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Állásfoglalás
a mértéken felüli ingatlanok elidegenítésének  

egységes értelmezéséről
Az Építésügyi- és Városfej

lesztési Minisztérium és az 
Igazságügyi Minisztérium kö
zös közleményben foglalt ál
lást a mértéken felüli telek-, 
lakás-, és üdülőtulajdon eli
degenítésének és tanácsi érté
kesítésének egységes értelme
zéséről. Előfordultak ugyanis 
olyan félreértések, esetenként 
félremagyarázások, amely sze
rint elegendő lehet a megálla
pított mértéket meghaladó te
lek-, lakás- és üdülőtulajdon 
egy részének értékesítése vagy 
átruházása másra, mert akkor 
a fennmaradó mértéken felüli 
rész elidegenítése nem kötele
ző.

A közlemény azoniban hang
súlyozza, hogy a tö b b le t tu la j
d o n  eg y  ré s zé n e k  e la d á sa , á t
ru h á zá sa  n e m  je le n ti a z  e l id e 
g e n íté s i k ö te le ze t ts é g  te l je s í
té sé t, m e r t  a jo g sza b á ly o k  
s z e r in t a  m é r té k e n  fe lü l i  tu 
la jd o n  te l je s  eg észé tő l k e ll  
m e g v á ln i. Ezzel az egységes 
gyakorlattal lehet megakadá
lyozni olyan visszaéléseket, 
amelyeknek célja, hogy a tu
lajdonos az elidegenítendő 
egész telkéből egy rész értéke
sítésével továibbra is megtart
hassa a többlettulajdon meg
maradt részét.

Sok vitára adott okot a ta
nácsi értékesítés elrendelésénél 
az a helyzet, amikor a tulaj
donos közvetlenül két Szom
szédos telekkel rendelkezik, s 
amíg az egyiken áll a lakóhá
za, vagy üdülője, addig a má
sikon — a mértéken felülin — 
különböző melléképületek
vannak. A jogszabályok sze
rint ugyanis beépítetlen lakó
teleknek számít az a földrész
let is, amelyen csak szükség
lakás, vagy lakás céljára hasz
nált olyan helyiség — helyi
ségcsoport — van, amely még 
a szükséglakás követelményei
nek sem felel meg. Kétségte
len, hogy a mértéken felüli 
szomszédos telken álló mellék- 
létesítmények sem tekinthetők 
szükséglakásnak. A közle
mény szerint azonban a taná
csi értékesítés elrendelése so
rán figyelemmel keli lenni ar
ra, hogy a kijelölt telken mi
lyen létesítmény áll. Ha 
ugyanis a tulajdonos közvet
lenül szomszédos, de mértéken 
felüli telkén a lakóházának, 
illetve üdülőjének rendeltetés 
szerinti használatához szüksé
ges melléképület található — 
feltéve, hogy építési engedély

alapján, vagy tíz évnél régeb
ben épült — s az építésügyi 
szabályoknak megfelelően nem 
helyezhető át a ház — üdülő 
— telkére, avagy az áthelye
zés jelentős kiadással és ér
deksérelemmel jár, akkor nem 
indokolt elrendelni a tanácsi 
értékesítést. Ebből az értel
mezésből kitűnik tehát, hogy 
a melléképülettel, melléképít
ménnyel beépített lakó, illetve 
üdülőtelek beépítetlennek szá
mít. Értékesítése adott eset
ben a tulajdonos jóhiszeműen 
szerzett jogait sértené, sok ki
adással és érdeksérelemmel 
is járna, s így a tanácsi érté
kesítés elrendelése mindaddig 
nem indokolt amíg ez a hely
zet fennáll.

Hasonló a helyzet akkor is, 
ha a tulajdonos házának, 
ugyancsak saját tulajdonban 
álló szomszédos telkén mellék- 
épületriek nem minősülő épü
let — kisipari műhely, műte
rem, üzlet, stb. — áll, mert 
ebben az esetben sem minősül 
ez a földrész beépítetlen la
kó-, illetve üdülőteleknek. Te
hát telektulajdon tekintetében 
beépítetlen lakó- vagy üdülő
telekként nem lehet számítás
ba venni mindaddig, amíg 
fennmaradnak azon az emlí
tett önálló rendeltetésű épü
letek.

A KPVDSZ elnöksége ked
di ülésén megvizsgálta a 
szakszervezet tisztségviselői 
védettségének megyei gyakor
latát, megtárgyalták erkölcsi 
és anyagi megbecsülésük ta
pasztalatait. Gabnai Irén, 
megyei titkár megállapította, 
hogy a szakszervezet tisztség- 
viselőit az alapszervek álta
lában szerencsésen, jól vá
lasztották ki. Becsületesek, 
feladataikat megbízhatóan 
végzik, munkahelyüket ritkán 
változtatják.

Az elnökség álláspontja az 
volt, hogy meg kell őket erő
síteni tisztségükben, hogy 
megfelelően élhessenek jog" 
és hatáskörükkel. A vállala
tok, szövetkezetek gazdasági 
irányítóinak pedig ehhez 
megfelelő támogatást, segít
séget kell nyújtaniuk, hiszen 
a tisztségviselők kötelezettsé
geivel párhuzamosan jogaik
nak is érvényesülniük kell.

Pillanatkép

x  Csákány
—  asszonykézben!

A Neszmély—Süttő között hú
zódó vasúti töltésen öt asszony 
és egy férfi dolgozik. Csáká
nyoznak. Szikrázik a kő, ahogy 
az éles szerszám lecsap. Kes
keny csatornákat nyitnak, 
hogy a talpfák között a meg
rekedt vizet elvezessék. Fur
csának tűnik az asszonyok ke
zében a csákány.

A Dunáról hideg szél ka
paszkodik fel a töltésoldalba. 
Pufajkában dolgoznak, fülig 
behúzott kucsmával, gyap
jú kendőkkel. Néhány percre 
lerakják a szerszámot.

— Almásfüzitőtől Lábatla
nig dolgozunk — mondja — 
Lajos Istvánná. — Közel IV 
kilométer hosszú vasúti pályát 
tartunk rendben. Eső után el
vezetjük a vizet, mert a ned
ves talaj hamar fellazul. A ro
bogó szerelvény több tonnás 
súlya könnyen elmozdítja a 
talpfákat. Megszoktuk már a 
hideget, hozzáedződtünk az 
évek folyamán. Sajnos, az idén 
kevés hó esett, így a „köny- 
nyebb” munkáiból kimarad
tunk. Akkor a váltókat tisztít
juk, sózzuk a balesetveszélyes 
helyeket.

— És a csákányozás?
— A kirázódott követ ver

jük a talpfák alá. A nyári hő
ségben a legnehezebb. . .  Né
ha lefűrészeljük a távvezeté
kekre boruló ágakat, létráról. 
12 éve dolgozom a vasútnál. . .

A csákány ismét a kezük
ben . . .  — mátételki —

A megyei tanács és a hoz
zá tartozó vállalatok 35 
KPVDSZ alapszervének mű
ködését — a szakszervezet 
gazdasági bizottsága részéről 
— Békássy Istvánná értékelte. 
E munkahelyeken 10 670 
szervezett dolgozó munkálko
dik. Szervezettségük 95,5 szá
zalékos. A szakszervezeti 
tisztségviselők társadalmi 
munkában tevékenykednek. A 
múlt gazdasági évben helye
sen, jól gazdálkodtak a része
sedési alapokból a szakszer
vezet hatáskörébe utalt ősz- 
szegekkel. Az alapszervek tel
jesítették a tagdíjfizetési 
kötelezettségeket. A mozgalom 
céljainak megfelelően hasz
nálták fel az előirányzott 
összegeket. A szociális hely
zet mind körültekintőbb mér
legelése került előtérbe.

A KPVDSZ tagjai körében 
az idén tagsági könyv cseréje 
lesz, mely során növelni kí
vánják a szervezettséget.

9 HFVOSZ elnöksége 
a tisztségviselők megbecsüléséről

A ham fiság iskolája
NEMRÉGIBEN egy kisváro

si üzem néhány fiataljának 
szegeztem a kérdést: hazafi
aknak tartjátok magatokat? A 
gépbeállító, a műszerész, a 
tmk lakatosa és a többi fiú 
zavarba jött a kérdéstől, majd 
azt mondogatták, úgy érzik, 
rendes KISZ-tagok, brigádban 
dolgoznak, ott voltak az elmúlt 
vasárnap a városi sportpálya 
alapozásánál. De hogy hazafi
ak lennének, úgy mint Petőfi, 
Vasvári, Ságvári volt, nos, 
nem hiszik. A hazafi harcos — 
mondották — ők pedig csak 
dolgoznak, amint elvárják tő
lük.

Merem hinni, nem állnak 
egyedül ezek a fiatalok ezzel 
a véleményükkel. Sok becsü
letesen helytálló fiatal mun
kás, diák érzi úgy, hogy ne
kik nem adatik meg a harcos 
hazafiság kinyilvánításának 
lehetősége a mi hétköznapja
inkban, amikor nincsenek ba
rikádok, éles helyzetek, politi
kai konfliktusok. Ebben része 
lehet annak is, hogy ifjúsá
gunk elődei, a példaképek 
mind „elégtek” a forradalmak, 
ban, a fasizmus elleni harc
ban, elszántan verekedtek, a 
szenvedést kellett hogy vállal
ják. A fiatalok képzeletét job
ban megragadja az előőrsök 
életmódja, pályája, mint acél, 
amiért küzdöttek, harcoltak, 
hogy a maiakra ne leselkedje
nek veszélyek, részük a ren- 
'dea munka legyen, dolgozhas

sanak szépen — „ahogy a csil
lag megy az égen”.

De miért tűnik ez köny- 
nyebbnek, kevésbé hazafias 
tettnek a mai fiatalok szemé
ben?

BIZONYÁRA azért, mert 
még nem mindig nyújtjuk ne
kik az építés élményét, kevés
sé munkáljuk ki bennük a 
Cselekvő hazafiság érzését.

A nagy költő a szavakra 
mondta, hogy szürkék, és a 
tettet tartotta beszédesnek. 
Valahol tehát hiba lehet, ha 
egyes fiatalok úgy érzik: szür
ke minden tett. Ügy lehet, 
vannak munkahelyek, telepü
lések, ahol sajnálják a szót, 
amivel a fiatalok előtt hang
súlyoznák erőfeszítéseik értel
mét, célját, meglehet van, ahol 
a felnőttek, a társadalmi szer
vezetek nem tágítják a teret 
az ifjúság aktivitására, nem 
állítanak elébe izgalmas, von
zó feladatokat. Példa erre az 
a gyár is, ahol voltam, 
és ahol a munkásfiata
lok nem tudták, régen a város 
iparát mindössze három ma
lom alkotta, s ma már sok 
ezer szakmunkás, ott nevelke
dett mérnökök emelik ki a vá
rost régi elmaradottságából. 
Mindez annak következménye, 
hogy a munkások rendesen 
„brigádban dolgoznak”, tették, 
amit „elvártak tőlük”. Miért 
nem tudják hat, hogy a ren
des munka ma települést, há

zát, országot formál, új életet 
teremt? Mert keveset beszé
lünk erről velük, közhelynek 
érezzük, elmulasztjuk, hogy 
erről szóljunk.

FIATALJAINK otthonosan 
mozognak a szocialista Ma
gyarországon, sorsuk szebb, 
gazdagabb a megelőző nemze
dékek sorsánál, mégis ők 
irigylik néha az idősebbektől 
a néhai harcok élményét, az 
iskolát, amit kijártak. Pedig 
a honfoglalást nehéz idők kö
vetik, arpikor a megtalált ha
zában emberhez méltó életet 
kell teremteni, s vállalni sem 
könnyű bonyolult feladatokat 
végrehajtani. Nehezebb akkor 
munkálkodni, amikor a siker 
csupán záloga merészebb célok 
elérésének, amikor állomásról 
állomásra haladhatunk előre, 
s ha valamit megoldunk, azzal 
még több gond elhárítására 
támad vágyunk, kedvünk. A 
fiatalok már így fogják fel az 
életet, nekik is hamar kevés 
lesz. amit elértünk, s természe
tes türelmetlenségük csupán 
akkor lesz jó hatóerő, ha tett
vágyukat — értelmes célok 
kitűzésével, közhasznú cselek
vésekre még több alkalom 
teremtésével — helyes meder
be terelik az üzemekben, a 
falvakban, a városokban.

A fiatalok, mert mindig 
többre vágynak, nem eléged
hetnek meg a haza iránti sze
retet puszta érzésével életvá-

Bám ászélet — 1974
— Menjünk a 108-as front

fejtésre, ott érdekes gépeket 
lehet látni — javasolja Ka
ties Ferenc bányamérnök, az 
Oroszlányi Szénbányák XXII- 
es aknaüzemének körletveze
tője.

Szabó János frontbrigádve- 
zetöt, Székely Sándor és Ko
vács Kálmán vájárt csendes 
szalonnázgatás közben talál
juk. Valahol fönt némi zavar 
támadt, egyelőre nincs üres 
csille. S ez a néhány percnyi 
szünet jól jön a vendégnek is. 
Nincs lelkiismeretfurdalása, 
hogy akadályozza a munkát, 
ehelyett kedvére érdeklődhet, 
hogy miként érzik magukat a 
pusztavámi lankák alatt, lent, 
a mélyben küszködő emberek.

— Nézzen körül és közben 
minden kiderül — tanácsolja 
Szabó János, miközben szén
poros arcán szétmázol egy 
árulkodó mosolyt.

o
A KS—1—KG • szovjet jö- 

vesztő-rakodógép most éppen 
áll. Körülötte csillog a fekete 
gyémánt. Pompás szénfalak 
feszülnek a magyar gyártmá
nyú, várpalotai „származású”, 
hosszú pajzsra. Az ember nyu
godt, a pajzs alatt teljes biz
tonságban érzi magát. Igyek
szem is ezt elkottyantani.

— December 13-án itt halt 
meg a barátunk, Pusztavami 
József vájár — jegyzi meg 
valaki, utalva az indokolatla
nul nagy magabiztossági a. — 
1935-beli volt, két gyerek ma
radt utána. A másik szakban 
dolgozott, nem a miénkben, 
de a hír mindnyájunk fájla l
ma volt. Ott állt a pajzs szé
lénél, a szénfal mellett, az 
meg hirtelen alázúdult. Bizto
san el akart ugrani, a pajzs 
védelme alá menekülni, de a 
lába megcsúszhatott a kapa
rószalag szélén. Több máz^á- 
nyi súlyú szén feküdt a mel
lére. Már holtan vitték ki a 
frontról.

Csend telepszik közénk. Mit 
lehet ilyenkor mondani vagy 
kérdezni?

az idegen a nagyszerű gép 
előtt.

— Most jó közepes a ter
melés — jegyzi meg Pigler 
Konrád frontaknász. — Dél
előtt kétórányi tmk-ban ré
szesítjük a gépet, mert ez 
nagyban megnöveli az élettar
tamát. S az ilyen gépeket már 
nem adják bagóért. Milliókba 
kerül a kombájn meg a pajzs, 
de meg is ér annyit. Persze, 
eszerint kell becsülni.

— Műszakonként 400—600 
csille körül termelnek — jel
zi Katies Ferenc. — Ez azt 
jelenti, hogy Szabóék brigád
ja, ez a 15 ember, 30-40 va
gon szenet ad az országnak 
8  óra alatt. A teljesítményü
ket külső körülmények, gépi 
meghibásodás, csillehiány és 
egyéb okok csökkenthetik, 
rajtuk azonban ez nem múlik. 
A három műszak együttesen 
megadja a 1 2 0  vagonnyi jó 
szenet. Régi, összeszokott, ba
ráti közösségek ezek, kevés 
szóból értenek, a kisujjukban 
van a vájár szakma.

Katies Ferenc mindnyájuk
kal tegeződik. Ök is csak Fe
rinek szólítják. Korábban ak
nász volt, itt dolgozott akkor 
is közöttük. Levelező tagoza
ton végezte el az egyetemet. 
Ha valakire, akkor rá el lehet 
mondani: nem kis áldozatot 
hozott a diplomáért. A maga
tartása azonban mit se válto
zott. Soha jobb emberi kap
csolatokat, mint amit itt köz
te és a beosztottai között lá
tok!

e
— Mit gondol, mennyiben 

más ma a bányászélet, mint 
a korábbi évtizedekben?

Egy szélesen nevető szénpo
ros arc szakít ki önkéntelen 
tűnődésemből.

— Nem tudnám pontosan 
meghatározni — adom a köz
helyszerű választ.

— Nem tudja? Na, akkor 
én megmondom magának! 
Hát, az a különbség, hogy az
előtt a saját asszonyával se 
nagyon bírt el a bányász, most

meg még egy lány is elkelne 
neki mellé, ha volna.

Nevetnek, felszabadultan, 
könnyedén, mint holmi ravasz 
lurkók, akik túljártak az itt 
tébláboló esetlen figura eszén.

A keresetre is sort keríte
nek, A mostani termelési 
ütemmel olyan 5500 körül van 
a havi pénzmag. A többi dol
got nem számítják. Szabó Já
nosból „kizsarolom” a hűség
pénz összegét, ami ugyancsak 
nem kis pénz.

— Na, mennyi is volt? Vár
junk csak! Ügy emlékszem, 
hogy olyan 11 300 forint körül 
alakult.

Szabó János 35 esztendős. 
A brigád legidősebb tagja, 
Hadnagy József vájár 43 éves. 
A legfiatalabb közöttük Gróf 
József vájár. Már ő is 30 esz
tendős. Utánpótlás csak el
vétve akad.

S hogy hogyan élnek? Három 
ember kivételével valamehy- 
nyiüknek háza van. Hét ember
nek gépkocsija. A Trabanttól a 
Wartburgig és a Fiattól a Dá
ciáig mindenfajta megtalál
ható köztük.

Persze, nemcsak maguknak 
élnek. Közülük öten pártta
gok, négyen pedig munkáső- 
rok.

o
— Na, hogy érezted magad 

odalent? — érdeklődik Balázs 
János, a pártcsúcsvezetőség 
titkára a pártirodán, miután 
kijövünk a fürdőből. — Vi
gyázz, az orrod alján még ott 
maradt az odaragadt szénpor. 
Nem iszol egy jó pohár szó
dát? Biztosan megszomjaztál.'

Kezdek inni és  azt veszem 
észre, hogy miközben a másfél 
literes üvegnek lassan a végé
re járok, nem akar enyhülni 
a szomjúságom. Ekkor döbbe
nek rá„ hogy hogyan is érez
heti magát az ember, ha nem 
két órát, mint én, hanem égy 
egész műszakot, s aztán mű
szakok százait meg ezreit töl
ti el a mélyszíni frontfejtésen.

D. Kónya Lajos
— Azért nagyon jó ez a 

várpalotai pajzs — veszik fel 
a szót. — Tényleg biztonsá
got nyújt, ha nagyon vigyáz 
az ember.

Közben jelzik, hogy a töl
tőállomásra megérkeztek az 
üres csillék. A jövesztő-rako- 
dógép, azaz a szénkombájn 
megindul és kezdi dönteni a 
kaparószalagra a mélyszinti 
frontfejtés kelendő termékét. 
Darabolja, bárdolja a gép a 
föld kincsét. Lenyűgözve áll

gyaik teljesítéséhez. A KISZ 
jó érzékkel kezdeményezte 
évekkel ezelőtt a fiatalok a 
városért mozgalmakat, már 
forintban is mérhető ered
ményeket adott a Diákok Bu
dapestért — akció, a kommu
nista műszakokban megtermelt 
pénzek óvodákba, parkokba 
épültek be, a mezőgazdaság 
nagy hasznát látja a nyári 
építőtáboroknak. Mégsem 
mondhatjuk, hogy minden fia
tal nálunk a cselekvő hazafi
ság sodrába került, hogy már 
nir csenek unatkozó, maguknak 
élő ifjak.

A PÁRT ifjúságpolitikai ha
tározata a pártszervezetek kö
telességévé tette a fiatalok 
közötti nevelőmunka javítását, 
az ifjúsági törvény megalko
tásával az állami szerveknek 
is feladatukká vált a jobb 
gondoskodás az ifjúságról. A 
fiatalokkal szemben valóban 
javítható a bánásmód. Az is 
igaz, jobb feltételeket kell te
remteni számukra az alkotás
hoz. a szórakozáshoz, a pihe
néshez. De a legnagyobb jót 
azok teszik a fiataloknak, akik 
talpra állítják, megtanítják 
őket a cselekvő kapcsolatok 
bizonyítására, az élet és ben
ne önmaguk formálására.

EZÉRT FONTOS azoknak a 
kommunistáknak, vezetőknek 
vállalkozása, akik szívügyük
nek tekintik a fiatalok felké
szítését a haza építésére, szé
pítésére, a mindennapok cse
lekvő hazafiságára!

K o m o r n ik  F eren c

Nők —  az ÁFÉSZ-ekben
Kommunista aktívaülést 

rendeztek a napokban Tatán, 
amelyen a megyei ÁFÉSZ-ek 
elnökei és a nőbizottságok ve
zetői, valamint a Komárom me
gyei takarékszövetkezetek ügy
vezetői vettek részt, s ott voltak 
a fogyasztási szövetkezetekben 
működő pártalapszervezetek 
titkárai is. A fogyasztási szö
vetkezetekben dolgozó nők 
gazdasági, szociális és politi
kai életkörülményeit elemez
ték — összegezték azokat a 
problémákat, amelyek még 
megoldásra várnak. H o rv á th  
R ó b ert, a MÉSZÖV titkársá
gának vezetője referátumában 
többek között elmondta, hogy 
a nők érdekében hozott köz
ponti határozatok könnyítik, 
de nem pótolják a helyi in
tézkedéseket.

Az ÁFÉSZ-ek a takarék- és 
lakásszövetkezetek tagjainak 
száma megyénkben csaknem 
60 ezer, s a tagság 41 szá
zaléka nő. A nők világ
nézeti fejlődését az a tény 
is meghatározza, hogy több
ségük falun él, s fő tenni
valójuk a ház körüli munka, a 
gyermek nevelése, a család 
ellátása. Kevés időt fordíthat
nak politikai ismereteik fej
lesztésére. Az ÁFÉSZ-ek-ben 
dolgozó nők 12,4 százaléka 
rendelkezik középiskolai vég
zettséggel, és csupán 2  száza
lékuk végzett főiskolát, tíz 
százalékuk azonban még nem 
végezte el a 8  általánost sem.

A szakképzett nők száma 54,3 
százalék. A nők politikai isko
lai végzettsége sem kielégítő 
a szövetkezetekben. Felsőfokú 
politikai iskolai végzettséggel 
egyetlen nő sem rendelkezik, 
középfokú végzettségű a nők 
1 ,1  százaléka, alapfokon pedig 
6 , 6  százalékuk tanul.

Az ülés résztvevői javasol
ták, hogy a nők politikai é s  
szakképzettségét átgondolt in
tézkedésekkel javítsák. A nők
nek elsősorban arra van szük
ségük, hogy a ház körüli mun
kájuk könnyebb legyen. Novel’ 
ni kellene a gyermekintézmé
nyek számát is. A háztáji ter
melés gépesítésével elősegít
hető, hogy csökkenjen a ház
táji termelésre fordított mun
kaidő.

Megyénkben az ÁFÉSZ-ek- 
nél igyekeznek munkát bizto
sítani a nők számára. Jó pél
dát mutatott a tarjáni ÁFÉSZ, 
amely a tatai szőnyeggyárral 
kooperálva üzemet létesített, s 
mintegy 150 nő számára nyílt 
így munkalehetőség. Szóltak a 
kisebb boltok gondjairól, s az 
ott dolgozó nők helyzetéről is. 
A tapasztalatokból kitűnt, 
hogy a pusztai boltokban, va
lamint a felvásárló helyeken 
dolgozó nők anyagi, de főként 
szociális helyzete nem kielé
gítő — s ezen változtatni kell.

Jobban oda kell figyelni a 
dolgozó nők problémáira, kér
ni kell véleményüket, meg 
kell hallgatni javaslataikat.

Fórum Szom ódon
Szomódon. a Hazafias Nép

front községi bizottságának 
szervezésében Fórum-estet 
rendeztek február 18-án. A 
helyi és járási párt-, állami 
vezetőkön kívül részt vettek a 
Szomódon különböző szolgál
tatásokat végző vállalatok 
képviselői is. Az érdeklődés 
nagy volt, több, mint 150-en 
jöttek össze a községből, hogy 
kérdéseket tegyenek fel. A té
makörök is változatosak vol
tak, kül- és belpolitikai kér

dések is elhangzottak a he
lyi, járási gazdasági- és köz
ségpolitikai témák mellett. 
Óvoda-, iskolabővítés, ellátás, 
zöldség-program, közlekedés 
—, hogy csak néhány címszót 
ragadjunk ki a sok közül.

Az est jól sikerült, hiszen 
megválaszolatlan kérdés nem 
maradt, mind a kérdezettek, 
mind a kérdezők elégedetten 
távoztak a televíziós mintára 
megrendezett, hasznos eszme
cseréről.


