
A dolgozó nők egészségének 
és testi épségének védelme 

Irányelvek a nők foglalkoztatásának további növelésére 
A Magyar Közlöny október 

21-d száma közli a munka-
ügyi miniszter rendeletét a 
nők megfelelő foglalkozta-
tásának elősegítéséről, egész-
ségének, testi épségének vé-
delméről. A rendelettel egy-
időben a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa, a Magyar 
Nők Országos Tanácsa és a 
Munkaügyi Minisztérium 
irányelveket adott ki a nők 
foglalkoztatásának további 
előmozdítására. Az irányel-
vek célja, hogy a gazdaság-
irányítási rendszer készülő 
reformjának szellemében se-
gítse a vállalatokat a munka-
erővel való tervszerűbb, raci-
onálisabb gazdálkodásban. A 
rendeletet ilyen módon szer-
vesen kiegészítő irányelveket 
a Munkaügyi Minisztérium 
hivatalos lapja, a Munkaügyi 
Közlöny eheti száma közli az 
új jogszabállyal együtt 

A rendelet tulajdonképpen 
módosítása a régi jogszabály-
nak, amely bizonyos szak-
mákban mechanikusan tiltja 
a nők foglalkoztatását, de 
amely tiltó szabály a techni-
ka előrehaladása, a techno-
lógiai módszerek korszerűsö-
dése következtében ma már 
nem állja meg helyét A mó-
dosítás lényege az, hogy az 
eddig kategorikusan közpon-
tilag felsorolt foglalkoztatási 
tilalmak helyett elvileg hatá-
rozza meg qz ártalmakat és 
m vállalatokra bízza annak 
megállapítását, hogy terüle-
tükön mely munkakörök, 
munkahelyek alkalmatlanok 
a nők foglalkoztatására, il-
letve hol lehet feloldaná a 
nőkre vonatkozó eddigi fog-
lalkoztatási tilalmat, a techni-
ka fejlődésének eredménye-
ként A rendelet értelmében 
a vállalati Igazgatónak a 
szakszervezeti bizottsággal 
és az üzemorvossal — ahol 
üzemorvos nincs, a tanácsi 
egészségügyi osztállyal — 
egyetértésben részletes Jegy-
eéket kell készítenie üzemé-
nek azokról a munkahelyed-

ről, ahol nők nem foglalkoz-
tathatók. A rendelet mellék-
lete példaként felsorolja azo-
kat a munkaköröket, ame-
lyekben a tilalom általában 
fennáll. Ha a felsorolt mun-
kakörök valamelyikében a 
vállalatnál a tilalom alapját 
képező ártalom, vagy veszély 
nem fenyeget, a tilalmi jegy-
zékbe való felvétele alól 
főimentést lehet kérni. 

A SZOT-nak, a Magyar 
Nők Országos Tanácsának és 
a Munkaügyi Minisztérium-
nak a rendelettel egyidejű-
leg kiadott irányelvei han-
goztatják, hogy a nők továb-
bi munkába állítását, foglal-
koztatásának növelését nem-
csak a harmadik ötéves terv-
ben jelentkező munkaerő-
szükséglet, hanem az általá-
nos társadalmi, politikai, 
gazdasági fejlődés, valamint 
a nők igényei is szükségessé 
teszik, főkénit ha figyelembe 
vesszük a fiatal lányok tu-
datos munkára nevelését 
felkészülését és határozott 
munkábalépési törekvéseit 
Még inkább vonatkozik ez az 
1970 uitáná évekre. A nép-
gazdaság munkaerőszükség-

letének kielégítése, a munka-
erő tervszerűbb elosztása és 
racionálisabb felhasználása 
érdekében tehát elengedhe-
tetlen, hogy a nőknek alkal-
mas munkahelyekre — a 
munkaerőhelyzet alakulásá-
tól függően — a lehető leg-
nagyobb mértékben nők ke-
rüljenek. Ezért a vállalatok 
hatékonyabban törekedjenek 
arra, hogy munkaerő-igényü-
ket mind nagyobb mértékben 
nők munkába állításával fe-
dezzék. A nők fokozottabb 
foglalkoztatását elsősorban a 
nem hagyományos jellegű, 
de egyébként nők számára is 
alkalmas területeken kell 
szorgalmazni. 

Hangoztatja többek között 
az irányelv, hogy a dolgozó 
nők számának növelése szük-
ségessé teszi o vállalati szo-
ciális és egészségügyi léte-
sítmények további bővítését. 
Végül pedig rámutat: a nők 
fokozottabb munkába állítá-
sa érdekében törekedni kell 
a vállalatoknak olyan köz-
hangulat megteremtésére, 
amely a nők alkalmazásával 
szembeni indokolatlan elő-
ítéleteket megszünteti. 

Korszerű 
panelüzem 

A Lakóépülettervező Vál-
lalat dolgozói korszerű pa-
nelüzemet terveztek, amely-
nek berendezését elsőnek a 
25-ös Építőipari Vállalat dol-
gozói próbálták ki. Az üzem 
évente 400 lakás építéséhez 
gyárt majd nagy paneléket. 
Első termékeikből Újpesten 
építenek kísérleti lakóházat. 
A kilencemeletes kísérleti ház 
most került tető alá. A pa-
nelüzem gépeit leszerelik és 
a napokban elszállítják első 
állomáshelyére, Szolnokra. 

A kísérleti ház érdekessé-
ge, hogy a nagy panelek 
csak a lakásokat választják 
el. A szobák között ugyanis 
áthelyezhető, tapétázott vá-
laszfalakat szerelnek fel-
Műszaki újdonság az Építés-
tudományi Intézet kutatói-
nak eljárása: a kísérleti ház 
homlokzati paneleinek fe-

lületét különleges lángszóró-
val égetik. A magas hőfokon 
a panel anyagához kevert 
tufa_-zúzalék megolvad és sö-
tétszürke üvegréteggel vonja 
be az elem felületét. 

Kezdődik a TIT biológiai 
szabadegyeteme 

Egy évvel ezelőtt a TIT 
Csongrád megyei Szerveze-
tének Biológiai Szakosztálya 
és a megyei tanács művelő-
dési osztálya rendezésében 
biológiai szabadegyetem in-
dult. A biológia alapkérdései 
korszerű megvilágításban 
címmel. A II. tanév most, 
október 23-án, vasárnap dél-
előtt 11 órakor kezdődik- az 
orvosegyetem szemklinikai 
tantermében. A tanévnyitó 
folytatólagos előadást dr. Ivá-
novics György akadémikus, 
egyetemi tanár tartja A ví-
rusok és a víruskutatás cím-
mel. A következő előadások 
is minden hónapban az elő-
zetes program szerint meg-
jelölt vasárnapon, délelőtt 11 
órakor a szemklinikán lesz-
nek. Az előadássorozat to-
vábbi előadásai a molekulá-
ris biológia alapjait, a szer-
kezet és működés összefüggé-
sét, a klasszikus örökléstant, 
a molekuláris genetikát, az 
emberi öröklődő betegsége-
ket és az életközösségek 
problémáit fogják tárgyalni. 
Az a célkitűzésünk, hogy elő-
adássorozatunkban a felső-

fokú ismeretterjesztés igé-
nyeit szolgáljuk. Az elmúlt 
tanév tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy Szeged város ér-
telmisége megértette törekvé-
sünket ós általában támogat-
ta munkánkat azáltal, hogy 
előadásainkat igen 6zép szám-
ban látogatta. 

A most induló II. tanévben 
ismét számítunk különösen 
egyetemi, főiskolai, középis-
kolai tanárokra, a biológia 
iránt érdeklődő vezető po-
zíciókban levő értelmiségiek-
re, de számítunk az egyetemi 
és főiskolai hallgatókra, a 
középiskolák felső osztályai-
nak tanulóira is. Ezúttal is 
kérjük mindazokat a szerve-
ket és intézményeket, ame-
lyek a TIT e fontos kultu-
rális megmozdulását támo-
gatni tudják, hogy a továb-
biakban is segítsenek mun-
kánkban. 

Dr. Kiszely György 
egyetemi tanár, 

a TIT Csongrád megyei szer-
vezete biológiai szakosztá-

lyának elnöke 

Új politikai dokumentum-
műsorok a rádióban 

Érdekes dokumentum mű- san félidőben címmel hang-
sorokkal jelentkezik a közel- zik eí. A Johnaon-sorozat 
jövőben a rádió. Október harmadik anyaga Lobbys-
végén kezdik meg a He- ták a szenátusban címmel 
lyünk a világban című négy- Bakernek, Johnson egykori 
részes dokumentum műsor titkárának és Dodd szená-
sugárzását íród a magyar tornak a viselt dolgait ele-
külpolitika elmúlt tíz eszten- verúti fel. November 22-én 
dejének eseményeiről számol- lesz három éve, hogy a texa-
nak be. si Dallasban Kennedyt meg-

Érdeklődésre tarthat szá- gyilkolták. Ebből az alka-
mot az október 21-én Lady lomból szintén érdekesnek 
Bírd milliói címmel elhangzó ígérkező dokumentum mű-
dokumentum adás, amely a sort mutatnak be. 

Ciklámen 
kétszáz változatban 

Megkezdődtek a téM virág- legtartósabb virágú fajták 
szezon előkészületei a Kerté- legjobb példányait választják 
szeti Kutató Intézetben. A M anyatöveknek, ezek elsza-
téli hónapok .^népszerűbb ^ ^ W s K Í t i k ^ f e l 
cserepes viráganak, a eiklá- ^ J 

mennek 200 változatát vizs- 3 nagyüzemi kerteszetek 
gáztatják, értékelik. Tavaly meglehetősen leromlott cik-
áz NDK, az NSZK, Anglia, lámem állományát 
Dánia és Svédország legna-
gyobb virágnemesítő cégeitől Bár a ciklámen divat, el-
besaerezték az új fajtákat,® térően aofc más virágétól, 
most megkezdték ezekkel az meglehetősen konzervatív, 
első összehasonlító kfeérle- most mégis van újdonság Ez 
tet A legtöbb, legszebb és 3 kistermetű, apró lomboza-

tú, úgynevezett Doppel-
Fenster ciklámen, nevét on-
nan kapta, hogy elfér a ket-
tős ablak között. Előnye: a 
fűtött szobában hamar el-
hervadó növény az ablakban 
hosszú hetekig megőrzi virá-
gait. 

Johnson vagyon történetébe 
ad bepillantás*. Egy másik 
műsor — ezt november 1-én 
sugározza a rádió — Johrv-

Október utolsó napjaiban 
a rádió a Ben Barka dosz-
sziéval ismerteti meg a hall-
gatókat. 

RÁDIÓMŰSOR 
22.25 

SZOMBAT virága, v í e l á t í k . Közben: t i 
Kossuth Rádió 2105 Hírek. 22.10 Hirek. 

4.30 Hírek. Időjárás. 4.32 Hal- f * " ® 1 ™ 8 8 TSfrek" 
naltól r e g g e l i g . . . 4.45 Falurá- iunk! Közben: 24.00-0.10 Hírek, 
dió. 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli Időjárás k ™nika . 6.00 Hirek. 6.30 Hirek. Patófi Rádió 
" 00 Reggeli krónika II. 7.15 Kör-
zeti Időlárás. 7.30 Ü1 könyvek. 4.30-7.58 Azcnos a Kossuth 
8.00 Hírek. 8.05 Műsorismertetés. Rádió műsorával. Közben: 6.20— 
6.20 Lányok asszonyok 8.40 6.3n Torna 10.00 Könnyűzene. 
Zongoramuzsika. 9.20 Orvosi ta- 12.00 Ooerarészletek 12.50 Köz-
nácsok. 9.25 Verbunkosok, néo-
delok 10.00 Hírek. 10.10 Opera-
részletek 10.45 Nagyapák és 
unokák, lt.15 Szimfonikus zene. 
11.57 Hallgatóink figyelmébe! 
12 On Hit ek 12.15 Ooerettrészle-
1ek. 13.00 A budapesti színházak 
műsora 13.03 Ebédelők. 13.18 
Liszt-dalok 13.45 Néhány nerc 
tudomány 13.50 Hirdetőoszlop. 
14.05 Mi tőrtént a héten a nagy-
világban? 14.20 tíi operalemeze-
inkből. 15.00 Hírek 15.15 Csak 
f iataloknak! 16.00 Hét vége. Köz. 

gazdászszemmel Angliában 13.00 
A Magyar Rádió és Televízió 
énekkara énekel. 13.15 Orvosi 
tanácsok 13.20 Népi muzsika. 
13.47 Vlzálláslclentés 14.00 Hi-
rek 14.08 Fúvószene táncr l tmus-
ban. 14.38 Ófrancia széphistória. 
15.00 Szimfonikus zene Köz-
ben: 16.00-16.05 Hirek. 16.47 He-
ten voltak. 17.20 A zenekar tör-
ténete. 18.00 Hirek. 18.10 Kalan-
dos út 19.03 Könnyűzene 19.25 
Jó élszakát. gyerekek! 19.35 Igor 
Oisztrah hegedűestle Közben: 

ben: 17.00 Hírek. .7.05 ViUanó- 20.30—20.50 Esti krónika. 21.35 
fénvben 17.42 Rózsahegyi Kál- A m ű és közönsége. 21.50 Néni 
rrár. emlékezete 18.18 Zenekari muzsika 22.25 Ooerarészletek. 
muzsika 19.00 Esti krónika. 19.25 22.56 Ügetőverseny-eredmények. 
Népdalcsokor 19.54 A kaktusz 23.00—23.15 Hirek Időlárás. 

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R 
16 03 Ki minek mestere? Fiatal est Heltal Jenő műveiből. 22.20 

esztergályosok szakmai verse- Tv-blradő H. kiadás, 
nvének második fordulóla. 16.35 Jugoszláv televízió 
Kukkantó. 17.20 Hírek. 17.25 Ki 9 4 0 i s k o i a - t v .4.50 Iskola-tv. 
minek mestere? A fiatal fszter- „ l u H í r e k „ 1 5 B á b 1 á t é k . 17.35 
eálvosok versenvének folytata- H o , v a n m i l e b í t 17 5n R t b o r t -
sa. 18.25 A költeszet napjai Bu- m ü s o r 1 8 1 „ N é D l muzsika. 10.25 
daocsien Aragon: A Dauphin Műsorismertetés. 18.30 Tv-úldon-
téri szeretok (Ism.1 18.40 A_ Tv s é E ( ; k 18 45 FelvevScépDel a vi-
jelenti Aktuális r iportmusor. ] á E k b r ü l 1 9 10 operarészletek. 
19.20 Esti mese. 10.30 Tv-hiradó 19 4 0 R e k W r a o k 19.54 j ó éiisza-
19.50 Miért halt neg PliiliD Mar- k á t e v e l e k e k ! 20.00 Tv-hiradó. 
tln? Magvarul beszélő angol 2 0 3 0 Filmszatíra. 21.00 Szórakoz-
bflntlgyi film. (IX. resz.) (14 éven t R 1 ó műsor. 21.50 A inric-sorozat 
felülieknek!) 20.40 ..Az élvt szén! 2n 05 Bonanca. Sorozatfilm. 22.55 
Tenéked magyarázzam?* Derűs Tv-híradó. 

Öregek a napköziben 
Majdnem egyedül vannak, egész nap tele a terem. 

A világot pánszor pár négy- Többségük nyugdíjas, 500— 
zetméteres albérlet, vagy fő- 600 forinttal, másik részük 
béilet jelenti számukra. És közsegélyes. Az ebédtérítés 

is eszerint oszlik meg. Van 
ingyenes, 50 és 100 százalé-

a többiek? 
A napközi, amely 10-től es-

te 7 óráig van nyitva, főleg 
délben áll „hivatása magas-
latán". Ebédosztáskor. Mond-
ták is, hogy délben menjek 
ki, akkor mindenki ott ta-
lálható. 

Az otthon egyetlen terem-
ből, illetve szobából áll. A 
falak mellett körben székek 
vannak, mint a rendelőkben, 
és négy asztalhoz lehet még 
leülni. 

Tele a terem 

Mosolygós, barátságos és 
fiatal a gondnoknő, Bakri 
Imréné, akire az öregeket és 
a napközi vezetését bízták. 

— Harmincan látogatják 

kos térítés. Az ilyen ebéd ára 
5 forint 40 fillér. 

— Sokain „pályáznak" a 
napközis tagságra? 

— Hát eléggé. A felvételt 
a tanács dönti el. A legrá-
szorulóbbak kapnak segélyt 
is. Sokat járok családlátoga-
tásra, megnézni otthoni kö-
rülményeiket. 

Boriska néni és a többiek 
— S miből áll a szórako-

zás? 
— Van rádió, tévé, társas-

játékok, folyóiratok, köny-
vek. 

— S mennyi a könyv? 
— ötvennégy darab. Ez 

bizonv kevés. 
Az öregek? Van, aki csak 

rendszeresen, akik természe- az ebédért jön, s elcsoszog, 
tesen ebédjogosultak is. Té- vannak, akik jóízű terefe-
len, a fűtési szezonban töb- rét folytatnak a tisztára mo-
ben is bejárnak, s akkor sott függönyök alatt. 

Fürge kisíköcsi ro-
bog az országúton. A 
kocsi után vontató. 
Rajta jól látható fel-
írás: Sugárveszély! 

A kocsi megáll egy 
hatalmas kerítés 
előtt és tülköl. A du-
daszóra megjelenik 
egy ember és kinyit-
ja a kétszárnyas ka-
put. A kocsiból két 
fehér köpenyes fia-
talember száll ki, s 
szerszámokat, fogó-
kat, műanyagzsáko-
kat szed elő a lakat-
tal lezárt utánfutó-
ból. 

Kezdődik a külö-
nös temetés. A „sír-
hely" egy 4 méter 
mély betonbunker, 

Egif különös 

9* temefö* 
ez a 
delés 
több 

helyszín, ahol 
különös elföl-

történt, egy 
holdas, magas 

kerítéssel övezett te-
rület, ahová avatat-
lan be nem léphet. 
A „halottak" a kül-
világtól végleg el-
zárva alusszák örök 
álmukat —műanyag-
zsákokban, vagy fém-
hordókban. Többé 
már nem szolgál-
ják a tudományt, és 
ha már nem is hajt-

hulladékként kell 
kezelni. Végső so-
ron minden radioak-
tív izotópból radio-
aktív hulladék lesz, 
amennyiben már to-
vább felhasználni 
nem lehet illetve, 
ha a felhasználás so-
rán nem bomlott le. 
A hulladékokat kö-
zönséges szemétként 

amelyben hamar el- hatnak hasznot, kárt 
tűnnek a zsákok. Ez- sem jelenthetnek az 
után a fedelet ráhúz- embereknek. Időn-

ként tudományos 
munkatársak jelen-
nek meg a különös 
helyen és levegő-, 
föld- és vízmintát 
vesznék a területen. 
A vizsgálatok eddig 
mindig negatív ered-
ményt hoztak. 

Nem sakkal a kü-
lönös „szertartás" 
után szemben ülünk 
a budapesti KÖJÁL 

sugáregészségügyi 

osztályán dolgozó 
szakemberekkel: 

— Mi történik a 
radioaktív izotópok- . 
kai, ha már tovább ^távolítani nem le-
felhasználni nem le- h e t - ^ J } 3 köniye-
het, hogyan történik 2 0 1 háttérsugárzá-
az így előálló radio- nagymértékbein 
aktív hulladékok ke-
zelése? 

Radioaktív hulla-
dékok keletkezhet-
nek pl. ha a „zárt" 
radioaktív izotóp 
burkolata megsérül, 
illetve, ha nyitott ra-
dioaktív izotóp al-
kalmazásánál radio-

zák a bunker tete-
jére. 

Amit eltemettek, 
az ország valame-
lyik vidékéről szár-
mazó izotóp, amely 
a tudományt, az 
egészségű gyet, az 
ipart, vagy a mező-
gazdaságot szolgálta. 
Miután már a cél-
nak nem felel meg, 
eltűnt az izotópteme-
tőben — időtlen ide-

ig. 

emelné, s így a la-
kosságra nézve ve-
szélyt jelentene. Min-
den országban, ahol 
radioaktív i2> tópo-
kat alkalmadnak, 
szükségessé vált, 
úgynevezett izotóp 
hulladéktárolók, „te-
metők" létesítése. Az 

. . . - , . izotóp hulladéktáro-
f^HL y e z ő d e s lókban - ellenőrzés-keletkezik. A radio-
aktív szennyeződés 
során különböző fe-
lületekre (eszközök, 
munkaruha stb.) ra-
dioaktív anyag ke-
rül. A felületekről 
sok esetben nem le-
het eltávolítani a 
radioaktív anyagot 
így az is sugárzóvá 
válik. Ilyenkor a ra-
dioaktív anyaggal 
szennyezett tárgyat 
ugyancsak radioaktív 

sel — a környezet-
től, a világtól elszi-
getelve tárolják 
hosszú-hosszú ideig 
a radioaktív hulladé-
kokat 

A 147 kútszerfl 
üregbe kerülnek a 
már fel nem hasz-
nálható sugárzó-
anyagok, s nem árt-
hatnak. 

Zsolnai László 

Facsemeték 
megérkeztek nagy válasz-
tékban kaphatók alma-, 
körte- kajszi-, őszibarack-
meggy-. cseresznye-, szil-
vacsemeték és különböző 
faita csemege szőlőoltvá-
nvok. Árusítás a Szeged' 
Földművesszövetkezet Marx 
té r j felvásárlóteleoén (volt 
MEZÖIÍER-tel ,-R). 

S. 98 563 

Fásáról jon 

róssalövet 
a legnemesebb fa j ta , vá-
gottviráaként hosszú élet-
tar tamú. nagy választékban 
kapható a Szegedi Földmű-
vesszövetkezet Marx téri 
zöldség-gyümölcs felvásár, 
ló telepén (Volt MEZO-
KER) S 093 552 

Kukorica 
nagy mennyiségben eladó. 

Erd.: Petőfi Tsz. Röszke. 

tsitíen: s«. xk. 14 640 

Boriska néni a fonalmen-
tőből nyugdíjas. Föbérleti la-
kása van, de jobbára itt ül-
dögél. Az ebéddel minden-
képpen elégedett. 

— Ez a második ottho-
nunk. Jól érezzük magunkat 
— mondja szomszédja, Szal-
ma Rezsőmé, ö is egyedül 
maradt. Férje után nyugdí-
jas. 

— A tévét, rádiót nézik, 
hallgatják? 

— Igen. Csak azt szeret-
jük, ami az öregeknek va-
ló. Olyan meg kevés van. 
Inkább olvasni szeretek. 

Balogh Mihály és Mlntz 
János, azaz Mihály és János 
bácsi is régóta vendége a 
napközinek. Haza-hazamen-
nelc, mikor milyen az elfog-
laltságuk. János bácsi sza-
bó volt. A ruhákon megrom-
lott a szeme, meghajlott a 
háta, megkopott a keze. 
Azért még dolgozgat odaha-
za. 

A „művész úr": Horváth 
bácsi. Nyolcvannyolc éves és 
aranykoszorús énekkari tag. 
1897-ben kezdett kórusban 

" énekel mi. Azóta is szenvedé-
lyesen csinálja. Sok énekkar-
nak volt tagja Szegeden, je-
lenleg az építők kórusában 
énekel. 

— Ezenkívül mit szeret? 
— Énekelni, táncolni, jön-

ni, menni, látni. Nem birok 
én egy helyben 6okáig ülni, 
kérem. Csak azt szeretem, 
akiben kedély lakozik. Mos-
tani feleségem a harmadik 
asszony. Huszonhat évvel 
fiatalabb nálam — dicsek-
szik Horváth bácsi, aki 
egyébként csak ebédelni jár 
ide. mert felesége beteg. 

Kocsis néni is állandóan 
sürög-, forog, jön-, megv. 
Két évtizede már. hogy itt, 
illetve ilyen helyeken é \ 
Szívesen segít a többieknek. 

— Egyedül vagyok, nincs 
senkim. Szeretek mászkálni, 
mindig csinálni valamit. Ol-
vasni pedig csak a Ludast, 
mert megnevettet. Máshoz 
nincs is türelmem. 

— És vasárnap? 
— Akkor rövidebb itt a 

nyitvatartás. Délután meg 
kiülünk ide a temetőbe, 
összebújunk, beszélgetünk, 
ha szép az idő. 

Sokan vannak 

Néhányan azt mondták, ne 
írjam ki a nevüket, minek 
az. Pedig csak a kasztot és 
a gondoskodást dicsérték. 

Tizenketten olyan betegek, 
hogy nem tudnak bejönni az 
ebédjükért. A többiek, akik 
arra laknak, elviszik nekik. 
Látogatják, segítik egymást. 

A gondnoknő új, bővebb 
helyiségről beszélt, amit a 
tanácsnál ígértek naoközi-
nek. Az első kerületben 
ugyanis megszűnik. talán 
majd azzal együtt lesz. Kell 
is a bővebb hely. mert so-
kan vannak a kicsi öregek ... 

Jakab Ágnes 
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