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A s z e g e d i „ A l k o i m á n y"- iermelőszö vetkezet 
az országos tanácskozás u t á n . . . 

A termelőszövetkezetek és gépál-
lomások U-gjobb dolgozóinak orszá-
gos tanácskozása nagyot lendített 
a termelőszövetkezeti mozgalom 
fejlődésében. A tanácskozás alkal-
mával Rákosi elvtárs alaposan fog-
lalkozott a meglévő terme1 öszövet. 
kezetek eredményeivel és hiányos-
Bágaival. A Szeged-baktói Alkot-
mány-termelőszövetkezet tagjai 
nagy figyelemmel kisérték a ta. 
nácskozást, alig győzték kivárni 
reggelente az újságol, amely közölte 
a tanácskozás munkáját. 

— Mintha itt járt volna Rákosi 
elvtárs — mondotta a tanácskozás 
napjaiban Bile István, az állatte-
nyésztési brigád vezetője. — Na-
gyon találóan beszélt a szövetkeze-
tek problémáiról. Nálunk is elő-
fordullak azok az esetek, amiket 
Rákosi elvtárs más szövetkezetek-
kei kapcsolatban felemlített. 

Az Alkotmány-termelőszövetkezet 
Szeged legjobban működő szövetke-
zetei közé tartozik. Az elmúlt évi 

jó gazdálkodásuk jutalmául 

a Szeged Városi Pártbizottság ván. 
dorzászlőval jutalmazta. A munka-
fegyelemmel azonban sok baj vo t 
a szövetkezetben. Volt több olyan 
dolgozó, aki a legnagyobb mező. 
gazdasági munkák végzésé alatt 
hagyta ott a szövetkezetet. Ezeket 
a fegyelmezetlenségeket először el-
nézte a szövetkezet vezetősége. • 

A gépállomások és a termelőszö-
vetkezetek legjobb dolgozóinak or-
szágos tanácskozása után kemény 
harc kezdődött a szövetkezetben fel-
lépő fegyelmezetlenség ellen- ösz-
szetlll a vezetőség, hogy megbe-
szélje azokat a hiányosságokat, 
amelyeket a tsz további jő mun-
kája érdekében ki keh javítani. 

Keményebb eszközökhöz 
nyúltak 

a fegyelmezetlenekkel szemben. 
Nyolc termelőszövetkezeti tagot ki-
zártak a tsz-ből. 

— Hasznos útmutatást adott a 
tanácskozás munkánk megjavításá-
hoz — mondotia Boros Gyevi Já-
nos, a növénytermesztési brigád 
vezetője. — Már tudjuk, hogy Bem 
udvarolni kell a fegyelmezetlenke-
dőknek, hanem erélyesen fel kell 
lépni ellenük. Ebben az évben nem 
történhetnek meg olyan esetek, 
mint tavaly megtörtént. Borza 
László például csak 128 munka-
egységet teljesített. Az egyik na-

pon dolgozott, a másikon nem. Ez-
zel hátráltatta a fontos mezőgaz-
dasági munkák határidőre való tel-
jesítését, Amikor elvégeziiik a be. 
takarítást, egyszerűen itthagyta a 
tsz-et 

Sok fegyelmezetlenséget követett 
még el az elmúlt évben Bozsó Jó-
zsef is, aki megtagadta a cséplés-
ben való részvételt. Ha kapálni 
kellett, a dereka fájt, ha aratni 
kellett, a karját fáj'alta, a zsáko-
lásnál pedig a lábára panaszko-
dott. Mindig a könnyebb munkát 
válagztotta. így csak 

150 munkaegységet teljesített. 
A zárszámadáskor azonban ö volt 
a leghangosabb, hogy nem elég a 
pénz, meg a búza. 

Csáki Mihály is azok közé tarto-
zik, akik a legkevesebb munkaegy-
séget teljesítettek az elmúlt évben. 
•Ennek okát ő azzal magyarázza, 
hogy maga a pártszervezet vezető-
sége is rossz példát mutatott a tag-
ság előtt: 

— Szabó Antal elvtárs, a párt-
titkár, reggel mindig kijött velünk 
dolgozni a földre — mondotta 
Csáki Mihály —, majd 1—2 óra 
múlva azt mondta: „Hivatalos 
ügyem van, el kelj mennem.'' Este 
újra megjelent és neki is beírták a 
munkaegységet. Ugy gondoltam, ha 
neki szabad ezt tenni, akkor nekem 
sem lehet felróni, ha a kertemet 
műveltem az aratás vagy a ka-
pálás helyett. 

Miklós Sándor, a termel őszövet. 
kezet elnöke sem lépett fel erélye-

sen a, hiányosságok ellen. Elnézték 
a fegyelmezetlenségeket a termelő-
szövetkezet többi tagjai is- Megvái-
tozott azonban a helyzet Rákosi 
elvtárs beszéde és az országos ta-
nácskozás óla. Kialakult az a szel. 
lem, hogy maguk a termelőszövet-
kezeti 

tagok lépnek fel 
a fegyelmezetlenek ellen. 

Szabó János és Rutai János, a 
szövetkezet két legjobban dolgozó 
tagja már a tanácskozás óla nem 
egyszer alaposan megbírálta Borza 
Lászlót, Csáki Mihályt és a többi 
•jlógóst''. A pártszervezet vezető-
sége pedig egyéni elbeszélgetésre 
hívta meg őket. Megtárgyalják ve. 
lük Rákosi elvtárs beszédét és ala-
posan megbírálják fegyelmezetlen-
ségüket. A vezetőség elhatározta, 
hogy a közeljövőben szégyentáblát 
készít és a rossz munkások nevét 
rendszeresen kiírja arra. 

Az országos tanácskozás óta je-
lentős javulás állt be nemcsak a 
munkafegyelem megszilárdítása te-
rén. hanem a szövetkezet minden 
munkájában. Meghatározták az ál-
laltenyésztés felfejlesztésének mód-
ját. A szövetkezet tagsága közül 
pedig öt fiatalt, közülük 2 nőt küld. 
tek traktoristának. 

Az országos tanácskozás óta Sok-
kal erősebb .az előrehaladásunk — 
mondotta Miklós Sándor elvtárs, 
a tsz elnöke. — Biztosan hala-
dunk azon az utón, amelyet Rákosi 
elvtárs kijelölt számunkra-

(T. J ) 

Az Albán Népköztársaság k ik iá l t ásának 

hatodik év fordu ló ja 

Tirana (ATA). A Zeri I Po-
pullit vezércikkében foglalkozik az 
Albán Népköztársaság kikiáltásá-
nak G. évfordulójával. 

Az elmúlt évek alatt népköztár-
saságunk dicsőséges utal lett meg. 
Az ipar és mezőgazdasági termelés 
a háború előtti színvonalat többszö-
rösen felülmúlta — írja a lap, majd 
megállapítja: Albánia ma szabad 
és önálló. A titóislák, a görög mo. 
narchofasiszlák és a római neofa-
siszták, az amerikai imperializmus 
lakájai azonban ma is folytalják 

ellenséges aknamunkájukat orszá-
gunk ellen. Népünk azonban a párt 
vezetésével és szoros barátságban a 
Szovjetunióval, meghiúsította min-
den kísérletüket. 

A Baskimi hangoztatja, hogy: 
1946 január 11-e nagy politikai, 
gazdasági és szociális reformok 
I«zdelét jelentette az albán nép 
éleiében. 

Népi demokráciánk politikájának 
központjában — írja a lap — a bé-
keharc áll. 

AB Albán Munkapárt Központi Vezetőaéeéneh határozata 
a Párt I I . Kongreaszuaának ösaarhiráaárál 

Az Albán Mur.ikapárt Központi 
Vezetősége 12. teljes üléséről közle-
ményt adlak ki: 

Az ülésen elhatározták, hogy a 
Párt II. Kongresszusát 1952 már. 

cius 3l-re hívják össze. A kon-
gresszus napirendjén szereplő be-
számolói a Központi Vezetőség 
munkájáról Enver Hodzsa, az Al-
bán Munkapárt főtitkára tartja. 

LEVEL EGY KIVUÚ SZEGEDI BEKEHIRC0SH9Z 
A Szegedi Textllkomb'.i:át békemüszakján az üzem dolgozói 

hitet tettek harcos békenkara'uk mellett. Az élenjáró békeharcosok 
soraiban is a legjobb eredmenyt érte el Nagy Júlia, akinek az 
alábbi levélben kívánt még további sikeres munkát Lacsán Nl'hályné 
elvtársnő, a Szegedi Varost Békebizottság titkára. 

Békeünnepség Prágában 
a Nemzetközi Sztálin-békedíj ja l 

k i tüntetettek tiszteletére 
Prága. A Béke Hívei csehszlo-1 Hívei csehszlovák bizottságának 

vák bizottsága csütörtökön este elnöke, Lubomir Civrny, a tájékoz-
Prágában ünnepi estet rendezett tálásügyi miniszter helyettese, 
a Nemzetközi Sztálin békedíjjal Jorge Amadó, a Nemzetközi Sztálin 
kitüntetett Kuo Mo Zso, Pielro \ Békedíjjal kitüntetett brazil iró, 
Nenni, Ikuo Ojama, Monica Fei- I Louig Aragon francia iró, a Nem-
ton, Anna Seghers és Jorge Amado zetközi Sztálin Békedijakat Oda-
békeharcosok tiszteletére. Az ün- .,,,, , „,„ JVu„i„ r , i„„ 
nepélyesen feldíszített emelvény, l té16 B l z0 , t e á2 elnökhelyetlese és 
elnöki asztalánál helyet foglaltak » B é k e Világtanács titkárságának 
Hodinova-Spurna asszony, a Béke képviselői. 

A megye iskolaigazgatóinak értekezlete hozzájárul 
a tanulmányi fegyelem megerősítéséhez 

Kedves Munkatársnő! 
Olvastam az újságban, hogy a 

Textilmüveknél több dolgozó béke-
őrséget állt az ötéves tervünk 

] harmadik évének beindítása nap-
I ján. Néhány nap múlva t adomá-
somra jutott, hogy azok közül 
akik békeőrséget álltak., a munka-
társnő ls igen szép eredményt ért 
el. Az értesüléseim jók és ebből 
kitűnt, hoigy a legmagasabb szá-
zalékot, 127 százalékot a munka-
társnő ért eL Ez azt jelenít, hogy 
a munkatársnő jó békehareos és 
tagja annak a hatalmas béketá-

bornak, amelynek vezetője Sztálin 
elvtárs. 

Az kérjük, hogy a további mun-
kája 6orán ugyanilyen példamulató 
legyen, mert ezzel nemcsas a mi 
békeharcunkat, hanem a hós koreai 
nép harcát is segíti győzelemre Az 
imperialistáknak pedig, akik hábo-
rúra uszítanak, egy-egy csapást 
adunk aljas mesterkedéseikre. 

Az év löbbi napjaiban vegzett 
munkájához kívánunk jó egészséget 
és sok sikert. 

Lacsán Miháiyné 
békeiroda vezető 

A megyei iskolaigazgatóinak ér-
tekezletén 110 általános iskolai, 25 
középiskolai és 10 diákotthoni igaz-
gató vett részt, valamint a járási és 

Utolsók közül első helyre került a versenyhen 
a Szegedi Bútorgyár 

A Szegedi Bútorgyár dolgozói a 
mult év szeptember—október hő. 
napban nem tudták teljesíteni ter-
vüket részben az anyagellátásnál 
mutatkozó hiányosságok, részben a 
munkafegyelem területén lévő laza. 
•ságok miait. A vállalatvezetőség 
ezen a hiányosságon úgy próbált 
segíleni, hogy megbeszélve a dol-
gozókkal, versenyre hívta ki a Bú-
toripari Egyesülés összes üzemeit. 
Versenyszempontok: minőségi mun. 
ka javítása, termelés növelése, mun-
kafegyelem megszilárdítása és az 
önköltség csökkentése. A kihívás 
megtörtént. Az eredmény nem ma. 
radt el. Szeptemberben, októberben 
a tervüket nem tudták teljesíteni, 
ezzel szemben a verseny tetőfokán, 
decemberben már 146 százalékra 
teljesíteti ók tervelőirányzatukat és 
minden hátralék nélkül kezdtek az 
1952-es feszített torvük teljesítésé-
hez. A versenyben 

döntő sarmpont a minőségi 

munka 

a Bútoripari Egyesülés kiküldötte 
ismertette a dolgozókkai azoknak 
a neveit, akik a versenyben élen 
jártak. 

— Legjobb eredményt ért el a 
versenyben az enyvezők Pákoei-
brigádja, amely állandóan 

200 százalékon felöl 

városi tanács vezetői és a megye 
területén működő 6 számadó-igaz. 
galó is. 

Kádár János elvtárs, a megyei 
tanács oktatási osztályának vezető-
je, beszédében hangsúlyozta, hogy a 
tanácskozást megelőzte a január 
7-én Budapesten megtartott orszá-
gos értekezlet, amely alkalommal 
Darvas József miniszter szabta meg 
feladatainkat. A mostani értekezlet 
célja: esz első negyedévi iskolai év 
eredményeinek és hiányosságainak 
értékelése. 

A továbbiakban ismertette Kádár 
elvtárs a megyék iskoláinak problé-
máit és réztátesen foglalkozott a 
fegyelem kérdésével, 

— A fegyelemre nevelés — mon-
dotta —, mint áltatában az iskolai 
nevelés legfontosabb területe maga 
a tanítási óra. Az órára való gon-
dos felkészüléssel, a tanulók érdek. 

Békeértekezlei az Ujszegedi Kenderszövőben 
A dolgozók munkafelatánlásokat tettek március 9-re, 

Rákosi elvtárs születésnapjara 

Péntek délután asz Újszeged! születésnapjára egy 100 százalékon 
Kendeargyár valamennyi üzemrész. " " *' " 
legében békeértcllceizleteket tartottak. 
A bakebizottsáigi titkárok beszéde-
ikben ismertették a feszült nemzet-
közi helyzetet. Az előadás végén a 
dolgozók közül számaian felaján-
lást tettek a magyar nép tanítómes-
terének, Rákosi elvtársnak születés-
napjára. 

— Rákosi elvtárs 60 születés-
napjára fölajánlom, hogy a Rőder. 
mozgalom keretein belül szaktudá-
somat, munkaftuxlszeremet átadom 

| Rácz Janóménak, aki a/ lömlőszövo 
' üzemrészbe® álűcépzős tanuló. 
Egyben váltalom, hogy termelését 
110 százalékra emelem. Farkas Fe-
rencnél megtanítom a tömlősszövő 
szakmára. Csal lakozom a 10 perces 
mozgalomhoz és állandóan 100 szá-
zalékos minőségi murisát végzek — 
mondotta Kispóter Ferencné tömlős-
szövőnő. 

Ezután Bakacsi Istvánná, a MEO 
vezetője szólalt fel. 

teljesítette tervét, anélkül, hogy 
ez a magas százalék a termelés 
rovására ment volna. összeépítő 
szere ők közül Molnár Jenő 129 i lődésénök teljes leköteaevel, a terv-
százalékkal a legjobb dolgozó. Ki- !8201-0 és következetes számonkérés-
váló dolgozó még Bodó Mihály 8ej. a házifeladatok ellenőrzésével, a 
felsőmarós sztahánovis'.a, aki egy-
ben az ország második legjobb fel-
sömarósa. 

Az ünnepség végén Aludta a 
megnyert vándorzászlót az 
dolgozóinak. 

A Szegedi Bútorgyár dolgozói 
megnyerték ezt a versenyt, de 
munkájuk, versenyszellemük ne 
áf ion meg, hanem továbbra is 
lelkesen kapcsolódjanak be minden 

szigorú, de mindig igazságos osz-
tályzással, az órán felbukkanó eset-
leges apró fegyelmezel lenségek kö. 
vetkezetem felszámolásával, a nevelő 

üzem személyes példamutatásával kell a 
tanulókat fegyelemre szoktatni. 

A beszámolót számos hozzászólás 
követte. Toldi István, a szegedi Pe-
tőfi-telepi iskola Kossuth-díj:s igaz. 
ga'.ója nemrég tért haza a Szovjet-
unióból, ahol a magyar pedagógus 

alul termelő szövőnő teljesítményét 
100 százalékra emelem. 

A felajánlásokból a Xl-es lömlo-
szövő-brigád sem maradi ki. Kispé-
ter Ferencné sztahanovista brigád-
vezető 17 tagú brigádja nevében 
telt felajánlást. 

— Vállaljuk-— mondotta Kispó-
ter Ferencné brigádvezelő —. hogy 
brigádunk március 9-re az öléve» 
terv harmadik óvér.ek eiső negyed-
évi tervét befejezi. A munkaidő 
minden percét kihasználjuk, az iga. 
zolallsm hiányzókat a brigád által 
megválasztott látogatási felelős meg-
látogatja és kérdőre vonja. A bri-
gádunk csatlakozik a 10 perces 
mozgalomhoz és gépeinket tisztán 
tartjuk. 

A dolgozók hosszas tapssal fogad-
ták ezt a felajánlást. Még több fel-
ajánlás törlés.*, ami mind azt bizo-
nyítja. hogy az Újszegcdi Kender-
gyár dolgozói nemcsak szavakban, 
hanem leltekkel is kiáltanak a béke 

Vállalom, hogy Rákosi elvtárs 1 nagy ügye mellett. 

Kiváló eredménnyel vizsgáznak 
a szegedi egyelem természettudomány-kari 

hallgatói 
A kar legjobbjai közölt 10.400 forintot osztanak ki 

kezdeményezésbe. Az újilo-mozga- küldöttséggel 24 _nep:g tartózkodott 
lomban vegyen rész] minden dol- A j ! értekezleten atadla igazgatólár-
gozó. Újításaikkal, észszerüsíléeek- sal„nak az ott aaerzett tapasztalatait, 
kel segítsék üzemüket tervük ma-I A. _megyei igazgatói értekezleten a 

radéktal-an végrehajtásában. Kéri ék , megjelentek határozatai hoztak a 
megjavítása. Ez érthető is, hiszen 
a gyár termelésének 60 százaléka . . . W f l l i 
exportáru a nyugati imperialista j kJ továbbra is n műszaki vezetésé" I tanulmányi színvonal további eme-

„i,„i „ i ! J.I 1.4!..i.i n..u 7 lese. a fewslom messziLirdilasa ér. áHamokba. ahol a lehető legkisebb ; tanácsát munkájukhoz. Rubi Vilmos 'L®!- a „ f ^ " 1 J ^ ^ f ! 1 ^ . füd 
hibát is félnagyítanak, csakhogy a elvtárs műszaki vezető mindig 
magyar ipflrt ócsáro'ják. Tudatá-
ban is vannak ennek a Szegedi Bu. aritili dolgozótársait. 

dpkében és a lemorzsolódás elleni 
küzdelem fokozásáért. Gondoskod-
nak arról, hogy a nevelők a taní-
tási órákra az eddiginél alaposab-
ban felkészüljenek. Megvalósítják a 
nevelők rendszeres osztályozását éj 
a félévi osztályozó értekezleteket 

torgyár dolgozói és minden lehetőt h a vala,mi,f n e m 6 r t e n e k n 5 m M 1 4_ 
elkövetnek, hogy munkájuk hiba g o s e ] ö t t ü k . A z o n b a n a k a d n a k 

nélkuh legyen. ^ i 0;yaT1 hiányosságok az üzem me-
— Az én munkám, ami a kezem alól nelcbsn, amelyen Rubi elvtárs sem gondosan előkészítik. Az öntudatos 
kikerül, a magyar iparnak egyik tvd segíteni. I'yen hiányosság pél- j fegyelem kialakítása érdekében ér-
bizonyítványa. Éppen ezért úgy dol- dául a szállítási nehézségek. A ; vényesílik az egységes nevelői eljá-
gozom, hogy ez a bizonyítvány ki- MÁV nein biztosi! rendszeresen rásokal ós enrok érd-kiben az if-
tűnő legyen! — mondja Hégert Jó. vasúti kocsit a készáru 6zálHttá- | júsági szervezőiek munkáját is 
zsef össze® lító, aki a versenyben rára. Vannak olya® esőtek, ami- megjavítják. Az 1951—52. iskolai 
minőségi és mennyiségi munkája- a Bútorgyár egy hónapig sem év feladatainak sikere érdekében a 
159 százalékra teljesítette k a p v a s ú ! i kocsit. Ez alatt az idi párl. és lömegszervezclek bevoi.á-

, _ , ' alatt a készáru az udvaron egy sával az ifjúság cs a szülők köré. 
A Szegedi Bútorgyár dolgozói- fedél a'.att áll. Eső eselén ez sú- ben szervezettebb felvilágosító mun. 

nak kedden este kis unnepse-g b". iyo6 károkra vezethet Jó lenne, kát végeznek A lemorzsolódás el-
retében jutott tudomására, hogy az ha a MÁV segítene a Bútorgyár leni küzdelemben edd'g bevált jó 
általuk kezdeménye7elt versenyt szál'ítási nehézségeinek leküzdé- és eredményes tapasztalatokat rend. 
megnyerték. Nagy Sándor elvtárs, sébe®. ' szeresen továbbadják. 

Országszerte eadkban a napokban I 
még fokozottabban mélyednek e| 
munkájúkban az egyetemek és fő-
iskolák diákjai. Most folynak a fél-
évi vizsgák, kollokviumok. A Sze-
gedi Tudományegyeteme® is a fia-
talok kisebb-nagyobb izgalommal 
lépnek a vizsgázó-szobákba, hogy 
bebizonyítsák: nem h'tába fordít 
reájuk olyam nagy gondot Pártunk, 
népi demokráciánk. 

A Természettudományi Kar 658 
[hallgatóját is év elejétől kezdve se-
'gííelte a Párt és a DlSZ-szcrvezet 
a kollokviumok jó eredménye érde-
ké bon. A tanulócsoportok és lanuló-
pároik már az év elején megalakul-
tak és rendszeres támogatást kap-
lak a tanársegédiektől, adjunktusok-
tól, professzoroktól egyaránt A se-
gítség ós a rendszeres képzés ered-

jmónye most mag is mutatkozik. A 
kar hallgatói eddig 1060 vizsgát tet-
teik le 4.4 állagercdmé-rnybi. ami 
igen kilűnönek számít. A DISZ nz 
elmúlt he lekben különösen nagy fi-
gyelemmel kísérte, hogy kik szorul-
nak leginkább eegílségre. A gyen-
gébb hallgatókat bátorították, segí. 
I telt©!; abban hogy rcezlvcgycock a 

vizsgák előtti konzultáción. 
Új szellemű diákságunk egészsé. 

gos gondolkodását bizonyítja, hogy 
nem tűrik maguk közöli a „lógó-
kat", a ta-iu'mányi fegyelem rr.-eg-
bonlóit. Tóih János másodéves 
biológus példája élénken bizonyítja 
ezt. Tólh János következetesen nem 
járt az órákra, sokszor hetekig is 
hiányzott. Tö'.bízben fttkeresték la. 
kárán, megmagyarázták néki, hegy 
milyen fonlos kötelezettségek vár-
nak reá, de mindez nem használt. 
Végül is maga a tanulócsoport Je-

lentette ki a kar vezetőinek: 
— Nem tanulunk együtt ilyen 

emberrel. 
Ennek következtében azóta el is 

távolították az egyelőmről. 
A folyosó egyik tábláján ezínos 

oszlopait futnak felfelé. Ez jelzi, 
hogy 'melyik tanulócsoport jár az 
élen. Mindig ige® r.cgy a c oporlo. 
sulás -a grafikon elölt, mert nem 
kis dolog, hogy kié lesz a tanulmá-
nyi osztály vándorzászlaja. Jelen-
leg a harmadéves matematikusok 
büszkélkedhetnek vele, akik most 
is az elsők között haladnak. Nagy 
része van ebben Bakos László év-
folyam DlSZ-tiikáni-alk, aki mind* 
annyiójuknak páklát mutat: vala-
mennyi tárgyból jelesen vizsgázott. 

A hallgatók vizsgaeredményeit 
pénzjutalommal is méltányolja népi 
demokráciánk. A termé xettudomá-
nyi karon 30 diák között 10 ezer 
400 forintot cwztarak majd ki. 

A múzeumi vasárnapok 
következő, január 13 -i műsorát a 
balelt-zene jegyében állították ösz-
sze. A hangve;«eny első részében a 
klasszikus orosz balettzene gyön-
gyei!: Gunka és Csajkovszkij mű-
veit hallhaljál; a jelenlévők. A mű-
sor második részében D libe . Schu-
bert és Gounod legszebb művei ke-
rülnek előadásra har.glsmezskről. A 
balett-zene kitűnő élvez!;, tix égét fo-
kozza a Közalkalmazottak "Szak-
szervezetének ezalkalommal először 
használandó úi hangerősítő beren-
dezése amely biztosítja a zene töké-
letes hangzását. A brlelt.zensestet 
a Múzeum nagytermében tartják 
meg és a belépés teljesen díjtalan. 
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