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Nemzetközi biológus 
továbbképző a BKK-ban 

Az UNESCO segélyprogramjával együttműködve, nem-
zetközi sejtkutató tanfolyam kezdődött hétfőn Szegeden. A 
Biológiai Kutató Központ, az IGRO, a Nemzetközi Sejtkutató 
Szövetség segítségével előzetesen a világ minden tájára, mint-
egy kétezer címre juttatta el pályázati felhívását: a to-
vábbképzés témája a sejtmag, időlartáma két hét, színhe-
lye Szeged, ég elsősorban 30 éven aluli kutatók jelentke-
zését várják. A pályázók közül a 22 résztvevő a nemzet-
közi szervekkel egyetértésben úgy választották ki, hogy ez-
zel a továbbképzéssel is segítsék a sejtkutatás hazai, illet-
ve harmadik világbeli fejlődését, így a 14 országból ér-
kezett vendégek közül hat haZal és hat affikai, illétVe 
ázsiai. 

A hasonló továbbképzéseken kialakult szokások szerint 
előadónak a téma nemzetközi szaktekintélyeit hívták meg, 
akik rövid előadások melleit mindenekelőtt gyakorlatokat 
tartanak, átadják kutatási módszereiket a fiatal, többnyire 
kezdő kollégáknak, A hÜSz előadó hét országból érkezett, 
közülük tabb az amerikai, a z angol, a német a esehszio-
vak és a magyar tudósi Mivel a téma szeles tudományos 
területet ölel fel, § továbbképzés mindfenekelőtt a gének 
elhelyezkedésével és működésének szabályozásával foglal-
kozik. 

• • 

Papír és ceruza 
A vasárnap megjelent ú j -

ságokban ValósZihd, hogy a 
fogyasztói áremelkedésekről 
és jövedelemnövelő intézke-
désekről szóló tájékoztató 
keltette fel a legnagyobb ér-
deklődést. Bizonyára a leg-
több családban előkerült & 
papír, ceruza, s a Háztartási 
kássza kezelője különböző 
számtani műveletekkel pró-
bálta Kikalkulálni, vajon ho-
gyan fest ezután a bévétel-
kiadás végösszege a hónap 
végén. 

Vegyünk például egy, 
négytagú családot. A 8ZÜ-
lők dolgoznak, és két gyer-
mekük ntég általános isko-
lás. Kétszobás lakásukat 
szénnel fűtik télen, és a 
konyhában propán-bután 
gázpalackkal működtetik a 
gázrezsót, A hideg Hónapok-
ban mindkét szobában tü -
zelnek, fgy általában el ls 
fogy tavaszig a ao mázsa 
Várpalotai brikett, i * eddig, 
nyár utóján BBo forinttal 
csHppantotta a családi kasz. 
sZat. S ha augusztus ,'ll-ig: 
hem rendelték még a tüze-
lőt, most egy százassal többe 
fog kerülni, pontosan 087 fo-
rintba. A begyújtáshoz szük^ 
Ségés 0t mázsa fát ez a csa-
lád körülbelül 44 forinttal 
drágábban vészj meg, 

S ménnyivél lesz költsé-
gesebb a főzés, a vízmelegí-
tés ebben a háztartásban? A 
da kilogrammos propán-bu-
tán gázpalackért eddig 58 fo-
rintolt fizettek, ü j ára 8i 

I forint 80 fillér, Általában k,ét 
hónap álatt ürül ki á pa-
lack, esőién havonta 8,30-
eal növeli a kiadások ósszo-
gét. A szén ára a la hónap-
ra egyehletéseh elosztva 8, a 
fáé majdhem 4 forinttal ten-
né szegényebbé a házi pénz-
tárost. azaz Osszeseh li,30-
cal, ha nem kapna a csaiftd. 
jövedeiéhikiegésZitést, 

Más a helyzet, ha a két 
szobát Olajkáiyhaval fűti a 
család, Egy készülék tíz li-
ter olajat igencsak elfogyaszt 
egy nap, Eddig sem volt ol-
csó mulatság olajkályha mel-
lett melegedni, napunfh leg-
alább 15 forintba került, s 
ezután még kevésbé lesz aM 
a 31 forintos kiadás miatt. 
Havonta csak egy kályha 
működtetését is megérzi a 
pénztárcánk szeptember el-
sejétől. ugyanis majdnem, 
190 forinttal lesz üresebb 

hónap végén, mint koráb-
ban: a 10 literes kannába 
töltött ólaj havonta esi fo-
rintba kerül. A z ev 13 ho-, 
napjának mindegyikére 18 
forint jutl ha két kályhában 
is ég a tűz, akkor 32 fo-
rint. 

Ha a vezetékes gázzal fűti 
a lakást a négytagú család, 
télen 380=400 forintos géz-
számiat fizetett eddig. Ez-
után körülbelül 80 forinttal 
emelkedik ez a szám, s ha 
nyeie hónapig kell használ-
ni a melegítőket, az év min-
den hónapjára átlag la fo-
rint jut a fűtési idény alatti 
gázdíjból. (A vízmelegítő, a 
tűzhely által használt gázj 
mennyiségét és értékét nem 
különítettük él,) 

8 vegyük példának a két. 
szoba, két fél szobában Tar-
jádban iakő kétgyermekes 
családot. 312 forint helyett 
62,40-nel többet fizetnek a 
fűtésért. 74,10 helyett pedig 
14,80-nal többet a melegvíz-
szölgáltatásért. Az átalánydí-
jas gázszolgáltatás számlá-
ján pedig 33 forint helvett 
38 forintét tüntet fel a ÖE-
GAE. Az 6 rezsijük tehát a 
téli hónapokban már 63 fo-
rinttal lész tebb, mint az ár-
emelés előtt, nyáron pedig 
31-gyel. 

A gyors számadás kiraga-
dott példák alapján készült, 
e z nem jelenti azt, hogy et-
től nem tér el sok ezer ösa-
lád kiadásainak Összege. 
Vannak, akiknél jobban 
megközelíti a keresetkiegé-
fizíto 50, 100, s ha kéj gyer-
mek is van, a 100 forintot 
a idusa kiadások összegé, d» 
el nem éri, A bérkiegészíté-
sek ellensúlyozzák az ár-
emelkedéseket, A tüzelő-
anyag drágulása egy-egy 
háztartásban — országos vi-
seortytstban — átlag 40 fo-
rinttal növeli a költségeket. 
Ha az egy háztartásban élő 
keresők- átlagos számát fi-
gyelembe vesszük, havi 23 
forint elegendő lenne az el-
lensúlyozásra. Az 50 forintos 
jövedelemnövekedés termé-
szetesen különböző módon 
képes kiegyenlíteni az á r . 
emelkedést a lakások nagy-
sága és a fűtési mód szerint. 
Annyi bizonyos, hogy az ár-
emelések nem állják út já t 
az életszinvdnal-emelésre 
előirányzbtt terveknek, 

f i i . A, 

Új szálloda 
Hétfőn átadták rendelteté-

sének Miskolc-Tapolcán a 
Juno Szállodát. A strand-
fürdő főbejáratának szom-
szédságéban épült fel, meg-
közelítőleg lao millió forin-
tos költséggel. Száznyulc szo-
bájában egyszerre 204 ven-
déget tud elhelyezni a Hun-
gária Szálloda és Étterem 
Vállalat. 

A hétfői avatóünnepségen 
megjelent Molnár Károly 
belkereskedelmi miniszterhe-
lyettes, dr. Bodnár Ferenc, 
az MS25MP Borsod megyei 
bizottságának első titkára, 
Ladányi József, a megyei ta-
nács elnöke és Brőtos László, 
a miskolci városi pártbizott-
ság első titkára. 

Finn-magyar 
együttműködés 

Hétfőn tíz évre szóló gaz-
dásági és mősZaki-tüdofflá-
rtyos együttműködési, vala-
mint ot évre szóló idegen-
forgalom-fejlesztési megálla-
podást írt alá a hazánkban 
tartózkodó Jermu Lainef inn 
külkereskedelmi mihiszter, 
dr. Bitó József külkereske-
delmi, illétVe gzurdi István 
belkereskedelmi miniszter, 

A Két ország közti külke-
reskedelmi forgalmat szabá-
lyozó ötéves megállapodás éz 
év végén jár le, Ezt váltja 
fel a most aláírt űj, hosszúi 
lejáratú megállapodás, amely 
figyelembe veszi a május-
ban megkötött szabadkeres-
kedelmi egyezmény nyújtot-
ta lehetőségeket is, Az ú j 
megáli&oódés kedvező felté-
teleket biztosit a két ország] 
vállalatainak kooperációk 
létrehozására. A jövőben to-
vább kívánják bővíteni a 
műszaki-tudományos együtt-
működést is, kulonos tekin-
tettel a z információcserére, 
szakemberek kölcsönös láto-
gatáséra, szimpózionok, kon-
ferenciák rendezésére, A 
megállapodás értelmében a 
közeljövőben a két kormány 
megbízottéinak Vezetésével 
Vegyes bizottságot hoznak 
létre, ámeiy majd figyelem-
mel kíséfi a köőpéfáCiós le-
hetőségekét, 

A másik most aláirt szer-
ződés a két ország közti ide-
genforgalom* bővítését í ré . 
Hvozza elő, Finnországgal ez 
az első ilyen jellegű megál-
lapodás. A szerződés előírja, 
az idegenforgalmi szervek 
hatékonyabb együttműködé-
sét és lehetőséget ad utazási 
irodák nyitására Budapesten, 
és Helsinkiben. Egyúttal 
megbízták a két ország ide-
genforgalmi kormányszervét, 
dolgozzon ki konkrét fejlesz-
tési programokat. 

Aki a sajátját szereti... 
Van egy angol közmendas, 

ami — ha nem tévedek — 
ügy szol: aki igazán szereti 
a házát, szívesen söpri a más 
útját is. Nem tudom, hogy az 
angolok rríéhnyire végzik ko-
molyan saját közmondásukat, 
s alkalmazzák-e a gyakorlat-
ban, az azonban tény, hogy 
— bár tudomásom szerint ha-
sonló közmondásunk nincs, 
sőt, éppen az ellenkezőjére 
akad peida — szerencsére 
egyre több ember „söpör a 
más pórtája előtt" is. Sok 
ezer ember dolgozik Szege-
den rendszeresen társadalmi 
munkában, 

önzetlen munkájuk ered-
ményei beszélnek Helyettük, 
S a számok. Tavaly egy esz-
tendő alatt végeztek a tár-
sadalmi munkások mintegy 
20 millió forint értékű mun-
kát, az idén pedig az első 
félévben, Kétszer annyi ér-
téket hoztak tehát ietre fél 
esztendő alatt a város, s va-
lamennyiünk javára, mint 
tavaly, B bár a köszönet el-
sősorban őket illeti áldoza-
tos munkájukért, a jószandé-
kert, arról sgm szabad elfe-
ledkezni, hogy az eredmé-
nyek dicsérik a városi tanács 
vb társadalmi munkát szer-
vező szakbizottságát is. Mert 
tény, hogy még ma is több 
a vállalkozó, tebb a felaján-
lás, mint amennyi munkát 
Sikerült előkészíteni, s 
amennyihez a feltételeket a 
szervezők biztositahi tudták. 
A társadalmi munka sem ki-
vétel, sikerei és eredményei 
javarészben a szervezésen 
múlnak, Nem véletlen, hogy 
Szeged éveken ét inkább 
csak sikertelenséget könyvel-
hetett el a megyei település-
fejlesztési versenyben, s a 
helyzet csak az utóbbi idő-
ben, a társadalmi munkát 
szervező bizottság megalakí-

tása óla kezd megváltozni. 
A bizottság munkáját — a 

társadalmi munkásokévá! 
egyetemben — dicsérik a ma-
gukért beszélő számok, az 
eredmények. Pedig eddig ja-
varészben a napi problémák-
ra, a szervezés aktuális gond-
jaira kellett koncentrálniuk, 
hosszabb távra SZÓ1Ó elkép-
zelésekkel, program készíté-
sével nemigén foglalkozhat-
tak, Most viszont, minthogy 
a Szervezés iegégetőbb alap-
problémáit jórészt sikerült 
már megoldani, a bizottság 
már távlati Célokat és elkép-
zeléseket is kidolgozhat. Er-
re annál 19 inkább szükség 
van, mivel számottevő fnenv-
nyiségfl társadalmi műnkét 
komoly előkészítés nélkül 
aligha lehét eredményesen 
végezni. 

Legutóbbi, a napokban tar-
tott ülésén egy ilyen átfogó 
témát tűzött napirendjére a 
bizottság, Megvitatták a vá-
ros zöldterületeinek helyze-
tét, azok fejlesztésének lehe-
tőségeit, s azt, hogy a ter-
vezett munkákból mit lehet-
ne elvégezni társaúaimi osz-

A tanács vb építési és köz-
lekedési OSZtálya által elő-
terjesztett elemző és fölmérő 
anyag mindenekelőtt a vá-
ros mai ellátottságát boncol-
gatja. Szegeden jelenleg 
majdnem 31 négyzetméter 
zöldterület jut egy-egv laké-
ra, ez azonban keVés. 8 a 
normák szerinti ellátottságot 
a körtöltésen belül biztosí-
tani nem is lehet, mivel hi-
ányzik az ehhez szükséges 
szabad terület. Tehát a kör-
töltésen kívül kéli park- és 
üdütőerdökít telepíteni, Öss-
szefüggésben a folyók men-
tén már meglevő érdekkel. 
A tanács Vb szakigazgatási 
szervei megállapodást kötöt-

Lottó-lárgynyereménysorsolás 
— a 33. hét szelvény*! között 

Hétfőn Budapesten, 62 országo« Takarékpénztár Mun. 
Ideit FetértC utcai séékhúzúban kisorsolták a lottó augUSZtus 
havi tárgy nyereményéit, A Sorsoláson ö 33. hét szelvényei 
vették részt. 

Az alábbiakban közöljük a szegedi totóJattó körzeti 
iroda térületén eladott és nyereménnyel kisorsolt 33, heti 
lottószelvények számait, valamint a nyereményt. 

a 428 850 ki mit választ? 
2 490140 Utalvány. 2 438 705 
utalvány. 2 442 812 ki mit vá-
laszt? 2 444 405 Utalvány. 
2 447 981 Utalvány. 2 448 150 
éléskamra-Utalvány. 2 483 071 
üdülőtelek Balatonszabadi-
Söstón faházzal, és 10 000 fo-
rintos, garancia megváltás-
sal, 2 482 900 éléskamra-utal-
vány, 2 472 90o éléskamra-
utalvány, 2 478 003 éléskam-
ra-utalvány, 2 470 023 sztereó 
rádió, 2 490 098 kl mit vá-
laszt? 2 817 594 külföldi tár-
sasutazás. 2 042 478 lakástex-
til. 2 852 020 utalváhy. 
2 854 03fl családi utalvány, 
a 001 620 háztartási gépek. 
2 864 708 sztereó rádió. 
2 684 471 háztartási gépek. 
2 911 831 éléskamra-utalvány. 
3 912 138 sztereó magneto-
foh. 2 914 800 utalvány. 
2 915 538 lakástextil. 2 926 070 
bútor, lakberendezés. 2 027 222 
utalvány. 2 930 807 lakástex-
til. 2 031 370 háztartási gé-
pek. 2 030 214 háztartási gé-
pek. 2 043 278 utalvány, 
2 054 303 éléskamra-utalvány. 
2 068 453 utalvány. 2 070 080 
utalvány. 2 980 006 ki mit vá-
laszt? 2 968 711 külföldi tár-
sasutazás. 2 991 377 utal-
vány. 2 902 714 tv-készülék. 
2 004 030 utalvány. 2 000 3O9 
kl mit választ? 

3 011010 lakástextil, 
3 018 530 Utalvány. 3 030 205 
tv-készülék. 3 842 81? élés-
kamra-utalvány. 3 060 572 
háztartási gépek. 3 051 081 
éléskamra-utalvány. 3 078 400 
utalvány, 3 090 123 tv-készü-
lék, 3 105 088 utalvány 
3 112 211 lakástextil. 3 181 Ö4o 
ki mit választ? 3 153 362 utal-
vány. 3 161 088 utalvány, 
3 163 339 háztartási gépéR. 
3 163 843 lakástextil. 3 178 397 
páraelszívó gép. 3181451 

hűtőgép. 3 198 248 utalvány. 
3 200 801 lakástextil, 3 207 180 
éléskamra-utalvány, 3 310 89o 
lakástextil; 3 228 833 sztereó rá-
dió, 3 339 859 ki mit VálásZt? 
3 261 681 sztereó rádió. 
3 291 649 utalvány. 3 318 036 
lakástextil, 3 333 930 Utal-
vány. 3 338 41o bútor, lakbe-
rendezés. 3 346 433 bútor, lak-
berendezés. 3 349 514 élés-
kamra-utalvány. 3 301 008 
éléskamra-utalvány, 3 374 236 
éléskamra-utalvány. 3 804 00o 
lakástextil. 3 307 843 tV-ké-
SZUlék. i 300 053 utalvány. 
3 392 930 külföldi társasuta-
zás, 3 403 858 külföldi társas-
utazás, 8 413 873 Utalvány. 

3 430 002 lakástextil. 
3 448 033 ki mit választ? 
3 449 390 háztartási gépek. 
3 488 007 utalvány. 3 407 674 
kl mit választ? 3 471 78? ki 
mit választ?- 3 479 048 élés-
kamra-utalvány. 3 488 101 
sztereó magnetofon és utal-
vány, 

10 870 320 éléskamra-utal-
vány, 10 884 010 sztereo rá-
dió. 10 810 201 éléskamra-
utalvány. 10 830 040 tv-készü-
lék. lo 087 901 éléskamra-
utalvány, 10 887 902 éléskam-
ra-utalvány. 10 803 702 utal-
vány. 10 807 709 üdülőtelek 
Balatdnszabadl-Sóstón faház-
zal és 10 000 farlhtős garan-
eiamegváltással. 10 890 003 
utalvány, 

10 801 140 éléskamra-utal-
vány. 50 304 698 ki mit vá-
laszt? 80 388 02B utalvány. 
50 300 972 ki mit választ? 

50 398 902 éléskamra-Utal-
vány. 50 400 607 háztartási gé-
pek. 50 413 037 utalvány. 
50 423 924 ki mit választ? 
50 424 000 hűtőgép. 50 401 106 
éléskamra-utalvány. 

50 456 089 éléskamra-Utal-
vány. 50 487 744 külföldi uta-
zás, 50 471 138 háztartási gé-
pek, 60 475 081 háztartasi gé-
pek. 50 477 744 háztartási gé-
pek. 80 478 708 lakástextil. 
80 400 818 lakástextil. 

50 401 70? utalvány 
51 000 371 utalvány, 61 013 780 
ki mit Választ? 51 033 505 
utalvány. 5l 03B 44? sztereo 
rádió, 51 034 330 tv-készülék. 
51 037 473 utalvány, 

91 039 282 utalvány. 
81 040 001 éléskamra-utal-
vány. 51 040 945 ki mit Vá-
laszt? 51 088 032 ki mit vá-
laszt? 51 008 lal utalvány. 
51 007 038 páraelszívó gép. 
82 322 803 utalvány, 82 330 713 
háztartási gépék.. 53 382 330 
tv-készülék, 

82 303 480 tv-készülék. 
52 303 996 lakástextil. 
82 380 114 hűtőgép. 52 300 744 
sztereo rádió 52 400 110 ki 
mit Választ? 52 402 888 utal-
vány. 52 414 562 ki ihlt vá-
laszt. 82 420 614 lakástextil. 
82 408 037 családi utalvány. 

02 408 850 éléskamra-utal-
vány. 52 491 031 bútor lakbe-
rendezés. 52492119 utalvány. 
53 002 027 lakástextil. 
53 007133 lakástextil. 

55 841 000 üdülőtelek Bala-
tonszabadi-Sóstón faházzal és 
10 ezer forintos garaneiameg-
váltással. 93 548 810 kl mit 
választ? 55 548 910 sztereo rá-
dió. 86 558 032 utalváhy. 
55 566 311 tv-készülék. 

55 500 920 háztartási gépek. 
55 871 776 éléskamra-utal-
vány, 55 877 707 utalvány, 

A nyertes szelvényeket 1074, szeptember 80-íg kell a 
toló-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta 
Útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1878 Bu-
dapest V.. MUnnich Ferenc u, 16.) eljuttatni. 

A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az 
esetleges számhibákért felelősséget nem vállalunk. 

tek a város kornyékén levő 
téeszekkel, amelynek alapján 
a szövetkezetek a város ren-
delkezésére bocsátják azokat 
a területeiket, amelyek er-
dőtelepítésre alkalmasak, 
más, mezőgazdasági célokra 
viszont csak kevéssé felel-
nek meg. Szeged belterületé-
től északkeletre, tehát a Tá-
pé és Petőfitelep áltál bezárt 
szögben a tápéi Tiszatéj Tsz 
összesen 185 Hektár területet 
adott át erre a célra, a Fel-
szabadulás Tsz 177 hektárt. 
Más, kisebb területekkel a 
város számára, park- és udtí-
lőerdök telepítésére rendel-
kezésre álló földek területe 
eléli a 440 hektárt, A ren-
delkezésre aiió terület nagy 
részének betelepítését az er-
dőrendezőség vállalta, am 
Tapé mellett 40 hektárnyi te-
rület betelepítésére társadal-
mi munkában is lehetőség 
van, A társadalmi munkát 
szervező bizottság úgy dön-
tött, hegy — a tervek elké-
szülté utan — ezt a terüle-
tet társadalmi összefogással 
telepítik be, § ehhez megkez-
dik a szükséges előkészítést. 

Ez Viszonylag hosszabb 
távra szóló célkitűzés, ám 
napi feladatok ÍS bőven akad-
nak. Jelenleg is mintegy áZeC 
fa elültetésére és gondozásá-
ra vannak föiajániások a tf . 
kerületi hivatalnál szegedi 
szocialista brigádoktól, s er-
re egyelőre nem tudnak al-
kalmas, összefüggő területe-
ket biztosítani. A társadalmi 
munkát szervező bizottság 
most megkérte az építési osz-
tályt, hogy készítsen listát 
azokról a belterületekről, 
ahol faültetésre szükség és 
lehetőség van. 

A bizottsági ülésen szó 
esett a záportározó építésérői 
is, amely jól, a tervek sze-
rint halad, A földmunkák 
Után most a 000-as iparita-
nuló-intézet hallgatói, vala-
mint a szegedi magas- és 
mélyépítő vállalat dolgozói 
látnak hózsá társadalmi 
munkában a meder és a tám-
falak betonozásához Eddig 
mintegy i,a millió forint ér-
tékű társadalmi munkát vé-
geztek a különböző vállala-
tok dolgozói a tó épitésén. 
Hamarosan szükség lesz Tar-
ján lakóinak a segítségére is, 
a szánkópaiyara kihordott 
fold egyengetésére. Erről — 
a társadalmi munkát szerve-
ző bizottság felhívásáról — 
idejekorán beszámolunk 
majd. 

AZ ülésen megbeszélte a 
bizottság az erdei torrtatfálya 
építésének helyzetét is, ame-
lyet a KISE VáröSi bizottsá-
gának szervezésében fiatalok 
készítenek el társadalmi 
munkában a körtöltésen kí-
vül elterüld erdőben, Tarján 
mellett. A pályának elsősor-
ban a tarjaniak örülhetnek 
majd, s azok a szegediek is, 
akik nem sajnálnak villa-
mosra vagy buszra szállni, 
hegy ellátogassanak a kis-
erdőbe némi testgyakorlásra. 
A normafai pálya tervei 
alapján készülő erdei torna-
pálya építését a héten kez-

ik msB a fiatalok, s a város 
felszabadulásának 30. évfor-
dulójára tervezik befejezni a 
munkát. 

Számos fontos kérdéssel 
foglalkozott tehát a társadal-
mi munkát szervező szakbi-
zottság legutóbbi ülésén. 
Olyan témákkal, amelyek va-
lamennyiünk hasznát szolgál-
ják, s éppen ezért közérdek-
lődésre tarthatnak számot. 
Méghozzá aktív közérdeklő-
désre. Az első félévben tár-
sadalmi munkában létreho-
zott mintegy 20 millió forin-
tos érték kötelez, további tel-
jesítményekre kell, hogy ins-
piráljon. S ehhez nemcsak 
lelkes vállalkozókra, hanem 
jó előkészítésre, szervezett 
munkalehetőségre is szükség 
van. A bizottság most élla-
rxxlntt meg azokban a rövid 
és hosszabb távra szóló Cél-
kitűzésekben, amelyek jő 
előkészítéssel teljesíthetők éS 
a lehető legjobban szolgál-
hatják majd a közös mun-
ka gyümölcseként kazas, 
mindennapi érdekéinkét. 

Sz. L 
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