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f Á Film, Színház, Muzsi-

ka legutóbbi száma közli 
Máriássy Judit válaszát ar-
ra a levélre, mely® a bu-
dapesti Huba utcaiak Kí-
váncsiak Klubja küldött a 
kritikusnak. Ebben a válasz-
levélben olvastam, hogy a 
HUKK-isták „kedvelik a 
vidám, szép kiállítású, lírai, 
zenés műsorokat és Antal 
Imrét* ha konferál." Antal 
Imre a tv Halló fiúk! Halló 
lányok! műsorának társ-
kon fieraxiBza, s míg Máriássy 
Judit a Szerencsés Flótás 
cimű tv-operett ürügyén ír-
ta sorait, ezúttal itt a fenti 
levélrészl® ürügyén szólunk 
hozzá a — Halló íiúkl-hoz. 

Mindenekelőtt meg kell 
jegyeznünk, hogy Antal Im-
re „civilben" zongoramű-
vész. Ez persze valójában ki 
is derült a műsorból — hi-
szen a csütörtöki adásiban 
például egy Chopin mazur-
kát játszott kitűnően —, de 
köz® sem olyan egyéniség, 
akit a „szigorú, de igazsá-
gos" közvélemény-levél úgy 
említsen, hogy akkor szere-
tik, „ha konferál". Mi in-
kább akkor szeretjük, ha 
többet zongorázik, de ripor-
terként is szívesen hallgat-
juk. Szívesen azért, mert 
természetes, sallangmentes 
modora van, s nemritka bak-
lövéseiv® is — melyekért 
máskor bizony alaposain le-
pisszegjük a riportert — 
nagyon rokonszenves. 

Állandó társai Kern And-
rás és Farkas Zsuzsa. Kern 
András — az országos ama-
tőrfilm fesztiválon győztes 
Mi lesz? rendezője és egyik 
főszereplője — sajnos még 
mindig alatta marad a vára-
kozásnak. Túlságosan igyek-
szik magára erőltetni egy 
Garas Dezső-féle jópofásko-
dó pózt — amihez kétségte-
lenül hozzájárul bizonyos 
arc és alkatbeli hasonlóság 
is —, de ezzel éppen el-
lentkező hatást tud kelteni. 
Farkas Zsuzsa — Kern fi lm-
beli partnere — pedig amo-
lyan suta indikátor ebben a 
közegben: a piros fenolfta-
leint elszínteleníti, de ezt 
teszi a kék lakmusszal is. 

Mit is mondhatunk még 
a csütörtöki Halló fiúk!-ról? 
Bemutattak a változatosság 
kedvéért ism® egy gitár-
együttest — elég jól, s a 
martfűi cipőgyárat — na-
gyon rosszul. Aztán elhang-
zottak „hülye" szóviccek, 
az ábrándos szemű Németh 
József énekelt, Pauló Lajos 
rendezett és Békés József 
szerkesztett stb., stb. 

Nem lehetne több tarta-
lommal megtölteni ezt. a 14— 
18 éveseknek címzett nép-
szerű tv-műsort? 

N. I. 

K. Gy.-né Szeged. József 
Attila sgt. 45. sz. alat t i lako.4 
kérdezi : A bírósáB által 
megítélt gyermektar tás t 
(150,— Ft) a bérfizetéstói 
számított h á n v napon bellii 
köteles a t a r t á sd í j r a kötele-
zett rnunkél ta tö la kif izetni? 
Ugyanis az esedékességtől 
számítot t 11 napot követően 
a ki ózol és n e m tör tént m e j . 
Érdeklődésemre részben ki-
térő. részben pedis rendre-
utasí tó választ (..ne követe-
lőzzem . . . osszam be a 
pénzt . . .") k a n t a m a levonás 
és a kif izetésre kötelezett 
szerv, a F inommechan ika i 
Vállalat Il letékesétől. 

Tekintettel arra, hogy a 
jogerősen megítélt tartásdíj 
a ' felbomlott házasságból 
visszamaradó gyermek eltar-
tásához nyújt segítséget, azt 
minden késedelem nélkül a 
legrövidebb úton és módon 
kell a jogosultnak eljuttatni. 
A jogszabályi rendelkezés 
— az egyedül maradt gyer-
mek és anya érdekeben — 
a fentieket egyértelműen 
előírja. Ezért az előírt mun-
káltatói kötelezettség telje-
sítése a tartásra jogosult 
részéről bármikor kikény-
szeríthető. Ez lényegében a 
tartásdíj kifizetésére vonat-
kozó jogszabályi rendelke-
zés tartalma. Mivel az előírt 
rendelkezéseket .nem minden 
esetben tartják be, kényte-
len vagyok az adott esetből 
egynéhány általános köv®-
keztetést levonni. 

L Jogilag a kiűzető — le-

Az újvidéki sajtó 
a szegedi művészek vendégszerepléséről 

Mint már jelentettük, a egyszerű, de kifejező játéká-
szegedi opera három művé- val kedves, bájos Mimit 
sze, Vaszy Viktor karmester 
és Berdál Valéria, Vargha 
Róbert operaénekesek nagy 
sikerrel szerepeltek június 
11-én és 13-án az újvidéki 
Szerb Népszínház előadásán. 
A szegedi vendégek köz-
reműködéséről nagy elis-
meréssel ír az újvidéki Ma-
gyar Szó is. A lap kritikusa 
szerint Vargha Róbert 
„megmutatta: a magasságok-
ban hőstenori csengésű 
hangja jól kiemeli éneksze-
trepe lírai részeit is." A sze-
gedi énekes Rodoipho nagy-
áriájával „megérdemel ten 
aratott nyiltszinti tapsot." 
„Az igen kulturáltan ének-
lő Berdál Valéria — foly-
tatja tovább a kritikus — 

állított színpadra." Nagyári-
ájával ő is nyíltszíni tapsot 
kapott, s mint a kritikus 
megállapítja, „jól képzett, 
kiegyensúlyozottabb hangja 
a felsőbb regiszterekben 
kolonatúr színezetet nyer." 
Vaszy Viktor zenei vezeté-
sének biztonságát emeli ki 
a kritikus és rámutat, 
hogy „szilárdan egybefogta 
az előadást, amelyen nem 
lehetett érezni az idényvége 
szokott hatását." 

„A szegediek vendégsze-
replése — fejezi be ismer-
tetés® a kritikus — egy 
kezdeményezés első lépése, s 
reméljük, mindannyiunk 
megtíégedésére követi majd 
a többi is." 

Makszim Gorkij 

Hz alkotóenergia forrása 
t . . Azt kérdezi tek: 

„Melyek az igazi pro-
letár-író ismertetője-
gy®?" Azt hiszem, 
nem sok ilven ismer-
tetőjegy van. Ezek-
nek sorába tarto-
zik az író aktív 
gyűlölete minden 
iránt, ami akár ki 

Harminc esztendővel ezelőtt balt 
meg a világhírű szovjet író. Ebből 
az alkalomból közüljük e részletet 
„A proletáríróról" című Ieveleből. 
amelyet a pokrovszki technikum 
irodalmi körének tagjaihoz irt 1928 
áprilisában. 

mindenkit ga tolnak, 
s panaszokkal nem 
lehet leküzdeni őket; 
csak a bátor harc, 
csak az örömmel vég-
zett. kitartó munkai 
küszöbölh®i ki éle-
tünkből a torz jelen-
ségek®. 

vül akár beiiil gúzsba köti Az ilven író megbecsüli a Az (rónak megingathatat-
az ' embert, minden iránt, nőt: nemcsak a fiziológiai lan biztonsággal tudnia kell 
ami gátolja az ember képes- élvez® forrásának tekinti, és jól emlékezetébe kell vés-
ségeinek szabad fejlődés® hanem hűséges társának is. nie. hogv az ember nem tér-
és kibontakozását a kérlel- akt segítségére van az él® mésaeténél fogva ..alias", 
hetetlen gyűlölet a naplopók, nehéz küzdelmeiben. hanem csak az osztálytársé-

vá/. élősködők, a mindent el- Az ilyen író tudja, hogy a dalom undorító szervezete 
laposítok, a talpnyalók, s ál- gyermekek olyan emberek, rontotta meg. Az osztálytár-
lalában a csirkefogók min- akikkel szemben felelősek sadalom nem 

A vezetőképző tanfolyam 
záró előadása 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei Bizottságának és a 
Közgazdasági Társaság 
Csongrád megy® csoportjá-
nak kezdeményezésére lét-
rehozott vezetőképző tanfo-
lyam első fél éve végétért.. 
Éddig 13 előadás hangzott 
el. A záró előadást dr. Mar-
c®l Jenő a Marx Károly 

Közgazdaságtudomány! 
Egv®em Ipargazdasági Tan-
székének tanársegéd® tar-
totta; vállalati önálló elszá-
molás szervezése címmel. 
Az előadássorozat® a nyári 
szünet után szeptemberben 
folytatják és a tervek sze-
rint még további kilenc elő-
adásra kerül sor. 

Bálor katonák 
A lengyel néphadsereg egyik telephelyén Krzyzamkie-

wicz tiszthelyettes és Bregier őrvezető üzemanyag® vett 
fel. Éppen végeztek a munkával, amikor észrevették, hogy 
a szomszédos tartálykocsi váratlanul kigyulladt. Gyors el-
határozással és nagv lélekjelenléttel kimentették saját ko-
csijukat, azután a lángban álló tartálykocsi oltásához fog-
tak. Beavatkozásuknak köszönhető, hogy a telephelyen nem 
következ®t be robbanás. A két bátor katonát tettük elis-
meréséül kitüntették. 

den fajtája iránt. 

A z ilyen író 
minden alkréóenereia forrá-
sát látja benne, minden do-
lognak. a föld minden cso-
dájának megteremtőjét har-
cost aki leigázza a termé-
szet elemi erőit, és új „má-
sodik" természetet teremt. 
Ezt a „második" természe-
tet az emberi munka, a tu-
domány és a technika azért 
hozza létre, hogy végre meg-
óvja az embert Fizikai erői-
nek haszontalan elfecsérlé-
sétől, attól az ostoba és ci-
n :kus erőpazarlástól, amely 
az osztályállam viszonyai kö-
zött elkerülhetetlen. 

Az ilyen író eszményíti a 

vagyunk minden ' cselekede-
tünkért. 

állhat fenn 
erőszak nélkül, a l®feltete-
leihez tartozik, hogy felszit-

Az ilyen író minden le- sa az emberekben az irigy-
hető módon arra törekszik, séget. a kapzsiság®, a go-
hogy minél aktívabb maga- noszságot. A lustaság® is 
tartásra serkentse olvasóit táplálja bennük — az irtó-
az élettel szemben, hogy ön- zást a rájuk kényszerít®! es 
bizalmat öntsön beléjük, s gyakran értelm®len munká-
nieggyőzze őket arról: van tói — s beléjük ®tia a köny-
erejlik és képességük le- nyű meggazdagodás vágyát, 
győzni önmagukban ós ön- Olcsó ró hitvány el vezetek 
magukon kívül mindent, ami hajhászó sa, fosl®tsége. ré-
gátolja az embereket abban, szegeskedésre és mindenféle 
hogy megértsék és átérezzék ocsmánvságra neveli ők® 
az élet nagyszerű értelmét. Nektek, fiataloknak pedig 
a munka végleien jelentő- tudnotok kell é.s emlékezete-
ségét és örömét. tökbe kell vésni, hogy vanr 

Röviden így foglalhatom nak. akiknek előnvös és él-
essze felfogásomat arról az enged hetetlen ül szükséges azt 
íróról, akire a dolgozók vi- hangoztatni, hogy az „aljas-
lágának szüksége van. ' ság" az. ember „vele szüle-

Mi nt tudjátok, a niunká- tett" tulajdonsága. F.z. a tu-
kollektív munkát, amely az sok világában most van éb- lnjdonság — mondják — az 
étet új formáit akarja meg- redezőben a hatalomra törő ember zoológiai, állati ösz-

formákat. akarat, s ez olyan folyamat, töneiben gyökerezik, az „ör-
lohetet- amelynek világszerte tanúi dög" oltotta ró oltja újra 

teremteni; olyan 
amelyek végképp 
lenné teszik, hogy egyik em- vagyunk: nemcsak Európa- meg újra belé. mert m em-
bernek hatalma legyen a 
másik felett, s véget v® az 
emberi erő értelmetlen ki-
zsákmányolásának. 

ban. hanem Ázsiában és Af-
rika ban is. 

S nektek, akik a Szovjet-
unió dolgozóinak élcsapata 

I x t visel kod ésében mindig 
„nz emberi lélekért vetélke-
dő ősellenségek, az ördög és 
az i.slen örök harca nyilTÓ-

Lényükben hordozzák... 
Beszélgetés három párttagjelölttel 

Három szövetkezeti gazda 
párttag jelöltségét fogadta el 
idén a sándorfalvi Rózsa Fe-
renc Tsz párta lapszervezp-

te. E.zzel három gazdáért 
vállalt felelősséget. 

Az embereket az élet, a 
közösség, a munka neveli 
kommunistává; persze csu-
pán azokat, akik lényükben 
hordozzák a közösség és az 
igazság tevékeny szolgálatá-
nak benső szükségletét. Va-
lahányszor párttagjelöltekkel 
beszélgetek, szavaik és tette-
ik mögött azt keresem: van-e 
bennük „közösségi töltés"? 
Magáénak érzi-e faluja, em-
bertársa gondjait, vagy az 
országos ügyek®? 

m 
Deák Sándor zömök, erő-

teljes fiatalember. Hat éve 

brigádvezető. Németh Lász-
ló, a pártalapszervezet tit-
kára azt mondta rá: „hajtós" 
ember, megköveteli a fegyel-
met, a jó munkát. A tsz fia-
tal elnöke pedig azzal jelle-
mezte a brigádvezetőt: igaz-
ságszerető, megmondja vete-
ményét a gazdaságvezetök-
nek éppúgy, mint gazejatár-
sainak. Ezért választotta a 
tsz küldött közgyűlése az el-
lenőrző bizottság elnökévé. 

Évek óta jó brigádvezető, 
olykor szigorú, kemény. 

Vannak olyan fogatosok, 
akik válogatnak, arra spe-
kulálnak, hogy könnyebb és 
ugyanakkor több kereset® 
biztosító munkát fogjanak 
ki. Szerintem rendre min-
denkinek vállalnia kell a jó 
és a rossz beosztást — han-
goztatta Deák Sándor. 

, Az új nemzedékhez tarto-
zik. Esti iskolán pótolta ko-
rábbi iskolai mulasztását, 
szakmunkásképző tanfolya-
mot végzett, pártoktatásra 
járt. Legénykorában a KISZ-
ben tevékenykedett. A kö-
zösséghez, szervezethez tar-
tozásnak valamilyen belső 

szükséglete él benne. Azért 
közeledik a párthoz is. 

Ü l 

Q-úiieiMULnk. aálasz&l... 

vonást eszközlő — szerv il-
letékes beosztottjának mun-
kaviszonyából fakadó köte-
lezettsége, hogy a munkakö-
rébe tartozó feladatokat lel-
kiismeretesen, legjobb tudá-
sa szerint, a részére biztosí-
tott jogok „rendeltetésszerű 
gyakorlásának" megfelelően 
végezze el. Amennyiben a 
fenti jogszabályban előírt 
kötelezettségének az intéz-
kedést foganatosító dolgozó 
nem, vagy nem megfelelően 
tesz eleget, fegyelmi vétsé-
get követ el, amelyért fele-
lősséggel tartozik. Beosztott 
dolgozó esetén a fegyelmi 
vétséget elkövetőt mulasz-
tásért (a mulasztás is fe-
gyelmi vétséget képez) a 
munkáltatónak felelősségre 
kell vonni. Ennek elmulasz-
tása a vezető felelősségét 
alapozza meg. 

2. Minden olyan magatar-
tás, illetőleg intézkedés, 
amely a munkaviszonyban 
levő (vagy azon kívül) dol-
gozó jogainak érvényesülé-
sét — tevékenységgel vagy 
mulasztassal — akadályoz-
za, akarva, vagy akaratla-
nul hangulat® kelt népi-
demokrati kus berendezkedé-
sünk ellen. 

3. A munkáltató vezetője 
feladatkörének átruházott 
jogkörben történő gyakorlá-
sa esetén sem mentesül a 
felelősség alól abban az eset-
ben, ha az átruházott jog-
kör gyakorlója hibát követ 
el, mivel módjában áll 
megválasztani, hogy kinek 
milyen jogkör gyakorlását 
biztosítja. 

4 Minden vezető beosz-
tású dolgozónak tudnia kell. 
hogy a beosztott dolgozók 
problémáinak megoldatlan-
sága egész tevékenységüket 
(mind a munkahelyen, mind 
a családi életben) előnytele-
nül befolyásolja és pesszi-
mista hangulatoj §zül. Ezért 
egyetlen vezető, illetőleg 
utasítási (intézkedési) jog-
körrel rendelkező személy-
nek sincs joga lebecsülni a 
beosztottak problémáit azon 
az alapon, hogy az a mun-
káltató tevékenységéhez vi-
szonyítva jelentéktelen ügy. 
Tudomásul kell venni, hogy 
minden dolgozó saját prob-
lémáját — legyen az kicsi 
vagy nagv — súlyosabbnak 
tartja és erzi mint annak a 
valóságos súlya. 

Dr. Siklós Sándor 

Frank István a vidámság, 
vagy a bűfelejtés „karmes-
tere". 

Társadalmi ünnepeken — 
olykor a családin is — az ál-
tala vezetett tsz-zenekar éb-
resztgeti a jókedvet. A má-
jus elsejei közös vigalomlxin 
láttam ezt a szőke, rokon-
szenves embert, aki hol 
trombitává, hol hegedűvel 
dirigálta a hangulatot. Gyak-
ran együtt énekelt a gazdák-
kal. 

Mondják, hogy a muzsika 
a szenvedélye. Sok zenészt 
nevelt már a faluban, tsz-
zenekart szervezett. Csoda-e, 
ha igen népszerű ember Sán-
dorfalván? 

Frank István hétköznap a 
tsz raktárnoka. Fegyelmezett, 
szorgalmas ember. Már je-
löltsége előtt részt vett a po-
litikai oktatásban. Érdekli a 
falu sorsa, hiszen községi ta-
nácstag. , 

vagytok, tudnotok kell, hogv nul meg." 

U 1 
Szabados László, ez a bar-

na, derűs ember a harmadik 
párttagjelölt. A tsz-ben bér-
elszámoló, szaktudását — 
melyet a könyvelői tanfo-
lyamon szerezte — sokra 
értékelik a gazdaságvezetők. 
A pártoktatásban szintén a 
gazdaságpolitikai kérdések 
érdekelték. 

Szabados László a labda-
rúgásnak is köszönheti nép-
szerűségét. Éveken át Sán-
dorfalva lelkes futballistája 
volt, most — mióta „kiörege-
dett" — a csapat edzője. A tét 
nagy: visszakerülni a megyei 
bajnokságba. Nem pénzért 
vállalta az edzői munkát, 
csopán a labdarúgás szere-
tetéért. Társadalmi munká-
ban. Számára pusztán szíve 
szerinti feladatkör a sok 
idegesseget, sok faradsagot 
kívánó edz® megbízatas. 

B . Ö . 

ti vagytok egész bolygónk 
dolgozó tömegeinek példa-
képe. hogy tízmilliók szeme 
szegeződik rátok, s tízmil-
liók fülelnek szavatokra. 

A történelem 
tok, fiatalokra: rátok vár az 
a feladat, hegy az új em-
berszertilélet hirdetői, az új 
élét felépítésének tanítói le-
gyetek. Ez arra kötelez l>on-
netoket, hogy szüntelenül, 
szorgalmasan tanuljatok — 
mindenekelőtt tanuljatok. 
Minél többet tud az ember, 
annál erósebb. ez vitathatat-
lan. S ha azt is tud ja az em-
ber. miJyen nagv és magasz-
tos a cél, amelyért küzdenie 
kell, még erösebbé válik. 

Akkor nem létezik számá-
ra többé az, amit „a hétköz-
napok kicsinyes gondjainak" 
neveznek, az életet elcsúfító 
sok ócska limlom és szemét, 
az „évszázadok pora": meg-
szűnik létezni számára mind-
az, ami a „nvánspolgáriság". 
a „kispolgáriság" szégyenle-
tes pszichológiájának tartal-
ma. s akkor mindezek nem 
fertőzh®ik meg többé az írót 
sem. 

Az író nem törődhetik bele 
abba, hogy meggyökeresedett 
ócska előítéletek mérgezzék 
meg levegőjét, hanem kitar-
tóan harcolnia kell ellenük; 
nem siránkozhat é.s jajgat-
hat. hogy nyomasztják é.s 
gátolják a „hétköznapok ki-
csinyes gondjai"; tudnia kell. 
hogy a 1® torz jelenségei 

Ennek a tannak 
a szándék rejlik, hogy kor-
látok közé szorítsák az em-
beri lélek szárnválását, ki-
éljék az emberből a jobb 
életre, a munka ró az afko. 
tán szabadságára törő aka-
ratot, s az. osztálvállam és 
osztálytársadalom rabszolgá-
jává nevel jék. Ez a tan csu-
pán nyersanyagnak tekinti 
az. embert, vasércnek, amely-
ből baltát, láncot, szuronyt, 
vasalót tehet gyártani — 
egyszóval mindenféle szer-
számot. munkaeszközt a 

Akik ezt hirdetik, valóban 
„aljasak", vagyis olyan ala-
csonyrend űek. hogv nem fe-
nek el a becsületes, tevé-
keny. dolgos élet sizntjéig; 
olyan ®nberek, akik nem 
tudják, de nem is akarják 
elképzelni az élet más for-
rni! it, mint azokat amelyek-
be oly cinikusan, s a dolgo-
zó népre oly megalázó mó-
don bebörtönözték az. életet. 
Azt az elméidet , amelv sze-
rint a gonosz ösztönök „veie 
szül®tek" az emberrel, vagv 
az ördög oltotta bele. Igen 
könnyű megcáfolni azzal m 
ténnyel, hogy az úgynevezett 
„vademberek" — az afrikai 
néger törzsek, vagy a mi 
szibériai törzseink: a iaku-
tok. a burjátok, a tungírzofc 
— alapjában véve igen jó 
emberek, mint ezt a tudós 
etnográfusok bizonyítják : . . 

„Úttörők a biztonságos 
otthonért" mozgalom 

Felhívás a nyári gyermekbalesetek csökkenteséért 

A/. Állami Biztosító adatai 
szerint (avalv több mint M 
ezer gyermekbalese t tör tént . kö-
zülük 155 halállal végződött. A 
legtöbb halálos baleset a közle-
kedésben fordul elő u tána kö-
vetkezjk az ot thon, lakásban 
udvaron keletkezet t halálos bal-
esetek szórna. 

A Magvár Üttörlík Szövetsége 
a Pedagógusok Szakszervezete, 
n Magyar Vöröskereszt és az. 
Állam Biztosító a nvár i aver-
tnekbalesetek csökkentéséér t 
naolóoátyázaHat egybekötöt t 
. .Ültörók a biztonságos ottho-
nér t " mozgalomra bocsátott kl 
felhívást . Ebben anjnden út törö 
egyénileg vehet részt 

A résztvevőknek a mozgalmi 
köve te lményeknek tellesítéserőri 
eseménynanlót kell vezetniük a 
következő szemöontok a l a d á n : 

1. Vizsgáld meg mit tar tasz 
1* let ve mit tar tot tá l balesetei 
okozható vzszélvnek otthonod-
ban vagv ott ahol nvaron tar-
tózkodtál (nyaralás, tábor ki-
rándulás) e« mit tettél az álta-
lad fe l ismert veszélyek mes -

s-üntet éséért ? 
S. Mit kell tenni és mit tettél 

a nvári fertőző betegségek, mér-
gezések es egyéb á r ta lmak el-
kel üléséért? 

3. Figyeld meg. hoev a gyere-
kek milyen szabálytalanságot 
balesetet okozható cselekedetet 
k i v e t n e k el létek, közlekedés 
közben. Mit tettél azért hogv 
e miat t ne következzék be hal-
eset? 

4 Figyeld a Pa i t á s cimű lan 
számalt . Teliesltsd az ..Üttörók 
a biztonságos o t thonér t" r ímmel 
megielenő különie ladatokat . te4-
lesitését vezesd he a naolóba. 
Nézd mea az ugyanott látható 
raizr.kat es ird le a naolóba mi 
a helytelen azokon és miiven 
br 'eeetet okozha tnak? 

Az Ottörőcsaoatok zentember 
15-ig gyüitlk Össze a naolókat . 
s azokat a Vöröskereszt szes-'dl 
illetve szeaedl iá-ási elnökségé-
hez (Szeged Vörös Tiartv u. ?.) 
kell beküldeni . A nálvázaton 
résztvevők között megvenként 
inn-lán er tékes iu ta lmat sorsol-
nak ki 
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