehetőleg magasszárú cipő vagy gumi-ha
risnya viselete főleg az utolsó hónapokban megelőzi a baj kelet
kezését. A ma divatos hegyesorrú, tűsarkú cipőcskék igazán nem
alkalmasak, de nem is ízlésesek állapotodban. Fordíts még na
gyobb gondot külsődre, mint máskor; nincs bájosabb jelenség,
mint egy üde, csinosan öltözött, jól fésült kismama! Ez egész köz
érzetedre kihat s fontos, hogy állapotodban frissnek, elégedettnek
érezd magad. Ezért mosakodj még gyakrabban, mint máskor
teszed, de főleg az utolsó két hónapban a kádfürdő helyett inkább
zuhanyozd magad, nehogy a szülőutak fertőződjenek.
Most még néhány szót arról, amit leveledben is említesz, hogy
tudniillik múló rosszullétek, hányinger, fejfájás, néha székrekedés
nyugtalanít. Mindezek nem komoly bajok, a szervezetnek az új
állapothoz történő alkalmazkodásával teljesen megszűnnek. Mind
amellett, ha nem jól érzed magad, vagy pedig a legcsekélyebb
fertőzéssel is, mint a hülés, köhögés, kisebb láz, azonnal keresd
fel orvosodat! Említed még azt is, hogy néha félelem lep meg, de
helyesen magad fejted meg az okát, amikor rámutatsz arra, hogy
„okos” idősebb nénikék, szomszédasszonyok ijesztettek rád a szü
lésről szóló rémmeséikkel. A szülés természetes befejezése álla
potodnak s a szülési fájdalmak a méhfal ritmikus összehúzódásai,
melyek az érett magzatot a méhből kiszorítják. Ha az anya tuda
tosan, bátran készül fel a szülésre, annak tudatában, hogy nehéz
perceiben szakszerű segítségre számíthat, ha
örömmel, vágyódva várja gyermekét, a szü
lés nem borzalmas, de örömteljes esemény
lesz számára.
Remélem kedvesem,
hogy férjeddel
együtt Te is azok közé tartozol, akik
örömmel számolják már a napokat, hogy
mielőbb szívükhöz szoríthassák kicsinyüket!
Sok szeretettel üdvözöl öreg barátnőd
Dr. Schwertner Erzsébet

Az új tavaszi divat
A tavaszi divatvonal minden nő számára előnyös: üde, fiatalos, egyszerű és
egyben elegáns, összhatásában, szabásában és részleteiben pedig harmonikusan
egységes.
Az új divatban a legfontosabb a szoknya vonala. A harang alakú vagy harang
szabású beállított résszekkel bővülő és a kúpszerűen kiszélesedő szoknya egyaránt
divatos. Újszerű az elől egyenes, hátul pedig harangszabással bővülő szoknya, és
divatos a rakott, plisszírozott szoknya is.
A ruhák felsőrésze jobban a testhez simul, mint a múlt évi divatban, e mellett
azonban megmarad a laza szabásvonal is. A másik típus a bő, derékban enyhén
buggyos, néha a csípőig meghosszabbított vonal. A derékvonal általában visszatér
az eredeti helyére, azonban még mindig divatos a hosszított derékvonal is. A nyak
kivágás többnyire gallér nélküli. Ha van. gallér, az kicsi, nem feltűnő. Ismét
többféle kivágás érvényesül: enyhén ovális, egyenes vonalú, csónak alakú (egészen
a vállig érő) és az alig kivágott négyszögletes. A kivágás egyébként gyakran elke
rekített és éppen csak a nyak vonaláig ér.
A kosztüm kabátja rendkívül változatos:
egyenes vonalú, vagy kissé a testhez szabott,
gombolás nélkül, mellény vagy boleró formá
jú. A legújabb kosztümkabát a testhez simuló
princesszszabású és alig csípőig ér. A hozzá
való szoknya enyhén bővül (csípőbőségben)
vagy harangszabású.
A ruháknál különleges az aszimmetrikus
gombolás vagy más féloldalas megoldás.
A délutáni és esti ruhák főleg kétrészesek,
s puhán az alakhoz simulnak. A finom redőzés,
az azsúr, húzás és berakás a dísze a ruháknak.
Divatszínek a sárga minden árnyalata,
a piros változatai, a kék és a tompazöld
pasztell árnyalatai. Szép, fiatalos és mindig
divatos összeállítás a kék-fehérrel.
I. Délutáni ruha, négyszögletes kivágással,
egyenesvonalú díszítése két szembehajtású
rakás, saját anyagából bevont gombokkal.

2. Téglapiros, rakottszoknyás tavaszi kosz
tüm, fiatal lányok számára, boleróvonalú
kabátkával.

3. Világosszürke színű ingruha. Gallérnélküli, a nyakkivágás körül apró behajtá
sokkal és három gombbal díszítve.
4. Ciklámen színű könnyűszövet kompié.
A szoknya enyhén bővülő, a blúz alja sálszerűen megkötős, a kabátka japánszabású,
gombolás nélküli.

Négyszemközt

Mondd Marikám, mire volt jó az a meghívás?
Máig is bánom, hogy elfogadtam, s csak egy
vigasztal: azon a bizonyos vasárnapon akarato
mon kívül betekintést nyertem családi életetekbe,
s most őszintén megírhatom, hogy valahol elté
vesztettétek a lépést. Soraimat olvasva rájöttök
talán, hogy hol?
Amikor szombaton felhívtalak, hogy városo
tokba érkeztem és édesanyád üdvözletét meg
csomagját szeretném átadni, olyan szívélyesen
invitáltál másnapra, hogy szinte lehetetlen volt
kitérni meghívásod elől. — Nagyon, nagyon örülök,
hogy hírt hallok hazulról, — erősítgetted. —
Különben sem láttuk egymást, amióta férjnél
vagyok, pedig annak már jó néhány éve, most
majd elcsevegünk — beszéltél rá a vasárnapi
ebédre s én abban a tudatban, hogy egy kellemes

vasárnapot töltök el szolgálati utamon, megígér
tem, hogy eljövök.
Éppen azért lepődtem meg annyira, amikor
másnap egy fésületlen, agyonhajszolt, melegítőbe
öltözött asszony nyitott ajtót. Hirtelen nem tud
tom, jó helyen járok-e, ez-e az a Marika, aki
mindig tiszta, jólöltözött volt lánykorában?
Igaz, kissé korábban érkeztem, úgy gondoltam,
elviszem a gyerekeket sétálni. Sajnos, rosszul
számítottam. — Elküldtem őket a férjemmel, ne
legyenek útban — magyaráztad, s alig találtál
helyet a csomagnak a rendetlen konyhában. —
Még az ágyneműt is el kell raknom, — mente
getőztél, miközben a szobák és konyha között
közlekedtél.
— Inkább hozd magad egy kicsit rendbe, —
szóltam. Erre azonban már nem jutott időd, mert
megérkezett a család. Férjed és a két nagy gyerek
nézte, amint loholva asztalt terítesz. Amikor
végre asztalhoz ültünk, változatlanul rajtad volt
a nadrág, a kötény, a kendő. Jólöltözött férjed
ezt nem hagyta szó nélkül (tapintatlanul a gye
rekek és én előttem szólt rád!) s erre Te sem
maradtál adósa. Mire a pecsenye került az
asztalra, feltálaltátok hozzá a család minden
baját, kettőtök nézeteltéréseit. Kitűnt, hogy
tegnap este a nagymosás gőzfelhőjébe burkolódzott az egész lakás, pedig férjed a televízióban
közvetített mérkőzést akarta nézni. — Mindig
a lakásban mos, már hull a vakolat, — mondta,
és a nem látott mérkőzés feletti düh szikrázott
szemében. — A mosókonyhában a legmodernebb

mosógép van, csakhogy ott előre be kell jelenteni!
Erre Te azzal álltái elő, hogy még vasárnap is
neked kell tejért menned és hogy a tízéves lányod
nem képes port törölni. Sor került a gyerekek
iskolai előmenetelére is. — A rossz nevelés —
hangoztattátok mindketten. (Hát nem Ti nevelitek
őket?!) Bevallom, a süteményt már teljesen ke
serűnek éreztem és amikor kitűnt, hogy délutánra
vendégeket vártok, rádparancsoltam, hogy hozd
magad rendbe és én a mosogatáshoz láttam.
Az edényhalom felett eszembe jutott a mi
közös mosogatásunk, s egyáltalán, családunk szép
vasárnapjai, a hétvégi pihenés jól értelmezett
napjai. Hisz a vasárnap nem a kiadós ebédet,
az egész héten összegyűlt munkát, hanem a ki
rándulást, szórakozást, pihenést jelenti szá
munkra. Ha az időjárás lehetővé teszi, igyek
szünk a szabadban tölteni. Ha otthon maradunk,
szombaton közös erővel elvégzünk mindent, hogy
esténk nyugodt legyen, s vasárnapra csak a leg
szükségesebb munka maradjon. Igaz, szombaton
nincs nagytakarítás és nagymosás, de ez már
a munka beosztásának kérdése, amiről máskor
írok.
Addig is azt tanácsolom, próbáljatok kicsit
változtatni az egész család életén és főleg: ne
hívj vendégeket, amíg a Ti vasárnapjaitokat sem
tudjátok meghitt, pihenő hétvégévé változtatni.
Szeretettel üdvözöl

Faluról-falura
A XII. pártkongresszus előtti időszakban élünk,
ennek szellemében végezzük munkánkat, ebből
a szemszögből tekintünk közös munkánk ered
ményeire. A falvakat járva és a levelekből ér
tesülve egyre jobban tapasztaljuk, hogy asszonya
ink megértették korunk nagy napjait, s ezt tettek
kel, jó munkaeredményekkel támasztják alá.
Elmondhatjuk, hogy a nemzetközi nőnap meg
ünneplése ebben az esztendőben faluszerte új
tartalmat kapott. A békeharc mellett szilárd
gyökeret vert az az elhatározás, hogy mindent
megteszünk annak érdekében, hogy Csehszlo
vákia most növekedő generációja már a kommu
nizmusban éljen.
A felsőmislyei nőbizottság — írja levelében
Iván Sándor — március elején összejövetelt
tartott, ahol kiértékelték múlt évi munkájukat,
megvitatták, milyen feladatok várnak rájuk
ebben az esztendőben. Volt miről beszélni.
Szövetkezetük gyönge eredményeket ér el.
Eddig nem tudtak állandó fejőnőket biztosítani,
nem tudnak eleget tenni tejfelvásárlási kötele
zettségüknek. A háztáji tehenek száma 109, ezek
után mégis 15—20 liter tej jut naponta a közel
látásnak. A többi termék felvásárlása körül is
bajok vannak. Először a gyűlésen, azután a falu
300 polgára előtt a nemzetközi nőnapon beszéltek
az asszonyok e hiányosságok orvoslásáról. Labancz Anna, a nőbizottság elnöknője arról beszélt,
hogy kevés asszony vállal munkát a szövetke
zetben. Szavai visszhangra találtak. Reméljük
nyomot hagyott az emberek szívében is, s nem
sokára jobb híreket hallunk majd községükről.
Kurucz Nándorné írja lžáról. A nőbizott
ság néhány tagja a polgári ügyeket intéző bizott
ságban is dolgozik. Elhatározták, hogy a műsoros
est tiszta bevételét a szocialista esküvők és név
adó ünnepség céljaira fordítják, hogy ezzel még
feledhetetlenebbé tegyék a nagy napot az érde

keltek számára. Asszonyaink a felvásárlási terv
teljesítéséből is kiveszik a részüket. Március
egyik napján sorba látogatták a falu dolgozóit és
néhány óra múlva már ezer tojás került a gyűjtő
helyre. Különösen jó eredményt ért el Fajnor
Emília és Takács Mária, de dicséretet érdemelnek
a többiek is, akik részt vettek az akcióban.
A HN8 vezetősége megbecsüli az asszonyok
munkáját. Legutóbb gyűjtőhelyet létesített, ahon
nan kéthetenként viszik és hozzák a mosásra,
festésre, tisztításra szánt ruhákat. Ezzel sok
időt takarítanak meg az asszonyok, amelyet
művelődésre, pihenésre fordíthatnak. Rajtuk áll
csupán, hogyan élnek majd az adott lehetősé
gekkel.
Hasonló munkát fejtenek ki a Nové Zámky-i
asszonyok is, akik szintén a felvásárlási terv
teljesítését helyezik előtérbe. Erről ír Malischek
Erzsébet. De nem feledkeznek meg a tavaszi
takarításról, városszépítés! akcióról sem. Kettősök
látogatják a város lakóit, meggyőző munkájukkal
biztosítják, hogy az idén május 1-ét az eddiginél
még szebb környezetben ünnepelhessék meg.
A biskupicei nőbizottság tagjai nemrégen
Egri Viktor ,,A házasság” című háromfelvonásos
színművével mutatkoztak be. — írja Kamody
Ilona. Az asszonyok nagy sikert arattok nemcsak
otthon, de a környékbeli falvakban is. A nőbizott
ság gyakran rendez egész estét betöltő kultúr
műsort, amely nagy sikernek örvend.
Kis Rozi néninek és tizennégy 80 éven
felüli idős társának felejthetetlen pillanatokat
szereztek a tornai asszonyok — írja levelében
Smojda Józsefné. A nemzetközi nőnap alkalmából
meglátogatták őket a lakásukon, egy cserép
virággal és édességfélékkel kedveskedtek nekik.
Az idős nénikéknek örömkönny csillogott a sze
mükben, jól esett nekik, hogy róluk sem feled
keztek meg.

A nemzetközi nőnap előestéjén virággal,
bonbonokkal a hónunk alatt bekopogtunk egy-egy
idős, beteg asszonyhoz, akikről tudtuk, hogy
március 8-án nem ünnepelhetnek velünk — írja
Kotocs Irén elvtársnő Nová Dubnicáról. Az idős
asszonyok remegő kézzel vették át az ajándékot,
meghatottan köszönve meg a figyelmességet.
Száraz Mária levelezőnk írja. Az obidi
nőbizottság tagjai a fiatalokkal karöltve Kovács
patakon kultúrműsort adtak elő az aggoknak.
A műsor, Rutkay elvtárs rendezésével, kitűnően
sikerült. Az idős emberek hálás szívvel és nagy
tapssal búcsúztak vendégeiktől. A nőbizottság
tagjai és a fiatalok dicséretet érdemelnek, hogy
mindennapi munkájuk mellett szorgalmasan
próbálnak, terjesztik szocialista kultúránkat.

Ezt a felvételt a Moldovai Mezőgazdasági
Technikum egyik tanulójától kaptuk azzal a ké
réssel, tegyük közzé a lapban a következő üze
nettel:
Kedves lányok! Mi a Moldovai Mezőgazdasági
Technikum tanulói azzal a felhívással fordulunk
hozzátok, gyertek közénk minél többen, vár
ránk szocialista mezőgazdaságunk!
Ebben a szép, kényelmes iskolában élünk,
tanulunk, itt készülünk az életre. Gyertek közénk,
várunk benneteket!
(RD)

KÉT CSOKOR HÓVIRÁG
Kollár néninek senkije sincs az égvilágon. Volt egy Ilonkája, annak
a kedvéért ment ki az ura valamikor az első világháború előtt Kanadába.
Vagyont szerezni. Mire visszajött, Ilonkának már nem volt szüksége
semmire.. Az éveken át kuporgatott pénzecskéből pedig csak nehezen
telt házacskára. Maguk ásták ki az alapját, maguk rakták fel minden
tégláját, maguk ácsolták a tetőt. „Neve volt minden darabnak —
emlékszik most az idős asszony — kétszer marta véresre a kezünket:
amikor kuporgattunk rá, meg amikor építettük...“ Az öregedő asszony
több gyereket már nem szült. Minden szeretetét a házára, a kertjére
pazarolta. A rózsabimbót keresztelte csak el évente — Ilonkára, Ágnes
re, Erzsikére...
Már régen eltemette férjét is, amikor a Timkó családdal meg
ismerkedett. Nekik is volt Ilonkájuk. Kollár néni szíve egész me
legével, minden parlagon heverő szeretetével a kislány felé fordult.
Sokszor egy hétig is nála hagyták a szülei, mert min,d a ketten dolgoz
tak. Nagy tervük volt. Családi házat akartak építeni.
Csakhát más világ van már ma, más igények. Rádió kell, lemezját
szó, televízor, a régi diófa bútor sem divatos már. S csak ha már min
dez megvan, akkor lehet gyűjteni a házra valót... De aztán Octáviára
kaptak kedvet Timkóék, s a családi házacska terve hosszú-hosszú
időre megint beleveszett a benzinbűzbe.
Kollár néninek szánták tehát a jó tündér szerepét, Timkóné volt
a rendező.
— Jaj, lelkem-nénikém — mondogatta, — öröm magára nézni,
mintha édes nagyanyja lenne Ilonkának. Már nem is akar az a rossz
gyerek hazajönni az anyjához. Na meg ez a kertecske, ilyen kellene
a gyereknek, nem ,a bérház négy fala, dehát honnan vegyünk rávalót?!
— Folyt a mézes szó Timkóné szájából, Ilonka is egyre jobban odaszo
kott a házhoz. Amikor úgy látta a házaspár, hogy eljött az ideje, meg
tették ajánlatukat:

— Volna egy kis pénzünk is, meg jól is keresünk — Írassa ránk
a házát. Kifizetünk készpénzben húszezer koronát — a másik feléért
pedig élete végéig eltartjuk. Az első szobát engedjük át magának, velünk
fog étkezni, jól élünk mi, hiszen már megízlelte, no meg a kertecske
hozama is közös lesz.
Hát így kapott családot az egyedülálló öregasszony. S miután már
az jó embereknél úgy szokás, hogy segítsenek egymáson, a húszezer
koronából tíz visszavándorolt az úi gazdák zsebébe. Egyszer a kerítést
kellett megjavíttatni, máskor a tetőn volt valami hiba, hisz utóvégre
a volt tulajdonos is ott lakott...
És amikor már nem volt több pénz — azt hiszem, kár folytatni,
mindenki kitalálja — Ilonka számára már nem az új nagymama volt
a legkedvesebb. Az első szobából a kis szobába, aztán a nyári konyhába
költöztették Kollárnét. Az ízletes jó kóstolók ízét is régen elfelejtette,
s később már örült az odadobott maradéknak is.
— Nem akartuk mi a felperest koldusbotra juttatni, — védekezik
Timkóné. — Becsületes szándékkal kötöttünk üzletet. Csakhát —
panaszolja, — nem is tetszik tudni, milyen nyalánk egy ilyen öreg! —
fordul a bíróság felé.
— Nyalánkság az, ha valaki legalább egyszer egy nap meleg ételt
akar enni? Maga hányszor eszik naponta? — fordul a fiatal bírónő
az asszonyhoz.
— Één — húzza a szót csodálkozva — háromszor. Aztán, mint
aki mentegetni akarja magát, hozzáteszi: — Dehát én fiatal vagyok.
Minden felelősség alól kibúvót keres ez a család, amely mások verí
tékéből akar tollasodni — „építeni“.
De légvárat építettek, amit a bíróság igazságos határozata lerombolt.
Miután semmiféle megegyezésre nem jutottak, a bíróság úgy
döntött, hogy az eredeti tulajdonos visszakapja házát s Timkóék addig,
míg más lakás nem akad, mint bérlők ottmaradhatnak. A megmaradt
10 000 koronát pedig Kollár néni visszaadja. Mint maga mondta,
szívesen teszi, mert nem akarja, hogy a kis Ilonka valamiben is hiányt
szenvedjen. Pedig az elmaradt kosztért talán joga lenne követelni
valamit.
A tárgyalás után együtt mentünk a fiatal bírónővel a város felé.
A sarkon megállt és két csokor hóvirágot vásárolt.
— Ugye, Kollár néni, azt mondta, hogy mostanában a nyugdíjasok
klubjában szokott üldögélni. Mit gondol, ott lesz délután?
(EAS)

KISKERTÜNKBEN

Uzsonna-térítő
= sárga
= narancssárga

= világoszöld
— középzöld

= olivzöld
= türkisz
Alapanyagul tetszés szerint fehér vagy színes lenvász
nat használunk. A kívánt méretre leszabott térítőt
kilenc részre osztjuk és egy-egy részre a mellékelt le
számolható rajz szerint ráhímezzük a mintát. A terítő
szélét színes vászonpánttal vagy azsúrral szegjük.
A minta hímzéséhez színes hímzőfonalat veszünk, a mellé
kelt színösszeállításban. A motívumokat külön-külön
egy-egy kis terítő díszítésére is felhasználhatjuk.

Vízszintes:
1. Ébred a föld... Mezőgazdaságunk egyik leg
fontosabb feladatai közé tartozik (a nyíl irányá
ban folytatva). 13. Orosz személyes névmás (ő).
14. Zátopek keresztneve. 15. Ilyen vágó is van.
16. Olga, Anna és Veronika. 18. Birodalom, szlo
vákul (kiejtve). 20. Ontözőgép: akkor alkalmazzák,
ha a közelben folyóvíz van. Növeli a kukorica ho
zamát. 25. Megrongál. 26. RMZ. 28. A világűr
első meghódítója. 30. A legközelebbi hozzátar
tozókat szólítjuk így. 31. A. E. 32. Ilyen eszköz
kerül legtöbbször naponta a kezünkbe. 35. Létező.
36. Angol kikötőváros. 38. Kas keverve. 39. Vigyáz,
védelmez. 40. Berendezés, mely a kertészetben
munkaerőt takarít meg. Egyenlő távolságokra ül
tet. 44. Leszúrt, agyonütött. 46. Helyrehozás. 48.
Utolsóként jövő. 49. Knock-out, 50 Magyar város.
Függőleges:
1. Csonka. 2. Idegennyelvű női becenév. 3. Igen
fontos belső szerv. 4. „M" azonos betűk között.
5. Betakarító-gép (a nyíl irányában is). 6. Rossz,

A „DOLGOZÓ Nő” megjelenik kétheten
ként. Kiadja a Csehszlovákiai Nők Szlová
kiai Bizottsága, Bratislava, Októbrové n. 12.
Felelős: A szerkesztő bizottság. Szerkesztő
ség: Bratislava, Októbrové nám. 12. Tele
fon: 344-21, 220-25. Nyomja: Polygrafické
závody, n. p., závod 1, Bratislava. Terjeszti
a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető
minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Évi
előfizetési díj 18,20 Kčs. Egyes szám ára

baj, szlovákul. 7. Kötőszó. 8. Számolt (múlt idő
ben). 9. A nagyobbik része. 10. Ágnes, Gabriella
és Beáta. 11. Évszak. 12. Ilyen a jó tyúk. 17. Nem
ennek. 19. Megszólítás. 20. Fatermelésre irányuló
gazdasági tevékenység. 21. Erdei állatka. 22. Me
lioráció (a nyíl irányában folytatva). 23. A ma
lomban használják e szót legtöbbször. 24. Kriti
zál. 27. A halott teste. 28. A gőzfürdőben gyógy
kezeli magát. 29. Technikai szerkezet. 30. Vissza:
reggeli ital. 33............. -özvegy. 34. Vissza: ilyen

JÓ ÖTLET

Az új lakásban gyakran probléma, hová
helyezzük a televíziós-készüléket. Ezt úgy
oldhatjuk meg, hogy a beépített szekrény
egy részét polcokkal választjuk el: és ide
helyezzük a készüléket. Fölötte és alatta
lyukakat fúrunk, hogy a polcok a készülék
használatánál át ne forrósodjanak. Ahol kis*
gyerek van a háznál, használat után a szek
rényt bezárjuk és nem kelt félni, hogy a
gyerek játék közben a készüléket lerántja,
vagy helytelen kezeléssel elrontja.

HOGYAN KEZELJÜK
A SZILONHARISNYÁKAT?
A szilonharísnya - mint tudjuk —, ele
gáns szép viselet. De tudni kell, hogyan
ápoljuk, gondozzuk, hogy sokáig tartson.
A felhúzásnál vigyázzunk, hogy körmünk
ki ne tépje a finom szálakat.
Ugyancsak ügyeljünk lábkörmünkre is —,
vágjuk gömbölyűre, rövidre, hogy ne sza
kítsa ki a harisnyát!
Kifőzni, vasalni nem szabad!
Nem szabad kályha, fűtőtest mellett szá
rítani!
Tartsuk a szilonharisnyákat külön kis
zacskóban.
Vigyázzunk, hogy a cipő se szakítsa ki
a finomszálú harisnyát - csak kifogástalan
bélésű cipőhöz viseljük.
Végül ügyeljünk arra is, hogy a nagy
ság megfelelő legyen.
Munkába erősebb szálú szilonharisnyákat
hordjunk, csak alkalomra, színházba, hang
versenyre viseljük a legfinomabb, legvé
konyabb szálúakat.

a jó kés. 37. Rózsa, franciául. 38. A felvágás. 41.
Noiva kezdete. 42. Vajon ék? 43. Bár ne lenne
nyáron. 45. T. S. 47. Csecsemő-hang.
B. P.
Megfejtendők a vízszintes 1, 20. 40. és a
függőleges 5. 20, 22. számú sorok. Beküldendők
a rejtvényszelvénnyel együtt legkésőbb 1962. ápri
lis 18-ig. Minden öt hibátlan megfejtésért könyv
jutalmat küldünk.
A 6. számunkban közölt keresztrejtvény helyes
megfejtése: Az oktató és termelőmunka összekap
csolása; tanóra rendszer; Nagy oktatástan; oz is-

KERESZTREJTVÉNY

Hamarosan beáll az enyhe tavaszi idő, haladéktalanul hozzá kell látnunk a gyümölcs
és zöldséges kert munkáihoz. A gazdasszonynak komoly gondot okoz, hogyan rendezze
el házatáját, kiskertjét, amely többféle célt szolgál: derűs környezetével, szép elrendezé
sével gyönyörködtet és gyümölcseivel, s a benne termelt zöldségfélékkel gazdagabbá,
olcsóbbá s főképpen egészségesebbé teszi táplálkozásunkat.
Zöldségfélék termesztésére a kert gyümölcsfáktól mentes része alkalmas. Ezt a területet
osszuk be három egyforma részre. A felosztott részen kialakítjuk a vetésforgót, aszerint,
hogy milyen növényeket akarunk ültetni. Trágyaigény szempontjából a zöldségféléket há
rom csoportba osztjuk:
1. Friss trágyázást igényelnek a káposztafélék, paprika, uborka, tök, dinnye, zeller.
2. Múlt évben trágyázott talajt kíván a sárgarépa, petrezselyem, cékla és hagyma.
3. Két év előtt trágyázott talajba kerül a bab, borsó. Három részre osztott területünket
évenként aszerint trágyázzuk tovább, hogy mit ültetünk belé. Tehát: első évben az első
területrész kap trágyát, ide vetjük az első pontban felsorolt növényeket, a második évben
a második területrészt trágyázzuk, s ide kerülnek a friss trágyát kívánó növények.
Ugyanakkor az első területrészbe a 2. pontban felsoroltakat ültetjük. A harmadik területész trágyázása csak a harmadik évben lesz esedékes, amikor a friss trógyaigényesek
sorrendben ide kerülnek. Az ilyen vetésforgónál konyhakerti növényeink a számukra leg
megfelelőbb területet kapják. Tehát ez a sorrend alakítja ki zöldségeskertünk vetésfor
góját.
Ha teljesen terméketlen területet kívánunk hasznosítani, akkor az első évben az
egész területet gazdagon kell trágyáznunk istálló- és műtrágyával.
Trágyázáshoz mindig o legérettebb istállótrágyát válasszuk ki. Az istállótrágyát egyen
letesen terítsük el, utána sekélyen — körülbelül 15 cm mélyen — aláássuk, ügyeljünk arra,
hogy a trágyát a földdel jól összekeverjük.
Természetesen a nem trágyázott területrészeket is előkészítjük: még a tél beállta előtt
felástuk, majd az ágyások részletes beosztása előtt lazítjuk, porhanyítjuk.
Az évelő- és fűszernövények a vetésforgón kívül esnek. Ezek számára külön kis terüle-.
tét tartsunk. Talajukat évenként felváltva érett istállótrágyával, vagy komposztfölddel és
műtrágyákkal trágyázzuk.
Ezek az elsőrendű tennivalók zöldséges kertünk tavaszi munkálataiban. Az ágyasok ki
jelölését, a vetés előkészületeit a következő alkalommal ismertetjük.

Csehszlovák Film košicei fesztiválján bemutatásra került filmek
között szerepelt a „Gyötrődés” című alkotás, amely abban is külön
bözik a többitől, hogy nem kiagyalt vagy valóban megtörtént ese
mények zsúfolt forgataga. Egyszerű kis történet. A filmben egy csehországi
földművesszövetkezet traktorosának kislánya megsajnál egy csikót, melyet
a durva kocsis ok nélkül sokat korbácsol. A csikó természetes és ősi szabad
ságvágyában nem akarja eltűrni a hámot és néha parancs nélkül is elnyargal.
A kis Lenka titokban könnyeket is ejt érte, megitatja, megkeféli és a meg
félemlített, elvadított csikó Lenka legszelídebb barátja lesz. Mikor a kislány
megtudja, hogy Primát mint hasznavehtetlen állatot ápolója el akarja
vitetni a telepről, éjjel felpattan a hátára és megszökteti. Apja még az éjjel
keresésére indul és meg is találja lánykáját a földeken, az egyik traktorban
aludva az igazak álmát. Príma mégiscsak ottmarad a szövetkezetben.
Ennyi az egész. De ahogyan ezt a kis epizódot Ján Procházka, az író meg
komponálta, az valóságos költemény. Minden tolakodó él, minden sematizmus
nélkül mutatja be a dolgozó embereket, jókat és rosszakat, gyerekeket és
ezeknek egymáshoz és az élethez való viszonyát természet-és szabadságszeretetüket.

A

Lenka

minden fiú

játékban részt vesz.

A kocsmáros egy kis jeget is ajándékoz a sörhöz, fagylalt helyett.

Lenka és prima alegjobb barátok.

Senki sem beszél róla, sehol egy hangos szót nem hallani nagy munka
teljesítményekről, az apát is csak egy-egy pillanatra látjuk a földeken dol
gozni és mégis a kitartó szorgalom, a munkakedv, a biztonságérzés árad
felénk. Az anya kedves, csendes, jó feleség és háziasszony, a gazdaságban
végzett munka mellett ráér ünneplőruhácskát varrni kislányának, akinek
megfékezésére elég egy pillantás, egy halk parancs és mi mégis ott érezzük
a kiegyensúlyozott családi élet nagy erejét. Csak egy-egy pillanatra látjuk
a kis Lenka önfeledt mozdulatát a tükör előtt és máris érezzük, hogyan
ébred a kamaszlány nőiessége. Elringat minket a boldog, békés hétköznapok
minden ünnepnapnál gyönyörűbb verőfénye.
Hogy a film ilyen tökéletesen filmszerű, abban nagy része van a kitűnő
Karel Kachyňa rendezőnek és a felvevögépet mesterien kezelő Jozef Illik
operatőrnek, festői szép fényképművészetének.
A filmben nem az állandóan játszó színészek szerepeltek. Milan Jedlička
az apa, Zora Jiráková az anya szerepében, de többi művésztársuk is kiváló
kabinetalakítást nyújtott.
SIMKÓ MARGIT

.......... bár apa vár a sörre a földeken, Lenka ellejt egy üveges-táncot
a faluvégen.

