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Ujabb szegedi üzemek vállalták 
évi tervük túlteljesítését 

A szegedi üzemek sorra csatlakoznak a húsz budapesti 
ipari vállalat felhívásához, s felajánlásokat tesznek évi ter-
vük túlteljesítésére. Vezetők és munkások együtt azt rögzítik 
a vállalás pontjaiban, hogy milyen eredményt érnek el, mit 
tesznek az MDP Központi Vezetősége márciusi határozatának 
végrehajtásáért. Most városunk újabb üzemei tettek vállalási. 

A Textilmüvekben 
42.5 tonna pamutot 

takarítanak meg 

A Szegedi Textilművekben 
igein helyesen, fontos kérdés-
nek tekintették a vállalás 
megtételekor a gazdaságos 
termelést, az anyagtakaré-
kosságot. Felajánlották, hogy 
tervüket 1955-ben 101.8 szá-
zalékra teljesítik. 

Ez ér régéig összesen 2 
millió 219.000 forint több-
lettermelést értéket ad-
nak s ezt segíti elő az is, 
hogy javítják a minősé-
get. 

A felajánlásban igen helye-
sen szerepel az anyaggal va-
ló takarékosság. Vállalták, 
hogy a norma szerinti'nyers-
anyag felhasználást 1 szá-
zalékkal csökkentik. Az Idén 
42.5 tonna pamutot takarí-
tanak meg és ennek értéke 
529.550 forint, 

Növelik a termelékenysé-
get. Egy munkás egy munka-
napra eső termelési értékét 
a tervezeten felül 2.5 száza-
lékkal túlteljesítik. A fel-
ajánlásban külön pont hatá-
rozza meg, hogy mit érnek 
el augusztus 20 és november 
7 tiszteletére. Vállalják, hogy 

augusztus 20-ig az összes 
nyújtógépeket átalakítják 
és így azokon alkalmazni 
lehet a minőséget javító 
szovjet Arisztov-rendszerü 
fonási eljárást. 

A negyedik negyedévben üze-
mi konyhát építenek és ren-
deznek be és a harmadik 

negyedévben bővítik a női öl-
tözőt. 

A Konzervgyár december 
20-ra teljesíti évi tervét 

A Szegedi Konzervgyár 
dolgozói megtették vállalá-
sukat, csatlakoztak a húsz 
budapesti üzem felhívásáhoe. 
Felajánlották, hogy éves ter-
vüket deoeanber 20-ra befe-
jezik; az 1955. évi tervet 2 
százalékkal túlteljesítik. A 
felajánlásban pontosan meg-
határozzák, hogyan kívánják 
elérni az évi terv túlteljesí-
tését. Vállalták, hogy minden 
egy százalékos tervtúltelje-
sítésre a jelenlegi 0.12 száza-
lékos termelékenységi emelke-
dés helyett, 0.15 százalékot ér-
nek el. 

Megígérték, hogy az év vé-
géig 84.400 forint anyagi-
megtakarítást érnek el, a 
minőség javításával is. Az 
önköltséget a tervezeten 
felül 2 százalékkal csök-
kentik. 

Az exportkötelezeittségüket 
határidő előtt túlteljesítik. 
Gondot fordítanak a kollek-
tív szerződésben vállalt kö-
telezettségük teljesítésére, 

A Paprikafeldolgozóban 
a tervezetten felül 2.5 
százalékkal növelik 
a termelékenységet 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalat dolgozói fel-
ajánlották, hogy évi tervü-
ket december 23-ra befejezik. 
Az 1955-ös tervüket az év 
végéig 3.2 százalékkal telje-
sítik túl, A felajánlásban. 

meghatározták, hogy az éves 
vállalás megvalósításáért mit 
érnek el augusztus 20 és no-
vember 7 tiszteletére. 

Megígérték, hogy 
a tervezetten felül ez évben 
2.5 százalékkal növelik a 
munka termelékenységét. 
Export-tervüknek a vál-
lalt határidő előtt 3 nap-
pal eleget tesznek. 

Az önköltséget a tervezetten 
felül 0.7 százalékkal csök-
kentik. Ebben az évben 105 
ezer forint értékű anyagmeg-
takarítást érnek el. A nyári 
nagy karbantartást augusz-
tus 20 helyett augusztus 10-
ig befejezik. A két darab 
húsz vagonos légszárító paj-
ta megépítését — a kivite-
lező vállalat segítségével — 
december 31 helyett szeptem-
ber l -re valósítják meg. 

A dolgozók jobb minőségű 
áruval való ellátásáért ter-
ven felül 34.000 kiló leg-
jobb minőségű csemege 
paprika őrleményt készíte-
nek. 

Megvalósítják a kollektív 
szerződésben foglalt munka-
védelmi és szociális intéz-
kedéseket, A baleset elhárí-
tásért a müszárí tó-gépek 
biztonsági berendezéseit el-
készítik a nagy idény meg-
kezdéséig. Gondoskodnak a 
27 férőhelyes napközmi ott-
honhoz szükséges berende-
zésekről. 

Hasznos volt a sógor jó tanácsa 
m ÁSOTT HALMI Szabadság-

harcos Termelőszövetkezet hatal-
mas, új tehénistállójában a dé-
li fejéshez készülődnek az ál-
latgondozók. Harminc év körü-
li. kicsi asszonyka mossa éppen 
a fejősajtárt, hogy azután hoz-
zákezdhessen a gondjaira bí-
zott tehenek fejéséhez. Az istál-
ló bejáratánál, az elkülönített 
takarmányelökészitő helyiség-
ben a férje szorgoskodik: Sza-
niszló István. A férj is, a fele-
ség is új tagok a termelőszö-
vetkezetben. Március 10-e óta 
dolgoznak, de olyan otthono 
san érzik magukat, mintha már 
évek óta itt élnének. 

Szaniszlóék a múlt évben 
még két hold tartalékföldön 
gazdálkodtak, de ezen a tenyér-
nyi kis földecskén a maguk ere-
jéből sehogyan sem tudtak bol-
dogulni. Még a kenyérnehualó-
juk sem termett meg. Ezért 
Szaniszló István minden nap 
kerékpárral bejárt dolgozni 
Szegedre, ahol az egyik ízem-
ben vállalt munkát, este pedig, 
ha hazaért, felesigének segí-
tett kapálni. 

EGY HÓNAPBAN egyszer, 
ha valamelyik vasárnap este 
időt tudtak szakítani, hogy 
meglátogassák szüleiket, rend-
szerint ott találták a sógorékat 
is: Vér Gézát és a feleségét. Ml 
tagadás, kissé irigykedve hall 
gatták Véréknek milyen jól 
megy a soruk. Tele a kamrájuk 
élelemmel, ezután 3 hektó bo-
ruk is van, nagy hízót vágtak. 

Á helyi iparban 33 szakmát jelöltek ki 
az érettségizettek számára 

A helyiipari vállalatok, a 
szövetkezetek és a kisiparo-
sok tavaly is sok érettségi-
zett fiatalt vettek fel tanuló-
nak. Az idén 33 szakmát je-
löltek meg számukra, de a 
kijelöiteken kívül természe-
tesen más mesterséget is vá-
laszthatnak. 

Az érettségizett fiatalok 
többi között fodrász, szabó, 
villanyszerelő, szerszámké-
szítő, hangszerkészítő, lát-
szerész, műbútorasztalos, 
díszműlakatos, faszobrász, 
orvosi műszerész, arany-, 
ezüstműves, ötvös és vés-
nő szakmák elsajátítására 
jelenkezhetnek. 
Az országban mintegy 150 

helyiipari tanulóiskola mű-
ködik. 12 tanuló esetén már 
műszaki csoportot is szer-

veznek, ahol szakmájuk el-
méleti ismereteit szerezhetik 
majd meg a középiskolát 
végzettek. Budapesten csak-
nem minden szakmában tesz 
külön műszaki osztály. 

A kisipari szövetkezetek-
ben most ötezernél több 
tanuló van és az a tapasz-
talat, hogy az érettségizet-
tek — különösen a műsza-
ki szakmákban — jobb 
eredményeket érnek el. 

Eddig még egyetlen egyszer 
sem fordult elő, hogy érett-
ségizett fiatal szerződését 
felbontották volna. A követ-
kező tanévben újabb négy-
ezer fiatal szakmai képzését 
kezdik meg az ország kisipari 
szövetkezeteiben és nagyszá-
mú érettségizett jelentkezésé-
re számítanak. 

Többet vártunk Latabártól 
Bizonyos, Hogy kevés jobb] nyit várt, mint egyéb ismert 

ötletet kereshettek volna a szí- alakításaitól, s ezt nem kapta 
nészek a közönség érdeklődésé 
nek felcsigázására, mint Lata-
bár vendégszerepeltetése Sze 
geden. Az is valószínű, hogy 
hírnevének csábító varázsára 
számítva ismételték meg va-
sárnap délelőtt a műsort 
Szabadság-moziban. S bár §lég 
nagy propagandát folytattak az 
érdeklődés mégsem volt teljes, 
talán ha félig töltötte meg 
közönség a Szabadság-mozit. 

Hogy ml lehet ennek az oka, 
nem a mi feladatunk kideríteni, 
de valószínű, hogy a műsorral 
kapcsolatos. 'A'z előadáson bu-
dapesti (Latabár, Rodolfó, Fel 
legi Tamás és Hajdú Júlia) és 
helybeli (Komlósi Erzsi, Ko-
vács Gyula, Megyesi Pál, Me-
zey Károly, Lehóczky Zsuzsa 
és a konferáló Sugár Mihály) 
művészek léptek fel. Az érdek-
lődés elsősorban természetesen 
Latabár felé irányult. Most az 
előadás után mégis azt kell 
mondanunk, hogy Latabár fel-
lépésével nem elégítette ki 
hozzá fűzött reményeket. A 
szegedi közönség ismeri öt fit' 
mekről, s hellyel-közzel egy-
egy fellépéséből is, tudja to 
vábbá róla, hogy Kossuth-díjas. 
Mostani szereplésétől is any-

ÍJiiörö-avaíás 
Mily szeretettel öl-

töztette vasárnap reg-
gel 800 szegedi édes-
anya harmadik osz-
tályos gyermekét szé-
pen kivasalt fehér 
ingbe, kék nadrágba, 
szoknyába és indítot-
ta útnak őket az út-
törőavatásra: csókok 
hulltak az izgalomtól 
kipirult gyermekar-
cokra ... 

Délelőtt tíz órakor 
egymás után érkeztek 
a csapatzászlókkal, 
rajzászlókkal, ének-
szóval, nevelők kísé-
retében a szegedi ál-
talános iskolák dísz-
századai a Klauzál 
térre. Eljöttek a nagy 
pajtások — a kispaj-
tások ünnepére. A 
vörös nyakkendős út-
törők a tér két olda-
lán helyezkedtek eL 
A Kossuth szobor 
alatt, a feldíszített 
emelvényen a DISZ 
és úttörő vezetők, va-
lamint néphadsere-
günk tisztjei foglaltak 
helyet. 

Megkezdődött az 
ünnepség, Magas, ko-
molyhangú úttörő be-
szél a mikrofonba: 
jelentést kér a csa-

sebbek, a kék nyak-
kendősök virágokkal 
köszöntik a most már 
nagyokká avatott paj-
tásaikat. Megkapó, 

szorgalmukkal kiér-
demelték, hogy most 
úttörőkké avassák 
őket. A téren sokszáz 
gyerek és az őket kö-

pattanácsok elnökei- rülvevö sokszáz szülő felemelő érzés. A tér 
tői. Azok úttörőtisz- hallgatja mit jelent a körül szorongó szülők 
»„„i — — v ö r ö s nyakkendő vi- szemében könnyek 

selése, hogy éljenek, jelennek meg a meg-
tanuljanak az úttörő hatódottságtól: az ö 
csapatokba belépő gyermekük is ott van 
pajtások: „.. .nagyon a sorban, úttörő lett... 
hűen szeressétek ha-
zátokat, édesanyáto-
kat, édesapátokat, 
testvéreiteket, neve-
lőiteket ..." 

telgéssel egymás után 
jelentik: „...a dísz-
századok készen áll-
nak!" A jelentést fo-
gadó pajtás engedélyt 
kér a DISZ-titkártól 
az avatás megkezdé-
sére. „Megadom" — 
hangzik a válasz: a 
tribünnel szemben 
felsorakoznak az ün-
nepeltek, akik bú-
csúznak a pajtáscsa-
ládtól, be akarnak 

Aztán a fogadalom 
hangzik fel kórusban 
a nyolc-kilenc éves 

lépni a nagy kollek- úttörőjelöltek ajkáról. 
„Én a Magyar Nép-
köztársaság úttörője 
pajtásaim előtt foga-
dom .. .'• 

Kiosztják a vörös 
nyakkendőket. A leg• 

tívába. 
Dobszó hallatszik, 

a- a nemzetiszínű se-
lyemzászlókkal az 
emelvény elé vonul-
nak. Egy százados 
elvtárs lép 
fon elé: a kis pajtá-
sokhoz szól, akik ed-
digi jó tanulásukkal, 
fegyelmezettségükkel. 

Köszöntő és köszö-
nő verset, fogadalmat 
mondanak fennhan-
gon az úttörők, majd 
dobpergés, kürtszó 
töri meg a megható 
csendet s a katona-
zenekar a világ ifjú-
ságának indulóját 
játssza. 

Véget ért az ünnep-
ség. Nyolcszáz sze-
gedi úttörőt avattak, 
s az édesanyák bol-

a mikro- iobb. úttörök s <* tiszt dogan ölelték maguk-
elvtarsak egymás . .... , , 
után kötik fel a há- 1x02 0 voros »V*Wc«n-
romszögletű, pirosszí- dős- drá°a mermeke-
nű kendőket a kispaj- kef-
tások nyakába. A ki- (markoviit) 

meg. Számai inkább az üres, 
mindenáron való nevetséget 
szolgálták, "mintsem a tartal-
mas vidámságot. Kivételként 
meg kell említenünk Rodolfóval 
való közős fellépését. Rodolfó 
egyébként más számaiban is 
kellemesen és tartalmasan szó 
rakoztatta a közönséget a to 
vábbiakban. Fellegi Tamás 
táncparódiája volt különösen 
sikeres, Hajdú Júlia pedig vir-
tuóz zongoraszámával aratott 
sikert. 

A szegedi művészek közül 
kellemes hangjával, tehetséges 
előadásmódjával Komlósi Erzsi 
tűnt ki. Ezt a megállapítást ki 
kell egészítenünk természetesen 
azzal, hogy Megyesi Pál éne-
ke most is — mint általában — 
szép és élvezetes volt. Kovács 
Gyula egyébként igen megijye-
rő és tehetséges fellépésének 
értékét szerzeményei — külö-
nösen azok zenei oldalát te-
kintve — sajnálatosan gyengí-
tették. Két táncszáma is volt a 
műsorban — Lehóczky Zsuzsáé 
(egyikben Mezey Károly is köz-
reműködött) ezek azonban — 
nem tartoztak az előadás leg-
sikeresebb műsorszámai közé. 
Végű! ami a konferansziét il-
leti: Sugár Mihály igen derűs, 
kedves és — jó értelemben vé-
ve — komikus volt, valóban 
[zlésesen tálalta fel a míisort. 

(~th) 

Külföldi vendéfltk 
erkezntk Szegedre 

A csehszlovák kulturális 
napok alkalmából, melyet a 
Pedagógus Szakszervezet vá-
rosi bizottsága május 25-től 
kezdődően rendez. Az eddigi 
közlések alapján Szegedre 
jön Eduárd Razga nagykő 
vetségi tanácsos, Vladimír 
Huska kultúrattasé, dr. Ju ra j 
Kraalik nagykövetségi tit-
kár, dr. Andrej Zádor, a 
"Csehszlovák kultúra* veze-
tője és Vladimír Smrz, a he-
lyettese. Az ünnepélyes meg-
nyitó alkalmából a tervek 
szerint Eduárd Razga mond 
beszédet. 

— A szegedi 2. számú gya-
korló iskola felső tagozatá-
nak tanulói és tanári kara 
szombaton reggel a -Délibáb-
sétahajón Nagyfába indultak, 
hogy ott megtekintsék a Sze-
gedi Konzervgyár célgazda-
ságát. A gazdaság megtekin-
tése előtt megtartották a Ma-
darak-Fák Napját is. Csiga 
Lajos Vl/a. osztályos és 
Abáti Béla V/a. osztályos 
pajtások verset szavaltak. 
Ezután látogatást tettek a 
célgazdaságban, 

no meg tehenet is tartanak. 
— De tudjátok — mondták a 

sógorék — azóta fordult jóra 
a ml életünk igazán, mióta ter-
melőszövetkezetben dolgozunk. 

Szaniszló István a takar-
mányelőkészitöben befejezte a 
munkát, van tehát ideje, hogy 
beszéljen: 

— Megmondom őszintén: a 
sógoromék példája késztetett 
bennünket is arra. hogy a kö-
zös gazdálkodás útját válasz-
szuk, — kezdi szavait. — Saját 
magunk tapasztaltuk, az 5 meg-
változott életükből, hogy való-
ban sokat ér az, ha az ember 
összefog és közösen dolgozik. 
Ezért léptünk mi is két hónap-
pal ezelőtt az ásotthalmi Sza-
badságharcos Termelőszövetke-
zet tagjai sorába. 

SZANISZLÓ ISTVÁN büsz-
ke arra, hogy már kilencven 
munkaegységet szerzett, fele-
sége pedig huszonhetet. 

— Megszokta-e már a terme-
lőszövetkezeti életet? 

— Persze hogy meg! ügy ér-
zem magam, mintha itt szület-
tem volna. De a feleségem is 
ugyanígy vart. A termelőszö-

vetkezet tagjai belépésünk piU 
lanatától mindenben támogat-
nak bennünket. Hogy közel lak-
hassunk a munkahelyünktől, itt 
a szomszédban tanyaépületet 
bocsátottak rendelkezésünkre, 
azután tejet is kapunk minden 
nap, amennyire szükségünk 
van. 

— Csak egyet bánok, — fotyi 
tatja tovább. 

— Mit. Szaniszló elvtárs? —4 
kérdezzük kíváncsian. >' 

— Azt. hogy nem régebben 
léptünk be a termelőszövetke-
zetbe, mert akkor nekünk H 
tele lenne a kamránk, mint a 
sógoréknak. 

Es felcsillan a szemei! 
— Nem baj na! Van már 117; 

munkaegységünk, zárszámadási 
ig pedig meglesz a hatszáz/, 
ősszel aztán tele tesz élelem-, 
mel a mi kamránk Is. De ka fá 
termés lesz, akkor részosztás 
után szépen fel is tudunk ru-
házkodni. Hadd lássa mindenki 
a környéken jövőre már a ml 
példánkból is, hogy nem jár 
rosszul az. aki a szövetkezett, 
utat választja/ 

Elüzemavató ünnepségeket farlotfak 
több szegedi üzemben 

Szombaton este több szege-
di vállalatnál lelkes élüzem-
avató ünnepséget tartottak. 
Mindenütt helyesen hangoz-
tatták. hogy az élüzem cím 
nemcsak megtiszteltetést, ha-
nem egyben kötelezettséget is 
jelent, 

A Tataromi ét Építő 
Vállalat 

(volt Vegyesipari Javító) dol-
gozói este 6 órakor kultúr-
termükben tartották élüzem 
avató ünnepségüket. Részt-
vett az ünnepségen és köszön-
tötte az először élüzem Ta-
tarozó es Építő Vállalat dol-
gozóit ®rdögh János elvtárs, 
a Városi Párt-végrehajtóbi-
zottság képviselője. 

A vállalat énekkara két 
dalt adott elő, majd Táboro-
si Tamás elvtárs ünnepi be-
széde elmondása után átadta 
az élüzem címről szóló okle-
velet Balla Sándor elvtárs-
nak, igazgatónak. A dolgo-
zók nevében Balla elvtárs 
további jó munkát ígért. A 
szakszervezet részéről Pintér 
Jánosné elvtársnő üdvözölte 
az élüzem dolgozóit. A mun-
kában élenjáró 19 dolgozónak 
adtak át pénzjutalmat. 

Ezután a vállalat dolgozói 
közös vacsorán vettek részt 
a Tisza Étteremben; — szó-
rakoztak, ünnepeltek. 

A Soegedi Nyomdaipari 
Vállalat 

dolgozói este 7 órakor tartot-
ták élüzem avató ünnepségü-
ket kultúrtermükben. Az ün-
nepségen a Városi Párt-vég-
rehajtóbizottság nevében 
Eperjesi Júlia elvtársnő kö-
szöntötte az élüzem dolgozóit. 
Soóe István elvtárs ünnepi 
beszéde után az Akadémia 
Könyvkiadó részéről Tóth 
Ferenc elvtárs köszönte meg 
a szegedi nyomdászok minő-
ségi munkáját. 

Rakonczai Márton gépsze-
relő és Hernádi Gyula lap-
tördelö megkapta a „Szakma 
kiváló dolgozója" jelvényt és 
jutalomként félhavi fizetését. 
Vincze György elvtársnak, a 
vállalat igazgatójának a 
„Könnyűipar kiváló dolgozó-
ja" jelvényt adták át.. Az ün-
nepség keretében 36 dolgozót 

pénzjutalomban részesítettek, 
A közös vacsora után sokáig 
együtt maradtak a nyomda* 
szok, a meghívott vendégek, 

A Bútorgyár 

dolgozóinak élüzem avató ün-
népségé este 7 órakor kezdő* 
dött a Tolbuchin-sugárúü 
szakszervezeti székházban. A 
könnyűipari minisztérium bú-
torigazgatósága részéről Bó-
dog István elvtárs mondott 
ünnepi beszédet, és átadta 
Juhász László elvtársnak, a 
Bútorgyár igazgatójának az 
az élüzemségről szóló okle-
velet. A bútorigazgatóság 
pénzjutalomban részesítette 
Juhász László, Rubi Vilmos 
és Lévai Béla elvtársat. Bó* 
dogh elvtárs ezután négy dol-
gozónak sztahanovista okle-
velet és pénzjutalmat, Mo-
gyorósi József elvtársnak pe-
dig kiváló dolgozó jelvényt 
és oklevelet adott át. A Vá-
rosi Párt-végrehajtóbizottság 
nevében Karácsonyi Béláné 
elvtársnő üdvözölte az először 
élüzem bútorgyáriakat. 

A munkában élenjáró 27 
dolgozónak pénzjutalmat ad-
tak át. A gyár dolgozói és 
családtagjai a késő éjszakai 
órákig ünnepeltek, vigadtak, 

A Csongrádmegyei 
CépUoetikimlehedéti 

Vállalat 

dolgozói a Pacsirta utca 1 
szám alatti kultúrteremben 
tartották élüzem avató ün-
nepségüke t . A z első negyed-
évben 132.6 százalékra telje-
sítették tervüket; így kiérde-
melték a megtisztelő élüzem 
címet. Az avató ünnepségen 
Hajas László elvtárs, a szak-
szervezet területi bizottsága 
részéről méltatta a Gépkocsi-
közlekedési Vállalat dolgozói-
nak munkáját. 

Ezután Tolnai János elv" 
társ, a vállalat igazgatója a 
dolgozók nevében átvette az 
élüzem cím kiérdemlését ta-
núsító oklevelet. A Városi 
Párt-végrehajtóbizottság kép-
viseletében Balogh István 
elvtárs üdvözölte az ú j él-
üzem dolgozóit. A vállalat 18 
dolgozója kapott pénzjutal-
mat. 

Börtönbüntetés lopósért 
Böröcz János sándorfalvi 

alkalmi munkást és Fodor 
Szilveszter zákányszéki hét 
holdas gazdát társadalmi tu-
lajdon sérelmére elkövetett 
lopás bűntettéért ítélte el a 
szegedi járásbíróság. Böröcz 
és Fodor múlt év nyarán a 
Szegedi Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézet alkalmazottai-
ként dolgoztak. Böröcz János 
brigádvezető, Fodor Szilvesz-
ter pedig cséplési ellenőr 
volt. Mindketten arra biztat-
ták a cséplőmunkásokat, 
hogy lopják meg az elcsé-
pelt gabonát és adjanak ne-
kik is a lopott gabona árá-

ból. Erre a munkások zsák-
számra lopták a mázsálás 
előtt lévő gabonát, amit nap-
palra elrejtette a szalmakaz-
lakba, éjszaka pedig kerék-
páron hazaszállították. A lo-
pott gabonáért zsákonként 
50—60 forintot fizettek Bö-
röcz Jánosnak és Fodor Szil-
veszternek. 

A szegedi járásbíróság Bö-
röcz Jánost háromévi, Fodor 
Szilvesztert kétévi és hathó-
napi börtönre ítélte, míg a 
cséplőmunkásokat egyenként 
három-nyolc hónapig terjedő 
börtönbüntetéssel sújtotta, 


