F r. Sp á č ii fe lv é te le
R i p o r t a 4—5 -ik o ld a lo n

XII. évfolyam * 1963
Január 9

Ára 70 f.

Dolgozó Nő

Köztársaságunk
valamennyi
kerületéből
gyűlt össze az a 850
boldog pionír, akiket
köztársasági elnökünk,
A. Novotný elvtárs a
Várban fogadott, hogy
együtt üdvözöljék az új
esztendőt.
Képünkön A. Novotný
elvtárs és felesége a
pionírok körében.

ČTK felvételei

A XII. kongresszus határozataiban megtaláljuk
azt a tételt is, amely előirányozza, hogy 1970-ben
a szemes kukorica átlagos hektárhozama 50 q
és a silókukoricáé 400—500 q legyen. Ezért nagyfeladat vár mezőgazdasági tudományos kutató
intézeteinkre.
A trnavai Kutatóintézet munkájának fő célja,
hogy a világon termelt különböző kukoricafajták
ból számunkra a legalkalmasabb hibrideket állítsa
elő. Viera Vanková, az intézet technikusa a kuko
rica növését ellenőrzi fejlődési szakasza kezdetén.

A kubai nép győzelmének
negyedik évfordulójára Pa
vel
Popovics űrhajós is
Havannába utazott a szov
jet küldöttséggel. A kül
döttség útközben Prágát is
meglátogatta. Felvételün
kön a CSISZ tagjai búcsúz
nak az űrhajóstól.

A Németországgal meg
kötendő békeszerződés alaírái.a, a német kérdés ren
dezésen békemegőrzésének
egyik fő biztosítéka —hang
súlyozta
számtalanszor
Hruscsov elvtárs az elmúlt
esztendőkben, s így nem
régiben Adenauerhez in
tézett levelében is. Képün
kén ezt a kérdést vitatják
met,, a nyugatnémet diákok
Brotisiavábnn tett látoga
tásuk alkalmából.

A „DÉR SPIEGEL nyugatnémet folyóirat
körül felkavart botrány alkalmából a nyugati
újságok egyre többet foglalkoznak a Német
Szövetségi Köztársaság bűzös erkölcsi posvá
nyával.
— Prostituáltak és fölhajtók, akik zsírosra
híznak Nyugat-Németország úgynevezett cso
dálatos gazdasági talpraállásán — írja a lon
doni „Sünfiav Citizen“ — ezrével hemzsegnek
a nyugiünépett^;nagyvárosokban és az egész
országban.' A nyugatnémet közéletet alig lehet
jellemezni a pornográfia határainak átlépése
nélküli. Itt volt példa d Rosemarie Nitribitt
prostituált nő meggyilkolása. A lakásán a rend
őrség lefoglalta állandó „ügyfeleinek“ díszes
névsorát. A lista a nyugatnémet pénzügy- és
nehézipar mágnásainak, dúsgazdag politiku
soknak és tőzsdéteknek nevét tartalmazta. Az
is kiderült, hogy többen közülük tőzsdetippekkel
vagy részvényekkel fizettek s mint költségeket

könyvelték el a Nitribittnek adott összegeket.
A gyilkost a mai napig sem leplezhették le,
befolyásos kezek akadályozták meg a vizsgálat
sikeres lefolytatását...
A „Sunday Citizen“ folyóirat igen találó
címet adott vezércikkének, a „Rothadt Reich“
címet. Mert ha mostanáig a NATO országok
sajtója még úgy ahogy, kiméletesen foglalkozott
is a német partner belügyeivel és esetleg csak
valami nagyobb botrányról irt, ma már a so
rozatos Strauss, Oberländer, Globke botrányok
után még a rothadás szó sem fejezi ki teljes
mértékben a valóságos helyzetet.

A „nácítlanitás“ is kitűnően „sikerült“
a bonni kormánynak. Mi sem bizonyítja azt
jobban, mint az alábbi eset: F. Groth tisztelet
ben álló nyugatnémet polgár csinos nők se
gítségével férfiakat csábított a lakására. Ott
kirabolta őket és pincéjében — amelyet kín

zókamrának rendezett be — halálra kínozta
áldozatait. A bíróság előtt bevallotta, hogy
mesterségét a háború utolsó évében „sajátí
totta“ el a mauthauseni koncentrációs táborban,
ahol felügyelő volt s rohamosztagos társaival
a perverzitások és a szadizmus minden fajtáját
űzték. Egy nyugatnémet hetilap megirta, hogy
a Párizsban, Zürichben vagy másutt elkövetett
nagy ékszerrablások zsákmányai mindig Frank
furtba vándorolnak, mert ott van az európai
orgazdák központja és találkozóhelye, mint
ahogyan az 1920-as években Chikagó volt
az amerikai alvilág fő fészke.
Az általános erkölcsi züllés, az alvilág
felvirágzása, a mindenüvé kiterjedő kémhálózat,
a bonni megvesztegetések és a magas állásokba
helyezett nácik — íme ez a Német Szövetségi
Köztársaság — a „puritán“ Nagy-Britannia
és a „demokratikus“ Amerikai Egyesült Alla(se)
mok hűséges szövetségese.
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Hasonló érzése lehetett nagyanyáinknak, amikor ólmot
öntöttek vagy a feltört dióban próbálták megpillantani a jö
vőt.
Az 1963-as naptár oldalait lapozgatva felmerül bennünk
is a kérdés: mit hoz ez az év? Milyenek lesznek napjai, melyeket
egyelőre csak fekete és piros számok jeleznek? Milyen lesz
a valóságban színezésük, tartalmuk, céljuk?
Az emberi élet bonyolult dolog, sokféleképpen szövődhet.
Szót kér benne az ész, a szív és néha a véletlen is. Vannak
azonban események, melyekkel az ember előre számolhat,
tények, melyeket nyugodtan bejegyezhet az új naptár első
oldalára, hisz ez lesz az alap, amelyből tettei fakadnak, az út,
melyen tovább halad. Ez egyben bizonyos örökség, de előleg
is, amelyet áthoztunk magunkkal az új esztendőbe is.
Az 1963-as évbe elsősorban egy jelentős pozitívummal:
a békével lépünk. S ezt nem kaptuk ingyen. Az elmúlt évben
minden erőnket fel kellett használnunk, hogy megvédjük. Ke
vés híján ma nem ülnénk így a naptár felett és sokan közülünk
már nem kutatnák a jövőt... Ha nincs a Szovjetunió józan
politikája, amely az amerikaiak Karib-tengeri provokációját,
szándékait meghiúsítja és megőrzi a békés együttélés elvét,
akkor talán a nukleáris fegyverekkel tönkretett földön sok-sok
nemzedék sínylené az atomsugárzás következményeit. Nincs
olyan édesanya hazánkban, a Szovjetunióban, Kubában, de
talán az Amerikai Egyesült Államokban sem, aki a kérdés
háborús megoldását választotta volna. Micsoda embertelen
nek, idegennek tűnik számunkra az a hang, amely azt állítja,
hogy kompromisszum jött létre, pedig az imperializmus egy
papírtigris, melyet fegyverrel kellett volna megsemmisíteni.
Igen, mi mindnyájan tudjuk azt, hogy az imperializmus alapjai
már megrendültek, és veresége elkerülhetetlen. De azt is
tudjuk, hogy ennek a papírtigrisnek atomfogai vannak. Túl
magas volna az ár, ha az imperializmus feletti végső győze
lemért nemzetek elpusztításával kellene fizetnünk.
A háború szószólóira békét kényszerítettünk, de ez még nem
jelenti azt, hogy az 1963-as évben nyugodtan, ölhetett kezekkel
ülhetünk. Sajnos, a világon sok a Nyugat-Berlinhez hasonló
tűzfészek. És nem igaz az, hogy a békeharcot csak a legfelsőbb
szinten kell megvívni. Nekünk, asszonyoknak ebben az évben
nagy lehetőségünk nyílik segítő kezet nyújtani a békeharcban.
A nők és anyák millióit egy síkra állíthatjuk a háború ellen.
A nők világkongreszusa, amely Moszkvában ül össze, nagy
hatással lehet az emberiségre. Ezt az alkalmat nem is mulaszt
hatjuk el. A kongresszus előtti és utáni időszakban megta
láljuk azokat a szálakat, amelyek összekötnek bennünket más
földrészek asszonyaival. Minden igyekezetünkkel meg kell
nyernünk őket arra, követeljék az általános és teljes leszerelést,
Németországgal a békeszerződés megkötését, s egyáltalán:
minden kérdés tárgyalás útján való megoldását.
A másik pozitívum, melyet naptárunk első oldalára fel
jegyezhetünk: a szocializmus. Természetesen ezt sem
értük el harc és áldozat nélkül s még e téren sem lehetünk
nyugodtak. Különben is, micsoda életünk volna harc, munka,
győzelem — és igen, kudarcok nélkül! Vannak nehézségeink.
A termelésben, az ellátásban, a külkereskedelemben. Legtöbb
jét saját magunk idéztük elő és magunknak is kell őket eltávolítanunk, hogy tovább haladhassunk.
Az új év első napjaiban nem árt kihangsúlyoznunk: Rajtunk
múlik! Mindegyikünkön külön-külön, miként teljesítjük a tár
sadalom építésében reánk: a munkásnőre, földművesasszonyra,
tanítónőre, anyára háruló feladatokat. Ha úgy dolgozunk, hogy
nem kell pirulnunk lelkiismeretünk és gyermekeink előtt —
akkor a magunk részéről megtettük a kötelességünket.
Sok szó esik a becsületről. Igen, az ember legnagyobb kincse

a becsület. Az ilyen ember jól dolgozik, igazságszerető s min
denkor a szépért, nemesért küzd. Felelős a tetteiért — s ez
a felelősség a szocialista társadalomban nagyon széles körű.
Mert nemcsak saját magáért felel, de életünk minden terüle
téért, melybe lehetősége nyílik beleszólni. S kötelessége is,
hogy ezt megtegye. Hiszen ő is az ország gazdája.
Következetesen felszámoljuk a személyi kultuszt. A lenini
elvhűség, a becsület és őszinteség kerül előtérbe. A CSKP XH.
kongresszusa utáni évben, ebben az esztendőben, melyből még
csak néhány nap pergett le — új, üde szellő hatja át életünket.
Ne zárkózzunk el előle, tárjuk ki üzemeink, szövetkezeteink,
iskoláink, otthonaink ablakait a ibecsületes, tisztességes élet
fuvallata előtt.
ANNA tüCková
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NYIKOLAJ ASZEJEV

A GYEREKEK

Nem földi port, egyszerű hamvat
Fed itt a kő —
E sírban nem enyészet hallgat,
Hanem erő.
Nem kő e fal, nem vörösmárvány
S nem diorit!
Maga a föld — Lenint csodálván
Dermedt meg itt.
Mint koszorú, körötte gyászbai.
Áll a tömeg.
Évszázadok őrzik vigyázban —
Vezérüket.
Elvtárs, gyere, pár pillanatra
Álljál ide.
Harcos szíved megacélozza
lljics szíve.
És visszatérve, otthonodban,
Munkád helyén,
Tisztábban látsz majd, harcosabban,
Vezet a fény.
Szinte érzed, hogy szélesebb lesz
A föld, az ég,
Érzed, hogy nem hiába küzdesz,
Hogy élni szép...
S míg így töprengtél álmodozva,
Jöttek sokan,
Hátad mögött egy munkás mondta
Mámorosán:
„Hej, hogyha ő most minket látna,
Látná hazánk,
Győzelmeinkhez gratulálva
Nevetne ránk!
Ö dédelgette, ő nevelte
Az új időt...“
Emberek zsongtak hömpölyögve
Lenin előtt.

Nyéki Lajos fordítása

Harminckilenc évvel ezelőtt halt meg V. I.
Lenin, a kommunista mozgalom nagy vezére
és tanítója
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A fukar téli napsugár be-be pislog a hatalmas
ablakokon és csintalanul incselkedik a kis nebulók
arcán.
A benépesedett törpe asztalok körül lázasan
működnek a gyerekek, az egyik épít, a másik
villamost indít, a harmadik az állatkertet rendezi,
s amint ők mondják: dolgoznak.
Persze e munka közben is adódnak súrlódások,
nézeteltérések, bírálatok. Hallgassuk csak meg
mit kifogásol a jegyszedő a villamosvezető
munkáján.
— Hányszor mondtam már, hogy csak akkor
indíts, ha már csengettem...
— Az nem baj... én úgy is indíthatok.
— Nem igaz, mert még szállnak fel emberek.
— Az nem baj!
— De baj, apukám mindig azt mondja, hogy
meg kell várni, mert baj lehet... ő tudja, ő kalauz.
— Akkor is indulok!
S pillanatok alatt kitör a botrány. A villamos
felfordul és a kis Joško kézsuhintássol folytatja
magyarázatát. De mire „választ" kaphatna a meg
sérült ügyféltől, közbenyúl a békét őrző kéz.
— Nem szabad verekedni...
— De tanító néni, ő kezdte...
— Nem én, ő... stb.
— Most már elég, gyerekek. Rosszak voltatok —
szólal meg Buznová tanítónő türelmesen — és
ezért mindketten itt maradtok ülve az asztalnál
játék nélkül.
A pedagógus lelép a színtérről s a két duzzogó
kölyök egymásra sandítva ül a helyén.
— Látod, most haragszik ránk.
— Te kezdted.
— Már nem szeret...
— Anyu is mindig azt mondja, ha rossz vagyok,
hogy nem szeret.
— Otthon az más... otthon jobb.
— Nem jobb, én itt szeretek lenni, itt jobban
lehet játszani, itt mesélnek is.
— Otthon is.

PILLANA
— Az más, otthon mesélnek az ágyban, aztán
azt mondják: hunyd be a szemed, s aludj, egy szót
se többet, mert kikapsz!
— Itt is kell aludni.
— Jó, de csak ebéd után, s aztán meg tovább
játszunk, énekelünk, verset mondunk...
— Te Péter, már rám mosolygott a tanító
néni — suttogja Jožko.
— Rám is.
S arcukon felenged a duzzogás, mosollyá olvad.
A két lurkó felpattan a székről és egymást előzve
szalad a tanítónőhöz.
— Már jók leszünk..■
A pedagógus nem szól, csak bólint és simogató
keze néhány másodpercre megpihen a két sörényen.
S így van ez óráról órára, napról napra,
s amint a gyerekek is mondják, úgy mint otthon,
büntetés-simogatás. Szigor és szeretet.

OTTHON
Az anya sietve készíti a vacsorát. Az apa
a szobában hancúrozik Jožkóval.
— No, gyertek vacsorázni.
— Igen, már megyünk.
Hárman ülnek a terített asztal mögött.
— Te anyu — szólal meg a fiúcska.
— Tessék?
— A szakács néni jobb bablevest főzött ma
mint Te.
— Igen? — egy kicsit találva érzi magát a
mama.
— Tudod, ott egy kicsit sűrűbb és... és ízletesebb.
— Hát ha jobb, akkor jobb, a néni biztosan

TKÉPEK
jobban tud főzni — válaszol most már csaknem
sértődötten az anya.
— Ne vedd úgy — vág szavába az apa —
hiszen tudod, hogy a gyereknek mindig a másé
ízlik jobban.
Megszakad a beszéd fonala, csak a kanalak
csörömpölése hallatszik. A csendet az apa szakítja
ketté.
— De mindamellett azt hiszem jól főznek az
óvodában... Tegnap délben, amikor fizetni men
tem, éppen ebédeltek a gyerekek, hát nem mondom,
engem is úgy csábított az étel, hogy szívesen
melléjük ültem volna.
A mama nem válaszolt, rosszul esett neki, hogy
férje nyugtázza fia szavait. De bévül elismerte,
hogy valóban jól etetik csemetéjét, ő is látta már
az óvodai menüt: leves, hús, gyümölcs... Gömbölyödött is már a gyerek azóta.
Megbékélt tekintetét ráemelte Jožkóra és el
mosolyodott.
— Csak mindig szépén egyél meg mindent az
óvodában — bíztatta fiát.
— Már nem haragszol anyu? — kérdezte fel-

— Nem, hogy is haragudhatnék? mondta az
anya. S gondolatai tovább fűződtek. Hogyan is
haragudhatna az óvodára, hiszen mi lenne
a gyerekkel anélkül? Hányszor jut ez munka
közben az eszébe.S milyen megnyugtatóan hat az
,o tudat, hogy a gyerek nem az utcára van bízva —
úgy mint ő valamikor —, hanem hozzáértő kezek
re, akik vigyáznak rá és segítik nevelni — embert
faragni fiából.
— Moso1 meg szépen a kezed és zsupsz az
ágyba — szólalt meg hangosan s elindult a konyhát
rendberakni. Az apa egy ideig határozatlanul ült,
majd mégis kézbe kapta a törölgetőt.
— Ja, majdnem elfelejtettem — szólalt meg
a férfi — itt van vissza a pénzből, amit az óvodára
adtál...
— Mennyit fizettél?
— Negyvennyolc koronát.
— Szinte hihetetlen, minden alkalomkor felte
szem magamnak a kérdést: tulajdonképpen mit is
fizetünk meg?
A szobából a vékony gyerekhang hívja őket.
— Anyúú... apúú gyertek hozzám.
A két szülő egymásra mosolyodik és elindul
a hang irányába.
— Mondjatok egy mesét — könyörög a kis
Jožko.
—'Már késéi van, nem lehet, — szól az apa.
— S azonkívül fiacskám, én már nem is tudok
újat.
— Az nem baj — válaszol a gyerek kissé'
lekicsinylőén — akkor én mesélek nektek. Ma
újat tanultam az óvodában...
A PEDAGÓGUSOK

Az értekezletre tíz tanítónő gyűlt össze, hogy
százhatvanhat-gyermek sorsáról tárgyaljon.
— Elvtársnők, mai napirendi pontjaink a követ
kezők: az anyanyelv tanítása és a kézügyesség
fejlesztése az óvodában, továbbá egy-egy tanító
nevelési módszerének a boncolása és utána vita, —
tájékozhat Mária Repová igazgatónő.
Megkezdődik a gyűlés, a pedagógusok vitatkoz
nak, javasolnak, nézetek, vélemények cserélődnek,
összeütköznek. S csiszolódik, formálódik a tét:
hogyan lehetne még többet tenni a jobb eredménye
kért. Igen, vannak hibák, túlkapások. A nevelő
is ember, tévedhet, de a lényeg az, hogy nem akar,
illetve mennél kevesebbet akar tévedni, hiszen
tudja, hogy egy ártatlannak tűnő melléfogás
milyen messzire menő következményeket válthat
ki a kis ember lelkében.
Sorra kerül mind a tíz: Horáková, Buzenová,
Stritzová, Potisková, FajtováfSüsilová, Korvasová,
Hummerová, Simonévá. Bírálatok, dicséretek,
tanácsok, s\ezekben kovácsolódik a holnapok
munkaterve.
— Végezetül még néhány szót szeretnék mon
dani a szülői munkaközösség tevékenységéről —
mondja az igazgatónő. S felsorolja, hogy az
elmúlt hónapokban mi mindenben segítették.

Növekszik, erősödik a jövő

a szülők az óvodát. Brigádórákkol, az épületben
tett javításokkal stb. stb.
— E téren meg lehetünk elégedve — zárja
beszédét Repjová elvtársnő — csak úgy gondolom,
javítani kellene az együttműködésen a nevelés
kérdésében. Nem ártana, ha az osztályok szülői
értekezletein közösen tárgyalnánk meg egy-egy
gyermek jellemét, lelkületét. Javaslom...
Igen, ezt a javaslatot meg kell valósítani, mert
a nevelés csak okkor válik egy egésszé, ha egy
beolvad az otthoni-óvodai és egy közös nevező
síkján szobrásszák meg őrségváltásunk jellemét
a holnap igaz emberévé.
XXX

Ennyit lestünk el a bratislavai felhőkarcolók
^mellett újonnan épült óvoda életéből. Most ismer
kednek a szülők, pedagógusok, gyermekek, hiszen
nem olyan régen költöztek a Hostinská telep új
lakásaiba.
így élnek, játszanak, tanulnak, növekednek
gyermekeink, amíg mi dolgozunk, s munkánkkal is
őrködünk 'mosolyuk felett.
B. SOLC GITA

Hazafelé

Munka közben

Köszönjük, finom volt
EvéseISttxnosok«unk
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KI A HIBÁS ?
A zene elhalkult az eskető teremben.
Szép sorjában leült a násznép, a kíváncsisko
dók egymás hegyén-hátdn tolongtak a fal
mentén. Mindenki a szép menyasszonyt
Igyekezett megbámulni. A suttogásból? a
menyasszony most egy szót sem értett.
Agya gyors gőzkalapácsként dolgozott...
— Nézd csak a fátyolát, szilon, — tényleg
és gyöngyök vannak belehímezve, — s a ru
hája, — ilyet láttam a divatlapban. — Per
sze csak az alja, a felső része egy másik
divatlapból van. — Milyen szép...! —
Minden menyasszony szép. — Ni csak
sír..., Csacsi, maszatos lesz az arca. —
A menyasszonyhoz illik a könny.
Új lemezt tettek fel, Mendelssohn nászin
dulóját. — Jaj, milyen szívesen hallgattam
én ezt, a más esküvőjén, — futott végig
a menyasszony, Nagy Éva tekintete, CSISZ
kékinges barátnői arcán, akik nyilván őt
jöttek köszönteni. Hej, de nem így képzelte
el az esküvőjét... S most talán már századszőr Is sorra vizsgálta és kereste az okot,
mi is volt az, ami őt megfosztotta a boldog
esküvőtől.
Éppen egy fél éve történt. Már minden
lánynak volt komoly udvarlója, csak neki
nem. Úgy szeretett bálba járni és mindig
azt számolta, hányán kérték fel táncolni.
Ha végétért a zene, nem maradt a táncosa
mellett, mint a többi lány, akik így biztosí
tották a partnert a következő fordulóra.
Szaladt az anyjához, tudta, hogy úgyis Jön
érte más. Hiszen ő még sohasem árult
petrezselymet. Es jöttek. Mert Nagy Éva
egyetlen lány volt. Szép is volt és dolgos is.
Ami nagy erénye a fiatal lánynak. De azért
egy dolog bántotta őt. Hozzájuk sohasem
állítottak be csapatosan a fiúk s ezért
a lányok is csak rövid délutánokat töltöttek
náluk. Hogy miért? Erre csak később Jött
rá. — Akkor, amikor a táncmulatságból
hazakisérte őt Szita Mihály. Derék falusi
fiú, komoly, kissé darabos, olyan igazi
férjnek való „aki majd a csillagot is lehozza
feleségének".
Éva anyja jól hátramaradt, evvel is jelez
ve, nincs ellenére a Mihály kísérgetése.
Ő pedig furcsán érezte magát. Eleinte
hízelgett a hiúságának, hogy hazakísérték
s az is, hogy hetente négyszer, szombaton,
vasárnap, kedden és csütörtökön eljárt hoz

A TÉLI ISKOLA SEGÍTSÉGÉRE
Az első pillantásra harmincöt — harminchat
évesnek nézed.
Jókedvű ember, becsületes munkás, szak
ember a szó szoros értelmében — ezek a tulaj
donságok jellemzik a prievidzai EFSZ barom
fitelepének vezetőjét, Jozef Broniš elvtársat.
Éppen újdonsült kocsiját, a piros Octáviát
tisztogatta, amikor rábukkantunk.
— A csuda vigye el ezt a sok sarat! — Zsör
tölődött, mint az autótulajdonosok általában.
Jozef Broniš alig nyelte le az utolsó falatot,
máris indult a telepre. Útközben munkatár
saival, Mária Kaplanová és Pavlína Petrincová
baromfigondozókkal találkozott. Éppen haza
felé. tartottak. A prievidzai baromfitelepen
ugyanis két váltásban dolgoznak, de az
idénymunkák alatt a szövetkezet többi asszo
nyai is szívesen segítenek a baromfigondozók
nak.
Čičmanová Rozália a tojóketreceket javít
gatta.
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— Jó, hogy kalapáccsal a kezében látom —
fordult feléje a telep vezetője, miután már
egynéhány dolgot megvitattak. — Én is
megyek, befejezem a takarmányelőkészítő
kamrát — mondta és kilépett az udvarra.
A már majdnem kész kamra felé vette az
útját. Benn a helyiségben már ott állt a szele
telő és a keverőgép.
A kezdet — ahogy az már lenni szokott —
itt is nehéz volt. Amikor 1959-ben Jozef Broniš
átvette a telep vezetését, alaposan neki kellett
látnia a munkának.

A baromfitelepen három asszony dolgozott.
Jó munkaerők, szorgalmas asszonyok, csak
nem volt, aki irányítsa őket.
1960-ban Broniš elvtárs lakást kapott a
telepen, így ideköltözött a családja is. A jó
szervezés és a szakértelemmel irányított
baromfigondozás meghozták avárteredményt.
Az 1200 tojóstyúktól átlag 120, a 200 kacsától

zájuk. Úgy, módjával. Később egyre jobban
hiányolta, hogy elmaradtak a lánybarátnői,
valami titkos tiltakozásféle jajdult fel benne,
ha vőlegény-menyasszonyként beszéltek ró
luk. Az anyja kelengyét vásárolt. — Minek
az? — kérdezte morcosán. — Férjhez mész,
kell. — Én, Mihályhoz? — Az anyja kiérezte
a kérdésből a villámot és kitérőleg felelt: —
Ha nem hozzá, máshoz, csak nem maradsz
vénlány? — Erre megkönnyebbült. De nem
sokáig. Mert Mihály, ha egyedül hagyták
őket, amit nem tudott szóval kifejezni,
Igyekezett tettel s erős karjával magához
rántotta a lányt, csókolta, ölelte, bárhogyan
is védekezett. Pedig hogy mondta neki: —
Hagyj engem Mihály, én téged nem szeret
lek, sőt ki nem állhatlak. — A fiú csak neve
tett, igaz, kicsit kesernyésen, de nem tágí
tott. Mikor eljött a tavasz, örült, hogy
megint dolgozhat, örült a vidám napoknak,
amit a kertészetben a többi leány között
tölthet. Éppen a virágágyakat fedték ki,
amikor megállt mögöttük Szilágyi Ernő,
a fiatal agronómus. — Ernő, Ernő, —
ugráltak a nyakába a lányok, — vissza
jöttél. — Tudjátok, legjobb otthon, no meg
a járás is ide irányított, hát jöttem. Hátha
itthon is olyan eredmény mutatkozik majd,
mint Bogyón, ahol eddig dolgoztam... És te
Évike, — szakította félbe a beszédet, —
talán haragszol rám, hogy egy tekintetre
sem méltatsz? — Szólt Évához, aki szemle
sütve babrált a virágágyon.
— Hagyjad öt, menyasszony, azért hord
ja így fenn az orrát, — nyelveltek a lányok.
S ö azt sem tudta hirtelen, hová legyen
szégyenében, gyámoltalanságában, — Tud
játok meg soha, de sohase leszek Szitáné,
— sírta el magát. De a lányok tovább kegyetlenkedtek. — Bizony azért jár hozzá
tok, mint a hivatalba, csak úgy módisan,
hivatalos “időben, — meg kell bomlani az
ilyen szerelemtől. — Talán ki van Írva az
ajtótokra, udvarlót kedden, csütörtökön...
— Nem, nem. Sohasem leszek az övé, —
kiáltotta megint és futásnak eredt. Utána
szaladt a fiatal Szilágyi is. Utolérte, felnyalábolta és hozta vissza a nevető lányok
közé. Olyan erősen fogta, szabadulni nem
tudott, de olyan lágyan, hogy nem is akart.
— Ejnye lányok, ha egyszer ő mondja. Ő
csak tudja — mondta komolyan, meggyő-

Kevés az ilyen
átlag 90 tojáshozamot értek el. Közben állan
dóan tökéletesítették szaktudásukat. És lassan
bebizonyosodott, hegy jobb kollektívát nem is
lehetett volna összehozni. A baromfigondozók:
Mária Kájalová, Mária Kaplnová, Rozália
Čičmanová, a vezető felesége, Mária Bronišová
— aki a kiscsibék és a kiskacsák nevelésére
szakosította magát — és végül maga Broniš
elvtárs is meg akarták mutatni, mire képesek.
Éz az elhatározás késztette őket arra, hogy
1960. december 7-én versenybe lépjenek a Szo
cialista munkabrigád cím elnyeréséért.

Az 1961-es év meghozta a szorgalmas munka
első nagy eredményét. Egy tojótól átlag
141^13 tojáshozamot értek el és a hús, vala
mint a tojásbeadás tervét messze túllépték.
Az eredmény a bevételi terv növekedésén is
megmutatkozott, 170 000 Kčs-val lépték túl.
Ilyen teljesítménnyel a prievidzai járásban
kevés szövetkezet büszkélkedhet.

zően. Estére már a falusi drótnélküli tele
fonon mindenki megtudta a kis esetet és
Mihály nem mutatkozott. Éva örült. Míg
egyszer csak apja lépett elő s erős kezével
megfogta a vállát.
— Én azt akarom, hogy boldog légy. Én
még soha semmibe sem szóltam bele, de
most hallgass ide. Ha te azt hiszed, hogy
azt a rendes Mihályt letapostatod egy volt
kanácszcsemetével, — ha most még egyszer
olyan agronómus is, — nagyon tévedsz!
Mert csak a ti fiatal buta fejeteknek mind
egy, ki mi volt valamikor. Mert ha mi csak
középgczdák voltunk is, de módosaknak
számítottunk. így választottuk ki a csoport
embereit is magunk közül. Mi nem vegyü
lünk ott sem. Hát a házassággal sem fogunk!
A Mihály apjával együtt dolgozunk, Mihály
is csak egy gyerek. Ha küszködünk, azt
mind-mind értetek tesszük. Hát ne ugrálj!
A maiért meg...
— A menyasszony akaratlanul most is az
arcához kapott. — Megütötte akkor, elő
ször. így még sohasem hallotta az apját
beszélni. S az fájt legjobban, hogy megérez
te, őszintén beszélt.
Dehát nem azért volt fiatal, hogy mindjárt
elcsüggedjen. Véletlenül, vagy akaratlanul,
ki tudja már, de azért sűrűn találkozgattak
Ernővel. A munkában kötelességből s mert
a leány tekintete, pirulása, könnyei bele
vették magukat a fiú szívébe, lopva a kertek
alatt a pataknál és a városban is találkoz
tak.
Mihály egyre türelmetlenebb lett s a szü
lők taktikát változtattak, úgy tettek, mintha
a lányra bízták volna a döntést. S egy
hónappal ezelőtt hiába ment a megbeszélt
találkára, nem volt ott senki. Később meg
tudtam hogy Ernőt iskolázásra küldték,
szégyellte kérdezni hová, de hiába leste
a postást, csak nem hozott egy levelet sem.
Az anyja egyre duruzsolta a fülébe: — Ej
lányom, szabadulni akart tőled, minek neki
egy ilyen falusi lány. Ha neked lennék, én
addig férjhez mennék, megmutatnám, nem

búsulok utána. Legyen benned egy kis lányos
büszkeség. Ne mutasd legalább, hogy úgy
epekedsz. — S ez a mérges ír elkábította,
hagyta, történjen aminek történnie kell. Az
iratok után az anyja járt, a gyűrűt is csak
úgy találomra vette meg Mihály. S míg az
egyre várt levél nem jött, hagyta, próbálják
rá a szép ruhát. Egyházi esküvőről hallani
sem akart. A szülők nem szóltak semmit,
örültek, hogy ennyi is sikerült. — Majd
elmegy kendőben a templomba, nyugtatta
az anyja a rokonságot.
A menyasszony gyémántkönnyei, melyek
a harmatos arcról lepattanva a csokrot
permetezik, a násznép közül sokakat meg
hatnak. A menyasszony mögött ül az édes
apja.
— No mégis, csakhogy ezt is elértük. Ha
megérkezik a fiatal úr, nagyot néz. Nem
mondom, rendes gyerek, no de hát ilyen
családdal rokonságba keveredni! Micsoda
leveleket írt, még jó, hogy volt annyi eszem
és az újságokkal együtt mindig elhoztam
a postáról az Éva leveleit is. Mert különben
keveset ért volna a rábeszélés. Én sem azt
vettem el, akit akartam. Igaz, arakor a lány
vízbe ölte magát, de most más világ járja.
Ez a gondolat elrontotta örömét.
Az örörnapa mellett ül legjobb barátja,
a szövetkezet elnöke. — Lóm, hogy sündörgött körülöttem a sógor. — Küld el az agronómust valahová, legalább egy hónapra,
valamilyen iskolára. — Azt hittem, hogy
a fiú erőszakkal rontja ott a békességet,
gondoltam szemtől el, szívből ki. Én párt
feladatra hivatkoztam, ő meg szomorúan,
de engedelmeskedett. Pedig elég lett volna,
ha a csoportvezető megy arra az iskolára,
hisz Ernőnek annál már több tudása van.
Ej, majd csak megvigasztalódnak, hessenti
el kellemetlen gondolatait.
A nőbizottság elnöknője, az örökké tevé
keny asszony, most is gyönyörű virágkosa
rat tart a kezében. De a menyasszony kese
rű könnyei benne is különös érzéseket
fakasztanak. — Már készültem az anyjához,

XII. pártkongresszusunk határozataiból kitűnik, hogy szocialista rend
szerünkben ezután is mint mindig, elsődleges az ember, aki munkájával
értéket teremt elő a társadalom számára. Mégis sokszor nemtörődöm
ségből vagy hanyagságból hagyjuk, hogy mások megalázzák, rákénysrerítsék elavult nézeteiket. Pedig falvainkban is, kezdve a nemzeti bizott
ságoktól, a nőbizottságoktól a többi tömegszervezetekig mindegyiknek
fő feladata az emberek kultúr-politikai nevelése, mely nem merülhet ki
csak egy-egy előadásban, egy-egy rendezvényben, hanem sokkal tovább
kell hatnia, egészen az emberi szívekig. Célja: harc a maradiság, az elő
ételetek ellen, hogy végre ledöntse az emberek közé állított korlátokat,
melyeket az emberek téves gondolkodásmódja állított.

Az itt megírt történet egy lányról szól, akinek sorsára nagy hatással
van a maradi nézet, mely különösen azért hat erősen, mert a szülők néze
tével egyezik. Kérjük kedves olvasóinkat, segítsenek megkeresni ki a hi
bás, hogy Éva esküvőjén nem tudott örülnia násznép.S mit mondtak volna
Évának, ha ott ülnek a háta mögött. Mit tennének helyében?

Kérjük, válaszaikat küldjék el szerkesztőségünkbe, a legjobb hozzászó
lótokat közöljük. Áprilisi számunkban olvashatják majd a történet be
fejezését.
A három legjobb hozzászólást értékes tárggyal, a további tízet könyvvel
jutalmazzuk.
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kollektíva
A baromfitelepen eleséghiány mutatkozott.
Műmegvilágítással meghosszabbították a to
jók számára a napot, az eleségadagokat ízesí
tették, fokozták az ellenőrzést, nagyobb gon
dot fordítottak a tisztaságra stb.
És 1962. március 31-e meghozta a méltó
elismerést: a kollektíva elnyerte a Szocialista
munkabrigád büszke címet. Mint a prievidzai
járás első mezőgazdasági kollektívája, része
sültek ilyen szép kitüntetésben.

A baromfiállomány növelése és a vele járó
feladatok a következő évben is nagy erő
feszítést követeltek a telep dolgozóitól. De
ők nem hátráltak meg. 1962-ben a tojásbeadás
tervét 24 000 tojással lépték túl, ezenkívül
terven felül 6400 kiscsibét és 4800 kiskacsát
adtak le.
Igen, ez a példás kollektíva Gaganová nyom
dokában halad. A múltkoriban például a szö
vetkezetnek fejőnőre volt szüksége. Valahogy

ne kínozzák azt a lányt, vele is beszélni
szerettem volna, de hát nincs erre ideje az
embernek. Szép virágcsokrot vettünk neki,
hogy vigasztalódjon, meg egy könyvet Is,
a női egyenjogúságról.
A rózsaszín ruhás, csinos kis nyoszolyólány csipkekesztyűjét tépdesi. Ő a CSISZ
szervezet elnöke, ma nyoszolyólány szerep
ben — jaj, hogy sír szegény. Segíthettünk
volna neki. De hát ki akar más dolgába
avatkozni? Persze nincs igazam, a kék inges
becsület nem Ilyen, az mindenkiért harcol.
Milyen helyes volt Éva, hogy szeretett
köztünk lenni. Igaz, a többiek nem szívesen
jártak hozzá a szülei miatt. Pedig apámék
azt mondják, nem voltak kizsákmányolok,
csak rátartiak. Még a nyomorban is, az
ilyenekkel persze nehéz... Jaj miket mondok,
lehetetlen dolog még sínes — nézett ketté
tépett kesztyűjére.
A vőlegény gyöngyöző homlokát törölgette. — Mindig mondták, kálvária a nősü
lés, de hogy ennyire, azt mégsem gondolta.
Csinos ez a lány, de olyan mint a macska,
kaparós. Sok öröme eddig még nem volt
benne. De ha az öregek úgy oda vannak
érte, legyen. Férfiembernek könnyebb meg
szokni. Úgy mondják. S ha nem szakja,
könnyít magán. — No lám, most meg
sír... Csak nem azt siratja? Lehet, de hát
akkor bizony nem sok jónak nézünk elébe.
S most először valami sűrű gomolyog tódult
a torkára s legszívesebben ököllel fejbe
vágta volna magát.
A HNB elnöknője a negyvennyolcadikat
tapossa. Mégegyszer meghallgatja a sarok
ban az anyakönyvvezető izgatottan suttogó
szavait, elkomorul az arca. — Ejnye kislá
nyom, miért nem mondtátok hamarább, itt
már minden elő van készítve. S amikor az
állam címerével a mellén, csengő hangon
beszélni kezd, Éva agyában visszhangzik
a kérdés:
— Nagy Éva, kérdést teszek fel Önnek,
akar-e az itt jelen levő Szita Mihályhoz
feleségül menni...?
— Sze —

csökkent a tejhozam. A 61 éves Mária Kaplanová jelentkezett, hogy segítsen. Addig ma
radt ott, amíg átsegítette őket a nehéz
ségeken, aztán... aztán visszament a ,.saját”
telepére.
Ilyen emberek dolgoznak a prievidzai EFSZ
baromfitelepén. Példás szövetkezeti tagok,
akiknek legfőbb céljuk a dolgozók ellátásának
biztosítása.
JOZEF SLUKA

laétá&C'
Motto:
,,A szövetkezeti dolgozók átlagos életkorának megjavítása és a szövetkezeteknek
szakemberekkel való ellátása érdekében évente 40 000 fiatal embert, tanoncot kell
megnyernünk mezőgazdaságunk számára. A fiatalok toborzásakor elsösorbaFreufalusi
ifjúsághoz fordulunk. Ezektől a fiataloktól függ majd az új gazdálkodási módszerek
érvényesítése a szövetkezetekben.“
Novotný elvtárs, a CSKP XII. kongresszusán elmondott beszédéből
— Figyeljenek jól! Ez a csavar is fontos
alkatrésze a traktornak.
Egy csoport fiatal lány és fiú szeme szegeződik a magyarázó tanárra. A gabčikovói Mező
gazdasági Tanitézet növendékei ismerkednek
a gyakorlatban az elméletben tanultakkal.
De éppen kezdődik a szünet és pillanatokon
belül lármásak lesznek a volt grófi kastély
hosszú folyosói. Szlovák és magyar szó kevere
dik, több iskolának az otthona most már ez
a hatalmas épület.
Munkaruhába öltözött, gumicsizmás fiú ve
zet az igazgató távollétében helyetteséhez,
Tóth Ferenc fő gyakorlatvezetőhöz.
— Szeretnénk közelebbről megismerkedni
iskolájukkal.
— Tessék. -Nagyon szívesen körülvezetjük..
Tanintézetünk a járási nemzeti bizottság
irányítása alatt áll, bevezetőül ennyit. Szerző

1. A lányok közül Juhos Júlia, Lakatos^Gabriella,

Nagy Mária és Tóth Ilona szeretik a legjobban
a traktort

2.

— Mint katonáéknál, olyan sima legyen az ágy

3. — Ez is érdekes — ajánlja Tóth Ferenc fő gya
korlatvezető

4. A szünetben egy kis levegőzés az erkélyen
Herec felvételei

désünk van a szövetkezetekkel, hogy az ideküldött fiatalok ismét visszatérnek a szövet
kezetbe.
—
— Hány növendékük van?
— 42, ebből 11 a lány. Internátusunk is van,
az ellátás ingyenes, munkaruhát kapnak a ta
nulók és zsebpénzt, tanulmányi előmenetelük
és magaviseletük szerint.
— Milyen tantárgyakat tanulnak?
— A fő figyelmet a mezőgazdaság gépesíté
sével kapcsolatos ismeretekre fordítjuk.
— Az állattenyésztésen, növénytermesztésen
kívül a számtan, fizika, kémia, szlovák és
magyar nyelv is szerepel a tantervűnkben —
kapcsolódik be a beszélgetésbe Csibrei Zsófia
tanárnő.

— Gyakorlati oktatásra a helybeli EFSZ-be
járnak a tanulók, hetenként háromszor, hogy
ott minden munkával megismerkedjenek.
A hét többi napján meg elméleti oktatást
kapnak — folytatja Tóth elvtárs.
De itt nyüzsögnek körülöttünk a fiatalok.,
adjuk át nekik a szót.
— Jól érzitek itt magatokat?
— Mindent megkapunk, amire csak szüksé
günk van.— Mórócz Etelkát nem kell bíztatni,
ugyancsak pereg a nyelve, ahcgy napi beosztá
sukról beszél.
— Reggel hatkor kelünk, utána reggeli
torna, azután rendbetesszük a szobánkat,
meghallgatjuk a sajtóbeszámolót és %8—
%1-ig tanítás van. Ebéd után szabad foglal
kozás.
Juhos Juliska vág a szavába.
— Nem unatkozunk délután sem, az érdek
körökben foglalkozunk. A szlovákkörnek mind
nyájan tagjai vagyunk, mert tökéletesen meg
akarunk tanulni szlovákul. A számtan meg
egy kicsit nehezen megy, azzal azért foglal
kozunk még külön is, az irodalmi, meg az
olvasókör nagyon érdekel bennünket, így hát
mindnyájan mindegyiknek tagjai vagyunk —
neveti el magát.
Etelka nem hagyja, hegy a szót beléfojtsák.
— Este hatkor vacsorázunk — folytatja
a napi programot és utána másnapra készü
lünk.
— Hát szórakozásra nem jut idő!
— Dehogy nem — kapcsolódik be a beszél
getésbe az internátusi nevelő, Kása István.
— Hetenként kétszer megnézik a televíziós
adást, moziba is járunk, meg a bősi műkedve
lők színielőadásaira. Természetesen nem szalasztjuk el a MATESZ vendégszereplését.
— Brnóban megnéztük a mezőgazdasági
kiállítást. Tanulmányútra is megyünk a na
gyobb szövetkezetekbe és állami gazdaságok
ba — sorolják többen.
A lányok hamiskásan összenevetnek. — No
meg a fiúkat tanítjuk táncolni. Nagyon
szégyenlősek.
Komolyra fordul ismét a szó, mikor terveik
felől érdeklődöm. Egy mokány kis legény
nagyon öntudatosan mondja: ,.Ha végzek,
a szövetkezetünkbe megyek traktorosnak. —
„Gépesítő leszek a szövetkezetben.” A fiúk
zömének ez a terve. A lányok meg szeretnének
továbbtanulni, mezőgazdasági technikumba
kívánkoznak.
Egy barna lányka a növénytermesztésben
akarja hasznosítani a tanultakat, mint szak
munkás.
Bekukkantunk az osztályba, az ebédlőbe,
az egyik hálószobába.
Ezek a fiatalok szép környezetben, nyugodt
körülmények között, képzett oktatóktól sajá
títják el a jövőbeni foglalkozásukhoz szükséges
szakismereteket. Az ipari tanulókhoz hason
lóan, ők is felkészülhetnek hivatásukra.
Régen a falusi gyerekeket már 8—9 éves
korukban munkába fogták, így tanulták meg
a gazdálkodás fortélyait. A mai fiatalok már
szakiskolákban tanulnak, mert a nagyüzemi
termelési mód komoly szaktudást követel.
Gondolnia kell erre minden szövetkezet veze
tőségének, nem szabad elhanyagolni az után
pótlás nevelését, iskoláztatását. Hiszen ezek
a fiatalok a jövő ígéretei, akikre mezőgazda
ságunknak szüksége van és akikre számít.
BERTHA CÉ.ZÁNÉ
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revúcai szövőnők brigádját — élén Anasztázia Veselényiovával „A szocialista munka élrnunkásai“ címmel
tüntették ki.

Anasztázia Smelková-Veselényiová, a revúcai Lentiloló és Szövőgyár
ifjúsági kollektívájának vezetője a kelet-szlovákiai kerületben elsőként
érdemelte ki a ,.Szocialista munka élmunkása” címet.
Ennyit hallottam róla (a brigádról csak annyit, hogy létezik), amikor egy
decemberi délután bekopogtam az internátusi szoba ajtaján...

Vallomás
A szemeidben szomorú tűz ég,
Parazsán izzik szerelem, hűség.

A szived teli örökös vággyal;
- Tán nem is itt, - a föld felett szárnyal,
Röpítve visz nagy célok és tervek
Felé, és értük, s miattuk szenved.

xxx

A közeli hegyeket márJtó borítja, vakítóan fehér hó, de alatta a völgy
sötét, piszkosszürke, mintha ködfátyol takarná.
Az internátusi szoba napfényben ragyog, világos és üde zöld, mint a tavasz.
A szekrényen, az ablak alatt, a falra függesztett vázákban, az éjjeli szekré
nyen, mindenütt virág.
Anaszka az ablaknál áll és fésűvel rendezgeti rakoncátlan hajszálait.
Szemében a vidámság tüze lobog, szája körül huncut mosoly bujkál. Úgy
egy óra körül — mint a fergeteg — öt leány ront a szobába — a brigád
tagjai — Anaszkáért jöttek, hogy együtt induljanak a munkába.
A szövőműhelyben Anaszka továbbra is az internátusbái ismert Anaszka
marad, csak éppen a kendő takarja el rövid, fiúsra nyírt haját és ruháját védi

Hajnal csókolja pirosra arcod,
Késő éjbe ér emberi harcod:

A munka, Munka! Örökös égés,
Hogy az életünk szép legyen; békés.
Hogy csodáljalak és szeresselek,
S hogy tudjak szállni, - elégni veledI

CSONTOS VILMOS

KÉRDEZZÜK MEG
a felkötött gumikötény. Nem ugrándozik, nem
hangoskodik, nem idegeskedik. Csak az ujjai mozog
nak fürgébben, amikor az elszakadt fonalat csomózza
a gépnek hol az egyik, hol a másik oldalán. Mar évek
óta együttesen kezeli az egész brigád a gépeket és
ezzel a módszerrel rengeteg időt nyernek, növelik
a munkatermelékenységet és a teljesítményt.
A gép megáll. A megtelt orsókat üresekkel cserélik
fel. Ehhez a munkához 8 perc időre van szükség,
de Magda és Ibolya egy pillanat alatt a gépük mellett
teremnek és segítenek kicserélni az orsókat. Két perc
se telik el és a gép tovább dolgozhat. És így van ez
Edit, Ibolya, Ružena, Terka vagy Magda gépénél
is...
— Mikor is jöttél közénk Anaszka? — kérdezték tőle tegnap a lányok.—
Október 23-án — válaszolta gondolkodás nélkül. ,
— De jó em lékezőtehetséged van — nevettek a ktoyok.
Anaszka csak mosolygott. — Hogyne emléke%nék.>,judjátok, mit jelentett
számomra ez a nap? Nem volt olyan egyszerű eíbúcsútyli a régi kollektívától.
De ti szívesen fogadtatok, kedvesek voltatok hoZzám,tyem láttam az arcotokon
azt, amitől féltem: mit akar közöttünk, tanítani dkar minket? És én boldog
voltam. Láttam, hogy mind fiatalok vagytok', flplgdzni tudtok, de szükségtek
van valakire, aki átsegít a kezdeti nehézségeken: Tudom jól, hogy van az, én
is voltam kezdő...
Októberben a tervet csak 88 százalékra teljesítettük. Aztán áttértünk a
gépek közös kezelésére, a Seifert-módszer szerint ügyesen osztottuk be
a munkaidőt. Majd versenybe álltunk a , XII. kongresszus brigádja” cím
elnyeréséért.
A munka egyre jobban érdekelt bennünket és ami a lényeg, sikerült is.
Mert a tél itt nagyon kemény. Tavaly bizony sokszor gyalog tettük meg az
utat, amikor az autóbuszt befújta a hó.
— Emlékszel Anka, egyszer 3 órát gyalogoltunk Červená Skálára?
Anka emlékszik, hogyne emlékezne, hiszen nagyon emlékezetes marad,
amikor térdig süppedtek a puha hóba és segített barátnőjének, aki egy rossz
lépés után derékig érő hóba esett, aztán célhoz érve büszkén jelenthették:
— Itt vagyunk, mégis megjöttünk!

Az internátusi szobában kellemes a meleg, árad a jókedv. Anaszka mégis
nemsokára búcsút mond e kedves otthonnak. A telepen új lakásba költözik
ifjú férjével együtt. Sok a gondja: hogyan rendezze be új otthonát.
— A hurcolkodásnál majd segítenek a lányok — mondja és úgy érzi,
ennyivel is kevesebb lesz a gondja és nagyobb a boldogsága, mert megint
együtt lesz vidám társnőivel.
Félreteszem jegyzeteimet, mert úgy érzem, amit itt hallottam, felesleges
leírnom, úgyis emlékezni fogok minden szóra.
— Mondja meg nekem — kérem Anaszkát — miért ment át már másodszor
gyengébb munkacsoportba, miért mondott le a nagyobb keresetről, a saját
gépéről és miért kezdte mindig elölről?
— Örömmel töltött el az c tudat, hogy segíthetek. A keresetem csak nekem
lett kevesebb, a többieké emelkedett.
A munkaszeretet, az emberek iránti jó viszony és a törekvés, hogy az ember
hasznos tagjává váljék a társadalomnak — ez egészíti ki Anaszka jó termé
szetét. És ezt ébresztgeti tizenhatéves védenceiben is.
D. WAGNEROVÁ

Anaszka, aki nemcsak magára gondol,
a munkában és szánkózás közben
Lisicky felvételei

▲
Szombath Mariann és Ponesz János magyar tánca
88 ponttal a második lett

Az ifjú zsonglőr, Forró János a har
madik helyezést érdemelte ki

Pokorný
Katalin, a Pedagógiai
Főiskola hallgatója a
negyedik
helyen végzett

A FELHÍVÁS
Amikor először jelentek meg a falragaszok, az újváriak
hirtelen nem tudták mire vélni a dolgot. — Nálunk egy
ilyen rendezvény? — ötlött fel bennük a kétkedés, de
azért sok emberben motozni kezdett a kérdés: Mit tudott
Felléphetnék valamivel? Ifjúkori vágyak, valóra nem váltj
álmok elevenedtek fel játékos színben. Amikor a Csema-'
dók érsekújvári helyi csoportjának vezetősége, a „Kimit tud” kezdeményezője összeszámolta a jelentkezőket,:
hetvenkilencen voltak. Gyári munkások és diáklányok,,
főiskolai hallgatók és szövetkezeti tagok. Volt, aki
magabiztosan jelentette be, hogy milyen művészi hajla-i
mai és képességei vannak, akadt, aki már a jelentkezésnél
is szabódva, lámpalázasan mondta el eddig talán titkolt
kedvtelését, mellyel úgy érezte, színpadra léphetne.
Három elődöntőben léptek fel a jelentkezők, összesen
negyvennégyen. Akadtak ugyanis, akik az utolsó pilla
natban visszariadtak a színpadi fellépéstől. (Erre számítóniok kell azoknak, akik esetleg megrendezik a „Ki mit
tud”-ot). Nem tudni, önbizalmuk volt-e kevés vagy a csa
ládtagok beszélték le őket, — lehet, hogy később mári.
sajnálták, hogy nem tartottak ki eredeti elhatározásuk
mellett.
Az „önkéntes művészek” legtöbbje ekkor állt elősző]
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szemben a sötét nézőtérrel, melyről csak a taps, kacaj
vagy meghatott csend jelezte a közönséget: itt vagyunk,
szívesen és kíváncsian nézzük, mit tudsz. Mert más az,
ha hivatásos színész lép a színpadra, mint ha az ember
színpadi öltözékben munkatársát látja viszont, akit
eddig csak a kezes-lábasban szokott meg a gépnél, vagy
ha szomszédja, akivel együtt jár reggelenként tejért,
a színpadon hangszerét szólaltatja meg és komolyan
hajol meg a tapsoló közönség felé...
Sokan kezdetlegesen, mások kiforrottabban szerepel-,
tek az elődöntőben. A legifjabb korosztály lámpaláz
nélkül mutatte be tudását, néhányon szívdobcgva, idege
sen léptek fel a színpadra, amely egyszeriben olyan fényes
nek, idegennek tűnt előttük. Minden elődöntőből a hat
legjobb szereplő jutott tovább, a döntőbe. Még volt egy
kis idejük, hogy komolyan hozzálássanak a gyakorláshoz,

A Nové Zámky-i helyi
csoport kultúrtermé
ben minden jegy elkelt
a ,,Ki mit tud" döntőjén

A komikus pantomim
jelenet szereplői

l
hisz az utolsó erőpróbán is helyt kell állni, esetleg...
helyezést nyerni.
A DÖNTŐ

— Azt hiszem, mindenki nyert ezen a rendezvényen.
A fellépők tapasztalatot, rutint szereztek, a közönség
mindhárom elődöntő előadásán jól érezte magát. Célun
kat, hogy minél több lakost vonjunk be a helyi csoport
kultúrmunkájába, elértük. Eredeti elképzelésünk az volt,
hogy velünk egyidőben a komáromi és lévai helyi csoport
is megrendezi ezt a ..válogatót” és a három város döntőjé
nek nyertesei egy közös fellépésen mutatják be tudásukat.
Sajnos, ez nem valósult meg, de a gondolatot azért még
nem vetjük el — mondja Szenei elvtárs, a Csemadok
érsekújvári helyi csoportjának titkára, miközben már
a színpadra tart. Izgatott, hisz ez lesz a legizgalmasabb
nak ígérkező este, meg aztán ő vezeti a műsort, melynek
kezdetét már türelmetlenül várja a közönség, s a néző
téren helyet foglaló szereplők. Itt az utolsó alkalom,
kezdődik az előadás...
— Kérem a zsűri döntését — várja a műsorvezető
a pontok összegezését az első szám után, amikor elhalkul
Domanizsa Imre tárogatója, hogy a Csínom Palkó dalla
mát egy vers ritmusa váltsa fel. Muzsika, tánc, dal és
vers váltják egymást, s a döntőbizottság dolga egyre
nehezebb. A legkülönbözőbb műfajokkal állnak szemben
s bár a zsűri kilenc tagja a kultúra minden területéről
kerül ki, nem könnyű a váltakozó műfajokat igazságosan
elbírálni.
Aztán maguk a fellépők! Az Elektrosvit munkásai pél
dául izgalmas akrobatamutatványokkal lepik meg a néző
ket és legjobban talán munkatársaikat. Mojzes György
kőműves sem gondolta volna katona korában, amikor
jódlizni tanult katonabajtársaitól, hogy a közönség újra
és újra visszahívja a színpadra, ismétlést kérve. Szabó
Eszter diáklány, a színpadon Jacobi operettjének prima
donnájává változik és Forró János diák olyan zsonglőrmutatványokat produkál, hogy a negyedik dijat szerzi
meg.
A színpadon már maga a pirosfrakkos bűvész megjele-

nése is izgalmat vált ki, hát még amikor mutatványaihoz
lát. Ugyan ki hinné, hogy a főiskolán már három éve
folytatja a ,,Ki mit tud”-ot — persze, tanáraival és az
orvosi tudományokból igyekszik előttük helyt állni.
Palacková Angelika egyszerű kék ruhában áll a mikro
fon elé, megvárja, amíg a terem elcsendesül. Jirí Marek
prózáját mondja el, ,,Az anya beszél” címmel, ... szlová
kul. Mindenki megérti és átéli gz anya bánatát, aki látta
gyermekét a halálb^meiini, Angelika atsfegn igazi könnyek
peregnek és a közönség látja a menetelő gyermekcsopor
tot, amely sgha vissza nem tér... Csend, aztán zúgó
taps... A zs#rí döntése: 90 pont. A legmagasabb étékelés
a mai e^én.
A hangulat meghatottsáaát Sztádek János testnevelési
dolgod és Danihel IFire ne szersMmlakatos korrtheus
némajelenete oldja fel. A közönség dériül a csetlő-boöo.
ügyetlenségében olyan ügyes két figuránTOjffifflMmigg^
Pororny Kataliíiőiskolás, zenekari kis erői Is a Pedagé
giai Főiskola hallgatói. Táncszámaikat éjfélig is elhall
gatná, főleg a fiatalság, de mór következik a zsűri döntést'
és a légy első díj kiosztása. S hegy a döntőbizottság beb:zonyfed■ nehTMáV pontozni tud, Halláné-Novák Mariira,
a zeneiskola igazgatónője és Bolemao Iván gyógyszerész
lép fel versenyen kívül.
KI MIT TUD?

Vége a műsornak, a köynség közrefogja a szereplő
ket, a díjnyerteseket. A Csemadok helyi Kopottjának
kezdeményező rendezvénye, a kultúrtényk’edés egy újabb
formája meghozta eredményét: néhárnpzehetséges, aktív
kultúrmunkással gazdaÄpdott a csoport. S ezt a szép
eredményt más városikban, falvakban is elérhetnék,
kihasználva a téli esték®. Nem kellene várniok a hivatá
sos művészekre, magút is részesei Volnának a kultúrmunkának.
A fellépők színpadi rLhái ideiglenesen pihenni térnek
a jól sikerült fellépés Atán, Tulajdonosaikat most már
kétfelé húzza a szívük: a kultúra fele, melybe alaposan
belekóstoltak, és itt van a kötelesség, a munka. Az iskolá
ban, gyárban és építkeZ^séK«-béblW5nyítani: ki mit tud.
ÚJVÁRI MAGDA

A Szládek-akrobata
csoport

avel egy ideig tétlenül, gondolkodás
nélkül pihent. Majd felkelt és fel
húzta a redőnyt. Az eresz alatt az
autóbuszra várakozó emberek lár
máztak. Éppen most érkezett, és
a motor zajától megrezgett az ablaküveg.
' — Mikor fogják már végre áthelyezni ezt
a megállót! Az ember úgy érzi magát, akár az
utcán lenne! — Felsóhajtott, azután meggyúj
totta a csillárt, melynek négy égője világosságba
borította a szobát. Amikor egyedül volt — úgy
mint ma is — szerette, ha világosság van körü
lötte, sok világosság.
Az asztal fölé hajolt, s újból elolvasta az ott
heverő darabka papirost. A pókháló finomsággal
irt, mindamellett élesvonású írás közölte vele:
„Ne várj rám, kissé elmaradok és később jövök
haza. Vacsorát az éléskamrában találsz.“
Idegességében állandóan visszatért az elha
gyott konyhaasztalhoz, melyen a felhalmozott
edények tarka összevisszasága arról bizonyko
dott, hogy valakinek igen sietős volt az útja.
Képzeletében még mindig nem homályosult
el a régebbi hazatéréseknek a képe, ami már
szinte valószínűtlennek tűnt. Akkoriban nevetve
érkezett haza, szeretettel csókolta íneg felesé
gének a vacsora kóstolásától illatos ajkát, és
kisfiús szégyenkezéssel nyújtotta át az( a kis
szalmavirág csokrot, melyért három ötvenet
fizetett, de amellyel háromezer koronánál is
több örömet szerzett.
Az utolsó évben hlrtelenül minden megvál
tozott. Ez tulajdonképpen már akkor kezdő
dött, amikor a testnevelési intézetben évzáró
vizsgáira készült. Esténként, meg a hosszú
éjszakákon át magolta az anatómiát, q fizio
lógiát, a pedagógiát meg a többi tantárgyat.
— Szeretném tudni, mire jó ez a sok buta
ság! — zsémbeskedett a felesége — mintha
nem maradhatnál nyugodtan az irodában,
a megszokott helyeden. Aztán meg hogyan
jutott eszedbe, hogy trénerségre add a fejedet.
Micsoda foglalkozás ez?
Arról szeretett volna beszélni a feleségével,
högy mennyire nem érdekli őt a számok vég
telen sora, melyeket naponta össze kell adnia,
kivonnia, szoroznia és osztania. A terveiről
szeretett volna vele beszélni. Arról, hogy a sízés
közben ért szerencsétlen térdsérülése miatt
azon igyekezett, hogyha már ő kiesett, utódot
neveljen a hosszú távon.
— Jó, jó, már úgyis tudom előre, mit akarsz
mondani! De azt is tudom, hogy már három
hete nem voltam moziban, és teljesen felesle
gesen rendeltem új ruhát.
Amikor aztán csupa egyes bizonyítványával,
boldog örömmel tért haza, még hozzá zsebé
ben a sportegyesület vezetőjévé való- kinevezés
sel, — amely már kezdetben is száz koronával
több jövedelmet biztosított számára, mint
amennyit a bankhivatalban kapott, úgy lát
szott, hogy mégiscsak megbékült.
Ez a sportegyesület még gyermekcipőkben
járt, sok időt igényelt a megszervezése, fellen
dítése.
— Nem mondanád meg, hogy mettől meddig
tart a hivatalos munkaidőd? — kérdezte az
asszony tizennégy nap múlva. — Reggel velem
együtt hét órakor távozol el hazulról, és csak
este, röviddel nyolc előtt kerülsz haza. Ezen
kívül hetenként legkevesebb kétszer tizenegy
óra után jössz haza a gyűlésről.
— Ez csak most kezdetben van így, amíg
mindent előkészítek, amíg beleélem magam új
munkakörömbe. Azután már minden úgy megy
majd, mint a karikacsapás. Tulajdonképpen
csak 25 óra a gyakorlati oktatás. A többi időt
előkészületekre, a további tanulmányra, meg
a szaklapokból történő fordításra használom
fel... Meglátod, minden jóra fordul! Az eddi
ginél sokkal több szabad időm lesz, és a jövő
tavasszal megkezdjük vikendházunk építését.
Ez a vikendház volt Helena vágyálma.
Nem múlhatott el egyetlen szombat sem, hogy
társaságával ne utazott volna el télen a he
gyekbe, nyáron meg a víz mellé. Viszont Pavel
nem érezte magát jól ebben a társaságban.
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— A vikendház jövőre egész biztosan meg
lesz! De most, most egyelőre még a saját mun
kámat kell kiépítenem. Nagyon sok múlik a jó
alap lefektetésétől.
Felkereste a tanfelügyelőket, meg a tornata
nárokat, ismertető előadásokat tartott az isko
lákban, szakfilmek után kutatott, megszervezte
a tanoncok tömeges versenyét, és boldog volt,
hogy annyira benépesedett a.sportpálya. A sta
dion gondnoka azonban, a) ' azelőtt nyugalom
hoz volt szokva, nem értett egyet ezzel, így
aztán halálos ellenségévé vált Ravelnek. Nem
nézte jó szemmel, hogy az öltözők állandóan
telve voltak megfékezhetetlen fiatalsággal,
akik után takarítani kellett, ezenkívül. roha
mosan növekedett a zuhanyozó melegvíz-szük
séglete és ezek a bolond atléták még vasárnap
és ünnepnapokon sem hagyták békében. Akár
szakadt az eső, hullott a hó, mindig megjelen
tek a sportpályán.
— Éppen csak maga hiányzott ide — könnyí
tett egyszer mérgén a gondnok — úgylátszik
teljesen ki akarja innen pusztítani a futballis
tákat. Sáskahaddal telepítette be a stadiont!
Pavel boldog volt, hogy sikerült a munkája.
A legkisebbek, a 10—12 éves gyerkőcök már
kettőkor megjelentek az előkészítőre. Ezeket
követték a diákok, majd az utánpótlás tagjai,
míg estefelé védenceivel, az első csapat futóival
foglalkozott.
Amikor este már valamennyien elmentek,
mégegyszer körüljárta az egész sportpályát,
összeszedte az eldobált papírokat (hogy ne
szitkozódjék a gondnok), helyére tette a kint
felejtett dobósúlyt vagy diszkoszt, Körülnézett
az öltözőkben s csak azután került sor a zu
hanyozásra. De még azalatt az idő alatt is,
amíg a víz csobogott, azon gondolkodott: „Jár
dának ma sikerült a trénirgje, a háromszáz mé
teres távot negyedszerre már ötven alatt futotta
le. Csak hát nem volna szabad dohányoznia.
Az ám, de hisz ő maga is dohányos. Ennek
a fiúnak a kedvéért illene leszoknia erről
a szenvedélyről. Azt hiszem azonban, erről
aligha lehetne szó! Nézzük csak, itt van Mária;
úgy látom, hogy túl van terhelve. Vidéken él,
és egyedül gyakorol. Még ma feladom neki az
egész hétre szóló, könnyebb trénigre vonatkozó
levelet. A városi bizottságtól megérkeztek az
első, eredményt jelző táblázatok. A fiatalabb
utánpótlásban vezetünk, a diákok pedig, könynyen meglehet, hegy első helyen végeznek egész
Csehországban.
Azután, még nedves hajjal, sietve elhagyta
az üres stadiont, és minden eltökélése ellenére
rágyújtott egy cigarettára, amely nagyszerűen
ízlett a fárasztó nap után. Sietett, nagyon sietett
haza.
Egyszer, amikor szokásától eltérően vala
mivel korábban került haza, a ház kapujában
beleütközött Helénába. Csak kelletlenül ment
vele vissza a lakásba. Amikor az előszobában
a megszokott futó csókkal üdvözölte, Pavelt
különös illat csapta meg.
— Te bort ittál? — mondta kérdően. Helena
elő ör meghökkent, majd röviden rávágta:
— Van talán valami kifogásod ellene? Az
irodában ittam két pohárkával, Pavel névnapját
ünnepeltük. Az ám — itt kissé megakadt —
tulajdonképpen neked is ma van a névnapod.
És ti ezt nem ünnepelitek meg?
— Nincs hol, és nincs is kivel!
— De már ezt ne mondd nekem... Nálunk
bezzeg, csak láttad volna! Nagyszerű banda
gyűlt egybe. Most is csak azért ugrottam haza,
hogy elkészítsem a vacsorádat. Megígértem
nekik, hogy visszamegyek; valamennyien fir
kánál vannak. Ugye nem haragszol rám?
— Ali volna, ha elkísérnélek ? — vetett

véget felesége hajánál fogva előráncigált kifo
gásainak.
— Ugyan már, hiszen te nem ismered azokat
az embereket. Nem, akkor inkább én is itthon
maradok!
— Hát csak menj — mondta olyan nyugodt
hangon, hogy szinte maga is elcsodálkozott
ezen.
— Hamarosan, egy óra múlva már itthon
is leszek, éppencsak hogy megfordulok.
— A viszontlátásra.
Éjfél is elmúlt, mire hazakerült. Pavel ébren
volt, de tetette az alvást.
Mindig szaporodott az asztalra tett levélkék
száma és mind gyakoribbak lettek a be nem
jelentett késői kimaradások. És amikor egyszer
néhány kérdésével sarokba szorította a feleségét,
az végül is kitört:
— Unom állandó kérdezősködéseidet. Ügy
tűnök fel magam előtt, mintha vizsgálóbíró
előtt állnék. Azt akarod talán, hogy a rabszol
gád legyek ? Tulajdonképpen mit adsz te nekem ?
Hiszen többet keresek, mint te.
Ettől az időtől fogva nem volt több kérdése
a feleségéhez.
Egyszer aztán eljött az a nap, amikor Pavel
ismét rámosolygott a villamoskalauzra, a piros
jelzés ellenére átfutott az útkereszteződésen,
és vidáman fütyörészte a legújabb slágereket.
Tulajdonképptn mindez Klára Bezuchovával, a nők és a sportoló lányok tagbaszakadt,
izmos vezetőjével függött össze. Tudniillik
Klára ismét gyermeket várt. Ritkábban jelent
meg a sportpályán, míg egy szép napon végleg
búcsút mondott a stadionnak. Valakinek át
kellett vennie a leányok feletti gondoskodást.
Egyetlen tekintély és lehetőség maradt: Pavel
Petfina.
Most, amikor az emlékek töredékeit rakos
gatja össze, már mosolyog mindezen. Nem is
volt olyan könnyű dolog tizenöt — húsz kí
váncsiskodó, nyelves leány felett átvenni a ve
zetést, akik bizony gyakran keményfejűek is.
Méghozzá sokszor teljesen ellentétes érdekek
kavarognak gondolataikban: sportdicsőség, zene,
divat, az idegen nyelvek, kirándulások, motoros
fiúk, esetleg mozijegyek...
Kezdetben Stépánkával volt a legnehezebb '
dolga. Ez a karcsú, jóalakú leány, fejét büszkén
hátravetette, s minden lépése önállóságra val
lott. Apja már régebben meghalt, édesanyja
pedig halálos beteg volt. Talán éppen nehéz
ifjúkori élete tanította meg a meg nem alkuvásra
és keménységre. Amellett lényében nyoma sem
volt a legcsekélyebb durvaságnak sem. Mozdu
latai fegyelmezettek voltak, telve finomsággal
és nőiességgel; szépség és ritmus sugárzott be
lőle.
A nő számára a legigényesebb futószámot
választotta. Négyszáz és nyolcszáz méteres
távot futott. Sohasem volt megelégedve azzal
a tréninggel, melyet számára meghatározott.
Egyszer meggondolatlanul azt mondta neki:
— A nyolcszázastól tulajdonképpen el kellene
tiltani a nőket. Ez egyáltalában nem felel meg
sem idegrendszerüknek, sem fizikai felkészült
ségüknek.
Ennek hallatára szinte szikrát szórt Stépanka szeme. Haragosan válaszolt: — Ez ter
mészetesen csak azokra a cukorbabákra vonat
kozik, akiket állandóan körülugrálsz.
— Nem szabad annyira lábujjhegyen futnod;
sok hiábavaló energiát fordítasz erre — figyel
meztette ismét más alkálimmal. Azután leültek
a sportpálya sarkában levő padra, és hosszas
beszélgetésbe kezdtek azon a különös sportnyel
ven, amelyben másodpercekről, méterekről,
futószakaszokról, időről volt szó.
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Télen a tornateremben szokatlanul fárasztók
ká váltak az edzések.
— Ekkor vár az atlétára a munka nehezebbik
része és a legtöbb verejtékezés — ismételgette
gyakran Pavel. Stépanka türelmesen emelgette
a nehéz labdát, a súlyzókkal is tornászott,
rendszeres szabadgyakorlatokat végzett, s mind
ezt a végkimerülésig. Gyakran, amikor estén
ként hazatért, anyja gondterhes arca szemrehányólag tekintett rá. És amikor a hosszú éjsza
kákon reszkető kezekkel dolgozott a rajztábla
felett, csakhogy elkészüljön a műszaki iskola
másnapi előadásaira, nem egyszer határozta el:
— Abbahagyom az egészet. Nincs ennek
semmi értelme!
Ennek ellenére a legközelebbi tréningen persze
megint elsőnek jelent meg az öltözőben s nem
adta fel a harcot.
Pavel tulajdonképpen nem is tudatosította,
mennyire megváltozott az élete. Már nem élt
állandó feszültségben amiatt, vajon miféle meg
lepetés vár rá hazatértekor. Foglalkozásának
időtartamát még kevésbé mérte a köteles óra
számok szerint. Nyugodtabb lett, s egyben még
következetesebbé és gondosabbá vált.
Nagyon értékesek voltak Pavel számára azok
a pillanatok, amikor stopperórával a kezében
mindenre kiterjedő figyelemmel ellenőrizte Stépánka Bornová idejét és stílusát. Megjegyzéseit
gyakran csak egy darabka papirosra jegyezte
fel, amelyen a lány egész heti tréningtervét is
feltüntette. Sohasem fordult elő, hogy elfelejtett
volna valamilyen utóiratot hozzáfűzni. S ami
kor Stépanka a kezében forgatta az ilyen gon
dosan megírt fehér lapot, olyan érzése támadt,
mintha Pavel mellette állna, és komoly, kissé
szomorkás hangján — amelyből annyiszor csengett ki szemrehányás és simogatás is — azt
mondaná:
— Jól végezd a bemelegítő gyakorlatokat!
Ne tarsd a kezed mereven! Figyelj a nekikészülésre és indulásra.
A legutóbb irt megjegyzése azonban felizgatta
Stépankát: „A hajrában ne nézz hátra, ez
gyengeségnek vagy önteltségnek a jele.“
Bizony, ez a rossz szokása megvolt Stépankának. Amikor a versenyen célegyenesbe ért,
mindég visszapillantott, hogy áttekintse a ver
senyzők mezőnyét, lemérje a győzelmét fenye
gető vetélytársa és a közte levő távolságot.
— Ne nézz hátra — kiáltott rá egyszer Pavel
haragosan, s ekkor Stépanka megfogadta, hogy
többé nem fordul meg.
Az elért sikereket némelykor csalódások kí
sérték. Hiszen az ember mégsem gép, és egy
lázas betegség erősen kimeríti erejét. Egy ideig
úgy tűnt, mintha törés érte volna Stépanka
versenyzői fejlődését. Eredményei nem igen
javultak. Egyszeriben azonban megint felbuk
kantak kisebb sikerek s később fokról fokra
magasabbra ívelt a lány versenyzői pályája.
Végre küszöbön állt az a döntő nap, amikor
számot kellett adnia eddigi munkájáról. Sté
panka először vett részt egy nagy nemzetközi
versenyen. Pavel nyugodt volt. Tudta, hogy
Stépánka jól felkészült a versenyre. Nem ide
gesítette a lányt tanácsaival és megjegyzéseivel.
S amikor ez izgatottan kilépett a futópályára,
Pavel csak a kezét szorította meg, és azt mond
ta neki:
— Maradj állandóan az élvonalban! Ne en
gedd, hogy közrefogjanak és ne ijedj meg a start
nál... Danskát állandóan tartsd szemmel. Ha
pedig a célegyenesbe jutsz, ne nézz hátra!
öt méterrel megelőzve a többieket, szakította
át a célszalagot. Eltűntek a keserűségteljes és
megerőltető órák, csak felszabaduló örömet
érzett. Arcán nem látszott a kimerültség, ez
boldog mosolynak adott helyet...

Klára Bezuchová visszatért. Újszülött fiacs
kája már kinőtte a pelenkát, így az atlétika iránt
érzett szerelme újból visszahívta a sportpályára.
Vavra, a bizottság tagja zavarában köhécselt, és ajka sehogyan sem akart szóra nyílni.
Végül is megmondta Ravelnek:
— Klára már holnap visszatér. Tudom,
hogy amit tettél, nagy áldozat volt részedről.
Most legalább megint elég időd lesz az után
pótlás számára. Az utóbbi időben úgyis sántikálnak az eredményeik. Mondhatom, szép
eredményeket értél el a leányokkal és bizonyára
Klárától sem vonod meg segítségedet, ha erre
szüksége lenne.
Mindössze annyit tudott mondani:
— Rendben van! Zúgott a feje, hirtelen
gyengeség vett erőt rajta, és abban a pillanatban
úgy érezte, hogy minden mindegy. Szinte ká
bulton járt estig a sportpályán.

— A megszokás rosszabb, mint a szerelem
— hát még a szerelem és megszokás együttvéve!
— mondogatta magában.
Amikor a villamosnál elbúcsúzott Stépánkától, röviden megkérdezte tőle:
— Tudsz már róla?
— Igen, de én veled maradok! — S hatá
rozott tekintettel nézett Pavelre. — Legfeljebb,
ha te magad...
— Hogy mondhatsz ilyen esztelenséget, hogy
én... — válaszolt hevesen s felugrott a villa
mosra, melynek ajtaja önműködően bezárult
mögötte. Már visszafutott volna, beszélni akart
Stépánkával, de a villamos elindult és már
csak egy futó pillantást vethetett Štčpánka tá
volodó alakjára.
Ezen az éjszakán nagyon rosszul aludt.
Hosszú idő óta először érkezett későn a sport
telepre. Klára Bezuchcvá valamivel gömbö
lyűbben, mint másfél évvel ezelőtt, de ugyanolyan
határozottan és energikusan állott a leánycso
port közepén.
— Pavel, én a leányokkal már megbeszéltem
a további edzésüket... — Lányok, készülődjetek
a röplabdához — fordult feléjük — hozzátok
elő a gerelyt meg a magasugró léceket.
A férfi megdöbbenve állt. Tekiritete Stépánkát kereste, de az nem csatlakozott a többiek
hez.
— Hát te veled mi lesz Stépa ? — szólt hoz
zá Klára.
— Tetszik tudni, én azt szeretném... én
úgy gondolom, hogy...
— Jól tudod Klára, hogy már hosszú idő
óta én vezetem Stépánka tréningjeit... — vá
gott szavába Pavel.
— Természetesen ezután is megtanácskozom
veled, ez csak Stépánka javára válik — mondta

Klára, és úgy tett, mintha nem vett volna észre
semmit. — Másrészt úgy vélem, az lesz a leg
jobb, ha a többiekkel együtt visszatér az én
felügyeletem alá. Nem? Mit szóltok hozzá?
Mind a kelten konokul hallgattak. Stépánka
arca elkomorodott, és mielőtt még Pavol ma
gához tért volna meglepetéséből, sarkon fordult
és szó nélkül elment.
— Miért tetted ezt Klára ? Mondd miért ? —
kerdezte hirtelen.
— Miért? — Gondolkodott egy ideig, azután
így felelt: Készakarva! Már nem tudtam to
vább nézni határozatlanságodat és egyhelyben
való topogásodat.
— De hiszen te is tudod, mi a helyzet nálunk
otthon, — mondta majdnem szégyenkezve.
— Persze, hogy jól tudom! De amikor már
annyi mindenfélét észleltem, miegymást hallot
tam is és sokról magam is meggyőződtem, ide
gesíteni kezdett tehetetlenséged. Tulajdonképpen
mit képzeltél, hogyan lesz ez tovább? Másokat
te tanítasz arra — mégpedig sikerrel —, hogyan
kell leküzdeni az akadályokat, magad pedig
nem tudod legyőzni örökös határozatlanságodat
meg kétkedéseidet.
Szinte tudat alatt hallgatta Klára szavait,
szeme lépésről lépésre követte Stépánka távolodó
alakját. Még húsz méter, még tíz, és kimegy
a stadion kapuján, lehet, hogy soha többé nem
látja.

— Nézz vissza, csak egy pillanatra tekints
vissza — volt gondolatának minden kívánsága.
Stépánka azonban egyenesen, kissé lehorgasztott fővel tovább ment. Nem nézett vissza.
— Annyi embernek tudsz tanácsot adni, ma
gad pedig cél nélkül botorkálsz — kezdte Klára
újból a támadást.
— Mit tegyek ?
— Határozd el magad. Atléta vagy, hát
harcold ki életed pályáját. Ne tévelyegj a man
tineli egyik feléről a másikra... De most már
bocsáss meg, sietnem kell a lányok után.
A futópályán már vártak Pavelre, ä azon
ban megfordult s anélkül, hogy bárkitől is el
búcsúzott volna, elhagyta a stadiont. A kapu
ban az őr csodálkozva nézett rá:
— Hová ilyen korán, Pavlik ? — kérdezte.
— Valamit alaposan meg kell fontolnom —
vetette rá Pavel.
— Persze, persze — bólongatott Patoéka.
— Megint valamilyen taktikai tervről van szó,
ugye? Bizonyára valamilynen döntő verseny
foglalkoztat, ugye?
— Hm. Valóban, ez döntő mérkőzés lesz —
mosolyodon el Pavel s sietve elindult a távo
lodó alak után.

Fordította O. G.
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<35éli képi
Duna-part, sápadt fényben égő,
hiú asszonyként vízbe néző,
meztelen fákkal, hűs kövekkel,
vijjogó sirály-gyötrelemmel.

Komisz a szél, hullámokat ver,
borzong a víz, borzong az ember,
egyedül, zordan jár a parton;
nem keresik, — ha elcsatangol.

JAROSLAV SEIFERT

a SteteLemzőL
Hallom, amit más meg nem hall még:
ha pőre láb a bársonyra lép,
a sóhajt, mely pecsét alatt van,
húr pendülést, bár mozdulatlan.

Menekülök az emberektől.
Szemlélem, mit más nem fedez föl.
A mosollyá lett üdvöt látom,
ott rejtőzik a szempillákon.

>

A hajfürtök még hópihések,
s már nyíló rózsaszálat nézek.

Újév! Új álmok, vágyak, akarások
Nagy fogadalmak, melyek kellenek
A munka ritmusába, új vonások
Segítsetek, meg oh szellemek!

Régi világok meghalt nagyjai
Szeretnék járni utatok nyomán
Szeretnék újat, nagyot alkotni
Nyomorult sárgolyónk porán.

Majd a Föld porából kiszabadulva
Vágtatni fénylő csillagok felé
Gagarin — Tyitov példáján buzdulva
Törni a kéklő végtelen felé.
Újév! Új álmok, vágyak, akarások.
Nagy fogadalmak nem is kellenek
Születnek óriás alkotások
Ha összefognak a munkáskezek.

Ajakam még remeg más ajkon,
s a szerelmet távozni hallom.
Jöhetsz csalódás! Baljós árnyad
vágyaimnak ellen nem állhat,

hogy lába előtt térdre hulljak,
a legszebb vágyak rámborultak.

Zala József fordítása

vagy
Elrepültél pihegő galambom,
Párizs fényében sütteted szíved,
Rodin lángesze sugárzik feléd,
s ízleled a gyönyörű nyelv lágy ízeit.

Én otthonom szelíd csendjében
arany hajadról álmodom,
mosolyod virága nyílik felém
a hajnal páráján átsütő fényben.
„Anyám!" — hallom a hangod,
muzsikál mint a tilinkó,
lejt és táncol ezüst fonala,
— ó. fáradó szívem fonjad, szőjed be
szép emlék,
telítsd meg mellem könnyítő sóhajjal,
ábránddal, szép valósággal,
hisz hazug a magány,
elszáll a röpke idő,
csengő kacajjal az ajtón benyitsz,
rámborulsz folyondár-öleléssel,
ifjúságod tavaszi zöldje beborít,
és őszülő hajamra könnyet hullatsz,
ezüst, cseppet, gyöngyházfényűt,
aztán felnevetsz, mint a madár,
s én feléd nyújtom a legszebb,
legdrágább haza
jóízű kenyerét.
BALÁZS ANNA

a4 békéhez
GYURCSÓ ISTVÁN
Véllek, vidám parasztsuhancot,
igaztevő szelíd mesén
kotolni és kiáltni harcot,
ha pusztulást rikolt a Rém.

találkoztam a téllel

TÓTH JENŐ

íJ6ó
Szikrázó, fénylő, vattapuha hó
— fehér ágak alatt megállni jó, —
olyan, mint nyugtató simogatás,
vagy lázas homlokon borogatás.
Betakar göböt, sebet, kopár ágat,
áhított megszépítő drága látszat,
legtündöklőbb, legigazabb varázslat,
mint költészet, úgy formálja a tájat.
Fiatal tölgy merev csipkedíszében
tündöklőn, porcelános kecsesen
szelíd bánattal megrebben a szélben
s a rideg fényben bűvöli szemem.
Előtte állok, magamhoz ölelném,
de nyakamba hull jeges zúzmara
és hirtelen lehűlve tör ki számon
a józanság bosszankodó szava.

HAJNAL GÁBOR

Picasso foghatott galambot
cégérül szellemednek, én
kölyöknek nézlek, kit a dal fog,
de szíve ott dobol helyén.

Köze! vagy hozzám, lásd, tegezlek,
Béke, te: suhanc-életemnek
vershozta ritka mása;
ismeretlen is összekötne
minket a tett s a tiszta eszme
cinkos szemvillanása.

GOÓR IMRE

Ezüst csillagok hulltak a földre,
összeütődve, csilingelve.
Az út mellett, a fák hegyén
fények cikáznak, csupa fény,
hideg villanású a határ.
A Garam hátán apró tutajok
jégdeszkáját törik a habok.
Szétesik, újra összeáll:
opál tükrében lent a táj,
fehér virágos, mint a tavasz.

Zuzanka csillogó szemmel, lelkendezve érkezett az iskolába.
— Nézzétek, mit kaptam — kiáltotta a gyerekeknek már az ajtóból.
Osztálytársai nem lepődtek meg. Zuzanka mindig valami újdonsággal
jelent meg az iskolában. Hol csodálatos játékot hozott magával, hol di
vatos ruhában jött, hol meg új szilán alsószoknyájával kérkedett. Nem
régiben csillogó órát is kapott ajándékba.
— Ide nézzetek! — mondta Zuzanka és kigombolta kardigánját.
— Szív...! Milyen szép! — ámuldoztak a gyerekek.
— Aranyból van —dicsekedett Zuzanka.
Az iskolából hazafelé barátnőjével, Hančikával ment együtt. Egy
utcában lakott a két kislány.
— Zuzanka, mutasd meg nekem még egyszer az aranyszívet — kérte
kis barátnőjét Hančika.
Zuzanka készségesen mutatta volna, ám Hanička ebben a pillanatban
észrevette, hogy a villamosmegállónál egy vak öregember áll, és várja,
hogy valaki átvezesse. Odaszaladt a vak emberhez, és így szólt hozzá:
— Jöjjön, bácsika, majd én átvezetem.

A feledékeny Kolja
Só kellett az anyukának.
No meg két csomó retek.
Erről szól az én mesém most.
Pajtások, figyeljetek!

Anyu így szól kisfiához:
„Kolja, édes gyerekem,
Szaladj gyorsan el a boltba.
Hozzál sót, retket nekem.
Nesze, adok egy petákot
Ebből vásárold a sót.

Itt a másik peták, ebből
Hozzál retket, két csomót.“

Nagy sokára megjön Kolja,
„Hol a só, hol a retek?“
Kérdi anyu, de a legény
Keservesen pityereg:
„Olyan egyforma a két pénz.
Anyu, hidd ezt nekem el!
Útközben elfelejtettem,
Melyik peták mire kell!"
Nyikoláj Makov

Megfogta a vak öregember könyökét, és szép lassan átkísérte a túloldalra.
— Köszönöm, kislány, jó szived van — hálálkodott a vak ember.
A két barátnő foly tatta útját. Az utca sarkán zöldségüzlet volt. Pap
rika és paradicsom illata terjengett a levegőben. Éppen egy hajlott hátú
öregasszony lépett ki az üzletből, mindkét kezében egy-egy nehéz kosár
burgonyát vitt.
— Gyere, segítsünk neki — hívta barátnőjét Hanička.
— Jaj, hová gondolsz, még bepiszkítanám a szép új szoknyámat —
szabadkozott Zuzanka.
Hanička azonban odament az öregasszonyhoz, és így szólt hozzá:
— Néni kérem, hadd segítsek vinni a kosarakat.
— Kicsi vagy te még, nem bírod el.
— Elbírom én. Anyukámnak is szoktam segíteni a bevásárlásnál —
erősködött Hanička.
Az öregasszony odaadta neki az egyik kosarat, és hálásan tipegett
a kislány után, aki elvitte a kosarat egészen addig a nagy piros házig,
amelyikben az öreg néni lakott.
— Köszönöm, kislányom, nagyon jó szíved van — hálálkodott az
öregasszony.
Zuzanka nem hallotta ezeket a szavakat. Nevetve hívta Haničkát,
jöjjön, nézze, egy kisfiú elszaladt az anyukájától, és az nem tudja utol
érni.
A kisfiú közben már fölért a hídra. Hanička rögtön utána szaladt,
és még idejében elkapta a kezét, mert egy nagy teherautó épp akkor ért
oda.
— Hisz könnyen az autó alá kerülhetett volna a kisfiú. És te ezen ne
vetsz? — csodálkozott a barátnőjén Hanička.
Az anya lélekszakadva futott hozzájuk, egyik kezével a kis szöke
vényt szorította magához, a másikkal hálásan simogatta Haničkát.
— Jó kislány vagy. Arany szíved van — mondta neki.
— Nekem van aranyszívem, tessék nézni! — kiáltotta mérgesen
Zuzanka.
... 5 ezzel vége is a mesémnek, gyerekek. Zuzanka szívét senki nem
vette észre, pedig ott sziporkázott a mellén Hančikáét azonban — bár
ö nem hordta kívül a ruháján — mégis meglátta mindenki, még a vak
ember is!

Tanka Katalin fordítása

de szemmel láthatóan kiesett a megkezdett dikcióból. A másik
pedig elégedetten visszakönyökölt az íróasztalra.
— Szóval, Niculescu elvtársnő... a főmérnök elvtárs is szere
tett volna találkozni magával, de ezekben a napokban egyelőre
nagyon foglalt. Engem kért meg, hogy letárgyaljuk a dolgokat...
Ügy gondolnók, először is alaposan meg kellene ismernie az
üzemet, a termelési folyamatot. Ebbe bizonyára egy-két hét
beletelik. Azután majd arról is beszélhetnénk, hol, milyen be
osztásban dolgozzék...
Vera arcvonásai olyan kifejezést öltöttek, mintha vadalmába
harapott volna.
Ez egy salabakter! Egyike az öreg salabaktereknek, akikről
Miclea beszélt!Még most,az első percekben tudtukra kell adni,
hogy vele szemben nem válik be a szokásos taktika... Másként
vele is elbánnak, mint Micleával!
— A gyakornoki évem alatt állandóan ismerkedtem a termelés
sel, egyebet se csináltam, mind ismerkedtem. Elegem volt
ebből! — Érezte, hogy az izgalomtól természetellenesen magas
hangon beszél,s egy pillanatra megállt, hogy lélegzetet vegyen.
— Nem akarom itt is ezt folytatni. Nem azért küldtek ide!
A diplomám és a végzettségem alapján jogom van arra, hogy
önálló munkakört kapjak!
Kissé megkönnyebbült,hogy sikerült kimondani,amit akart,
s a „sarkára állt“.
Albu összeroskadva ült a székén, olyan arckifejezéssel, mint
aki szívesebben elviselte volna, ha valamelyik fontos gépi be
rendezés leállásának riasztó hírével törnek rá. Nem tudta, mit
mondjon, egyetlen épkézláb mondat se jutott eszébe.
Kocsis már újra egyenesen állt az íróasztal mellett, mozdulat
lanul, mintha odanőtt volna. Karjait összefonta a mellén,a ciga
rettafüst lassan, lomhán szivárgott elő kissé tág orrlikaiból.
Végigmérte a lányt, — egymásra rakott nylonharisnyás lábaitól
divatos, hosszúbolyhos sapkájáig. Előbb tárgyilagosan megálla
pította magában, hogy jó alakja van, divatosan, „áramvonala
sán“ öltözködik, s az arca más körülmények között bizonyára

kedves és vonzó, de most a dac, a kihívó harciasság megmerevíti
vonásait.
Aztán valami türelmetlen düh öntötte el, alig tudta türtőzteni
magát, hogy bele ne szóljon, s meg ne mondja a véleményét az
„önálló munkakörről“...
Vera csak a csendből érzi meg, milyen jeges hangulat támadt
szavai nyomán, csak most veszi észre a férfi feléje sütő ellenséges
tekintetét.
Ki ez az ember? Mészáros? Ügy áll ott azokkal a széles
vállaival, összefont karokkal. Súlyemelők, kalapácsvetők között
látott ilyeneket az edzéseken. Talán ez is az volt... mielőtt
beállt volna utánpótlásnak a salabakterek közé. Talán nem is
az öreggel kell majd a legkeservesebben megküzdenie, hanem
ezzel.
Albu végre megemberelte magát. Valamiként véget kellene
vetnie ennek a kínos helyzetnek. A többit majd lesz idő meg
beszélni később...
— Gondolom, azzal egyetért Niculescu elvtársnő, néhány
nap mégiscsak szükséges ahhoz, hogy megismerje az üzemet.
Addig fogalmat sem alkothat magának, hol akar dolgozni!
Vera rábólint, aztán újra harciasán előreszegezi az állát.
— Kérem, ha föltétlenül szükségesnek tartják, legyen így.
De néhány nap és nem több, ehhez ragaszkodom...
Kocsis olyan arccal fordult az ablak felé, mint aki attól tart,
hogy nem tud uralkodni magán.
Albu megadóan ingatta a fejét:
— Jó kérem, legyen néhány nap...
Vera szíve most már a torkában ver, amint az ablak felé
pillant, melyet a széles vállak szinte eltakarnak, de azért kinyögi
valahogy:
- — Lesz szíves akkor megmondani, pontosan milyen napon
tárgyaljuk meg a beosztásomat... ■
— Ma kedd... Hát mondjuk, csütörtökön... Munkaidő
után, négy órakor. — Ezt már olyan hangon teszi hozzá, mint
aki teljesen megadta magát.
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Rossz szokások a csecsemő- és gyermekkorban
UJJSZOPÁS

GYERMEKEKRŐL

Ez egyike a leggyakoribb szokásoknak.
Csecsemőkorban még nem is vehetjük rossz
szokásnak, csak akkor figyelünk fel rá, ha
a későbbi gyermekkorban is megmarad.
A legtöbb gyermek a hüvelykujját szopja, de
bármelyik ujj szopása, sőt egyszerre több ujj
szopása is előfordul. A fogzó csecsemő fokozott
nyálelválasztása és a kibújó fog ingerlő hatása
a fogínyre érthetővé teszi azt. hegy az apróság
szívesen rágja ujjacskáját, hiszen azt bármikor
megtalálja és szájába viheti. Ha azonban túl
ságosan gyakran és hosszú ideig szopja a gyer
mek az ujját, a fogak rendellenesen törnek
elő, és ez már orvosi beavatkozást (fogszabá
lyozást) igényel. Ha egy nagyobb, két-három
éves gyermek sokat szopja az ujját, annak már
valami más oka van. Az elhanyagolt, félő,
lelkiekben sivár környezetben élő gyermeknél
találjuk meg gyakori szokásként az ujjszopást.
Sokszor előfordul, hegy a szopott ujj bőre
kifekélyesedik, gyulladásba jön. Sok gyermek
csak este, elalváskor szopja az ujját, ez a szokás
megmaradhat 4—5 éves korig is. Erőszakosan
leszoktatni a gyermeket, nincs értelme. Ha dz
ujjszopást a fentebb leírt okok váltják ki, azok
megváltoztatásával a gyermeket vidám, egész
séges könnyezetbe hozva, az fokozatosan el
fog maradni.

csecsemő- és gyermekkorban sok olyan
szokással találkozunk, amelyeket esetleg
nem veszünk komolyan, de a gyermek
fejlődése szempontjából mégis jelentősek.
A legfőbbek ezek közül:

A

is vonatkozik ugyanaz, ami az ujjszopásra: ha
tartósan marad a gyermek szájában, a fogak
növekedési zavarát okozhatja. A dudliról való
leszoktatás általában nehézségekbe szokott
ütközni. Legtanácsosabb a régi dudli eldobása
a gyermek jelenlété:en, mert így a gyermek
tudomásul veszi, hogy dudli nincs, és ha sír is
utána egy-két napig, végül is le fog szokni
róla.

BEVIZELÉS

Az egészséges gyermek általában kétéves
korára szobatiszta. Igen gyakori panasz azon
ban, hogy éjszaka, egy-két alkalommal még
iskolás korú gyermekek is bevizelnek. Ezzel
a panasszal feltétlenül orvoshoz kell fordul
nunk, mert először tisztázni kell, hegy nincs-e
a bevizelésnek szervi oka a vese, hólyag,
gerincoszlop, idegrendszer részéről. Ha mindez
kizárható, akkor gondolhatunk nevelési zava
rokra, esetleg dacreakciókra stb. Mindeneset
re a gyermek étrendjét úgy kell beállítani,
hogy délután öt órakor fogyasszon utoljára
folyadékot, a vacsorája pedig olyan ételekből
álljon, amelyek nem kívánnak vizet (tejesétel,
főzelék, gyümölcs). Megpróbálhatjuk a gyer
meket az éjszaka egy bizonyos időpontjában,
amikor a vizelés várható, felkelteni és megvizeltetni. Ha ezt mindig ugyanabban az idő
pontban ismételjük, a gyermeknél kialakuló
DUDLI
reflex fel fogja kelteni kellő időben, és saját
IGEN gyakori szokása az anyukáknak, hegy ' maga fog felébredni, ha vizelési ingere van.
Ha a bevizelés nappai is megtörténik, annak
csecsemőik szájába a legkülönbözőbb formájú
rendszerint valamilyen szervi oka van. és
és nagyságú dudlikat dugják. Acsecsemő szíve
feltétlenül orvosi kezelést igényel.
sen végez szopómozdulatokat a dudlival,
Egyes gyerekeknél a székletürítés zavarát
esetleg könnyebben elalszik vele. Vigyázni kell
találjuk, ez azonban mindig komolyabb ideg
azonban arra, hegy a dudli tisztántartásával,
rendszeri betegségek figyelmeztetője, orvosi
gyakori- kifőzésével elejét vegyük fertőzések
kezeiést igényel, itt nem foglalkozunk vele.
behatolásának a gyermek szájába. A dudlira
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III.
Vera ismerkedik a gyárral. Ügy érzi, eddigi életének ezek
a legfurcsább, legnyugtalanabb napjai.
Eddig senkivel és semmiért nem kellett viaskodnia, s most
új fölötteseivel már az első perctől hadilábon áll. Talán nem
kellett volna olyan támadó hangnemet megütnie, meg kellett
volna várnia a fejleményeket ? De hiszen Albu első mondatából
ki lehetett már venni, hiogy Micicának igaza volt!
Csakhogy neki nem természete a viaskodás. Nem szokta
meg, hogy környezetével jogaiért küzdjön; az emberekkel meg
vívandó kis párharcokban, csetepatékban nem lel semmi élveze
tet. Felizgatja, lappangó nyugtalansággal tölti el, valahányszor
az első lezajlott beszélgetés részletei eszébe jutnak. Azzal nyug
tatja magát, hogy végül is neki van igaza, és hogy semmi szín
alatt nem hátrál meg, nem hagyja, hogy bármiben is megtépáz
zák azt az önálló, új életet, amit elképzelt magának. Idegen
számára, ha puskaporos körülötte a levegő, de inkább ezt is
vállalja, mint hogy itt valakinek újra a köldökzsinórjára fűz
zék.. .
Másnap nekivágott a csarnokoknak. Tudta, sietnie kell; be
kellett vall ania: egy ilyen üzemet három nap alatt megismerni
nem lehet...
Üzemi ember ő, nem egyszerű látogató, arcok, gépek, falak,
berendezések ezernyi jeléből ki tudja már olvasni a gyár mással
össze nem téveszthető, egyéni vonásait.
Nyilvánvaló, műszakilag egy évtizeddel, talán annál is többel
jár ez az üzem az otthoni kis gyár előtt...
Megállt az egyik csiszológépnél. Ismeri ezt a típust, két
hónappal elutazása előtt érkezett hozzájuk is egy példány.
Hosszasan tanulmányozta annak idején, a legfrissebb műszaki
újdonságnak számított. S most működés közben mégis egész
sor eltérést fedez fel. Rövidesen rájön, hogy a módosításokat itt
hajolták végre rajta.
Folytatjuk
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A termelési osztály irodájában köpcös,' őszes férfi ült az író
asztal mellett. Előrecsúszott szemüveggel az orrán lepedő
nagyságú kimutatást böngészett, kövér mutatóujját lassan sétál
tatta a számoszlopokon. Tiszta, frissen vasalt munkaköpenyt
viselt, melynek színét azonban nehezen lehetett volna megálla
pítani. Valamikor talán kék lehetett...
Valamit magyarázott az íróasztalára könyökölő másik férfinak.
Vera csak széles vállait látja s fekete üstökét, melyet elgondol
kozva markolász hatalmas kezével.
/
A köpcös bácsi, amint megpillantotta a lányt,. homlokára
tolta szemüvegét.
— Ugye, Niculescu elvtársnő? Nagyon örülök. Albu vagyok,
a termelési osztály főnöke... Ez meg itt Kocsis, a kettős részleg
főmestere... Kérem foglaljon helyet.
Vera leült egy székre, gyorsan végighordozta tekintetét az
iroda tiszta, de csupasz falain, s közben arra gondolt: most, most
aztán meg fogja tudni, igaza volt-e Micicának...
Albu gyors mozdulattal végigsimitott őszülő-kopaszodó fején,
aztán mérsékelten gömbölyödő pocakján összefonta vaskos
ujjait. Torkát köszörülte, s kissé mesterkélt hangon kezdte rá,
mintha valami érzelmes pohárköszöntőt mondana egy családi
ünnepélyen:
— Meg kell mondanom, kedves Niculescu mérnök elvtárs
nő, a mi munkaközösségünknek külön öröm és külön felelősség,
amikor új fiatal szakember lépi át az üzem kapuját. Mi teljesen''
tisztában vagyunk azzal, hogy az építésnek ebben a szakaszá
ban.. .
A másik férfi, aki a bemutatkozás után visszakönyökölt a ki
mutatása fölé, most kiegyenesedett. Nem egyszerre, hanem csak
lassan, részletekben, mintha ő maga is túlzásnak tartaná hatal
mas termetét, széles mellkasát, s nem akarná felhívni magára
a figyelmet. Úgy harmincöt év körüli lehetett, nyugodt, értelmes
tekintete közömbösen siklott végig Verán, aztán alig leplezett
bosszúsággal összevonta a szemöldökét:
— Albu bácsi, adj egy gyufát.
Az előkotorta a gyufát köpenye zsebéből, majd folytatta,
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Egyre nagyobb varázsa van számunkra a
hófödte hegyeknek, a téli táj szépségeinek és
sportjainak, — a téli üdülésnek. Sokan azzal
az ürüggyel utasítják vissza a jó munkáért
felkínált üdülést, hogy nincs megfelelő öltözé
kük, felszerelésük. Ami a sportkellékeket
illeti, az már minden üdülőben készen várja
a téli sport kedvelőit, a megfelelő öltözék sem
megoldhatatlan probléma. Annál kevésbé, mert
ha célszerűen, szép színösszhangban állítjuk
össze téli ruhatárunkat, azt éveken keresztül,
kis divatújdonságokkal felfrissítve, nagyon jól
kihasználhatjuk.
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40—■42-es nagyság. Szélessége fent
102 cm, hossza 64 c/n.
Hozzávalók: 35 dkg aranysárga
pamut, 35 dkg fehér és 25 dkg zöld.
J-ös és 6-os tűvel kötjük.
Az előrész-, ujjakés
nyak
szegély mintája egy sima, egy
fordított. Három színnel kötjük.
Első sor: fehér pamutból két
szem sírra, két szemet leemelünk,
a fonalaca szemen áthúzzuk.

I. Maradék fonálból készült, karcsú lányok
nak való, szép nyakmegoldású pulóver.

Második sor: fehér pamutból
két fordított, két szem keresztezve
(a leemelt szem) vagyis egy szemet
leemelünk, a másodikat elől for
dítottan kötjük és a leemelt sze
met is fordítottan kötjük*

2. Nadrág nélkül is lehetünk sportosan és
melegen öltözve az ilyen ügyesen megoldott
szoknya-blúz — kabátka változatban.
3. Az ifjú síelők sötétkék-piros, fehér mintájú
pulóverben és sapkában indulnak a túrára.

Harmadik sor: a zöld színű pa
mutból, ugyanúgy mint az első
sor, csak a mintát megfordítva
kötjük.

4. Viharkabátunkat úgy vásároljuk, hogy színe
a gyűrhetetlen anyagból készült nadrág
színével összhangban legyen. Sapkánk,
kesztyűnk és pulóverünk színét két komo
lyabb befektetést igénylő darab színe szerint
választjuk.

Negyedik sor: ugyanúgy mint
a második sor.
Ötödik sor: Úgy kötjük, mint
a második sort.

1—6
sorig
a mintát.

mindig ismételjük

5. Nadrághoz, sportos öltözékhez egyaránt
csinos és divatos a bőrrel vagy horgolással
szegett cibe/in-kabdt.

Hátrész: 5-ös tűvel kötjük, sárga
pamuttal kezdjük, 82 szemet kö
tünk váltakozva, egy simát egy
fordítottat 4 cm hosszúságban.
Azután 6-os tűvel a három színnel
továbbkötjük a mintát. 39 cm-nél
mindkét oldalon elkezdjük a raglánrész kötését: 3 szem,
25 \ 1
szem. 10 cm-nél kettéosztjuk és
mindkét réczt külön kötjük tovább.
A fennmaradó 13 szemet simán
eldolgozzuk.

Előrész: ugyanúgy kötjük mint
a hátrészt, csak nem osztjuk két
részre, hanem a fennmaradó 26
szemet fogyasztjuk el.

Ujjak: 5-ös tűvel kezdjük sárga
pamutból. 38 cm hosszúságig egy
szem sima egy szem fordítottal
kötünk. A mintát 6-os tűvel kötjük
tovább, 3 cm-től kezdve mindkét
oldalon 12x1 szemet felveszünk.
44cm-nél kezdjük mindkét oldalon
a ranglánvonal kötését: 3 szem,
25x1
szemei
eldolgozunk.
A
visszamaradó
6
szemet
simán
lekötjük.
összeállítás: az egyes részeket
könnyedén gőzöljük, az ujjakat
behelyezzük. A nyakkivágásnál kb.
60 szemet szedünk fel, 5-ös tűvel
egy sima egy fordítottal kötünk
4 cm-t. Ezután eldolgozzuk. A hát
kivágást szalaggal dolgozzuk be.
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Kedves Amália!
Elhatároztam, hogy írok Neked. A napokban
20 éves menyeddel, Marikával találkoztam.
Tudom, fiatalon, 18 éves korában vette felesé
gül a fiad, s most a kis menyecskén észrevet
tem a fiatal nők legszebb ékességét, az anya
ságot. Nem titkolom, kissé kajánul, az elsp
szavam az volt: No végre, Amálka nagymama
lesz, repül az idő. Ugye örül az anyós? — kedélyeskedtem tovább, hiszen tudom, a fiatal pár
nálatok lakik. S ekkor valami szomorú dolog
történt. Marikának a könnyei kezdtek potyog
ni.
— Mióta a mama megtudta, hogy kicsit

várok, nincs egy nyugodt pillanatom. Mindig
azt kiabálja: csak a hanyagoknak van mind
járt gyerekük, elszórakoztatok a pénzt, nem
hogy inkább az orvosnak adtátok volna, hogy
segítsen. — És zokogásban tört ki. S amit
beszédéből kihámoztam az, kedves Amália
nagymama, nem valami fényes bizonyítvány
rád nézve. Fiad és menyed első gyermeküket
várják, fiatal szerelmük megtestesülését, mely
a Te életedet is bearanyozhatja.
Vigyázz az uszítással, mert egy ártatlan,
tehetetlen ember ellen kezdted el a harcot,
de aki egyben mindnyájunk előtt a legnagyobb
úr.S ez a jövendő kisember, a Te fiad gyerme
ke, az unokád lesz. Most még Te uralkodsz a

fiad felett, hiszen erre rákényszerül a lakás
miatt. De mi lesz, ha Marika, mint gyermekét
védő anya beváltja azt, amibe Te kergeted,
vagyiš otthagy titeket. Én azt hiszem, habár
a fiad most nem szól bele, hogy akkor ö is
utána megy. Ezután már késő lesz kép
mutató könnyekkel az unoka után áhítozni.
A húsz éves kismama szeméből hulló köny-i
nyék, mellyel magzatát védi, Téged vádolnak.
Embereid meg végre magad, fiad és menyed
számára tedd boldoggá az első gyermek várásót.
Üdvözöl

A KISTÁRKÁNYI szövetkezet fiataljairól ír Siska
Magdolna. Az EFSZ-ben 80 fiatal dolgozik. Egyrészük a traktoros-, másik a gyümölcs- és zöld
ségtermelő brigádban. Mindkét csoport lelkesen
végzi munkáját a kitűzött tervek túlteljesítése,
a nagyobb eredmények elérése érdekében. De
nemcsak a munkából veszik ki a részüket, hanem
nagyban hozzájárulnak a falu kulturális életének
fellendítéséhez. 16 tagú tánc- és színjátszó cso
portjuk már hagyományosan működik. A tánc
csoport tagjai kétszer szerepeltek sikeresen a
Gombaszögi Dal- és Táncünnepélyen. A járási
CSEMADOK napokról elmaradhatatlanok. Az ősz
folyamán Lackó József rendezésében színdarabot
adtok elő, amellyel a helybelieken kívül a környező
falvak lakosait is szórakoztatták.
Szövetkezetben dolgozó fiatalok, kövessétek a
kistárkányiak példáját!
KAMENNÝ MOST község már okt. l-én túl
teljesítette egész évi tojásbeadási kötelezettségét.
Év végéig még 5000 tojást juttattak a közellátás
nak.
A szép eredmény a HNB titkára, Jancsa elvtárs
jó szervezésén kívül a nőbizottság agitációjának
és az üzletvezetők, Juhász és Pásztor elvtársak,
Zsoltné és Tarábek elvtársnők közös munkájának
köszönhető. — írja Száraz Mária.
AZ IPOLYPÁSZTÓI EFSZ az ősz folyamán jól
megszervezte a betakarítási munkálatokat. Hasz
nos tapasztalatot szereztek ezzel a jövőre nézve
is. A kukorica és répatáblákat parcellánként
osztották szét az asszonyok között. A betakarítást
azonban közösen oldották meg. Az asszonyok
parcellánként közösen törték a kukoricát. Betar
tották a fegyelmet, így a behordást simán, zök
kenőmentesen oldhatták meg.
Az ipolypásztói asszonyok tevékenyen működ
nek a helyi Vöröskereszt szervezetben is.
A XII. pártkongresszus tiszteletére 24 új véradót
szereztek. — írja Zalabai Ferencné.
A GEMERSKÁ HORKA-i EFSZ-ben dolgozó nők
tudják, hogy a tejhozam csak úgy lehet a téli
hónapokban is zökkenőmentes, ha a takarmányalapot biztosítják. Nem ijedtek meg a mostoha
időjárástól és az ősz folyamán szorgalmasan készí
tették a silót a szarvasmarhák számára.

Barna Mártonná, Hunyák Jánosné, Blahota
Jánosné, Ronyec Györgyné, id. Czakó Sándorné és
a többiek, úgy igyekeztek, hogy már nov. 20-ig
1260 köbméter silókészlettel rendelkezett a szö
vetkezet.
A tehénistállóban mint egy nagy család, úgy
dolgozik a kilenc fejőnő. Bakó Jánosné és Vajda
Béláné már 10 éve működik a szövetkezetben.
A többiekkel, Szabarinéval, Gürtli Annával, Berecznével a két Barnánéval, Ötvösnével és Csupori
Matilddal együtt már nov. 7-én teljesítették egész
évi tejfelvásárlási tervüket. A XII. pártkongresszus
tiszteletére 10 000 I. tej beadását vállalták.
Tehenenként 6,2 l-es fejési átlagukat az új évben is
szeretnék megtartani, sőt ha tudják, növelni. —
írja Prihradsky Lojosné.

A GYŇOVI EFSZ-nek példás tagja Palencsár
Ferenc. Ha valahol hiba van a szövetkezetben, őt
küldik oda és ő kommunista és parasztbecsülettel
rendet teremt.
Tavaly az anyakocák haszonhozamával volt
baj, nagy méretű volt a malacelhullás. Feri bácsi
vállalta, hogy javító helyzeten. Feleségét és lányát,
Ilonkát is beszervezte. Volt mit tenniük a 70 anya
koca körül.
Kongresszusi vállalásukat végül is sikerült
túlteljesíteniük. 14 malacnál többet választanak el
kocánként.

Az alma nem esett messze a fájától. Ilonka is
szorgalmasan kiveszi a részét a munkából. Ha
majd szülei megöregszenek, a helyükbe akar
lépni. — írja Iván Sándor.
A MOLDAVA/ nőbizottság munkájáról ír elnök
nőjük, Stark Mária. A nőbizottság tagjai az 1962-es
év folyamán 48 házasságkötés megrendezésében
működtek közre. Havonként névadó ünnepélyt
rendeznek, ahol 15—20 kismama jelenik meg
csecsemőjével. Fáradságot nem kímélve teszik
felejthetetlenné ezeket a nevezetes eseményeket.
Szorosan együttműködnek a polgári ügyeket intéző
bizottsággal.
Járási viszonylatban legszebb házasságkötő
termükben számtalan arany- és ezüstlakodalom és
más ünnepély megrendezésében vettek tevékenyen
részt.
KÖRTVÉLYESEN aranylakodalmat ünnepeltek.
A szövetkezet irdoddját ünnepélyesen feldíszítet
ték és Fagula Ilona anyakönyvvezető ott fogadta
kedves szavakkal a megjelenő Páll Istvánt és
feleségét, 50. házasságkötésük évfordulója alkal
mából. Utána a HNB elnöke, Pogány Árpád, majd
Belze Piroska és Zsebík Albin úttörők köszöntöt
ték az idős házaspárt.
A szövetkezet elnöke, Zsebík Sándor elismerő
szavakkal emlékezett meg Páll Istvánról, aki 78
éves kora ellenére még ma is a szövetkezet egyik
legjobb dolgozója. 25 borjút gondoz és még hallani
sem akar arról, hogy felhagyjon a munkával.
Az idős házaspár meghatottan fogadta az ünnep
lést. írja Zsebík Sarolta

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY ELADÓ
— . . .Azt hittem, hogy azért adott pénzt nekem Macko kollega,
mert magántanulót vizsgáztattam.
— És mióta fogadnak el a tanítók externistáktól pénzt ? — kérdezi
élesen a bírónő.
— Nem úgy értettem — válaszol zavartan az egyik vádlott tanár —
csak tetszik tudni, én nem szoktam az érettségi banketteken részt
venni, hát úgy gondoltam, hogy...
Gabriel Macko is úgy gondolta valamikor 1957-ben, hogy nem
történhet semmi baja, ha ismerőse, Ivan Varga mérnök kérésére le
vizsgáztatja Sarolta Tholtovát és érettségi bizonyítványt állít ki neki.
Ennyi idő után igazán nehéz volna megállapítani, hogy az asszony
tudott-e valamit s csak egy kis jóakaratot, — vagy ahogy mondani
szokás — az egyik szem behunyását kivánta-e a tanári kartól, vagy
pedig teljes elnézésükre számított. A tény az, hogy Tholtová boríték
ban 2000 koronát adott át Mackónak a sikeres vizsga után.
— Nem maradt nekem a pénzből több, mint néhányszáz korona.
Apró figyelmességekkel viszonoztam a vizsgáztatók jóindulatát... —
mentegetődzik Macko, viszont arról a hat kiló húsról, amit még a pén
zen kívül kapott, ma is a legnagyobb megvetéssel beszél: — Mondtuk
is a feleségemmel, hogy valószínűleg kényszervágásból eredt — emlé
kezik vissza. Csakhogy amit Macko, a piešťanyi középfokú iskola taítója figyelmességnek nevez, annak a hivatalos megjelölése veszteetés.
Szinte elámul az ember azon az anyai vakságon is, melynek Viera
Krušpierová adta tanújelét. Hogy haszontalan fiacskája leérettségizzen,
tanulásra való serkentés helyett 7000 koronát fizetett le fia tanítójának,
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Mackónak, aki ebből 1000 koronát Vargának adott és megvásárolta
a többi vizsgáztató jóindulatát is.
Múltak az évek, a Macko-Varga kettős most már az érettségiztető bi
zottság megkerülésével „magánúton“ vizsgáztatott, még pedig úgy, hogy
a Mackónál maradt üres érettségi blankettákat töltötték ki és adták
el Oskar Berniknek, Marta Fucekovának, Helena Tkáčovának 1000 —
1500 koronákért.
Ki tudja, meddig folytatták volna — hogy Macko szavaival éljek—
ezt az „emberszeretetből fakadó segélynyújtást“, ha hatóságaink nem
lepleznek le egy valutacsempész és üzérkedő társaságot, amelynek
élén Ružovič hajóskapitány állt. Fiókjában Macko által kiállított 2 ha
mis érettségi bizonyítványt találtak. Három-négy karóráért, két sálért,
egy rádióért és néhány Tuzex koronáért mindjárt két darabot is „pro
dukált“ a két jómadár.
Ezer és ezer pedagógusunk foglalkozik ma olyan diákok tanításával,
akik munkájuk mellett akarják megszerezni a közép-és főiskolai mű
veltséget. Bizony nincs könnyű dolga egyiknek sem. Hiszen mind
a tanító, mind tanítványa szabad idejét áldozza fel a tanításra és tanulás
ra. A mi társadalmunknak az a célja, hogy minél többen képezzék ma
gukat. Viszont senki sem képzelheti ezt úgy el, hogy valakit pénzéért
lássanak el hamis okirattal, hogy abból esetleg előnyöket kovácsolhas
son magának. Macko, Varga, mint maguk is vallották, keményen
megdolgoztak, míg eljutottak a tanári, illetve a bratislavai Pedagógiai
Kutató Intézet dolgozójának munkakörébe. Éppen ezért hamisan hang
zik védekezésük — hogy másokon akartak segíteni ilyen módon —
emberszeretetből. Senki sem hiszi el nekik, kivált sok-sok becsületes
kollegájuk.
fEASJ
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Csehszlovákiai

magyar írók
müveiből

DISZNÓTOR
fordított vastagbél darabokba tölt
jük; ezeknek végeit hurkapálcikák
kal zárjuk el vagy zsineggel
kötözzük be. Lassú forrásban levő
abalében (amelyben előzőleg a
májat főztük) addig főzzük, amíg
a hurkák felszállnak a víz tetejére.
Ekkor hideg vízbe szedjük, deszká
ra rakjuk és hűlni hagyjuk. Hideg
helyen napokig eláll. Használatkor
tepsibe helyezzük, fagyos zsírt
teszünk rá és lassú tűznél sütőben
saját /evével öntözgetve, pirosra
sütjük. (Vizet nem szabad alátölteni, mert megreped.)
SZALÁMI KOLBÁSZ. A szalámi
kolbászhoz 13 marhahúst és %
jó zsíros sertéshúst használunk.
Az egész mennyiséget húsdarálón
kétszer ledaráljuk és egy éjjelen át
hűvös helyen állni hagyjuk, hogy
a leve lecsurogjon. Másnap ízlés
szerint sózzuk, teszünk bele törött
borsot, édes és erős pirospaprikát,
salétromot és kevés fokhagyama
levet, majd teknőben vagy más
hasonló edényben jól kidagasztjuk.
Hurkatöltő fejét a húsdarálóra
téve (előzetesen a daráló kését és
a lyukas karikát kivesszük), a belet
a hurkatöltőre húzzuk és jó szoro
san megtöltjük a hússal. Az esetleg
keletkező levegőbuborékokat gom
bostűvel felszúrjuk. Ha elkészült,
kb. 2 hétig hideg füstre tesszük.
PRÁGAI SONKA KÉSZÍTÉSE.
A szép fiatal sertés sonkáit besóz
zuk, mindegyiket jól bedörzsöljük
(még a csontjánál is) salétrommal
és teknőben 2 napig a sóban állni
hagyjuk. 2 nap után dézsába rak
juk át. A következő páclevet készít
jük: egy sertéshez kb. 10 liter
vizet forralunk fel 10 dkg sóval,
2 dkg korianderral, 2 dkg szemes
borssal és 4 db kockacukorral. Ha
kihűlt, a sonkára töltjük úgy, hogy

1962-ben

kiadott

VÍZSZINTES:
1. Lehocky Teréz müve. 10. Diszkusszió. 11. Szeplő

szlovákul. 11. Bádog. 16. Ezzel a háborúval fenyegetőz
nek a nyugati imperialisták. 18. A szerelmek szerelme“.
19. Latin búcsúztatás. 20. Énekhang. 21. Sír, szlovákul.
23. Művészet, franciául. 24. Egyes szám a latin nyelv
tanban (rövidítve). 25. Egy, olaszul. 26. Tiltószó.
27. YEA, sőt, angolul. 29. Rossz, szlovákul (férfi nem).
31. Ételízesítő. 32. Fábry Zoltán aktuális, irodalmi,
művészeti és politikai tanulmányainak gyűjte

ménye (lásd még a függ. 12. szám alatt). 33. Réz
peremei. 34. Hivatalos okmány. 35. ,,H“ betű majd
nem azonos magánhangzók között. 38. ,,Hullócsillag“
(hosszú ékezettel). 41. Iskola rövidítve. 43. Női bece
név. 45. Társadalmi-gazdasági alakulat. 46. Cövek.
47. Zene tele, 48. Létezik. 49. Névelővel: európai
nemzet. 50. AIN. 51. Sándor, László és Ferenc. 53.
Ör, angolul. 55. Kávé! 56. Aiszkhüiosz drámájának
egyik szereplője. 57. Olyan kezdete (a második kockába
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a sonkát teljesen ellepje. A pácban
levő húst naponta megforgatjuk
és az egyes sonkákat megcserél
getjük úgy, hogy mindennap másik
kerüljön felülre. A páclevet heten
ként felforraljuk és lehűtve ismét
a sonkára töltjük. Három hétig
áll így a pácban, majd hideg füstön
felfüstöljük.
CITROMOS SERTÉSSÜLT. A ser
téslapockát keskeny hosszú darab
ban (hogy jól lehessen szeletelni)
kevés reszelt hagymás zsíron puhá
ra pároljuk. Ha megpuhult, kiveszszük a zsírból és hűlni hagyjuk.
Ezalatt a levét megszórjuk kevés
liszttel, I—2 dl tejföllel felenged
jük és krémszerű mártássá befőz
zük. Sóval, pici borssal, reszelt
citrom héjával és levéve! ízesítjük.
A húst felszeleteljük, tálra tesszük,
és mártással leöntjük. Metélt tész
tával tálaljuk. A citromos sertés
sültet karaj-szeletekből is készít
hetjük.
SERTÉSSÜLT.
Készíthetjük a
sertés bármely részéből (pl. comb,
lapocka, karaj) egyben sütve, úgy
mint a borjúsülteket. A lényeg
itt is az, hogy a megmosott és
gyengén besózott húst először
forró zsírban mindkét oldalán
kissé megpirítjuk, s azután fedő
alatt addig pároljuk, amíg meg
puhul. Végül sütőben, nagy tűznél
pirosra sütjük. Azért kell nagy tűz
mellett pirosra sütni, hogy hirtelen
piruljon és ne száradjon ki. Ha
sertéscombot sütünk, a párolásnál
ízesíthetjük pár szem kömény
maggal, I fej kettévágott hagymá
val és I kis gerezd fokhagymával
is. Mindezt tálalás előtt kidobjuk
belőle. Ha már szép pirosra megsült
a hús, húsvágódeszkán felszeletel
jük. A zsírt kevés vízzel felforral
juk és tálalásnál a hús alá öntjük.

kettős betű!). 58. Karenyina... — (Tolsztoj egyik re
gényének női alakja). 59. Ilyen kanál is van. 60. Két
római ötvenes egy ötszázas között. 6L A lángész! 63.
Minden lakásban van. 64. Fejrész. 67. Lásd 46 sz.!
69. Bútordarab, (a második kockába kettős betű írandó).
70. Megunt. 71........ -cső. 72. Alumínium vegyjele.
74. A hóléc. 75. Z. E. 77. Barát, franciául. 79. Köszö
rüli. 80. A. K. 81. Az elbeszélés alatt látjuk. 82. Spanyol
futball-csapat. 88. A méhcsalád hímivarú tagja. 90.

SZEGEDI SERTÉSBORDA. Sze
mélyenként 3 dkg apróra vágott
vöröshagymát forró zsírban megfonnyasztunk, megszórjuk édes
piros paprikával és feleresztjük
I dl vízzel. Személyenként 5 dkg
megtisztított nyers kifliburgonyát
karikára vágva a párolt hagymához
keverünk. A bordaszeleteket ki
verjük, kevés forró zsírban hirtelen
kisütjük, mindegyiket megsózzuk
és a burgonyára helyezzük. Sütő
ben — lefedve — tovább pároljuk.
Amikor a hús puhulni kezd, leönt
jük bőven tejföllel és addig párol
juk, amíg a hús teljesen meg nem
puhul. Salátát adunk mellé.
TÖLTÖTT SERTÉS DAGADÓ.
Személyenként 15 dkg sertés dagadót vagy hasaalját veszünk. Lehető
leg keskenyebb csikókban kérjük
és a hentessel szúrassuk fel. A húst
hirtelen megmossuk és szárazra
töröljük. Gondoson
átnézzük,
nincs-e lyuk rajta. Ha lenne, minde
nütt erős cérnával összevarrjuk.
A húst kívül és belül jól megsózzuk
és az elkészített töltelékkel meg
töltjük. A töltelékhez személyen
ként k^zsemlétés LLtojástveszünk.
A zsemlét tejben vagy vízben
hirtelen megmártjuk, s ha már
puha, erősen kinyomkodjuk. Hoz
záadjuk a tojást és sóval, törött
borssal, apróra vágott petrezse
lyemzöldjével és zsírban megforrósított reszelt vöröshagymával íze
sütjük. Kézzel az egészet jól kidol
gozzuk, majd megtöltjük vele
a húst. A nyílást erős cérnával jól
összevarrjuk ésa tölteléket kezünk
kel egyenletesre eligazítjuk. Tep
sibe, forró zsírba tesszük és állandó
locsolás mellett lassú tűznél puhára
pároljuk, majd szép pirosra
Zöldfőzelékkel tálaljuk.

„Békét, békét a világnak...!“ Az ítélet, „Sze
retlek kedvesem...“; János Vitéz; színész, A farka
sok dala. Bolond Istók, Kiskőrös, Az apostol,
Almaim, Szendrey.

Könyvjutalmat nyertek: Körtvélyi Alice
Košice;
Lassú István — Senec; Lengyel Teréz - Nové Zámky.

Egri Viktor legújabban kiadott müve (novellák
ból és elbeszélésekből áll).

FÜGGŐLEGES:

2. Japán kikötőváros. 3. L. T. 4. TAM. 5. Vissza:
olasz folyó. 6. Japán város, Osaka-tól keletre. 7. A. P.
8. Kozmetikai sebészet is az. 9. Lengyel város, (régeb
bi neve). 10. (.sanda Sándor új müve, melyben
a magyar-szlovák kulturális kapcsolatok mar
xista szellemben való megvilágosításával foglal
kozik. 12. A vízsz. 32. folytatása. 13. A függ. 36.
sz. folytatása. 15. Gyurcsó István prózai kötete
(„útinaplója“). 17. Nélkül, németül. 18. A O N.

19. Hajóroncs, szlovákul. 22. Szovjet filmrendező.
25. l_J. ó- 28. E. A. 30. L. A. 36. A szlovákiai magyar
költészet egyik ismert képviselőjének — Dénes

Györgynek — legújabb verseskötete (lásd még
a függ. 13. szám alatt is). 37. Durva posztó-kelme.
39. Hősköltemény és USA állam. 40. Nem most
(n == m). 42. Lenin lapja. 14. Virág. Az egyik kockába
kettős betű. 52. Ez a szó többször is előfordul egy-egy
keresztrejtvény szövegben. 54. Refrén rövidítése. 62.
Szovjet város (Kalinyin körzet). 64. Névtelen aláírása.
65. Gyümölcs. 66. Nem egészen kék! 68. Ázsia Párizs
ban! 69. A. I. 73. Talál. 76. Nem arra. 78. Kétszer másol.
80. Tó a Szovjetunióban. 83. Tejszínen van. 85. Ta
gadás. 87. A. G. 89. Paripa.
-BCMegfejtendők a vízszintes 1, 32, 90. és a függő
leges 10, 15, 36. számú sorok. A rejt vénysze’vény
nyel együtt szíveskedjenek 1963. január 23-ig
beküldeni. Minden öt hibátlan megfejtésért
könyvjutalmat küldünk

• ' múlt évi utolsó keresztrejtvényünk ne*megfej
tése :

í)

KERESZTREJTVÉNY

zokban a falvakban, ahol az
állam iránti kötelezettséget
teljesítették, nagyban foly
nak a disznótorok. Egy pár recept
tel mi is hozzájárulunk, hogy
a sertésből semmi se vesszen
kárba és változatosan elkészítve,
sokáig jóízűen fogyaszthassák.
x
DISZNÓTOROS REGGELI. Disz
nóöléskor szokták villásreggelire
készíteni. Az apróhúst kockákra
vágjuk és bő hagymás és piros
paprikás zsíron puhára pároljuk.
Ha puha és teljesen zsírjára sült,
metéltre vágott sertésmájat te
szünk hozzá; nagy tűzön meg
sütjük, sóval ízesítjük. Savanyú
sággal tálaljuk.
HIDEG KENŐMÁJAS
I kg
májat felszeletelünk és a forrásban
levő vízbe dobjuk. Szitára szedjük,
hogy a víz lecsurogjon róla. 1% kg
szalonnát ugyancsak megfőzünk
forró vízben, s ha kihűlt, a májjal
együtt húsdarálón négyszer át
daráljuk. Sóval, törött borssal,
pástétom fűszerrel ízesítjük és 15
percig kidolgozzuk. 30—40 cm
hosszú, alaposan megtisztított vas
tagbél darabokba töltjük, a végeit
zsineggel szorosan bekötözzük,
végül az öbölében lassú tűznél
I óra hosszat főzzük. Ha kivettük
a vízből, végeit újból szorosan
bekötözzük és kifagyasztjuk.
MÁJAS HURKA. Egy másfél
kilós sertésmájhoz feleannyi fodros
hajat (recehájot) teszünk és mind
kettőt puhára főzzük. 40 dkg vörös
hagymát karikára vágunk és zsí
ron megpároljuk, majd a főtt máj
jal és hájjal együtt húsdarálón
ledaráljuk. Ezalatt 40 dkg rizst
fedő alatt sütőben puhára párolunk
úgy, ahogy a köretet készítjük.
Ha elkészült, összevegyítjük a le
darált májjal és hájjal, majd ízlés
szerintsózzuk, borsozzuk. 20—25
cm-es, alaposan megtisztított, ki-

"jfp vek óta.Asfnerem. Még abból az időből,
ľ* amikor semmi reménye sem volt arra,
hogyvagyd teljesülhet. Ö azonban szívós
kitartással, szinte önfejűén haladt célja felé.
Nagy önuralommal győzte le a fenmffircolóként elébe tornyosuló akadályokat. -- Ten- .
gerész leszek — szorította össze a fogát
a gúnyos mosolyok láttáfi, amikor hajósinasként
dolgozott a kikötői vontatóhalón! Ezvoft'
pályafutg$,gtjOk legnehezebb időszaka, bele
értve a csaknem' hússzor megtett utat
a minisztérmmba, — míg engedélyezték fel
vételét"a tengerészeti iskolába. A tengerész
diákok sorában ő az első lány, Danuta Kobiíinsko. Győzelme azonban még csak részleges
volt, hisz az oklevél megszerzése után „munka
nélküli" tengerész volt öt évig. Nem talált
hajóra,,.ahol női tisztre, esetleg fedélzeti
asszisztensre lett volna szükség.
Első stífgáíati útját 1956-ban tetíe meg.a
]jv/roclaw"-on. Nagy nap volt ez életében,
bár a gondoknak ez sem vetett véget. — Első
nő a flottában! — tekintett rá bizalmatlanul
mindenki, vizsla szemekkel figyelve minden
mozdulatát.
Béka” (ahogy ma egész
Lengyelországban nevezik) azonban nem
hagyta magát. Elméleti tudását gyakorlati
munkával egészítette ki és a tények, az ered
mények beszéltek helyette. Fokról fokra haladt
a hajóstiszti ranglétrán. Ma, — talán mint
egyedüli nő a világon — a „Sanie” hajó első
tisztje. Férje, akivel egy haján szolgál, a harmadtisztés szolgálati!-- a~ sza
beosztottja. És a~^Beka" most szép, meg
szolgált ajándékot vár az új évtől: a hajós
kapitányi rangot.
Danuta-Kobilinska-Walas asszonyt az utolsó
pillanatban érem el a hajón — a régen várt
téli üdülésre indul a család. Kabinját már az
Új szolgálatos tiszt foglalta el, a „Béka"
csomagolás közben felelget kérdéseimre:
— A hatodik lengyel kereskedelmi hajón
teljesítek szolgálatot. Számításom szerint 37
országban, 70 kikötőben fordultam meg eddig.

Voltam Olaszországban, ^gyiptonaiugg^Upr
■ neáha.n, a Kanári szigeteki. láttam ýletnamot, Indonéziát, Ceylont, Legnagyobb hatással
Igaz, nagy a nyomor,
az elnyomás, de a nép temperamentumát,
különleges varázsát ez sem törhette meg.
— tiég régen járod a tengert, most már
megmondhatod: Nőnek való foglalkozás a
tengerészet?
— Rengeteg r&igyel és külföldi lánytol
kapom levélben ezt a kerítést. Mindnyájukat
elbűvölte a tenger varázsa és róíháritikdjat.
ők is tengerészek szeretnének lenni — írják.
A válasz nem olyan egyszerű, hisz több szem
pontot kell figyelembe vennünk. Először is
a hagyományt, a mélyen begyökeredzett elő
ítéleteket. Ma már mint első tiszt, könnyebben
harcolok ellene, de hatását még így is igen
gyakran érzem. Másodszor: a munka, az éjjeli
szolgálatok, a szárazföldön elképzelhetetlen
rWötmunka az ember testi és szellemi erejét
egyformáh'A'^éf^béVészi. Harmadszor pedig:
nagyon fontos az emberekkel való „ügyes”
együttélés, bánásmód művészete. Olyan lég
kört kellett kialakítanom, hogy elfeledjék, nő
van a fedélzeten. Az első években ezt mindenáron férfias viselkedésemmel akartam elérni.
Nadrágot viseltem, s legnagyobb vágyam az
volt, bár fiú lehetnek. S ma? Nagyon jól érzem
magam a nő szerepében, bár férfiason vissza
vágok a gúnyos kérdésekre. Legnagyobb bók"hak tartom, ha valaki mégőtlapítja: Tenge
rész? Hisz maga olyan nőies, asszmfinfájjfár
S talán ezért van az, hogy rossz női szokás
szerint nem válaszolok azokra a levelekre,
melyek egy-egy tengeri út után a kikötőben
várnak, bár a munkámat, mely felől a levelek
ben érdeklődnek^taayon szeretem. Annak a
csehszlovákiai kislánynak is, aki a tengerésznő
sorsáról érdeklődött levelében, hadd válaszol
jak ezzel a beszélgetéssel.
-'

A beszélgetést vezette
Ed. WITUSZYŇSKY

A tengerész-házaspár kis
fia, Kon rád is megismerte
már a tenger varázsát,
amikor szüleivel
messzi
útra indult. Amióta isko
lába jár, ritkák az ilyen
együttlétek, de annál ked
vesebbek,
vidámabbak,,Béka*‘ messzi tájak tán
caira tanítja a kisfiát

Ex a szép kalap a Ma
lájföldet idézi

Az első tiszt és har
madtiszt, Danuta
és
férje, Czieslaw, civilben
St.Cieslak felvételei

