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A szexualitás az egészsé
ges serdülő személyiségének 
integráns része. A szexuális 
ösztön fölötti uralom a ser
dülő személyiségében elemi 
ikivánalom. Hogyan látják 
ezt az életünket motiváló 
ösztönt, milyen elképzelése
ik vannak a szexualitást is 
szabályozó 'házasságról a 
felnőtt ‘kor kapujába érő 
17 éves lányok, fiúk. E té
máról vallott elképzeléseket, 
nézeteket vizsgálta Vas me
gyei diákok körében egy 
orvoscsciport. A vizsgálat 
néhány adalékát dr. Giczy 
Sarolta csoportvezető ifjú
sági orvos, a csoport egyik 
munkatársa ismerteti.

— Kiket és mit vizsgál
tak?

— Ezemégyszáz gimnazis
tát, szakközépiskolást és 
szakmunkástanulót, (830
lányt és 570 fiút) kérdez
tünk meg négy kérdéskör
ben. Harmadévesek. A négy 
kérdéscsoport az alábbi: 1.
A fiatalok biológiai, szexu- 
álibiológiai ismerete, 2. A 
szexuális viselkedés,' maga
tartás, 3. az előbbi kérdés
körbe tartozó magatartási 
jellemzők megítélése. A 4. 
kérdéscsoport, a házasságról 
vallott elképzeléseiket, né
zeteiket kísérelte meg ösz- 
szegyűjteni.

— Melyek voltak vizs
gálatuk főbb tanulságai? 
Kezdjük a szexuálbiológiai 
ismereteikkel!

— Sajnos, a mi vizsgála
tunk is igazolta azt a más 
körben is gyakran tapasz
talható jelenséget, hogy 
szexuálbiológiai ismeretei 
meglehetősen hiányosak
vagy tévesek az érintett 
korosztálynak is. E hi
ányos, vagy téves ismeret 
egyaránt vonatkozik a nemi 
szervek anatómiájára és 
működésére, a nemi műkö
désre károsan ható ténye
zőkre, a nemi élet nem kí
vánatos következményeire.

Ha abból indulunk ki, 
ihogy a jelzett ismeretek az 
általános emberi kultúra ré
szének tekintendők, hogy 
ezek a fiatalok hamarosan 
társadalmilag érettnek mi
nősítettnek, hogy házasság- 
kötésre alkalmasnak tekin
tendők, akkor ezen ismere
teket száz százalékosan meg 
kellene követelnünk. A ka
pott kép pedig sajnos igen 
messze jár a kívánatostól. 
Erre egy jellemző példát 
mondok. Budapesti egyete
misták körében azt vizs
gálták, hogy mi zajlik le a 
női testben a menstruáció 
alatt. Hegyvenegy hallgató 
közül 67-nek fogalma sem 
volt róla. Ugye eléggé hihe
tetlen?

A mi vizsgálatunkból idé
zek más példát. A fogamzó-

képes napok számát hétköz
napi ismeretnek kell tekin
tenünk. Mégis mindössze 
40%-a volt tisztában ezzel. 
Nem nagyon vannak tisztá
ban az alkohol és a dohány
zás nemi életre gyakorolt 
hatásával sem. Kevesen 
szóltak a nemi úton terjedő 
betegségekről, a terhesség 
megszakítás káros következ
ményeiről.

— Mit szűrtek le a nemi 
magatartásról vallott néze- 
zeteikből?

— A téves ismeret tör
vényszerűen téves gyakorla
tot szül. Azaz: szexuális
kapcsolatteremtésük indoka
ként a szerelem mellett a 
kíváncsiságot, a szexuális 
fellobbanást jelölték meg. 
De szóltak arról is, hogy a 
kapcsolatteremtésben az al
kohol is „besegített”. Azt 
aligha kell mondanom, hogy 
a kapcsolatteremtésnek — 
többek között — a nem kí
vánt terhesség is következ
ménye lehet. A terhességük 
.megoldására” a terhesség- 
megszakítást, illetve a kény
szerházasságot említették. 
Egyik sem a kívánatos meg
oldás ! A kényszerházasság 
ellen csaknem minden lány 
ellenérzéssel viseltetik.

— Hogyan vélekednek a 
szexualitásról ?

— Nézeteik jellemzéséül
néhány példát említek. 
Megkérdeztük — többek kö
zött — szerintük mikor he
lyes a nemi életet elkezdeni. 
Hatvan százalékuk azt val
lotta, ha a szexualitás sze
relemmel társul, akkor az 
minden időkorlát alól fel
menti őket. Ezt igen figye
lemre méltó adatnak talál
tuk! Tizennyolc százalékuk 
azt tartotta: házasságkötés
előtt is lehetséges, de a 18. 
évét már töltse be. Csak 6 
százalékuk tartja elképzel
hetőnek a házasságra korlá
tozva a nemi életet. Másféle 
vélemények is „elhangzot
tak” — szerencsére csekély 
számban —, amelyek való
ban a felelősség hiányára 
vallottak.

Véleményt nyilvánítottak 
a szerelem és a nemiség 
kapcsolatáról is. Rokonszen
vesnek találtuk, hogy csak
nem mindenki a kettő 
együttes létét tartja ideális
nak. Sokan vélekedtek úgy, 
hogy a nemi kapcsolatnak 
mindkét fél számára örömöt 
kell jelenteni.

— Hogyan vélekedtek a 
házasság és a szexualitás 
kapcsolatáról ?

— Szinte már mindenki 
tudja, hogy évtizedeken, ta
lán évszázadokon keresztül 
egyértelmű követelménnyel 
illették a menyasszonyt. Az 
érintetlenségét kívánták 
meg. Mára ez a nézet is 
megváltozott. A változást 
éppen az jelzi, hogy a meg

kérdezetteknek több, mint a 
fele (54%) olyan társsal köt
ne házasságot, akivel koráb
ban már volt kapcsolata. 
Tizenöt százalékuk olyanra 
voksolt, akivel még nem 
volt kapcsolata. Es 100 kö
zül 22-en olyan társsal élné
nek házasságban, akinek 
még soha nem volt kapcso
lata senkivel.

Leendő házastársuk leg
fontosabb tulajdonságait is 
emlegették. Kívánalomként 
30 féle jelzőt soroltak föl. 
A leggyakoribbak: megértő, 
szerelmes, hűséges, család - 
és gyermekszerető, csinos, 
erkölcsös, őszinte, okos, ká
ros szenvedélyéktől — első
sorban az alkoholtól — tart
sa távol magát. Szeretnék, 
ha hasonló gondolkodású 
lenne, mint a megkérdezet
tek.

Házasságkötésük időpont
jául, — mindkét nembeliek 
— legnagyobb számban a 20 
—23 éves időszakot tartják 
ideálisnak. A lányok 62, a fi
úk 35 százaléka szeretne eb
ben az életkorban házassá
got kötni. A 20 éves kor alat
ti házasságkötést nem na
gyon kívánnák. Igaz 25 fölött 
sem. Főleg a lányok tartják 
„késeinek” ezeket az éveket. 
A fiúk szívesebben barátkoz
nak ezzel az „életkorral”.

A házasság csak gyermek
kel tölti be igazi szerepét. 
Ezért kérdeztük meg, hány 
gyereket szeretnének. A vá
laszaik társadalmunk jelen
legi gyakorlatát tükrözik. Az
az: zömük 2 gyermeket ter
vez. Kétharmad részük tar
tozik ebbe a csoportba. Ne
gyedrészük hármat is vállal 
jelenlegi elképzeléseik sze
rint. Hét százalékuk eggyel 
elégszik meg. A 4 vagy en
nél több gyermek viszont 
csak 1 százalékuk számára 
terv.

m m m
Az interjú befejeztével me

ditálunk: miféle tanulság
vonható le a válaszokból. 
Bizony — egyértelmű, kate
gorikus tanulság nincs. Egy
féle figyelmeztetés azonban 
mégiscsak akad. Pontosab
ban föltételezés: a korai ne
mi életbe való menekülés 
valaminek á hiányát is je
lentheti. Olyasmiét, amit a 
családnak, a szűkebb kör
nyezetnek kellene adni. Ta
lán a szeretet, a megértés, a 
biztonság fogalmával jelöl
hető ez.

Nem kizárt, hogy ezeknek 
a hiánya teszi oly esendővé 
ezeket a nagyhangú kamasz
lányokat és fiúkat, akik 
ezekben az „előre hozott” 
alkalmi kapcsolatokban pró
bálják pótolni azt, amit elfe
lejtettek megadni nekik.

(gál)

P Á L Y Á Z A T  ü z l e t i  f e l i r a t o k  
m a g y a r  n y e l v ű  e l n e v e z é s é r e

A magyar nyelv védelmében, a kereske
delmi hálózatban mértéktelenül elszaporo
dott idegen üzleti kifejezések visszaszorítá
sára PALYÁZAT-ot hirdet a Belkereske
delmi Minisztérium, a Hazafias Népfront 
Országos Elnökségének Beszéd- és Maga
tartáskultúra Bizottsága és a (budapesti 
Anyanyelwédők: Klubja.

A pályázat célja magyar üzleti elnevezé
sek terjesztése, népszerűsítése. A  pá lyáza t 
fe lté te le i:  az elnevezés jellemzően fejezze 
ki az üzlet szakjellegét; legyen figyelem- 
kető; feleljen meg a nyelvi követelmé
nyeknek.

A pályázat meghirdetői elsősorban a kö
vetkező kereskedelmi üzlettípusok körében 
várják a jelenleg helytelenül használatos 
kifejezések módosítását: second hand shop, 
night club, snack bar, music center; szabad 
kategória: bármilyen üzletkörben, szakmá
iban a szemet bántó idegen elnevezést mó
dosító javaslat.

A  p á lyáza t ha tá ride je : 1987. május 31.
A pályázók feladata kettős: Először: A 

helytelenített üzleti elnevezés közlése és a 
helytelenítés indoklása. (Ha lehet doku

mentált formában, •lapkivágatok mellékle
tével, pontos hely és idő megjelölésével. 
Másodszor: A helytelenített idegen helyett 
a megfelelőnek vélt magyar elnevezés 
ajánlása, esetleg ugyancsak indoklása.

A fővárosi lakhelyű pályázók javaslatai
kat a budapesti Anyanyelwédők Klubja 
címére — 1366 Budapest, Népköztársaság 
útja 125., — más lakóhelyen élő érdeklő
dők a Hazafias Népfront Országos Taná
csa székházának címére — 1360 Budapest, 
Ff. 6. — küldjék pályázatukat. A pályázat 
nem jeligés, ezért kérjük a pontos lakás 
és név feltüntetésével, valamint a boríté
kon a következő megjelölést: „Üzleti elne
vezés” (pályázat.

A pályázatokat a meghirdető szervek ál
tal kijelölt bizottság bírálja el. A pályázat 
nyertesei között kategóriánként 5. 3, és 2 
ezer forint értékű díjat adunk át első, má
sodik, harmadik helyezésként.

Az eredményhirdetésről és a díjkiosztás
ról a Magyar Nemzet 1987. s ze p tem b er  4-i 
szárma tudósít.

BELKERESKEDELMI MINISZTÉRIUM 
HAZAFIAS NÉPFRONT

Nívódíjas a Vasi Műhely!
Alapításának huszadik 

évén túljutott az amatőr 
képzőművészek Vasi Műhe
lye. Tizenkilenc csoportos ki
állítással szerepeltek eddig 
a képző- és iparművészek 
Szombathelyen, és számos 
önálló bemutatkozásuk volt. 
Az elmúlt évek hullámvöl
gye, útkeresése után ismét 
az összetartás igénye erősö
dik a társaságban. Egyénileg 
is szép sikereket arattak a 
86-os kiállításra beadott 
munkáikkal. A zsűri szak
mai dicsérete, a közönség 
tetszése után újabb ered
ményről érkezett hír: a 19. 
kiállítás magas színvonalá
ért nívódíjat adott a Vasi 
Műhelynek az Országos Köz- 
művelődési Központ.

Képünkön a csoport tagjai.
Fotó: Czika L.

M a i m ű s o r
Rádió

KOSSUTH RADIO
8.20 Eco-mix. — 8.50 Kis ma

gyar néprajz. — 8.55 Nótacso- 
kor. — 9.37 Beszélni nehéz. — 
9.49 Elefántmuzsika gyerekek
nek. — 10.05 Vár egy új világ . . .  — 10.35 Madarász Iván kórusaiból. — 10.47 Évszázadok mesterművei. — 11.41 Liszt—Gulyás László hangsz.: II. magyar •rapszódia. — 12.00 Déli Krónika.— 12.30 Ki nyer ma? — 12.45
Törvénykönyv. — 13.00 Romantikus kamaramuzsika. — 14.10
A magyar széppróza századai.
— 14.25 Operaslágerek. — 15.C0 
Zengjen a muzsika! — 15.30 Ka
paszkodó. — Ifi.05 MR 10-14. — 17.00 Olvastam valahol. — 17.20 Lengyel kórusmuzsika. — 17.30 Népszerű szimfonikus zene. — 18.02 Kritikusok fóruma. — 13.15 Esti Magazin. — 19.15 Változatok — a történelemre. — 20.10 
Karmesterek — zeneszerző „ál
arcban”. — 20.40 Népdaiest. —
21.30 Prizma. — 22.20 Tíz perc 
külpolitika. — 22.30 Dennis Bra
in kürtön játszik. — 22.54 Van benne ráció. . . — 23.09 Zenekart muzsika.

PETŐFI RADIO
8.05 Idősebbek hullámhosszán.— 8.50 Tíz perc külpolitika. — 

9.05 Napközben. — 12.10 Slavko Avsenik fúvósegyüttese játszik.
— 12.25 Útikalauz üdülőknek. —12.30 Postabontás. — 13.05 A tegnap slágereiből. — 14.00 „Kutyául” tanulni. — 15.05 Négy évtized a humor szolgálatában- — 15.35 Slágerüknek — filmsláge- rek. — 16.36 Hair. — 16.48 Diák- foci. — 17.08 Könnyűzenei stú
diónk felvételeiből. — 17.30 ötödik sebesség. — 18.30 Táp-top 
parádé. — 19.06 Barangolás régi 
hanglemezek között. — 19.33Népdalok, néptáncok. — 20.00 
Mit olvashatunk a Pártélet már

ciusi számában? — 20.05 Albumajánlat. — 20.50 Egy lézer karrierje az orvostudományban- —21.05 Gyalogszerrel 6000 kilométeren át. . . — 21.30 TasnádyLászló nótáiból. — 21.46 Ráadás Elvis Presley összes felvételei
hez. — 23.20 Dzsessz.

3. MŰSOR
8.12 Monteverdi: A könyörtelenek bálja. — 8.57 Zenekari muzsika. — 10.12 Schubert: A- dúr szonáta. — 10.35 Töltsönegy órát kedvenceivel! — 11.35 Pillanatkép. — 11.40 Massenet operáiból. — 12.22 Kalmár László müveiből. — 13.05 Kicsoda

ön? — 13.25 Muzsikáló Magyar- 
ország. — 13.55 Nikola Gjuzelev 
operaáriákat énekel. — 14.25
Slágerről slágerre. — 15.05 Szo
náták. — 15.34 Szimfonikus zene. — 17.00 Diákíélóra. — 17.30 Friedrich Schiller és a muzsika.— 13.30 Nemzetiségi műsor. —19.05 Iskolarádió. — 19.35 Mihail Fletnyov zongoraestje. — kb. 
20.20 Egy falu „bibliája”. — kb.21.30 Operakettősök. — 21.55 
Goldmark müvek sorsa. — 
hangfelvételeken. — 22.43 Jurij 
Trifonov. Válságban.

GYŐRI RADIO
6.20—6.30 7.20—7.30 Jó reggelt!— 17.30 Hírek. — 17.35 Hobbisarok. — 17.55 Reklám. — 18.00—

18.30 Nyugat-dunántúli Krónika. Esti muzsika.

Televízió
BUDAPEST

9.05 Augusztusi időjárás. Szovjet tévéfilm. — 10.15 Az ABBA története. — 15.30 Hármas „csatorna”. — 16.00 KörmönJontoló. 
— 16.35 Hírek. — 16.45 Puskin 
nyomában — Moszkva utcáin. — 17.05 Ha szükséged van valaki
re. . . NSZK tévéfilm. — 18.00Új Reflektor Magazin. — 19.10

Esti mese. — 19.30 Híradó. —20.05 Ez a villa eladó. Magyar 
film. — 21.20 • Vészjel. Szovjet 
dók. film. — 22.15 Unokáink is 
látni fogják. — 22.35 Híradó.

2. MŰSOR
16.30 Felvételre ajánljuk! —16.50 „Hello, Joris!” — 17.45Sakk-matt. — 18.05 Nemzetiségi műsor. — 18.30 Az olaj titkos története. 4. — 19.30 öt tangó.— 20.00 Budapesti körzeti stú

dió. — 21.00 Híradó. — 21.20
Sporísegély.

JUGOSZLÁV műsor
19.30 TV-napló. — 19.55 Az idő.— 20.00 spontszerda. — 22.15TV-napló. — 22.35 Nyitott könyv.23.05 Kis koncert. — 23.20 Hí

rek.
osztrák mosok

9.C9 Hírek. — 9.05 Bill Cosby.
— 9.30 Francia nyelv. — 10.00
iskolatévé. — 10.30 A mi kisfarmunk. — 11.20 Spanyolországba és vissza. — 12.15 Az utolsó trópusi király, lsm. — 13.00 Hírek. — 16.30 Az elfuserált szagosvíz. — 18.00 Osztrák képek. — 18.30 Ml — családi magazin. — 
19.00 Ausztria — ma. — 19.30
TV-ihíradó. — 20.15 Ítélet Nüm- 
bergben. Amerikai film. — 23.10 Temetési beszéd. TV-film. — 
23.55 Hírek.

2. MCSOR
17.00 Az én, a te, a mi környezetünk. — 17.30 Tájak ésemberek. — 18.00 Északi állatvilág. — 18.30 A művészek ham

vazószerdája. — 19.30 TV-híradó.
— 20.15 Sport. — 21.15 TV-hlr- adó. — 22.15 Kulturális magazin.— 22.25 Találkozás Lawrance 
Durrell-lel. Portróműsor. — 23.45 Hírek.

Mozi
SavarLa: Gyilkos robotok 10 

4, 6. Annie 8. — Mini: Vakvi
lágban 5, 7.

Anyakönyvi hírek
S so m b a th e ly

Születés: Sipőcz István ésLengyel Irén leánya: Eszter,Szladovics Pál és Varga Zsuzsanna fia: Milán Gergő, Biró 
Zoltán és Balaton Agnes Mária fia: Gábor Zoltán, Kiss Lajos 
(és Szakács Magdolna leánya: 
Viktória, Sámson István és Nagy Zsuzsanna leánya: Zsófia, Horváth József és Szőke Éva Terézia leánya: Krisztina, Szabó Lajos és Bertalan Kinga leánya: Klaudia, Stalzer György és Kulcsár Lilla Teréz leánya: Lilla, 
Horváth Tivadar és Bábján Eri
ka Erzsébet fia: Gábor, Né
meth István és Asbóth Éva fia: Gábor, Imre József és Horváth Etelka fia: Balázs, Purgai László és Bödő Erika leánya: Mónika, Lóránt Imre és Horváth Katalin fia: Zsolt. Sümegi Elemér és Kugldcs Zsuzsanna fia: Péter Elemér, Horváth Gábor János és Pál Mária leánya: Renáta Mária, Horváth Albert és 
Tomanovics Zsuzsanna leánya: 
Adrienn, Molnár József Sándor 
és Koltay Marietta leánya: Zsófia Agnes, Latiner József és Dénes Mária leánya: Zsanett Mária, Kacsics Szilveszter és Pintér Márta fia: Dávid. Baranyai Zoltán és Mándli Mária fia: Bálint, Mozsolics László Lajos és Hujbert Rózsa fia: Tamás, Or 
Imre József és Újvári Mária 
fia: Dániel, Stefanies Péter és 
Bőhm Katalin leánya: Luca,
Molnár József és Tolnay Erika 
Klára leánya: Viktória, Pintér Imre és, Tűű Éva leánya: Dóra, Domokos János és Búza Erzsébet Magdolna leánya: Katalin, Kustos János és Erdős Erzsébet leánya: Viktória. Bezdi Antalés Móricz Piroska leánya: Boglárka Brigitta, Katona Péter Je
nő és Pásztor Andrea Bernadett leánya: Klaudia. Neker
I.ászló és Iván Gyöngyi fia: 
Adáim, Márfi László és Béczi Erika leánya: Beatrix, Göller Károly és Bíró Ildikó fia: Károly, Sárai Zsolt és Vörös Éva fia: Zsolt, Sinkó László és Der-

dák Erzsébet leánya: Nóra Judit, Poór Tibor és Szijj Erzsébet leánya: Tímea, Lakner Károly és Skrapits Rozália Ha: András.
Házasság: Nagyapát! Antal és 

Erős Erzsébet, Varga István Ti
bor és Dvomik Márta, Csercsics 
Taimás és Szarka Tünde Erzsé
bet, Kajdt Tamás és Gyurácz 
Beatrix.

Halálozás: Varga Jenő, Szép József, Némiethy Dezső, Gátay Szilárdné sz. Berke Mária, Gerencsér József, Kovács Antal Lajos, Lintner Kálmánná sz. 
Pintér Hona, Horváth László, 
Rekovácz János, Táród! Kál
mánná sz. Szele Anna. Weinr 
hoffer Lajosné sz. Lukács Mária, dr. Molnár Tihamémé ze. Vers Katalin, Hőbe Imréné sz. Kocsis Mária, Kocsis Lajos, Kupi Istvánná sz. Káncz Rozália, Balogh Imre, Szárnyas Norbert József, Horváth Jánosné sz. Tarlacz Anna, László Zoltán, 
Horváth Istvánná sz. Koronkai 
Jolán, Orbán Imréné sz. Szőillő- 
si Etelka, Gurmai Elekné sz. 
Ürmös Margit, Auguszt Ferenc, 
Szabó Józsefné sz. Takács Mária, Tőke János, Kiírnék Zol- támé sz. Krestenberger Mária, Horváth Lajos, Paksa Gyürgyné sz. Osvald Gizella, Horváth Gyu- láné sz. Gombosi Erzsébet, Fo- 
nyadt Gyuláné sz. Tóth Ilona, Nagy Istvánná sz. Prépost Má
ria Magdolna, Császár János, 
Horváth Gyula.

K örm end
Születés: Magyarfi József és Horváth Mária leánya: Veronika, Benke Zoltán és Sánta Magdolna leánya: Kornélia, Németh Zoltán és Marké Edit leánya: Katalin, Horváth Gábor ési 

Csonka Terézia fia: Attila, Sddó Zoltán és Pass Éva leánya: Ju
dit, Bálint László és Laczó Katalin, leánya: Agnes, NagyZsolt és Bodonczi Piroska fia: 
Riohárdi, Bartik István és Pun- gor Cecília fia: Dávid.

Házasság: Kislaki Hedvig és
Pintér Gábor, Horváth Lívia és 
Horváth Elemér, Magdics Márta 
és Nagy Miklós.

Halálozás: Vadász Antal, Vö
rös Sándomé sz. Patha Etelka, Palkovics József, Dugovics Imre, Molnár Mária, Simon Kálmánná sz. Kapomokd Lídia, Sípos József.
Sörudr

Születés: Kettlnger Ottó és
Müller Anna Mária leánya: 
Zsuzsanna, Készéi Ernő és Csá- íordi Rozáláa leánya: Adrienn, 
Simon Karoly és Kóbor Anikó fia: Károly, Tóth István és Farkas Mária leánya: Veronika,Németh István József és Csorba Ibolya leánya: Ibolya Erzsébet, Dezibó János és Németh Zsuzsanna fia: János Csaba, Ha- 
raszthy István Ernő és Bögöthy Zsuzsanna Ha: András, Laseh 
László és Bartos Zsuzsanna leá
nya: Melitta, Csóka Zsolt és Szarvas Tünde Frida fia: Bá-. lint Zsolt, Hajas Csaba és Németh Gyöngyi leánya: Krisztina, Sirhán Gyula és Sulyok Anikó leánya: Evelin, Szalaí Béla és Kraft Erzsébet fia: Csa
ba, Tűzkő István és Mészáros 
Katalin leánya: Georgina, Né
meth Ernő és Gerencsér Edit 
leánya: Adél, Péter Tamás és Kálmán Éva Ha: Bence, Her-czeg László és Reiber Judit leánya: Tímea, Nagy Zoltán és Illés Zsuzsanna leánya: TündeZsuzsanna, Varga László és Horváth Mária Ha: András, Timoty László és Móricz Anita Anna leánya: Renáta, Band Lajos 
és Molnár Aranka leánya: Anett, Földi Árpád és Sulyok 
Éva leánya: Szdmonetta.

Házasság: Schveiger László és Barkovics Ildikó.
Halálozás: Tendli Lajos, Varga Mária, Dómján Istvánná sz. 

Kiss Karol in, Simon József, Ho- 
izlts János, Takács Lajos, Sza
bó Ferenc, Farkas Lajosné sz. 
Vági Gizella, Szemes Lajos, 
Mátrahegyi Istvánná sz. Horváth 
Erzsébet, Gerse Elek, Horváth 
Pálné sz. Horváth Terézia, Se
bestyén József.
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