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Vándormozi Csengelén 
' Sz est lassan rátelepszik B 
csengelei erdőre, csak az erdő-
sarki -fehér iskola épületét nem 
tudja még elrejteni, 8 óra kö-
rül lehet az idő. Lovasfogat 
gördül be az iskola tágra nyi-
tott nagykapuján: megérkezett 
a vándormozi! A tanterem most 
olyan, mint egy bolygó méh-
kas. Egyesek azt a helyet ke-
resik, amelyiken pár évvel aze-
lőtt vagy még régebben az is-
kolában ültek. Az őszhajú de-
rék tanító serényen tesz vesz, 
húzza a villanyzsinórt az ablak 
mellett. Csatári elvtársat, a 
mozigép kezelőjét figyelik so-
kan, hogy miként illeszti be a 
filmet a gép orsói közé. Egy 
kattanás után sötétség lesz, 
majd a fehér falon élesen raj-
zolt betűk jelennek meg: „An-

gyallal nyaraltam". Derültség 
hangzik fel, s mindenki feszül-
ten figyeli a kedves csehszlo-
vák vígjáték jeleneteit. 

A szünetben megállapítjuk 
a letépett jegyek szelvényeiről, 
hogy százan vannak a terem-
ben. Még az ablak párkányain 
is ülnek. Többen, akik nem fér-
nek be, azt kérik, hogy még-
egyszer mutassák be a filmet 
számukra is. 

Vándormozit kapott Csenge-
le, s ez öröm az ott lakóknak. 
A mozi hetenkint megjelenik 
a tanyai iskolánál és most, a 
nyári mezőgazdasági munkák 
idején is 150—200 ember jön 
össze hétköznaponkint; akik az 
egész napi munka után szóra-
kozni akarnak. 

Vastag József 

Megalakult a „Kiváló Fémgyiijtők 
Baráti Köre" 

Kedden délután a MEH 
Szent István téri vastelepén 
értekezletet tartottak a Köny-
nyűiparl Minisztérium által 
Kiváló Fémgyűjtő jelvénnyel 
kitüntetettek. Az értekezlet cél-
ja az volt, hogy megalakítsák a 
Kiváló Fémgyüjtök Baráti Kö-
rét. 

Az alakuló gyűlésen Kiss 
Sándor MÉH telepvezető, a 
„Könnyűipar Kiváló Dolgozója" 
elbeszélgetett a vas- és fém-
gyűjtés fontosságáról a meg-
jelent 31 tanulóval és 17 fel-
nőttel, akik mind megkapták a 
Könnyűipari Minisztérium ál-
tal adományozott Kiváló Fén> 
jgyüjtő jelvényt. 

Faragó István, a DISZ váro-

si bizottságának agit.-prop. tit-
kára és a fiatalok hozzászólá-
saikban sok olyan értékes ja-
vaslatot tárgyaltak meg, me-
lyek a vasgyűjtés sikerét szol-
gálják. Justin István, a Gép-
ipari Technikum tanulója és 
Fekete István, MTH tanár új 
lelőhelyeket ismertetett. Ezeken 
a helyeken tőbb tonna ócska-
vas fekszik. 

A Kiváló Fémgyüjtök Baráti 
Köre a jövőben rendszeres 
megbeszéléseket hív össze és 
kéri Szeged ifjúságát, dolgozóit 
törekedjenek arra, hogy minél 
többen érjék el azt a Szintet, 
amely után megkapják a Ki-
váló Fémgyűjtő jelvényt. 
, iia. Mizsei József 

Miért nem jár a locsoló-autó 
a Dáni utcában? 

örömmel látom, Hogy a me-
leg idő beálltával utcáinkat lo-
csolják. De miért nem jár a 
locsoló-autó legalább napjában 
egyszer a Dáni utcában? Ott 
is nagy a forgalom. A villamost 
nemszámítva minden jármű 
közlekedik rajta. Egy-egy autó, 
vagy motorkerékpár — amely 
gyakran jár ott el, az utca vé-

gén motorkerékpárjavító üzem 
van — olyan port kavar fel, 
hogy alig lehet látni. Mi, Dáni 
utcai, lakók azt kérjük, hogy a 
locsoló-autó, amelyik napjában 
többszöí végighalad a Tol-
buchin sugárúton, forduljon be 
néha-néha a Dáni utcába is. 

Kapusi. Ferenc 

Sztaniszláv Mojkowszkij elvtárs látogatása 
a Városi-pártvégrehajtóbizottságnál 

Csütörtökön délelőtt a vá-
rosunkban tartózkodó Szta-
niszláv Mojkowszkij elvtárs, 
lengyel újságíró, az Express 
Lodzki főszerkesztője meglá-
togatta a Szegedi Városi 
Párt-végrehajtóbizottságot. 

Hosszasan baráti beszélgetést 
folytatott Ladányi Benedek 
elvtárssal, a párt-végrehajtó-
bizottság első titkárával. 
Részletesen érdeklődött Sze-
ged dolgozóinak életéről és 
az itt folyó munkáról, 

Szabadtéri műsorok, sportesemények 
az Építők Ünnepén 

Szeged építő-, fa- és építő-
anyagipari üzemeiben minde-
nüt t nagyban készülődnek a 
vasárnapi Építők Ünnepére. 
A nap gazdag programja 
nemcsak számukra, hanem 
Szeged minden dolgozója szá-
mára igen változatos szóra-
kozási lehetőségeket nyújt. A 
délelőtt folyamán sportmű-
sorok lesznek a Bástya (Pe-
tőfi) sportpályán, délután 3 
órától az újszegedi szabadtéri 
színpadon műsoros ruhabe-
mutatóra kerül 6or. Ide be-
lépődíj nem lesz. Este 8 órá-
tól ugyancsak a szabadtéri 
színpadon a szegedi Nemzeti 
Színház művészei lépnek föl, 
igen vidám, hangulatos, ze-
nés, táncos műsorban, „Mu-
zsikáló vidám est" címmel. 
Iván Margit, Sugár Mihály, 
Szabady István, Lakky Jó-
zsef, Kóldor Jenő. Dómján 
Edit, Komlóssy Erzsi. Ko-
vács Gyula, Mezey Károly, 
Lehóczky Zsuzsa gondoskod-
nak a szép dalokról, humor-
ról, táncról. Közreműködik a 
Juhász Gyula Kultúrház 
szimfonikus zenekara Markó 
Leó vezénylésével. Jegyek 4. 

6 és 8 forintos árban kapha-
tók a színház pénztáránál, 
valamint az építő-, fa - és 
építőanyagipari üzemekben. 

Nemcsak a változatos szó-
rakozásról gondoskodik az 
Építők Ünnepe rendezőbizott-
sága, hanem egész napon át 
korlátlan mennyiségben ételt, 
italt is biztosítanak. A laci-
konyhákon, véndéglátó sát-
rakban 6 forintért bécsi sze-
letet, 5,10-ért marhapaprikást 
kaphat minden dolgozó és 
egyéb olcsó ételek is biztosít-
ják, hogy mindenki jól érezze 
magát. Gyermekeiket is el-
hozhatják az érdeklődők, 
mert külön sátorban felállí-
tott napközi otthon gondos-
kodik díjmentesen a kicsik-
ről. A gyermekek számára 
ezenkívül külön játékok is 
állnak rendelkezésre. 

Az Építők Ünnepe vala-
mennyi rendezvényén min-
den szegedi dolgozót szívesen 
látnak. Az egész napi pro-
gram végén, a „Muzsikáló 
vidám est" befejeztével kü-
lön autóbuszjáratok biztosít-
ják a hazatérést a város min-
den részébe. 

Ma k e z d ő d i k az E l s ő B é k e k ö l c s ö n 
8. sorso lása 

Az Első Békekölcsön 8. sorsolására már minden elő-
készület megtörtént. Május 27-én, pénteken, az idén már 
negyedszer perdülnek meg a szerencsekerekek és négy 
napon át ismét csaknem hatvanmillió forint értékű nye-
reményt és törlesztést fizetjVi&sza államunk a kölc&ön-
iegyzöknek, • ^ " -

Az ifjúsági seregszemle 
megyei versenyének 
legjobb csoportjai 

Május 8-án Szegeden, a me-
gye ifjúságának baráti találko-
zóján három színpadon közel 
hatvan csoport, mintegy ezer-
ötszáz szereplővel mutatkozott 
be a találkozó résztvevői előtt. 
Úttörők, üzemi fiatalok és kö-
zépiskolások, termelőszövetke-
zetek, állami gazdaságok fiatal 
dolgozói és főiskolai hallgatók 
dallal, verssel, tánccal, ének-
kel és színdarabbal köszöntöt-
ték a fiatalok találkozóját. 

A népi együttesek közül az 
apátfalviak, a pitvarosiak és a 
Szegedi Konzervgyár csoportja 
értek el igen jó eredménjH. A 
gyermek együttesek műsorá-
ból művészi teljesítmény szem-
pontjából kiemelkedett a pitva-
rost úttörők tematikus tánca. 
Mellettünk a tápéiak, az újsze-
gedi és az újszentivánl általá-
nos iskolások érdemelnek di-
cséretet, 

Az énekkarok között a sze-
gedi Pedagógiai Főiskola, a 
szentesi és a makói gimnázium, 
a hódmezővásárhelyi és a sze-
gedi tanítónőképző és a szegedi 
MAV Technikum most alakult 
kórusa szerepeltek nagy siker-
rel. 

\A zenekarok sorában -a sze-
gedi MA V és a Honvédség, va-
lamint a szentesi járási kultúr-
ház fúvósai, a nagylaki úttörők, 
a népi zenekarok közül az Or-
vosegészségügyi Szakszervezet, 
a szentesi járási kultúrház ze-
nekara és a deszkl citerások 
értek el legjobb eredményt. 

A bábszínpadon a szegvári 
Nevelőotthon és a szegedi Td-
nitónöképző csoportja lépett fel. 

öreg 
meg-

Szereplésükke! fiatal, s 
néző tetszését egyaránt 
nyerték. 

Várakozáson alul szerepeltek 
a színjátszócsoportok. A kul-
túrházak csoportjai közül a 
csongrádiak Csehov: Medve, a 
deszkiek „Viharos alkonyat" 
előadását említhetjük. Az üze-
mi színjátszók sorában a Sze-
gedi Jutafonó a „Kocsonya Mi-
hály házasságáéval, a Nagyla-
ki Kendergyár a „Bujócská"-
val, a Vásárhelyi Kiskereske-
delmi Vállalat az „Erzsi" 
című jelenettel szerepelt. 

A' tánccsoportok műsorában a 
Kopáncsi Állami Gazdaság, a 
makói Úttörő és József Attila 
TSZ, a Szegedi Jutafonó. a 
Vásárhelyi Harisnyagyár, a 
Szegvári Földművesszövetkzzet, 
a szegedi Uttörőház. a tápéi 
tánckar és az Orvosegészség-
ügyi Szakszervezet szegedi cso-
portjának együttese szerepelt 
szép sikerrel. Külön ki kell 
emelni a tánccsoportok közül 
a makói Közgazdasági Techni-
kum nem rég alakult együtte-
sét, mely számaival a legna-
gyobb sikert érte el a bemuta-
tón. 

Az egyéni szereplők között 
a szegvári Balogh-házaspár 
táncszáma, a makói Institóris 
Ildikó és a vásárhelyi Farkas 
László szavalata emelkedett ki 
a műsorból. 

A seregszemle keretében weg-
rendezett műsornak említett 
legjobb szereplőit a DISZ 
Csongrádmegyei Bizottsága és 

Fellendül az újítómozgalom 
a Szegedi Ruhagyárban 

Az újításoknak felmérhe-
tetlenül nagy szerepük van a 
termelékenység növelésében. 
Mégpedig egyrészt a közvet-
len technikai módosítások-
ban, a munkafolyamatok 
megrövidítésében, másrészt 
az anyagtakarékosságban. 
Mindkét mód az önköltség 
csökkenéséhez és a termelé-
kenység növeléséhez vezet — 
ezért fontosak az újítások. 

Az újításoknak ezt a nagy 
szerepét látva, 

a Ruhagyár újítási ver-
senyt hirdetett áprilisban. 

Május elsejétől kezdődően 
havonta bírálják el, hogy me-
lyik üzemrészben volt több 
jó újítás. A verseny ponto-
zásos és ahhoz, hogy vala-
melyik üzemrész nyerhessen, 
legalább 25 pont szükséges. 
Érdekeltek benne a műszaki 
vezetők is. Ez á verseny to-
vább emeli az újítások szá-
mát. Mutatják ezt az ered-
mények. Május 21-ig ugyanis 
30 újítás érkezett be az üzem 
dolgozóitól, az április havi 
33-mal szemben. Az áprilisi 
33 újításból tízet fogadtak el, 
s mind a tízet be is vezették. 
Az a tény, hogy az elfogadott 
újításokat mind bevezették, 
igen fontos. Viszont kevés-
nek tűnik e szám a beérke-
zett újításokhoz képest. Ter-
mészetesen figyelembe kell 
vennünk, hogy nem minden 
javaslat eredményes, hasz-
nálható. De feltétlenül arra 
kell törekedni, hogy a beér-
kező újításokból mind több 

a megyei népművelési osztály i elfogadható legyen, 
dicsérő oklelvélle! és ajándék- A kevésbé, vagy rosszul ki-
tárgyakkál jutalmazza. i dolgozott javaslatok gyak-

Nagysikerű hang verseny kör út után a Pedagógiai 
Főiskola énekkara az ünnepi napokra készül 
SZEPTEMBER ELEJÉN a 

szegedi Pedagógiai Főiskola új 
hallgatókat, s a főiskola kórusa 
új énekeseket kapott. Az új ösz-
szetételű kórus gyorsan meg-
kezdte munkáját; tagjai lelkes, 
jóhangú fiatalok, tanárai nagy-
tudású emberek. Dolgoztak, ta-
nultak fáradhatatlanul, lelke-
sen. Munkájuk nem maradt 
eredmény nélkül: szegedi sze-
repléseik, hangversenyeik al-
kalmával a közönség mindig 
viharos tapssal ismerte cl tu-
dásukat, köszönte meg a szép 
műsorszámokat. A közelmúltban 
pedig kirándulással egybekötött 
tíznapos hangversenykörúion 
arattak fényes győzelmet, sze-
reztek elismerést iskolájuknak. 

Az első állomás Orosháza 
volt. A hangversenyen nyolc-
van torokból szállt a dal lelke-
sen, határozottan. S az ének-
számok után lelkesen tapsolt a 
közönség. 'A vonat aztán tovább 
robogott, új szereplések felé: 
Csongrádra, ahol ugyancsak 
nagy volt a siker. Aztán Nyir 

emlékekben gazdagodva tért a 
kórus „utolsó" állomására: Kis-
kunfélegyházára. A siker most 
sem maradt el. 

Alig ért haza a győzelmes 
kis csapat, hamarosan ismét 
vitte őket a vonat Budapestre, 
az egyetemi és főiskolai mű-
vészegyüttesek országos dön-
tőjére. A Nemzeti Színházban 
is szépen megálltak helyüket, 
komoly felkészülésükkel a má-
sodik helyet harcolták ki. 

És most folyik a készülődés 
a szegedi Főiskolai Napok ün-
nepségeire, hogy a sok vidéki 
hangverseny után a szegedi 
közönségnek is bemutassák, ho- j 
gyan fejlődött, mivé érett a 

kórus. Nagy szeretettel várják 
körükben Bárdos Lajos Kos 
suth-díjas érdemes művészt a 
kitűnő karnagyot, aki a FőiS' 
kolai Napok megnyitó ünnep-
ségén vasárnap délelőtt a Sza-
badság Filmszínházban saját 
műveit vezényli. 

DE A KÓRUS TAGJAI a 
közelgő évvégi vizsgákra is 
készülnek, mért a kórus mate-
matikai-, földrajz-, magyar-, 
történelem- és énekszakos hall-
gatói itt is az első között sze' 
retnének lenni. 

Bakos Rózsa 
I. éves matematika-számtan-

szakos főiskolai hallgató 

— A Szülők Akadémiáján 
ma, pénteken este 7 órai kez-
dettel Freimann Zoltánná 
gimnáziumi tanárnő tart elő-
adást általános iskolás gyer-
mekek szüleinek a Madách 
utcai általános iskolában 
Szülők és nevelők együttes 

2 forint. 

i - n ii » e - , küzdelme a gyermek jó ta-
egyhaza következett. Az enek- n u l á s á é r t > > d Z n e \ . Belépődíj 
kar tagjai az első nap a csoda-, 
latosan szép Sós-tóra rándul- j 
lak ki: hatalmas erdő, közepén 
tó . i é <t 'i * < 

MASNAP KÉT HANGVER-
SENY volt. Délután az ifjúsá-
gi előadáson a hallgatók nem 
kímélték tenyerüket. Este zsú-
folásig megtelt a terem hallga-
tókkal. s Nyíregyháza vendég-
szerető zenekedvelői kedves 
meglepetéssel ajándékozták 
meg az óriási sikert arató sze-
gedi főiskolásokat: virágkosár-
ral, s egy szép háziszőttessel. 

Uj állomás, új élmények kö-
vetkeztek: Miskolc fogadta nagy 
szeretettel a szegedi fiatalokat. 
A hosszú út után kevés volt a 
pihenő, de az első miskolci 
hangverseny is sikerült. 

A másnap esti hangversenyt 
pompás kirándulás készítette 
elő Tapolcán. A friss levegő, a 
kellemes idő, a gyönyörű táj 
meghozta hatását. Estére dör-
gő taps köszöntötte a jól sze-
replő énekkart. A bíráló bizott-
ság döntése szerint a kórus be-
került a DISZ kulturális sereg-
szemléjének országos döntő-
jébe. 

Miskolc még egy csodát tar-
togatott számukra: Lillafüredet. 
Szépséges tájaival, zuhatagai-
val, Hámori-tavával, Vadász-
kürt-vendéglőjével, fenyőivel, 
szomorú-füzeivel egyik leg-
szebb emléke a kirándulóknak. 
És aztán a három csodálatos 
budapesti nap következett. Ki-

rándulás, séta, szórakozás után 

— Az Országos Erdészeti 
Egyesület rendezésében KoL-
tay György erdőmérnök, 
Kossuth-díjas tudományos 
kutató tart előadást -A nyá-
rak népgazdasági jelentősége 
és nyárnemesítés* címmel az 
MTESZ Horváth Mihály ut-
ca 3. szám alatti előadóter-
mében ma, pénteken délután 
4 órai kezdetteL 

ran értékesek lehetnek 
hozzáértő segitséggeL 
Az e hónapi javaslatok kő* 

zött sok igen értékes, néhá-
nyat már be is vezették. Sót 
az is előfordult, hogy például 
Dékámy Lajos, a könnyűipar 
kiváló újítója, akkor adta be 
javaslatát, mikor a gyakor-
latban már sikerrel be is ve-
zette. Ezzel az újítással a K. 
G. 525-ös gombfel vaírógépen 
a nyakas — nem lyukas — 
gombokat is fel lehet varrni. 
Igen értékes az a javaslat is, 
mely a ruhaanyagok, a kü-
lönböző szélességű végek tó* 
kéletesebb kihasználására vo-
natkozik, s különböző matri-
cákat dolgoz ki a végeken 
belül előforduló különböző 
szélességekre. De 

a beadott javaslatok kő-
zött viszonylag kevés a 
technikai újítás, módosítás, 
pedig ez kétségtelenül igen 
fontos. 

Természetesen nagyon értő* 
kes anyagtakarékossági ja* 
vaslatok vannak, amelyeke 
nek nagy száma azt mutat-
ja egyben, hogy a dolgozók 
megértették és magukévá tet-
ték a pártnak az anyagtaka-
rékosság fontosságára vonat-
kozó szavait. Feltétlenül em-
lítésre méltó például a labo-
ratórium anyagmegtakarítási 
versenye, mely a múlt ne-
gyedévben 121.280 forintot je-
lentett az üzemnek. Ez a ver-
seny ebben a negyedévben is 
folytatódik, most 125 ezer fo-
rint megtakarítást vállaltak a 
laboratórium dolgozói. 

Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy a ruhagyá-
riak tisztában vannak az újí-1 

tások nagy jelentőségével, 
amelyeknek egyre nagyobb 
szerep jut a termelékenység 
növelésében. 

Halvanötéves a vattaiatok 

„Hazánk" énnekkara 

Vasárnap délután 5 órakor 
a vasutas dolgozók Petőfi 
Sándor Kultúrotthonában ju-
bileumi ünnepséget és dísz-
hangversenyt rendeznek a 
-Hazánk* énekkar megala-
kulásának 65. évfordulója al-
kalmából. Megnyitó beszédet 
ördögh János elvtárs, a va«4 
utas dolgozók szakszervezete 
területi bizottságának kul-
túrfelelőse mond. A műsor-
ban közreműködik e vasutas 
dolgozók szakszervezetének 
központi ének- és zenekara, 
az orosházi Petőfi énekkar, a 
makói MAV szakszervezet 
énekkara, a Szegedi Kender-
fonógyár énekkara, a Szege-
di Vasútforgalmi Technikum 
énekkara, a Kecskeméti 
MAV Kultúrotthon énekka-
ra és a *Hazánk» énekkar a 
Petőfi Kultúrotthon fúvós-
zenekarával. 

Vak Baba Abdalla története 
(Pusztamérgesi mese) 

Pusztamérgesi májusi este. A „Trakto-
ros nap" rendezősége értekezletet tart a 
gépállomáson. A főagronómust hirtelen te-
lefonhoz hívják, aki visszatérve közli, hogy 
a megyei szerv fagyveszélyre való felkészü-
lést rendelt el. Erre a négy környékbeli 
község jelenlevő képviselői hazaindulnak, a 
kellő intézkedések megtételére. 

Csak a föagronómus mordul fel, mert 
egész körzetében nincsen egyetlen hőmérő 
sem. Látván, hogy a levegő hőfoka nem 
hűlt még le végzetesen, figyeli az időt, 
majd elszundikál. Éjfél tájban autó gördül 
a gépállomás elé. Korom elvtárs, a ME-
DOSZ megyei titkára figyelmeztet a ve-
szélyre és száguld tovább. 

A föagronómus vászonnadrágban, félci-
pőben lesi, hogy fagy-e vagy nem. 

— Még szerencse — gondolja —, hogy 
a gépállomás a meleg ruhákat két nappal 
előbb bevonta. Így nyári dreszben, hőmérő 
nélkül is meg lehet mérni az időt. — Per-
sze azért a hőmérőt hiányolja. Az egyik ve-
zetőségi tag lázhőmérőjét ajánlja fel, de 
sikerül megnyugtatni, hogy az nem jó, mert 
fokbeosztása plusz 35 foknál kezdődik. 

A gépállomás öt motorkerékpárja közül 
csak egy üzemképes, de az a Mátrában volt 
üdülni s igy fáradalmait piheni. Végül Bá-
lint brigádvezető elvtárs saját motorján 
vágnak neki az éjnek. 

A gépállomás három vontatója a főgé-
pésszel és a Rákóczi TSZ elnökével. Pintér 
Lajossal gyorsan, riasztdák A taasaaat. 

munkához látnak s hamarosan füsttengerbe 
borul a határ. 

A föagronómus végre — Öttömösön 
riasztván a népet, a volt malmosnál a kert-
ben — talál egy hőmérőt. A fagy üldözői 
megnyugszanak, mert a műszer 6 fok me-
lege; mutat. Sorba járják a tsz-elnököket, 
akik példásan állnak őrhelyükön, mint 
Csórván a Felszabadulás elnöke, Kothencz 
elvtárs. Közben vissza kellett menni a hő-
mérőhöz, amely lassan alább sülyed. 

A nép készenlétben várja az „ellensé-
get". Mindenfelé bűzös füst terjeng, közben 
a Rákóczi TSZ már haza is engedi a gép-
állomás vontatóit a tökéletes munka után 
s csak tűzőrök maradtak helyeiken. Hajnali 
negyed öt tájban jótékony felhőréteg húzza 
be az eget. enyhe szellő reszketteti meg a 
fák leveleit és mosolyt von az emberek 
arcára. Most már nyugodtan álomra hajt-
hatják fáradt fejüket. 

Az agronómus arcán is a boldogság 
álomrózsái gyúlnak ki. Almában áhítattal 
veszi át a mesebeli „Vak Baba Abdalla" 
zsíros tégelyét, s szemeit bekenve meglátja 
a csodás kincseket, melyekre mindig olyan 
nagyon vágyott; a hőmérőt, mely maximál 
is, minimál is; a nedvességmérőt és egyéb 
csodákat, melyekre már olyan sok Ígéretet 
kapott e földön. 

Az álomkép ugyan eltűnt. Egy azonban 
megmaradt. A föld gyümölcse: a szőlő, a 
b a r a 5 f c ' ami ma már ne™ álom, mint a hő-
mérő és más hasonló agrorwmusi vágyak. 
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