
Devizái érő 
pikkelyek 
Régebben veszendőbe ment 

B* a ké t -három kiló 
pikkely* amely egy mázsa 
hal t isztításakor hulladék-
kén t v i s szamarad t A.haszon 
forrásai azonban sokfélék, 
csak fel kell ismerni őket. 
M a már egy év a la t t körül-
belül két vagon pikkelyt 
dolgoznak föl „devizává" a 
szegedi Univerzál szövetke-
zetben. A Balatoni Halá-
szati Vállalattal kötött szer-
ződés ér te lmében ugyanis a 
hálók a ktsz-nek is halász-
nak : a halzsákmány meg-
tisztítása u t án Szegedre uta-
zik a csillogó pikkelytömeg. 
Mivel az ebből előállított 
gyöngyházpaszta igen ér té-
kes és kereset t cikk, a szö-
vetkezet ai-ra törekszik, hogy 
minél nagyobb tételeket ex-
portál jon belőle. Az üzletből 
a halászok is haszonra tesz-
nek sze r t s a ktsz is jól 
j á r ; 2,5 millió forintos ex-
por t j ának jelentős részét a 
gyöngyházpaszta kivitele ké-
pezi. 

Tanácstag-
beszámolók 
Szegeden ma, csütörtökön 

és holnap, pénteken ú j abb 
•tanácstag-beszámolókat ta r -
tanak. Ma délu tán 5 órakor 
a Zalka Máté iskolában ö r -
dögh Jpzsef városi, Bozsó 
Antal kerület i tanácstag, ^ 
délután fél 6 órakor a Szil- j 
léri sugárúti iskolában Pé-
ter Mária városi, Szőlősi 
Sándor és Benkő Béláné ke-
rületi tanácstagok találkoz-
nak választóikkal. Holnap 
fél 6 órakor a Gázmű mű-
velődési termében dr. Kal-
m á r Ferenc városi, Radics 
Sándor és Móczó Is tvánné 
kerület i tanácstagok, délután 
ü órakor a fodortelepi púrt-
liázban Nacsa Is tvánné vá-
rosi, Goldea György és De-
maházi Antal kerületi t a -
nácstagok, ugyancsak 6 óra-
kor a Gera Sándor iskolá-
ban Herczeg Franciska vá-
rosi, Pásztor Albert és Bá-
rányi Emiiné kerület i t a -
nácstagok ta r tanak beszá-
molót. 

Még nagyobb választék 
szovjet fotogépekből 

A moszkvai GUM-áru-
ház egyik leglátogatottabb 
része a fotoosztály. A nap-
nak nincs olyan órája, hogy 
ne lenne tömve vásárlók-
kal. De bőven akad szem-
lélő a vitrinek és az utcai 
kirakatok előtt. Mit in lát-
nak a kíváncsi moszkvaiak? 

A legegyszerűbb gép a 
Jukor, amely a mi Pajtá-
sunkhoz hasonlít, s sok gye-
rek ezzel teszi meg az első 
lépéseket a fényképezés vi-
lágába. Nemigen ismert ná-
lunk a sztereofelvételekre 
alkalmas, tükörreflexes 
Szputnyik. A nagyobb igé-
nyeket elégítik ki a Vesz-
na és a Staféta. Az előb-
bivel 41 felvétel készíthető 
24x32 mm méretben, az 
utóbbival 12 felvétel «x9-es 
filmre. A Drug már az igé-
nyes fotósok gépe, 1:2 opti-
kája nem cserélhető, re-
dőnyzárja 1/3—1/1000 mp 
között állítható. Aa Északi-
sarktól a Kana-laim-sivata-
gig egyaránt használható a 
Leningrád. Optikája 1:2-«s 
Jupiter, redőnyzárja 1— 
1/1000 mp értékefe között ál-
lítható. A fotózás teljes 
kényelmét szolgálja a beépí-
tett fénymérós Zorlcij—11. 
Az optika köré épített fény-
mérő automatikusan állít-
ja a gépet a mindenkori vi-
lágításnak megfelelően. Az 
Ekran, a Neva—2, a Lada, 
a Sport—J és a Quarz mind 
8 mim es fi lmfelvevő gépek. 

Az elmúlt években az 
OFOTÉRT sok szovjet fény-
képezőgép-típust hozott for-
galomba. Az Idei karácso-
nyi vásáron ismét számos 

szovjet gép között válogat-
hat a hazai vásárlóközön-
ség. Legolcsóbb gép a 300 
Ft-os tükörref lexes Ljubi-
telj és a 330 Ft-os Szmena 
—8. A Szmena 8-as há t fa-
la levehető, ami nagyon 
megkönnyíti a/ fi lm cseré-
jét. A Zorkij—6 950 fo-
rintba, a Zorkij—4 1700 fo-
rintba kerül, tokkal együtt. 
Mindkét gépnél a kereső a 
szemhez állítható, így a 
rövidlátók is szemüveg nél-
kül fényképezhetnek. Az 
1 :?-es optikájú Kijev—4-et 
2400 forintér t árus í t ják , és 
újdonság lesz a beépített 
fénymérós FED—4. Ez a 
gép Indust iár l:2-es optiká-
val mindössze 1400 forint-
ba kerül. Kaphatók lesznek 
m a j d a Sport—3 én a 
Quarz t ípusú f i lmfelvevő 
gépek, valamint a nyugatné-
met Rolleiflex automata, a 
Sixtomat fénymérő és a pe-
helykönnyű Braun Hobby 
ftrökvaku. A felsorolt gé-
pek nagy része a napok-
ban a vidéki és budapesti 
OFOTÉRT-üzletekbe ke-
rüL 

T. Gy. 

NOVEKVÓ 
HASZON 

A tavalyihoz viszonyítva 
jelentősen emelkedet t a sze-
gedi text i lművek termelése. 
1904-ben 2990 tonna fonalat 
áll í tottak elő. idén 8500 ton-
nát gyártanak. Dicséretes, 
hogy ezt a mennyiségi nö-
vekedést minőségi javulás is 
kiséri. A javulást az első fél 
év hasznos intézkedései ala-
pozták meg, ekkor alakítot-
ták ki a tiszta szortimente-
ket, s a kár tolóban úgyne-
vezett fátyolprést helyeztek 
üzembe. Kevesebb lett az 
osztályon aluli és a szab-
ványtól eltérő fonal, és míg 
tavaly 27 százalék volt az 
első osztályú, idén már 6 
százalékkal magasabb az el-
sőrangú, vagyis fe lárral ér-
tékesíthető fonalak részará-

A pártoktatás 
küszöbén 

Ikz MSZMP poll t ikájó-
nak igenlése ma már 

nemcsak a munkában jut 
kifejezésre, hanem a mar -
xizmus—leninizmus iránti 
fokozottabb érdeklődésben 
is. A pártok tatás fejlődése 
kétségkívül tanúsí t ja , hogy 
a kimutatásos formali tást 
egyre jobbah hát térbe szo-
r í t j a a tartalom, a tényle-
ges ismeretek megszerzésé-
nek igénye. Az 1085 66-os 
oktatási év jelentős minőíé-
ffi. változással kecsegtet Ez 
elsősorban annak köszönhe-
tő, hogy a szervezés, illet-
ve az előkészítés során ál-
ta lában mindenüt t figyelem-
be vették a jelen követel-

nya. Különösen jó ez az i ményeit. A pártszervezetek-
arány a müszálfonalaknál , 
ezek 82 százalékáért kapnak 
felárat . 

A szövődében is jó ered-
ményeket t a r tha tnak szá-
mon. 7 százalékkal több első 
osztályú szövetet á l l í tanak 
elő, mint az e lmúlt évben. 
Ez annál jelentősebb, mivel 
a legjobb szöveteket a kivi-
tel rovatba „könyvelik" már ; 
a második fél évben össze-
sen 3 millió 488 ezer négy-
zetmétert gyár tanak ex-
portra. 

P a t r ó n u s o k 
(Tudósítónktól.) 
Az Orvostudományi Egye-

tem elméleti intézeteinek 
KISZ-alapszervezete az 1960 
—61-es tanévben indította el 
patronáló mozgalmát.^ Az 
egyetemi oktatók segítő ak-
ciójuk révén közelebb ke-
rülnek a diákokhoz, szemé-
lyes példájukkal a hivatás-
tudatot erősítik medikusaik-
ban,' s igyekeznek ébren ' tar-
tani azt a lelkesedést, ame-
lyet az emberek felvételi 
vizsgáikra magukkal hoztak. 
Munká juka t a marxis ta né-
zetek" kialakítása és a kom-
munista 'szakemberképzéshez 
való szép szándéka vezeti. 

A patrónusok a hallgatók-
kal közösen dolgozzák' - ki a 
csoporlgyűlések programjai t . 
Ezek a fé lévre szóló célki-
tűzések lehetőséget teremte-
nek a diákok ideológiai kép-
zettségének és műveltségé-
nek fejlesztésére. Három 
hetenként KlSZ-csoportgyű-
lések követik egymást, ame-
lyeken a tanárok figyelem-
mel kísérik a tanulmányi 
eredményeket , s fo rmál j ák 
az egyénekben a közösség-
nek való "alárendelés fegyel-
mét. 

A patronálásról dr. Marjai 
Erzsébet KISZ-ti tkár, a mik-
robiológiai intézet tanársegé-
de beszélt: 

— A csoportgyűlések fél-
évenként hat-nyolc órát 
vesznek igénybe. Ez az idő 
kevés ahhoz, hogy jó neve-
lői munká t végezhessünk." 
Részt veszünk a diákok kö-
zös rendezvényein, s egyéni 
beszélgetésre is meghívjuk 
őket. Közben mi is megis-
merkedünk pedagógiai mód-
szerekkel. Hallottam csopor-
tokat versengeni azért, hogy 
melyiküké a legjobb patró-
nus. 

A medikusok részéről a 
IV. éves Gcrvai Mihály 
mondta el a véleményét: 

— Szerencsés és jelentós 
vállalkozásnak tar tom a pat-
ronáló mozgalmat, mer t le-
hetővé vált, hogy a KISZ-
csoportok az oktatók tapasz-
talataira támaszkodhassanak." 
Tanácsokat kapunk a szer-
vezeti életre és a tanulásra 

Két új irodalmi színpad 
Nagy lelkesedéssel és aka- író-olvasó találkozókon akar-

rással fogjunk neki - ezek- nak fellépni, aktuál is műso-
kel a szavakkal küldte pó- rokat szeretnének összeállí-
'diumra a kedd esti próbán a tani. November 30-án, ked-
nemrég a lakul t ú j irodalmi den Heine-esttel lépnek elő-
színpad tagja i t Szilágyi Já- szőr a közönség elé. 
non középiskolai tanár , az Egy másik társulat a Szc-
együties vezetője." gedi Tanárképző Főiskolán 

A KISZ városi bizottságá- első és másodévesekből — 
nak régen dédelgetett elkép- ugyancsak a KISZ szervezet 
zelése a lapján alakult meg. által — az idei évben létre-
ez a gárda. Tehetségkutató hozott irodalmi színpad. Kü-
veróenveken, egyetemen, fő- aös mű'sorok összeállítását-
iskolán, általános iskolában, határozta el a két együttes, 
üzemekben toborozták azt a A főiskolások színpadát Po-
22 valóban lelkes, szorgalmas mezgnszki György hallgató 
fiatalt , akik minden kedd és vezeti, dr. Békési Imre és 
csütörtök este a Fegyveres Zsolnai Ferenc főiskolai ta-
Erők Klubjában megjelennek nársegédek hathatós támoga-
az olvasó és színpadi próbá- tásával. A két irodalmi szín-

vonatkozóan. Évfolyamunkon 
a második csoport tanulmá- ... . . 
nyi eredményének javallass lton. Az együttes most keresi pad úgy tervezi az együtt 
például jelentős mértékben 
összefügg a patronáló dr. 
Prókay András adjunktus 
segítő munkájával. Ha ki-, 
alakul a közvetlen, baráti 
légkör, akkor a hallgatók 
felkeresik vezető tanárukat 
és nem húzódnak szét. Ha 
összejöveteleinken megjele-
nik az oktató, komolyabban 
vesszük a felmerülő problé-
mákat. 

A IV—VI. éves medikusok 
a klinikák, az első-, másód-
és harmadévesek pedig^az 
elméleti in&aetek KlSZ-
nlapszervezetéhez tartoznak. 
Az egyes palrónusokat az 
évfolyamok élén álló osz-' 
tályfőnökök fogják össze, 
akik közvetlen instrukciói-
kat a koordinóció«*bizottság-
tól kapják. Az oktatókjmoz-
galmának eredményességét 
bizonyítja, hogy nevelő-
munkájukat az Orvostudo-
mányi Egyetem rektora és 
pártszervezete is támogatja. 

Géza Ferenc 

még arculatát. Október 15-én működést, hogy mindig csak 
a KISZ oktatási év megnyi- az egyik mu ta t m a j d be 
tóján i f jú propagandisták címadó főműsort, a másik pe-
előtt mutatkoztak be A bal- dig úgynevezett kísérő-mü-
gaság haídlá-val, ahol Euripi- sort ad mellé, 
destől Gábor Andorig világ-
irodalmi át tekintést adtak az Az elgondolás jó, s bizo-

ateista irodalomból. Ilyen po-' n y á r a ez lesz m a j d a közön-
litikai célzatú, a lkalmsakén- Reg véleménye is a november 
ti szerepléseket is terveznek. 30-i premieren. 

ben leszögezték: a tanfolya-
mokat magas színvonalon 
kell vezetni, s az anyag ki-
választásánál fontos, hogy 
közben a napi bonyolult 
politikai eseményeket is 
azonnal meg lehessen vi-
tatni és értékelni. A pár t 
Központi Bizottságának 
ideológiai irányelvei szerint 
„Az ideológiai munka azért 
folyik, hogy az egész nép 
elfogadja a marxista világ-
nézetet, meghonosítsa és ér-
vényre juttassa a szocialis-
ta erkölcs követelménye-
it ..." 

Korábban előfordult, hogy 
a különféle szemináriumok 
az élettől elvonatkoztatva, 
szinte csak az oktatás do-
kumentálása kedvéért tá r -
gyaltak bizonyos témákat . 
A tapasztalatok a lap ján m a 
már nyilvánvaló, hogy az 
oktatásban résztvevők kö-
zül többen nem értették, 
hogyan hasznosíthatják a 
tanul laka t a gyakorlatban. 
Ezért vált szükségessé az 
idén olyan ú j tanfolyamok 
indítása is, min t A szo-
cializmus építésének kér-
dései, továbbá A világgaz-
daság és a nemzetközi po-
litika — a szocializmus épí-
tése. E t émák megvitatá-
sakor bő alkalom nyílik a 
sa já tos helyi problémák 
,feldolgozására, s az anyag 
közvetlenebbül formál ja szo-
cialista meggyőződésűvé a 
hallgatókat. 

Már valamennyi — ala-
csonyabb és magasabb szin-
tű — politikai tanfolyamon 
megkezdődtek a foglalkozá-
sok. Bár idén valamivel 
többen vesznek részt, a szer-
vezett oktatásban, mint ta -
valy, sőt az érdeklődés két-
ségkívül a magasabb fokú 
oktatási formák felé toló-
dott, az eredménnyel ko-
rántsem lehetünk elégedet-
tek. Annak ellenére, hogy 
néhány üzemben, például a 

Az albérletek dzsungeljében 
A bíróság polgári peres Ezt a „takarékossági" fo- V. Lászlót) tart , fe jenként 

aktáiból is bőven idézhet- gást alkalmazza egyetlen havi 300-ért. 
nónk. a főbérlők és albérlők szobában — szinte tömeg- Egy fiatal lány, R. Júlia, 
-közötti rossz viszonyokból, szálláson •— három albérlő- a napokban m a j d n e m fedél 
jEzek a törvény előtt nyer- vei a Dugonics tér 2-ben K. nélkül marad t egv este. Két 
nek elintézést kinek-kinek M. Huszonötös villanyégő másik lánnyal albérletben 
a javára, vagy rovására. gyér világánál jóformán egy- lakott Petöfi telepen a 8-as 

Vannak olyan „háziurak" mást is alig lá t ják az a lbér- utcában, egyetlen szobában, 
is. akik i hatvanas, vagy en- lők, nemhogy még olvasná- A kislány időközben beteg 
nél nagyobb villanyégő hasz- nak is mellette. Petőitelepen lett. emiat t nem dolgozott, 
nálatával a d j á k ki a szobát a 11-es utcában már bútort Következésképp anyagilag 
súlyos százakért, s u tána pár sem adtak az albérlőnek, megszorult, nem tudott ha-
nap ' múlva kicserélik az csak egy kis szobát, havi 350 tár időre fizetni. Vele szem-

forintér t . Talán az egész ház ben elfogyott a főbérlő által égőt huszonötösre. 
évi adója sincs ennyi. 

Munkás—színész találkozó 
a szalámigyárban 

Mindenképpen sikeres és szerencsés dolog, ha a színész 
és közönsége úgy találkozik, mint tegnap, szerda délután 
a Szegedi Húsipari Vállalat dolgozói és a Nemzeti Szín-
ház művészei a Szalámigyár kul túr termében. Miután n 
Vaszy Viktor vezette művészcsoport fehér köpenyekbe 
öltözve végiglátogatta az üzem helyiségeit., s megismer-
kedtek a csontoz*) ban, hűtőben és szalámi tői tőben dolgo-
zók m u n k á j á v a l , bensőséges hangulatú délutánon szólal-
ta t t a meg Kovács János konferálására Kis Gábor, Lakky 
József, Karikó Teréz. Berdál Valéria. Iván Margit, Turján 
Vilma, Kovács Zsuzsa, Szabó Miklós, Réti Csaba, Gyi-
mesi Kálmán és Mucsi Sándor a zene és az irodalom 
népszerű a lkotása i t 

A műsort a munkások és a színház művészeinek köz-
vetlen hangulatú baráti beszélgetése követte, melynek so-
rán a színháziak viszontlátogatásra hívták meg a húsipari 
dolgozókat. Több itteni dolgozó ugyanis elmondotta, mi-
lyen nagy élményt jelentett számára ez a szemtój szem-
beni találkozás, 6 , mennyire örülnének annak, ha egyszer 
közelről i s . bepüfer r thá tnának ' a színház kulisszái mögé, 
elleshetnék a „belső" iái tokat" . 

N. L 

meghatározot t türelmi idő, 
noha a másik két lány kifi-
zette esedékes bérüket, fe-
jenként 200 forintot. De mert 
a harmadik 200 forinttal 
„lógott" a betegségből fel-

Tartózkodásuk é p ü l t l á n y ' n c m a k a r t a a f ó" 1 artozkodasuk b é r l f ) b e e n c c d n i a ] a k á s b n . 
Hát a türelmi idő elfogytá-
val az emberség, a humánum 
is elfogy? 

S milyenek a fentiekkel 

Vannak főbérlők, akik ősz-
szeütköznek a hatósággal is, 
mert. nem engedik, hogy al-
bérlőjük eleget tegyen a kö-
telező lakhelybejclentésnek a 
rendőrségen 
mögött ez re j l ik : ne tudjon 
meg senki semmit, hogy 
mennyivel „végűik meg" al 
bér lőjüket a szobáért. 

Több albérlő tar tásával ellenkező példák? Olyanok, 
már erősen kilóg a ló lába. amikor a főbérlők nem nagy 
mert egyesek ezzel borsos n.rvvagi haszonért ad ják ki 
. .mellékjövedclcm"-hez jut- felesleges szobájukat , hanem 
nak. Ilyen esetekben már emberségből, hogv envhit.se-
nem arról van szó, hogy a nek a lakásgondokon, tisz-
többszobás lakást azért oszt- tességes bérért . A többi közt 
ják meg valakivel, mert az ezzel találkozni Újszegeden, 
belesegít a teljes bérlemény a Rózsa Ferenc sugárút fi-
iakbérének fizetésébe. P. J. ban. Ez és az ehhez hasonló 
református lelkésznek a Rá- más példák viszont azt is 
day utca 6—8. számú házban tar talmazzák, hogy főbérlő 
r a j á t bevallása szerint is há- és albérlő között az emberi 
romszobás úgynevezett szol- viszonyt nem a különböző 
gálati lakása van, s ugyanott 
külön dolgozószobája, irodá-
ja. Feleségével és fiával él. 
Emellett három diák-albérlőt 
(A. Ferencet, H. Lajost és 

megkötöttségek. erőltetett 
házirendbeli előírások, tor-
zsalkodások jellemzik, hanem 
a kölcsönös megértés. 

L. F. 

konzervgyárban, kábelgyár-
ban és több ktsz-ben nincs 
elég tanulásra a lkalmas he-
lyiség, lényegesen növelhe-
tő lenne a szemináriumok 
létszáma. Mindenképpen po-
zitív és örvendetes jeleneég 
a pártonkívüliek megnöve-
kedett aktivitása, a pártta-
gok százalékaránya azonban 
még mindig nem a legked-
vezőbb. Figyelembe kell 
természetesen venni, hogy 
például az általános ás kö-
zépiskolák, a technikumok 
és felsőfokú technikumok 
kommunis tá inak marxis ta 
képzése állami ideológiai 
konferenciákon folyik. 

D égi igazság, hogy • 
pár toktatás színvona-

lát és hatékonyságát je-
lentősen meghatározza az 
előadások színvonala és ele-
vensége is. Ez pedig a pro-
pagandisták magas fokú 
képzettségétől, alapos fel-
készültségétől függ. Idén 
e tekintetben is biztatóbbak 
nz eredmények. A szegedi 
pártalapszervezetek a lehe-
tőségekhez képest minde-
nütt a legképzettebb elvtár-
saka t kérték fel előadónak. 
A körültekintő kiválasztás 
határozott minőségi válto-
zást hozott. A propagandis-
ták 35 százaléka rendelke-
zik marxista enti egyetemi, 
i l letve egyéves pártisfeolel 
végzettséggel. 

A most elkezdődött okta-
tási év sikeres befejeaéeé-
nek tehát szilárdabb ez 
alapja . Nagy könnyelműség 
volna azonban, ha ez vég-
leg megnyugtatná az «tap-
szervezeteket. Ahhoz, hogy 
a pártoktatás jelenlegi lét-
száma stabilizálódjék, s a 
hallgatók tényleges tudásra 
tegyenek szert, gondoskodni 
kell a propagandisták fo-
lyamatos tájékoztatásáról, 
továbbképzéséről. Az Idősze-
rű kérdések, a Marxizmus— 
leninizmus kérdései, vala-
mint A szocializmus építé-
sének kérdései tanfolyamok 
propagandistái november 
11-tól 13-ig előkészítő tan-
folyamon vettek részt. I t t 
nemcsak a tananyagot vi-
ta t ták meg, hanem olyan 
kül- és belpolitikai kérdése-
ket is. amelyeket, jól hasz-
nosíthatnak előadásaikban, 
és amelyek bir tokában vá-
laszt adhatnak hallgatóik 
különféle kérdéseire. A to-
vábbiak során hat témában 
feldolgozzák az ideológiai 
irányelveket, hissjen ez. a lap-
vető feltétele egész évi 
eredményes munkájuknak . 

Amikor a politikai okta-
tás egészéről beszélünk, nem 
szabad csupán a pártszerve-
zetek által megszervezett 
tanfolyamokra gondolni. 
Szegeden a KISZ. a szak-
szervezet és a TIT is t a -
nítja, oktatja a dolgozók tö-
megeit. A fiatalok közül — 
f igye lembe véve a szerve-
zett KISZ-oktotást, a főis-
kolákon . működő oktatási 
formákat és az Ifjúság a 
szocializmusért próbákat — 
mintegy 13 ezer 500-an vál-
lalták az ideológiai, politi-
kai képzést, s a tapaszta-
latok szerint igen nagy ér-
deklődéssel vesznek részt 
nz előadásokon. A szakszer-
vezet 87 politikai iskolát 
indított Szegeden, átlagosan 
20 hal lgatóval . A TTT 15 
munkásakadémiá ján is szén 
számmal vesznek részt, kü-
lönösen a kenderfonógyár-
ban. A TIT M a népfront 
közösen 6 előadásból álló 
külpolitikai tanfolyamot 
kezdeményezett 

¥ d é n kezd megvalósulni 
* az a korábbi törek-

vés is. hogy a párt- és a 
tömegszervezetek együttes 
erővel szervezzék meg az 
oktatást. A ruhagyárban és 
a kenderfonógyárban már 
működik az oktatási tanács, 
amelynek munká já t érde-
mes tanulmányozni ás eset-
leg másut t is hasznosítani 
jó tapasztalatait. Ahhoz 
azonban, hogy a hallgatók 
egész évben mindenüt t ér-
deklődéssel j á r j anak a fog-
lalkozásokra és az anyagot 
valóban elsajátí tva év' vé-
gén széle-ebb látókörű em-
berekké formálódja nak. a 
pártszervezetek rendszer-? 
segítségére, ösztönzésére é-, 
ellenőrzésére is szükség 
van. 

HOÜVATH LáSZLÓNE 
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