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Kitüntetések az alkotmány 
ünnepe alkalmából 

(Folytatás az I. oldalról.) Tsz könyvelőjének. Szabó Kozpont). Joo Sandoné fiók-
Lajosnak. aPitvarosi Felsza- konyvtar-vezető (Somogyi 

suth Tsz brigádvezetójének, badulás Tsz villanyszerelőié- könyvtár), Kiss Ernő intéz-
Gemes Sandornak, a Tó- nek, Szeri Istvánnak, a Tö- ményvezető (Bartók Bela 
morken.vi Alkotmány Tsz mörkényi Alkotmány Tsz Művelődési Kozpont), Lajkó 
állatgondozójának, Gundl esztergályosának. Szécsi Gé- Lajosné tanár (Asotthalmi 
Józsefnek, a Szentesi Május zának, a Domaszéki Szőlőfürt Általános Iskola), Sípos Já-
l. Tsz ágazatvezetőjének, Szakszövetkezet főmezőgaz- nosné személyzeti előadó 
Gyömbér Istvánnak, a Sze- dászának. Széli Vendelnek, a (Somogvi-könyvtár) és Vass 
gedi Felszabadulás Tsz fő- Szegedi Tisza—Maros Szög Lajosné könyvtárvezető 
agazat-vezetőjének, György Tsz traktorvezetőjenek. Szűcs (nagyközségi könyvtár, Kis-
Laszlónak, a Zsombói Gyü- Károlynak, a Sándorfalvi telek). 
molcsös Szakszövetkezet Magyar—Lengyel Barátság Miniszteri Dicséretben ré-
szerzödtetójének, Gyuris Tsz villanyszerelőjének. Tóth szesült: Kovács László rak-
Dezsónek, a Bordányi Előre Istvánnak, a Szegedi Tisza— tárvezető (szabadtéri játékok 
Szakszövetkezet elnökhe- Maros Szög Tsz telepvezető- igazgatósága), Kászó Jánosné 
lyettesének. Hadár László- jenek, Tóth Sándornak. a takaritó (Bartók Béla Mű-
nak, az Apátfalvi Aranyka- Hódmezővásárhelyi Rákóczi velődési Központ), Molnár 
lász Tsz gépcsoportvezető- Tsz technikusának. Újvári Erika előadó. Pálosi Gézáné 
jenek. Halasz Ferencnek, a Sándornak, a Szatymazi Ho- fiókhálózati könyvtáros és 
Szegedi Üj Élet Tsz üzem- mokgyöngye Tsz földnyilván- Pincz Franciska szakmunkás 

tartójának, Vicsai Istvánné- (Somogyi Könyvtár), Szabóné 
nak. a megyei sütőipari vál- Gonda Katalin adminisztrá-
lalat csoportvezetőjének, Vö- tor, W'ittmann József könyv-
rös Mihalynak. a Derekegy- kötő (Csongrád Megyei Mű-
házi Aranykalász Tsz kar- velődési Központ), 
bantartójának. Az országos emlékbizott-

A szövetkezeti mozgalom ság az Öpusztaszeri Nemzeti 
nevében Molnár Lajos, a Te- Történeti Emlékpark fejlesz-
szöv elnöke adott át kitünte- téséért emlékplakettet ado-

vezetőjének, Hangai József• 
nek, a Csanádpalotaj Sza-
badság Tsz műhelyvezető-
jének. Hegedűs Józsefnek, 
a Makói Kossuth Tsz rako-
dómunkásának, Hell Péter7 
nek, a Kisteleki Magyar— 
Szovjet Barátság Tsz ma-
jorgazdájának, Jani Imré 
nek. a Maroslelei Rákóczi téseket A Termelőszövetke- mányozott Miklós Sándor-

zetek Országos Tanácsa Ki- nak. a megyei művelődési 
való Termelőszövetkezeti központ nyugalmazott igaz-
Munkaért kitüntetettjei: Ba- gatójának. Simády Bélának, 
logh Imre, a Szentesi Termál az Ativizig szegedi igazgató-
Tsz személyzeti és oktatási jának. Szabó Sándornak, a 
osztályvezetője. Böszörményi Démász szegedi vezérigazga-
Istvan. a Nagytőkéi Kalinin tó-helyettesének, valamint a 
Tsz párttitkára. Hajdú Imre, Szegedi Postaigazgatóság 
a Zákányszéki Egyetértés kollektívájának. Az ópuszta-

Csongrádi Vörös Csillag Szakszövetkezet gépszerelője, s z e n emlékparkért végzett 
Tsz gyümölcstermesztője- K o m a r a megyei Te- munkát emlékéremmel is-

szov osztályvezetője, Losoncz merték el, melyet szocialista 
Imréné, a Rúzsai Népszabad- brigádok, a néphadsereg ala-
sag Tsz hizókönyvelője, Mol- kulata. intézmények ésszak-
nar Szilveszterne, a megyei munkások vettek át. 
Teszöv takarítónője, Nagy * 

va™* .,/tiioi . • - jl János, a Maroslelei Rákóczi 
í r ^ ' ^ S 5 4 : rakodómunkása, Papp 

Szilveszter, az Asotthalmi 
Egyetértés Szakszövetkezet 
erőgépese, Szabó Jánosné, a 
megyei Teszöv főrevizora, 
Árendás József, a Szegedi 
Üj Élet Tsz elnöke, Szél Ist 

Tsz juhgondozójának, Ka* 
mocsay József nének. a 
Szegedi Móra Tsz egységve-
zetőjének, Kátai B. László-
nak. a Csongrádi Petőfi 
Tsz erőgépvezetőjének. Kel-
let Ferencnek, a Szentesi 
Termál Tsz gépkocsivezető-
jének, Keller Pálnak. a 

nek. Kiss Zoltánnak. a 
Sándorfalvi Magyar—Len-
gyel Barátság Tsz főágazat-
vezetójének, Kiss Zoltanné-
nak, a megyei városellátó 

Tegnap Budapesten, a Nép-
rajzi Múzeumban tartott ün-
nepségen népművészekel és 
nepmüvelöket tüntettek ki. 
A Népművészet Mestere ki-
tüntető címben kilencen ré-
szesültek. Húszan lettek a 

nak. Kovács Kálmánnak, a 
Csanádpalotai Szabadság 
Tsz juhászának. Kör-
mendi Istvánnak, a Szaty-
mazi Finn—Magyar Barát-
ság Tsz műhelydolgo-
zójának. Ledó Ferenc-
nek. a Szentesi Árpád Tsz szemelyzeti vezetője és Bá-
telepvezetőjének, Magyar lint Imre, a Tömörkényi Al-
Istvánnak, az Asotthalmi Al- kotmány Tsz halőre, kitün-
kotmány Szakszövetkezet tetését 18-án Budapesten a 
gépkocsivezetőjének. Makra TOT Székházban vette át. 
Lászlónak, a Szegvári Pus- * 
kin Tsz főágazatvezetőjének, Alkotmányunk ünnepe al-
Matuszka Jenőnek, a Csany- kalmaból tegnap delelőtt a „ , , 
teleki Egyetértés Tsz betaní- megyei tanács epuleteben Huszonketten lettek a Nep-
j . . I . , , " * w, , • . I t n / A/I fi e> •/»»*»» 1/A 
t n t t munkasanak. Mészáros kitünteteseket adott át Sza-
Sándornak. a Szegvári Pus- bó G. László, a megyei ta-
kin Tsz elletőmunkásának, nacs elnökhelyettese Szocia-
Mihályffi Bélának, a Szegedi Hsta Kultúráért kitüntetés-
József Attila Tsz brigádveze- ben részesült Bori Zoltánné 
tőjének. Minyó Józsefnek, a módszertani szakreferens gyiáru Kereskedelmi Válla-
Deszki Maros Tsz lakatosá- (Somogyi-könyvtar), Lengyel lat dolgozói közül — az al-
nak. Molnár Péter Lajosné- Andrásné gazdasági vezető kotmány napja alkalmából 
nak. a "Balástyai Móra Tsz (MTA szegedi központja), — többen kaptak kitünter 
juhgondozójának. Molnár Vörösné Séllei Emma kiren- tést. A belkereskedelmi mi-
Sándornénak. a Szegedi Fel- deltségvezetö (Csongrád Me- niszter Kiváló Munkáért ki-
szabadulás Tsz viragboltve- gyei Moziüzemi Vállalat), tüntetését vehette át Nagy 
zetőjének. Mucsi Jánosnak, a Kiváló Munkáért kitüntetést Ferenc kereskedelmi igaz-
Pusztamérgesi Rizling Tsz kapott Adám Andrásné sze- gatóhelyettes. Kiváló Társa-
szólötermesztőjének. Nagy mélyzeti vezető (Haladas dalmi Munkás lett Benedek 

Mgtsz. Forráskút), Bernát Tibor igazgató, Érdemes tár-
Gáspárné gazdasagi vezető sadalmi Munkás oedig 
(Csongrád Megyei Levéltar), Merksz Gabriella osztályve-
Hajdú Géza csoportvezető zetö és Fejes Ágnes KISZ-
(Bartók Bela Művelődesi titkár. 

van, a Kisteleki Üj Élet Tsz *\ml0 Népműjelö cím bir-
tokosai, koztuk Borsodme 
Nedényi Ilona, a szentesi 
városi tanács közművelődési 
főelőadója. Bessenyei György 
Emlékérmet öten kaptak. 
Móra Ferenc Emlékérmet 
negyen, Szabó Ervin Emlék-
érmet nyolcan vehettek át. 
Huszonketten lettek a Nép-
művészet I f j ú Mesterei, kö-
zöttük Budai Sándor kis-
zombori bőrös. 

* 
A Tisza Élelmiszer és Ve-

Imrének. a mégyei foldhiva 
tal főelőadójának. Nagy Ist-
vánnak. a Balástyai Alkot-
mány Tsz gépszerelőjének. 
Nagyi Istvánnénak. a Szege-
di ü j Elet Tsz tésztakészítő-
jének. Nagypál Istvánnak, a 
Szegedi Tisza Htsz tógazda-
sági munkásának. Németh 
Lajosnak, a Szegedi Üj Élet 
Tsz állatgondozójának. Papp 
Ferencnek, a Hódmezővásár-
helyi Rákóczi Tsz kubikusá-
nak. Perleczki Bélánénak, a 
Pitvarosí Felszabadulás Tsz 
csoportvezetőjének. Pólya 
Istvánnénak, a Szentesi Má-
jus l. Tsz baromfigondozójá-
nak. Puskás Józsefnek, a 
Szegvári Puskin Tsz gépko-
csivezetőjének. Rákos San-
dornénak. a megyei földhi-
vatal előadójának, Restás 
Istvannak, az Apátfalvi 
Aranykalász Tsz gépkocsive-
zetőjének. Rózsa Imrének, a 
Sándorfalvi Magyar—Len-
gyel Barátság Tsz betanított 
munkásának. Sárközi Ernő-
nek. a Szatymazi Finn—Ma-
gyar Barátság Tsz agronó-
musának. Stadler Ferencnek, 
a Deszki Maros Tsz főmező-
gazdászának. Seffer István-
nak. az Öttömösi Magyar 
László Tsz traktorvezetőjé-
nek. Simon Sándornak, a 
Hódmezővásárhelyi Rákóczi 
Tsz raktárvezetőjének, Sípos 
Istvannak. a Makói Lenin 
Tsz fogatosának, Szabó An-
talnénak, a Szentesi Árpád 

Kibontakozási törekvések 

Késedelem nélkül 
keressük a megújulást 
Minden jó, ha a vége jó? akkor az elsősorban a gaz- tehát termékszerkezel-modo-

E régi népi tapasztalatokat gazdaságosabb, a szervezet- sításra is. Ha ebből sikerül 
összefoglaló szólásmondást tebb, a jobb minőségű mun- legalább 120-at beszerezni, 
juttatták az eszembe kér-
désként azok a szegedi üze-
mi párttitkárok, akikkel a 
közelmúlt napokban váltot-
tam szót a párt Központi Bi-
zottsága kibontakozási ál-
lásfoglalásáról. Mint jólin-
formáltak, többnyire a vár-
ható, nem kellemes orszá-
gos intézkedéseket emleget-
ték. Viszont, a saját tenni-
valóik tervének elkészítésé-
ről, mint szeptemberi fel-
adatról beszéltek. Pedig, a 
holnapi országos és helyi in-
tézkedéssorozatnak'csak úgy 
lehet jó vége, ha száműzzük zalékot. 
a halogató, a mindent fent-
ről váró magatartást a gaz-
dasági és a társadalmi élet-
ben. 

kát jelenti. Ugyanis nálunk ehhez hitelt kapni, akkor 
a gép és a teljesítménybér ennyivel 400 szövőgépet pó-
diktálja az iramot. Egy-egy tolhatunc. Így aztán mire 
szövőnő húsz gépet, a fonók elmennek a vendégmunká-
16 oldalt kezelnek főműn- sok, a kubai lányok, helyi 
kaidőben. Többen ezt foly- munkaerővel is megoldhat-
tatják a végéemkákban. S juk szövődéi feladatainkat. 
hogy milyen eredménnyel? 
Az első félévben a tervet — 
kevesebb létszámmal — 
103,1 százalékra teljesítettük 
a fonodában. A szövődében 
105 százalékra úgy, hogy 
javult a minőség és az első 
osztályú termékek részará-
nya meghaladta a 92 szá-

— Az adott géppark je-
lenleg nem nyújt lehetőséget 
a termékszerkezet bővítésé-
re? 

— A fonoda és a szövöde 
is a piac igényeihez alkal-
mazkodva gyártott újfaj ta 
termekeket. A gazdasági-tár-
sadalmi program támogatá-
sára szakembereink egyéni 

A textiliparnak vannak képességeinek kibontakozta-
olyan alágazatai és válla- tásában keretet szab a meg-
latai, amelyek ipari szin- rendelés, a gyártási profil, 
ten is kiemelkedő eredmé- az új technika, a munka-

Ezt a gondolatot erősitet- nyeket produkálnak. Ezex szervezés stb. Ha nem is 
te meg Takács Imréné, a közé tartozik a Panyova nagy lelegzetü, kezdeménye-
Szegedi Textilművek pártbi- anyavállalatunk is. Szá- zésekkel, de máris jelent-
zottságának titkára, akivel munkra megnyugtató, hogy keztek ó-leteikkel a müsza-
közvetlenül azután beszél- mi sem a textilipar úgy- k ' a k . Kiskundorozsmán hul-
gettünk, amikor hazaérke- nevezett „válságterületén" ladékból párnákat é,s nyüst 
zett az Országházban ren- dolgozókhoz tartozunk. Ez kereteket gyártanak, a 
dezett értekezletről, ahol, azonban nem jelenti azt, fröccsöntő géppel pedig más 
mint a Csongrád megyei or- hogy mellőzhetnénk a ké-
szággyülési képviselőcsoport sedelem nélküli cselekvést, 
vezetője vett részt, s meg- Ahhoz, hogy a vezetők, dol-

gozók szemlélete, magatar-
tása igazodjon az itteni fel-
adatokhoz, jelentős szere-
pet kell vállalniuk a mun-
kahelyi pártszervezeteknek. 
Azért is, mert sajnos 
utóbbi időben gyengült 

hallgatta Grósz Károlynak, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjának, a Mi-
nisztertanács elnökének tá-
jékoztatóját a kormány gaz-
dasági-társadalmi stabilizá-
ciós munkaprogramja ter-
vezetének főbb elveiről. 

vállalatoknak alkatrészeket. 
Ezek a változások nem 
meghatározóak. De nem is 
ettől várják dolgozóink azt, 
hogy biztató jövő legyen a 
szakma és a kollektíva 
előtt. \ 

— A pártszervezetekre 
a z nem kis feladat hárul, hogy 

a megértessék a dolgozókkai 

— A textilműveket közel 
negyvenéves története 

bizalom 
ben. 

a dolgozók köré-

rán, többször 
példaként, 
mondták, hogy állóvízben 
keresi a megújulást. Ez a 
minősítés érvényes napja-
inkban is? 

— Nemcsak összegezzük a 
pártmunka helyi feladatait, 
hanem máris a kibontakozá-
si állásfoglalás szellemében 
tevékenykedünk. Úgy vé-
lem, nem mondhatja senki 
sem, hogy állóvízben keres-
sük a megoldást. Megtettük 
az első lépést a program is-
mertetésével, és holnap sem 
menetelünk visszafogott lép-
tekkel. Tudom, mint képvi-

so- — A bizalomerősitö párt-
emlegették munkában lesz-e mire hi-

a•/, országos változások szük-
ségességet. 

— Nagyon lényeges, hogy 
a párttagság felkészült le-

és sohasem vatkozni és kérni a meg- ™efrjése
o

re' fi' 
értést. a támogatást? fogadasara, mert ez az elo-

' 6 feltetele a kibontakozási 
— Én, mint országgyűlési program melletti kiállásá-

képviselő, már többször szó- nak. az uj vállalásának a 
vátettem a Parlamentben, mindennapi munkában, 
döntsék el az illetékesek, Most, amikor gyors, önálló 
hol a helye, mi a szerepe, döntésre késztetnek az új 
vagy egyáltalán szükség jelenségek, a gazdaságveze-
van-e a magyar textilipar- téshez hasonlóan a nagyobb 
ra. Ez már nem képezi vita önállóságnak, az állásfog-
tárgyát. A textiliparra szűk- lalási kepességnek kell, hogy 
ség van, ha szűkítettebb jellemezze az alapszerveze-
méretben is, és jelentős át- teket. Abban, hogy nem 
rendezést igénylő szelektív megfelelő az önállóság, hi-
fejlesztéssel. Mindjárt hoz- bás a pártbizottság is, mert 
záfűzöm: nem tartom sze- eddig túlzottan bábáskodott 
rencsés dolognak azt a meg- az alapszervezetek fölött, és 

selő lesznek számúnkra fogalmazást, mely szerint nem késztette a pártvezető-
nem kellemes intézkedések Budapesten a. magas szak- séget arra, hogy készek le-
Ezekkel számolunk a párt- m a i képességet igénylő ki- gyenek a megújulásra. Most 
munkában, hiszen nekünk k é s z í t ° g y á r a k maradnak, minden alapszervezet kulon 
kell meggyőzni a munkatár- Ez a régi szellemet sugall- programot kesz.t, amelynek 
sakat arról, hogy a gondok ia- Higgyék el az illetéke- vegrehajtasat ménét közben 
leküzdésében milyen nagy s e k -

sem maradnak el a 
rosiak mögött. 

— A Szegedi Textilmű-
vekben a kibontakozást se-
gítő termelőmunkának mi a 
legkritikusabb pontja? 

— Nálunk is a munkaeró-
Az első félévben 

szükség van ' ma minden 
vállalati kollektívában az 
egyetértésre, a jobb jövőt 
megalapozó törekvésekre. 

Amikor a kibontakozási 
program érdekében a Sze-
gedi Textilművekben többet 
kérünk munkatársainktól, helyzet. 

további 

Augusztus a Tiszán 
Párás, ködös &i hajnal a 

Tisza hullámtérén. A fűz-
és örvös légykapók. A töl- hoz a szél, 
tésen húzódó telefondróto- cankó suhan 

fák lehulló levelei az ősz kon többszázEG parti fecs- Nem messze 
ke csapat csicsereg, ők már száraz fa áll közelcdtet jelzik. A vad-

szőlő, a süntök es a vad-
komló fákra felfutó indái 
hatalmas .sátrakat alkot-
nak. A gyakori esőzés mi-
att nagyra nőttek a szerb-
tóvisek es a farkasfogak, 
alig tudok utat törni kö-
zöttük. A íak alatt bur-
jánzó hamvas szederbok-
rok böseges termést hoz- kék fogdossál) 
tak. Az erdő most nagyon kaf. 
csendes, csupán egy-két 
madár szól. Messzebb a 
sárgarigó nyávog, előttem 

tövisszúró gébics eteti 
mostanában kirepült fió-
káit. A fiókanevelést be-
fejező poszáták, rigók, ge-
zék és fülemülék a kör-

18 billegető 
a viz fölött. 

tőlem egy 
ki a vízből. 

elindultak teli szálláshe-
lyeik felé. A füsti- és 
molnárfecskék kisebb csa-
patai meg csupán gyakor-
ló repüléseket végeznek. 
Szőreg felől fekete gólya 
jön es száll le a csatorna 
partján. A magEGban vij-
jogva vadászó sarlósfecs-

a rovaro-

A Tisza csendesen foly-
dogál, jólesik a partján 

arra telepednek • egymás 
mellé elhelyezkedve. Eny-
nyit sem láttam még egy 
csapatban, csupán 3—4 
szokott maximum együtt 
táplálkozni. A tűlsó par-
ton hófehér ruhájú kis 
kócsagok sétálgatnak a víz 
szélén, időnként le-lecsap-
nak egy békára vagy hal-
ra. A fekete gólya most 
az erdő fölött körözve 
emelkedik egyre maga-

megpihenni és nézni a lá- sabbra. Hirtelen dankasi-
gyen fodrozódó vizet. Az 
egyik öbölben pár tőkés 
réce lubickol. Az ezüstsi-
rályok alacsonyan repülve 
pásztázzák a folyót. Az 

nyék bedzásaiba hűzód- egyik haltetemet emel ki, 
tak, most gyűjtik az ener- a társai azonnal a nyomá-
giát az őszi vándorútra, ba eredpek é£ próbálják 
Az átvonuló madarak kö- tőle elvenni.' A víz fölé 
zül megjöttek már az el- hajló ágorl jégmadár pi-
ső sisegő füzikék, kormos hen. Füttyszerü hangokat 

rály csap le rá a magas-
ból. Ez úgy meglepi, hogy 
egészen leereszkedik és 
gyors szárnycsapásokkal 
menekül a sirály elől. A 
h<stár felé lassú szárnya-
lással darázsölyv repül. 
Már ő is megkapta volna 
a vonulásra a nagy pa-
rancsot ? 

K a s z a Ferenc 

a vidéki szakemberek ellenőrizzük, ha valahol le-
maradnak el a fővá- maradás tapasztalható, ott a 

vb' segítséget nyújt a gálló 
tényezők elhárítására. 

Az üzemi pártbizottság 
számára meghatározó jelle-
gű az állásfoglalásban a po-
litikai tartalom, a politikai 
akarat. Ezt akarjuk helye-

. sen, következetesen képvi-
, _ „ _ S Z f s e l n i - B a r tudjuk, nem lesz 

könnyű elfogadtatni az em-csökkent. Iparágunkban — 
sajnos — meg mindig ala- í r e k k e l , hogy a gazdasági-
csony az alapbér. Ez is oka t á r s a d a l m i megújulás vele-
a letszamhianynak. Agyak- j á r ó j a a z áldozatvállalás, 
ran valtozo szigorú szaba- amelyre előbb lesz szükség, 
lyozás, elvonás miatt nem m i n t ahogyan jelentkezik 
képződik megfelelő erde- m a j d az intézkedéssorozat 
keltségi alap. A fonók ta- haszna. Ügy gondolom, ideo-
valy kaptak bérpreferenci- lógiailag sincs eléggé jól 
át. Szeretnénk, ha a szövők előkészítve a változást hozó 
se maradnának ki a támo- intézkedések sora. Ezért a 
gatásból. Az idén növelték a kommunistáknak most, ami-
müszakpótlékot, de még ez kor korszakváltás zajlik a 
sem gátolja meg, hogy ne gazdasági életben, a párt-
nyiljon tovább az olló az munkában, számos kérdésre 
ipari átlagbér és a textil- kell majd válaszolniuk. Lh-
ipari bérek között. hez pedig tobb naprakész 

Viszonylag kevés pénz jut információra lesz szükség, 
műszaki fejlesztesre ipar- Ezzel együtt arra is, hogy a 
águnkban. Nálunk azonban gazdasági vezetők ne csak 
a kibontakozási program kérjék a kommunisták vcle-
helyi feladatainak megváló- menyét, hanem hasznosítsák 
sítása biztató. A közelmúlt- is segítőkészségüket a fel-
ban kaptunk ü j cérnázó- adat megoldásához, 
gépeket. A fonodát modern Bízom abban, hogy a Sze-

gedi Textilművekben érvé-
nyesíteni tudjuk a politi-
kai szándékot nem tűi hosz-
szű idő után, s a nagyon 
sürgető stabilizálási prog-
ram érdekében végzett ered-
ményes munkáról számolha-

lásra eev olvan szóvőeéo t u n k b e ~~ fejezte be nyi-
i m e l y többet ^ u d . 3 l a l k o z a t á t T a k a c s I m r é n é 

m a s t a r k a á r u k é s z í t é s é r e . * 

tisztítókkal szereltük fel. 
Befejeződött a régi kereszt-
csévélő gépek cseréje. Saj-
nos szövödénk még min-
dig 1939-es évjáratú gép-
parkkal dolgozik, örvende-
tes azonban, hogy megérke-
zett Olaszországból kipróbá-


