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Nagy az átalakulás az Esz
tergomi Sportárugyárban. 
Nemrég bontották le  a kapita
lista  időkre em lékeztető utolsó 
m űhelyépületet, hogy helyére 
a  dumaparti részen emeletes, 
korszerű üzem épületet em elje
nek. Az 1-es és a 4-es telep 
közti te rü lete t kisajátították. 
M a m ár nincs üres té r  a  két 
gyárépület között. Az új te rü 
le tre  is em eletes üzem épület 
k e rü l A gyár nagyobbodik, az 
elm últ évek zsúfoltsága, a  gyár 
üzemrészeinek széttagoltsága 
megszűnik. A telepeket u tak  
kötik  m ajd össze. Ezekkel az 
építkezésekkel m ár a jövő évi 
te rv  a lap ja it te rem tik  m eg a 
gyárban.

B ár az év m ég nem  fejező
dö tt be, ez nem  zavarja a  gyár 
vezetőit abban, hogy a  jövő 
évi term elést az építkezéseken 
kívül alaposan előkészítsék. 
T ervük a  jelenlegi 29 féle 
gyártm ányt jövőre 4-re csök
kenteni. Elsősorban nagyobb 
értékű, m unkaigényes gyárt
m ányt szeretnének gyártani. 
Létrehoztak egy ipari tanm ű
helyt is, am elyben főleg é re tt
ségizett fiatalok dolgoznak ré
gi szakm unkások felügyelete 
alatt. A tanm űhely biztosítja

részben az új gyártm ányokhoz 
a  szakm unkás-gárdát. Elgon
dolásuk szerin t speciális fel
adatú  szállító és vontató kocsi
kat, hűtőkocsikat, hűtőberen
dezéseket gyártanának. Külön
böző m űszereket is készítené
nek, de ezt csak alapos, gon
dos kísérleti m unka úján ve
zetnék be.

A hűtőszekrényeket m ár ma 
is gyártják. Az ipari célokra 
készülő nagy szekrények ű r
ta rta lm a 1000 liter. Ma még 
csak két és fél darabot gyárta
nak belőle naponta, de az év 
végére m ár ö tre em elik a  na
ponta elkészülő hűtőszekré
nyek számát. A gyár m unkásai 
szívesen dolgoznak a hűtőszek
rényen, mivel lá tják  m unká
juk  eredményét.

A gyár vezetői gondoltak az

A M in isz tertanács h a tá ro za ta  é r
te lm éb en  ú j szerződéskö tési lehe
tőség  n y ílt a  tsz -ek  é s  egyénileg 
gazdálkodók  elő tt. A szerződők — 
tsz -ek  é s  egyén iek  eg y a rá n t — 10, 
ille tve  5 fo rin t fe lá ra t k a p n a k  m é
te rm ázsán k é n t. aszerin t, hogy a  
szerződést d ecem ber 31-ig, vagy
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önköltség csökkentésére is. 
Létrehoztak egy rezsigazdálko
dási csoportot az összköltségek 
ellenőrzésére. A csoport fel
adata az eddig kevésbé vizs
gált terület fokozott ellenőrzé
se. A csoport m unkájától év 
végéig 200 000 forin t m egtaka
rítá s t várnak. Bevezették a de
kádonkénti önköltségellenőr
zést is. Ezzel a  bank ellenőrzé
sét is megkönnyítették.

A gazdaságosságot célzó in
tézkedések eredm ényeként a 
gyárban csökkent az önkölt
ség és a különböző gyártm á
nyok megszüntetésével, a  jövő 
évben munkaigényesebb, a 
gyárnak nagyobb hasznot hozó 
term ékek hagyják el a gyár 
területét.

a  jövő  év első negyedében  k ö tik -e  
m eg.

A szerződéskö tések  a la p já n  a 
jövő  évi te rm é sre  a  te rm elő k  m é- 
te rh iázsán k é n t 60 fo rin tos k a m a t
m entes elő leget k a p n a k . Az elő
leg  1959. ja n u á r  1-től vehető  igény
be.
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Szerződést köthetnek, előleget és felárat kaphatnak 
a termelők a jövő évi búza- és rozsfeleslegükre

H O G Y A N  TEHETJÜK SZEBBÉ TATÁT?
T ata városát gyógy- és üdü

lőhelynek nyilvánították. Ezért 
még nagyobb gondot kell for
dítani a város csinosítására. A 
parkok, utcák, terek  virág
ágyait, fá it eddig a községgaz
dálkodási vállalat kertészeti 
részlege gondozta. Sajnos, 
m unkájuk nem hozta meg a 
k íván t eredm ényt. Ezért a vá
rosi tanács elhatározta, hogy
1959-ben sa já t rezsiben végez
teti ezt el. Az ehhez szükséges 
költségeket a  jövő évi pénz
gazdálkodási tervbe be is il
lesztettük.

A falu dolgos népe összefo
gásának, erejének szép példá
jával találkoztunk Szomódon. 
A lakosok összefogtak és a 
község árkait, m integy 2,5 ki
lom éter hosszan kitakaríto t
ták, rendbehozták, hogy a vi
zek elfolyását biztosítsák és 
ezzel m entesítsék a  falu t a n a 
gyobb károktól. Ugyanez a kö
zös erőfeszítés m utatkozik ipeg 
a  dunaszentmiklósi út m elletti 
községi legelő tisztításánál. A 
legeltetési bizottság felügyelete 
m ellett, a község számos lako
sa több napon keresztül gazta- 
lanította. tisztította a legelőt.

Az őszi betakarítás és a  szü
retelés u tán  most újabb össze
fogásra kerül sor. Elkezdik az 
új kultúrotthon építkezési 
m unkáit. Ez az új kultúrotthon 
a  földművesszövetkezeti ház 
m ellett épül fel a község köz
pontjában. Ebben az évben 
200 000 forintot fordítanak az 
új építkezésre és teljes elké
szültéig 400 000 forintot akar
nak beruházni. Az 1960-as esz
tendőt a község lakói m ár eb
ben az épületben szeretnék 
köszönteni. Az új kultúrlétesít- 
ményben 360 személyes szín-

Levelező oktatás 
méhészeknek

Az Országos Méhészeti Szö
vetkezeti Központ levelező 
ok ta tást ind ít a  tanulná vágyó 
méhészek részére. Az oktatás
ban évente 100—150, 20 évnél 
idősebb, legalább ötéves gya
korlattal rendelkező olyan 
m éhész vehet részt, ak it a 
szakcsoport is ajánl.

Az előre m egjelölt konzul
tációkon és vizsgákon köteles 
a  levelező méhész megjelenni. 
A tanuláshoz szükséges tan 
könyvek beszerzéséről szintén 
a  levelező gondoskodik.

A jelentkezési kérelm eket 
írásban az Országos Méhészeti 
Szövetkezeti Központ igaz
gatótanácsának kell m egkül
deni. (Bp., V., Garibaldi ú t 2.). 
A jelentkezési határidő: 1958. 
október 15.

Terveink szerint 5 helyen 
kerti vízcsapot szereltetünk 
fel. így biztosítani tud juk  az 
állandó locsolást. A lkalm a
zunk egy parkőrt, egy állandó 
kertészeti szakm unkást, egy 
állandó és egy időszaki segéd
m unkást. A parkokban több
ségükben évelő növényeket ü l
tetünk, m ert ez gazdaságo
sabb. E lültetünk 500 darab 
díszcserjét, 25 fenyőfát, 500 
évelő virágtövet, 1000 rózsatö
vet. Ezen kívül u tcáink nagy 
részét fásítjuk. A megvalósí-

házterem  épül, korszerű szín
paddal. Esetenként táncterem 
mé a lak íthatják  á t a  nagyter
met. Épül könyvtárterem , kü
lönböző öltözők és büféhelyi
ség is.

Az ez évi 200 000 forintot 
egyrészt a befizetett községfej
lesztési alapból fedezik, m ás 
részét, m integy 50 000 forintot 
társadalm i m unkával. Az épít
kezési anyagokból m ár a hely
színre szállítottak 200 köbmé
te r követ, 18 000 darab  téglát, 
homokot, dunakavicsot. A tá r
sadalm i m unka elvégzéséből a 
falu  KISZ-szervezetének k i
lenc tagja, a pedagógusok, fa
lusi lakosok, sőt az idős nyug
díjasok is kiveszik részüket. 
Mintegy 10 000 forin tra tehető 
eddigi m unkájuk értéke. A 
A kultúrotthon, építési mozga
lomhoz egyre többen csatla
koznak a községben.
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Fejlődik a 
megkezdik a

Megyénkben a  helyi ipar az 
idén új üzemekkel, a régiek 
jelentős fejlesztésével bőví
te tte  a lakosság ellátását, ja 
v íto tta  a szolgáltatást. Ennék 
költségeire kétszer akkora ősz- 
szeget fo rd ít a megyei tanács, 
m in t am ennyi az év elején 
szerepelt a  tervben.

A kislakásépítők támoga
tására

korszerűsítették a helyi 
építőanyagipart.

A tanács száki és kisbéri tég
lagyárában szárító színek 
épülnek, am elyekkel évente 
mintegy 300 000 téglát m ente
nek meg az időjárás okozta ká
roktól. A vértesszöllősi kőbá
nyában pedig naponta egy csa
ládi ház építéséhez elegendő 
kővel term elnek többet, m int 
tavaly. Nagy segítséget jelent 
— főleg megyei e llátásra dol
gozó — esztergomi cserép- 
kályhagyárban épülő szerelő
csarnok is, am elyben többszö-

táshoz várjuk  felsőbb szerve
ink jóváhagyását.

Terveink kivitelezésénél szá
m ítunk a KISZ segítségére. 
Ezért felkérjük a város fiatal
jait, segédkezzenek a fák ü lte
tésénél. ö rü lnénk , ha a város 
ifjúsága védnökséget vállalna 
az elü ltetett növényzet további 
gondozásánál. Az utcák parko
sításába be szeretnénk vonni a 
lakókat is. Az Ady Endre, 
Agostyáni, Somogyi Béla és 
Felszabadulás u tcát úgy sze
retnénk csinosítani, hogy a la
kók létesítsenek házuk előtt 
virágágyat és ta rtsák  is ezt 
rendben egész évben. Szám í
tunk  a lakosság segítségére a 
já rdák  tisztán tartásánál is. 
Úgy gondolom, hogy a várost 
és a tisztaságot szerető lakók 
egyetértenek a tanáccsal, ha 
felelősségre vonjuk azokat, 
akik szennyezik az utakat, te
reket, parkokat.

Igen nagy gondot okoz a vá
rosban a szenny- és az esővíz 
elvezetése. Ennek megoldása 
is csak a lakosság segítségével 
lehetséges. Igen helyes lenne, 
ha m inden háznál az udvar 
végén, az egészségügyi köve
telm ények szem előtt ta rtásá
val emésztőgödröt építenének 
és ide ürítenék a háztartások 
szennyvizét, hulladékát. Igen 
fontos lenne, hogy az esővíz 
levezetésére szolgáló árkokat 
társadalm i m unkával a lakos
ság m egtisztítaná és rendben 
tartaná.

Az elmondottakon kívül még 
igen sok ilyen és hasonló fel
ada t vár m egoldásra Tatán. A 
városi tanács igyekszik ezeket 
elvégezni, a  lakosság fokozot
tabb segítségével, rem éljük, si
kerül is.

Szijjártó Jenő
Tata városi tanács VB elnöke
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helyi ipar, 
bútorgyártást
rösére fejlődhet a dolgozók á l
ta l kedvelt, hordozható cserép
kályhák term elése. Az idén 
adták  á t a megye első akku
m ulátortöltő és javító állo
mását, és a  m otortekercselő 
üzemet Komáromban. Ezek 
nem csak a m otor- és autótu
lajdonosokat, hanem  gépállo
másokat, term előszövetkezete
ket és a bécsi országút nem 
zetközi forgalm ának já rm ű
veit is kiszolgálják.

A hároméves te rv  végéig 
újabb nagyarányú fejlesztés
re  kerül sor. Többek között a 
jövő évben

megkezdi a bútorgyártást
a tatai faárugyár és üzembe 
helyezik a tatai jéggyárat. A 
gyár egymaga m ajdnem  többet 
term el, m in t a megye másik 
három  jégüzeme együttvéve. 
Kisbéren, Sárisápon sütőipa
ri üzemet létesítenek, Tata
bányán pedig hozzáfognak 
egy új. másfél vagonos te- 
jesítm ényű kenyérgyár épí
téséhez.

Az összefogás eredménye Szomódon

A héregi a sszo n yo k  közös m unkájának  
a z  e g é sz  k ö zség  h aszn á t lá tja

A dolgozó parasztság jó
m ódjának záloga, s egyelőre 
még vajúdó kérdése a mező- 
gazdaság szocialista á ta lak í
tása. Vannak, akik e  vajúdás
ból m ár m egszületett újnak 
csak a gyengébb hajtásait 
akarják  észrevenni.

Nem veszik tudomásul, hogy 
sokan vannak olyanok, m int 
például Tvarosek Ferencné, a 
héregi Szabad Föld Termelő
szövetkezet tagja. Társai jól 
ism erik szorgalm át és k ita r
tását, hiszen 1949 óta tag ja  a 
szövetkezetnek. M unkájával 
m indig tisztességes jövedel
m et biztosított m agának. Pe
dig Tvarosekné helyzete nem 
könnyű. Férje halálával 1953- 
ban súlyos veszteség érte. Az 
özvegy azonban m ost sem 
szűkölködik, sőt házat ép ítte
te tt és nem rég konyhabútort 
is vásárolt.

Helytelen lenne egy ter-

Vértessomlón a nőtanács, a 
szülői munkaközösség és a 
pedagógusok összefogtak, hogy 
ebben az évben új módsze
rekkel még nagyobb eredm é
nyeket érjenek el, m in t ed
dig.

Nagy gondot fordítanak eb
ben az évben a szülők felvilá
gosítására. Igen helyesen arra 
az álláspontra helyezkedtek, 
hogy az óvodások, az á lta lá
nos iskola alsó és felső tago
zatába já ró  gyerm ekek szü
leivel egyaránt foglalkoznak. 
E szülők részére előadás- 
sorozatot indítanak, ahol gyer
mekük életkorával já ró  leg
fontosabb nevelési elveket 
tárgyalják  meg. Külön előadá
sokra hív ják  meg az apákat, 
hogy megbeszéljék, milyen 
fontos az ő szerepük a gyer
meknevelésben.

Nem feledkeznek meg az 
általános iskolát m ár elvég
zett fiatalokról sem. Előadá
sokat szerveznek külön az 
ilyen lányoknak, illetve fiúk
nak.

melőszövetkezeti viszony hely. 
zetét csak az anyagi eredm é
nyek alapján  lem érni.

Tvarosekné fáradhatatlanul 
lá tja  e l — napi m unkája után 
— a  földművesszövetkezeti 
nőbizottság elnöki teendőit is. 
A héregi nőbizottság — igen 
helyesen — teljes egyetértés
ben dolgozik a községi nő
tanáccsal. Természetes, hogy 
a község k é t nőmozgalmi 
szervének vezetője — Tvaro
sek Ferencné és Török And- 
rásné — a többi nőkkel össze
fogva a leglényegesebb felada
tok megoldására összpontosít
ják  erejüket. Ennek hasznát 
lá tják  m ind a héregi nők, 
m ind az egész község lakos
sága.

A nőbizottság és a  nőtanács 
egyetértő m unkája a nőmoz
galom tek in té lyét is emeli. 
Ezt bizonyítja, hogy a héregi 
nők vezetőit szívesen lá tják  a

A vértessomlóiak tudják, 
hogy kezdeményezésükkel új 
ú tra  léptek. Ezért határozták 
el, hogy a m unkájuk első sza
kaszában szerzett tapasztala
tokat m egvitatják.

A Hazafias Népfront megyei 
elnöksége — figyelembe véve 
a nőmozgalom álláspontját — 
javasolta, hogy Végh Rudolf- 
nét, a Tatai Cipőgyár újdon
sült művezetőjét vegyék fel a 
megyei tanácstagok jelöltlis
tájára.

Az október 5-én a tatai 2-es 
számú iskolában m egtartott je
lölőgyűlésen m egjelent vá
lasztók a  Hazafias Népfront 
javaslatát határozattá emel
ték. A hozzászólások során a 
járási nőbizottság nevében 
kérték  a jelöltet, hogy igen 
nagy gondot fordítson — ha 
m egválasztják — a nők ügyei
nek megoldására. |

tanácsüléseken is. A végre
hajtó  bizottság szám ít m unká
juk ra  és m eghallgatja véle
m ényüket.

Ennek az összefogásnak 
gyakorlati eredm ényét rövide
sen az egész község élvezi; 
M ár hírül adtuk, hogy Hére- 
gen társadalm i m unka segít-, 
ségével ku ltú rház épül. E 
nagy és fontos feladat meg
oldásában a maga m ódján a 
nőtanács és a  nőbizottság a la
posan kiveszi részét a többi 
szervvel együtt. Elismeréssel 
em legetik a nők lelkesedését 
a  községben. Az erkölcsi siker 
igen lényeges. Ugyanakkor a 
kultúrotthon felépítésével ju t
nak  tető alá végre Héregen 
a nőmozgalom rendezvényei 
is. Ez újabb lehetőséget nyú jt 
a héregi asszonyoknak és lá 
nyoknak, hogy művelődhesse
nek, tanulhassanak és még 
eredményesebb mozgalmi éle
te t éljenek.

A szervezettebb, m űveltebb 
nőknek pedig még nagyobb 
lesz a tekintélyük. Még ter
mészetesebbé válik, hogy a 
nők, egységben az egész tá r
sadalommal, egyenrangú ré
szese: az ország politikai, 
kulturális és gazdasági életé
nek. Nem egy nehézséget kell 
legyőzniök még Héregen is, 
de eddigi eredm ényük mind 
a községben, m ind a megyé
ben lelkesítő példa lehet.

A nőmozgalom lelkes aktívái 
nem csak olyan jelölőgyűlésen 
vesznek részt, ahol nőt a ján la
nak jelöltnek. Eredményes 
m unkát végeztek az asszonyok 
és lányok az október 6-án, a 
tatai városi tanács udvarán 
m egtartott jelölőgyűlésre való 
mozgósításnál. Felvilágosító 
m unkájuk nagyban hozzájá
rult, hogy a  választók igen 
kevés kivétellel m egjelentek a 
gyűlésen. A nőmozgalam akti
vistáinak lelkesedése alakítot
ta  ki a  jelölőgyűlés hangula
tát. I tt is elfogadták a Haza
fias Népfront javaslatát, és 
Lengyel Miklóst, a  megyei, Öl
lé G ábort a városi tanácstagok 
jelö ltlistájára vették fel.

Nőtanács - szülői munkaközösség 
-  pedagógusok együttműködése

Nők a jelölőgyűléseken

Tatabányai bányászasszo
nyok, öreg nyugdíjasok 

beszélgetnek. Arról, hogy m it 
mondjanak lakótársaiknak, 
m ivel érveljenek a választások 
előtt. M indenki m ond valamit, 
— eredményekről, problé
mákról. A m ikor a nyugdíjügy 
kerül szóba, egy középkori bá
nyászasszony is jelentkezik:

— Én is szeretnék valamit 
mondani — kezdi, de hirtelen  
fátyolossá válik a hangja, sze
me tele lesz könnyel. — Más
fé l éves koromban maradtam  
árván . . .  Heten vo ltunk test
vérek . . .

Tovább nem  folytathatta a 
sírástól. — Mi fakaszto tt köny- 
nyet egy m eglett korú, komoly 
asszony szemében?  — És m i
ről érvelnek e könnyek?

— Higgye el, nem  is tudom, 
m ikor sírtam  utoljára  — res- 
tellkediu Fekete Józsefné. — 
De am ikor ott, a tanfolyamon  
elkezdtünk a m últról beszél
getni és én is szólni akartam, 
egyszerre eszembe ju to ttak  
gyerm ekkorom  em lékei, a nél
külözés nehéz évei, és erre ön
kéntelenül sírni kezdtem . 1920- 
ban másfél éves voltam, ami
kor édesapám meghalt — m e
sél tovább —. Bányász volt — 
alig 36 éves. M egemelte magát 
és a hiányos táplálkozás m iatt 
bélcsavarodást kapott. Meg- 
operáltwk, de már nem  tudtak  
rajta segíteni. Heten marad
tunk félárvák, közülünk hatan 
lányok. Havi 7 pengő nyugdí
ja t kap tunk  apám  után. A la
mizsnát. Hogyan is élhettünk  
volna meg belőle nyolcán? Rá
adásul, am ikor valam elyikünk  
elérte a 16. évét, még abból is 
levontak. Bátyám  lett — aki 12 
éves volt akkor  —, a  „család- 
fenntartó”. Nővéreim is, ahogy 
elérték a 12 éves kort, szolgá
lónak m entek Pestre. Más 
m unkalehetőség a nőknek ak-
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kor alig akadt. Én is szolgálni 
m entem , pedig szerettem  vol
na tovább tanulni. Dehát ilyen  
áldozatot nem  kívánhattam  
anyámtól. O végig özvegyen 
maradt, m ert ugyan ki is ve t
te volttá el ennyi gyerekkel?  
Nehéz sorunk lett. Többször is 
előfordult, hogy ennünk se volt 
mit. Egy ízben  — amikor már 
tűrhetetlenné vált a helyze
tünk  —, anyám  elm ent a nagy
irodára, hogy segélyt kérjen. 
A  tisztviselő, ak i szóbaállt ve
le, azzal fizette  ki, hogy: — 
„Honnan adjak, a zsebemből?” 
— És nem csak m i jártunk ak
kor így. Sok öreg bányász 15 
év i m unka után nem  is nyug
díjat, hanem „kegydíjat“ ka
pott. A z  m ég a m ienkénél is 
kevesebb volt.

zórakozás, mozi, színház 
szám unkra nem  létezett. 

Nem  is m ertünk ilyesmire 
pénzt kérni anyámtól, mert 
tudtuk, hogy a „nincs‘’-ből nem  
lehet adni és hogy odahaza 
m inden fillérre szükség van. A 
csokoládéról azt sem  tudtam , 
m ilyen ízű. A z  akkori társa
dalom „szeretete”, Réhlingék 
kegye néha karácsonykor egy- 
egy levetett ruhaholmiban  
nyilvánult meg. A  lakáskörül 
m enyeink? Egy szobánk volt, 
négyen aludtunk egy ágyban. 
Ilyen volt a gyermekkorom. 
És ahogy eszembe jutott, hogy. 
isne sírtam  volna el magam!

— Ahogy nővéreim  sorban 
férjhez m entek, lassan-lassan 
könnyebbedett a helyzet oda
haza. Én is elm ehettem  varro
dába tanulónak. Tandíjat kel
lett fizetn i ezért is, am it a 
nyugdíj alig fedezett. Aztán  
férjhezm entem  én is. A  férjem  
bányász volt, ahogy az apám

és ahogyan m ost a fiam . M ert 
a m i családunk szereti a bá
nyát, hiszen az adott kenyeret 
a nehéz időkben és az ad m a  
is, de most m ár mást, m in t 
akkor. A  fiam  ugyan lakatos
nak tanult, de egyre csak 
azon erősködött, hogy hadd 
mehessen bányalakatosnak. 
Persze egész más az ő bá
nyászélete, m in t az apámé és 
a férjem é volt annak idején. 
A kko r nem  volt a bányában 
fürdő, m in t most és nem  szál
lította őket autóbusz háztól 
házig, pedig a férjem  a  X IV -  
es aknán dolgozott, messze 
kin t a határban. Gyalog járt 
m unkába az ótelepről, télen is 
és, bizony sokszor jö tt haza 
csonttá fagyott ruhában. Nem  
csoda, ha olyan reum át szer
zett, hogy m ég most is azt 
nyögi. Már házasságunk elején 
privát orvoshoz kellett fordul
ni, hogy az gyógyítsa drága 
pénzen, m ert a társulat orvosa 
azt mondta rá, hogy szimulál. 
És ha ehhez hozzáteszem azt, 
hogy nemrégen Hajdúszobosz
lón volt gyógyüdülésen és hogy 
jövőre is oda készülünk csalá
dostul, akkor érthető, m iért 
fakadtak ki a könnyeim, ami
kor a m ú lt és a jelen  közötti 
különbségről beszélgettünk.

— M ert azért is elérzéke- 
nyültem , hogy m ennyivel más 
az életünk ma. A  lakást 
bizony szűknek érezzük, m ert 
h á t . . .  bútorunk is van éppen 
megfelelő és az igényünk is 
más, nagyobb, emberibb, m in t 
akkor v o l t . . ,

u tatja  az otthonias, tiszta 
lakást. És én arra gondo

lok, hogy ugyan m iért is ne 
sírta volna el magát ez a ko
moly asszony, keserűen az em 
lékezéstől és eltelve az új élet 
örömeitől. Hogy az ő könnyei 
is érveljenek. — s — ó —


