
Igazságügyi Minisztérium Bv. Országos Parancsnokság kiadványa Belső használatra

K 0 U  í  I í \  D  0
XXIX. ÉVFOLYAM, 9. SZÄM ARA: 3 FORINT 1985. MÁRCIUS 2.

A Z  E L M Ú L T  H É T
AZ OLASZ LAPOK KIEMELT HELYEN FOGLAL

KOZNAK Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter ró
mai tárgyalásaival. Lassú olvadás kezdődik — adta cí
mében is tudtul bizakodását a La Stampa. A cikk, akár
csak a Corriere della Sera, Andreotti olasz, külügymi
niszter tíz nappal korábban elhangzott szavait idézi: el 
kell kerülni, a világűr ellenőrizhetetlen militarizálását, 
amelynek komoly következményei lehetnek. Az olasz sáj- 
tó.értékelések is a „csillagok háborúja” elnevezésű ame
rikai terveket állítják írásaik középpontjába, amikor 
Gromiko római megbeszéléseinek fejleményeit elem
zik. A kommunisták lapja, a L’Unitd azokra az el
len tétekre hívja fel a figyelmet, amelyek a szovjet kül
ügyminiszter tárgyaló partnerei között mutatkoznak eb
ben a kérdésben: míg Andreotti tart az amerikaiak ha
dászati kezdeményezésétől, addig Craxi kormányfő ál
lásfoglalásai nem voltak egyértelműek, Spadolini had
ügyminiszter pedig megértőnek mutatkozik Washington 
iránt.

ÉLESEN BÍRÁLTA A JORDAN—PALESZTIN MEG
ÁLLAPODÁST a szíriai miniszterelnök a kormány ülé
sén. Raul al-Kászem szerint ez az egyezség a palesztin, 
kérdés kiiktatására irányuló terv. Kifejtette, hogy a 
palesztinok és a többi arab nép ezt az alkut, mint „min
den más ellenséges tervet” meg fogják hiúsítani.

Husszein jordániai uralkodó ugyanakkor az osztrák, 
televíziónak adott nyilatkozatában úgy értelmezte: 
„most lehetőség van arra, hogy a békefolyamat végre 
helyes irányt vegyen”. Véleménye szerint azonban ha az 
elkövetkező hónapokban nem történik előrelépés, „a 
most felcsillanó lehetőséget talán mindörökre elsza- 
lasztjuk”. Az ammani megállapodás lényegeként kiemel
te:' Jordánia és a palesztinok ismét közösen léptek fel, 
és késznek mutatkoznak arra, hogy a BT öt állandó 
tagjának a védnöksége alatt megvitassanak minden 
olyan javaslatot, amely elvezethet az Izraellel kötendő 
átfogó békéhez.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIUTASÍTOTTA AZ 
ORSZÁGBÓL a Lengyel Népköztársaság katonai attasé
ját, Zygmunt Szimanski ezredest és feleségét, válaszul 
arra, hogy a lengyel hatóságok nem kívánatos sze
mélynek minősítették az Egyesült Államok .varsói kato
nái attaséját, Frederick Myer-ezredest. Az amerikai at
tasét tetten érték, amint katonái objektumokat fényké- 
peZéff,' “Washiriltohban „válaszintézkedésnek” minősí
tették a lengyel katonai áttasé kiutasítását.

Az amerikai hatóságok elhalasztották, a két^ország kö
zötti tudományos és műszaki egyezményről tervezett 
tárgyalásokat, és közölték, hogy az amerikai diplomáciai 
misszió vezetője egyelőre nem tér vissza Varsóba. Zdis- 
lav Ludwiczak lengyel ügyvivő az amerikai lépésről 
szólva kijelentette, hogy azokat semmi sem indokolja, s 
ártanak a két.ország viszonyának.

LENGYELORSZÁGBAN GYORS VÁLTOZÁSON 
MEGY KERESZTÜL a politizáló katolikus papok társa
dalmi megítélése — ezt illusztrálta friss közvélemény-ku
tatási adatokkal Jerzy Urban. A felmérés szerint a lakos
ság körében egyre többen elégedetlenek azzal,, hogy sok 
pap szentbeszédében politikai kérdésekkel foglalkozik. 
Egyre többen Sürgetik az ilyen papok elleni büntetőeljá
rást Figyelemre méltó azonban, hogy még a törvényes fel
lépést helyeslők többsége is úgy véli, ezeket az ügyeket 
nem kellene nyilvánosságra hozni, s a sajtónak nem kel
lene kritizálnia a papokat. . . .

Az MTI másik jelentése szerint a Lengyel Népköz
társaság törekvéseiben továbbra is első helyen a ll a. 
szocialista országokkal való sokoldalú barati együttmű
ködés fejlesztése, második helyen a fejlődő országokkal 
való kölcsönös előnyös együttműködés, es harmadik he
lyen a tőkés országokkal való kapcsoiatok. normahzála- 
í’a FVf állanította ms2 a LEMP KB nömzstlíözi bizolt** 
, lg a  k aS  öis^owäci PB-tag és külügyminiszter 
elnökletével ülésező bizottság- leszögezte, ho=y a tőkés 
országoknak nem szabad politikai vagy gazdaság: nyo
mást gyakorolniuk Lengyelországra, sem más módón be
leszólniuk a lengyel belügyekbe .  . .  MI TA.SZÉLES KÖRŰ NEMZETKÖZI TÁRSADALMI TA 
NÄCSKOZAs  volt Belgiumban, Az európai Biztonság 
és Eayüttműködés Nemzetközi Bizottsága belga politikai 
pártok sSkszervezetek, egyetemek és tudományos in
tézmények egyházi és békemozgalmi szervezetek kép- 
H ^ffii Mvta össze Európa több mint húsz országából, 

K  a ^  biztonságáról tanácskozza

Fnrnnáhqn esv belga javaslat alapjan, valamim g 
S  együttműködés Kelet- és Nyúgat-Európa kozott, 
mTib az envhülés és kölcsönös bizalom tényezője.

PkKKZTÄNI VÁLASZTÁSOK első részeredmé-
A  S Ä T 6A12 kormánytag közülb i Ä s a mi-

-  le^ épesebb város>
toAravílaPs z tó s iK v é te l mérsékelt volt, feltehetően a 
szavazásra jogosultak 30-50 százaléka járult az urnak-

-  A választásokat kísérő zavargásokban 
tette életét és több mint negyvenen megsebesültek. A

miután a rendőrség _szétosziatott «gY . ^  . prszág
gyűlést. Itt tizenöt tüntetőt . . t;zenkét tüntetőt
észak-nvtigati rezzen ^7° voltak Szind tartományvettek őrizetbe, összetűzések voltak bzma .
székhelyén, Karacsiban is.

FKP-kongresszus

S t r a t é g ia v á lt á s
Ha az eligazodást segítő 

kulcsmondatokat keressük a 
Francia Kommunista Párt 
XXV. kongresszusának őszinte 
és élénk vitájában,, valamint 
a kongresszusi határozatban, 
szembetűnik a leggyakrabban 
visszatérő gondolat: Francia- 
országban új helyzet alakult 
ki, s az FKP-nak, ehhez al
kalmazkodva, meg kell változ
tatnia stratégiáját. Ezt hang
súlyozta a Párizs északi kül
városában, Saint-Ouenban ösz- 
szegyűlt küldöttek túlnyomó 
többsége, s ezt. fejtette ki be
számolójában a KB (a kong
resszuson újraválasztott) fő
titkára, Georges Marchais is.

Vitathatatlan, hogy valami
fajta stratégiaváltásra, vagy 
legalábbis annak megfogal
mazására,. szükségük volt a 
francia kommunistáknak. Hi
szen a párt taglétszáma, hó
napok óta folyamatosan csök
kent, az emberek elbizonyta
lanodtak, s a párt befolyása 
jócskán meggyengült. Ezen 
legfeljebb csak szépít az a 
tény, hogy a párt gondjai nem 
elsősorban belső életével és 
fejlődésével függték, függnek 
össze, hanem az utóbbi hóna
pok francia belpolitikai vál
tozásaival.

A Hexagonban ugyanis, leg
inkább tavaly nyár óta, való
ban új helyzet állt elő. Meg
alakulásakor a Fabius-kor- 
mány a gazdasági szigor poli
tikájának még erő teljesebb ér
vényesítését - helyezte kilátás
ba, s ezzel, a francia kommu
nisták értékelése szerint, a 
nagytőke által óhajtott irány
ban változtatta meg az eddi
gi, közösnek tartott politikát. 
Ez természetesen ahhoz veze
tett, hogy a kommunisták, le
vonva a tanulságokat, távol 
rríaradtak a. kormányzás ..fele
lősségétől — s ezzel a gyakor
latban. is véget ért a francia 
politikai, életnek az a negyed
százados,, időszaka, amelyet a 
baloldal közös kormányprog
ramjáért folytatott' küzdelem, 
s talán sok illúzió is jellem
zett.

Igaztalan volna azonban ki
zárólag a másik baloldali erő
nek, a Szocialista P ártnak-a. 
számlájára írni az FKP be
folyásának meggyengülését. 
(Maguk a kommunisták sem, 
teszik ezt. Charles Fi termán, a 
politikai bizottság tagja, volt 
miniszter, kongresszusi felszó
lalásában nyomatékosán hang
súlyozta, hógy senkit sem vá
dolnak.) Hiszen, igaz ugyan, 
hogy, a francia kommunisták 
jelentős része azért távolodott 
el pártjától, mert az, szerin
te, túlságosan sokáig is támo
gatta a helytelennek ítélt gaz

daságpolitikát, s ezzel, úgy
mond, túlságosan kiszolgálta a 
szocialista partnert — ám a 
bizalomvesztésnek ez csupán 
az egyik oka. A többiről 
maga Georges Marchais is 
szólt, igen kritikus hangú be
számolójában. A főtitkár pél
dául hibaként említette a töb
bi között azt, hogy a párt 
hosszú ideig egyedüli példá
nak a szocialista országok mo
delljeit tekintette, s nem dol
gozta ki a szocializmus fran
cia útjának programját. Pedig 
hál erre —■ mondta ;— múl
hatatlanul szüksége volna.

A pártélet kérdéseinek szen
telt vita mellett erről esett a 
legtöbb szó Saint-Ouenban. 
Érthető, hiszen a párt identi
tászavarainak kiküszöbölésé
hez, valamint az új stratégia 
és taktika kialakításához el
engedhetetlen a francia reali
tások józan felmérése, illetve 
a pártprogramnak abból kiin
duló megfogalmazása. A kong
resszus zárónapján a francia 
néphez intézett ünnepélyes 
felhívás mintha már ennek 
felismerését tükrözné. A fel
hívás ugyanis egyebek között 
hangsúlyozza, hogy a kommu
nisták át akarják alakítaná a 
társadalmat, de úgy, hogy ez 
a leendő társadalom senkit 
sem utánoz; nincsen modell
je, s azt a francia népnek kell 
felépítenie.

A megvalósítás mikéntjét 
azonban —, a várakozásokkal 
ellentétben —■ a kongresszus 
sem tisztázta. Határozatban 
megismételte a már korábban 
ismert tézist: olyan új, széles 
népi tömörülést kell kialakí
tani, . amelynek célja a válság 
elleni küzdelem. Konkrétan 
például a gazdasági növekedés 
újbóli biztosítása, az ipar kor
szerűsítése, a kollektív és az 
egyéni- szabadságjogok kiszé
lesítése, az alkotmány megre
formálása, a parlament jogkö
rének kiszélesítése. . .  így ér
hető el — fogalmaz a párt
dokumentum — a francia szo
cializmus. amelynek fő jellem
vonása. a teljes foglalkozta
tottság, a gazdasági növeke
dés, valamint a kultúra és a 
tudomány virágzása.

Ezek a célkitűzések tulaj
donképpen nagyon magaszto
sak, ám ahhoz, hogy megvaló
síthatók legyenek, még sok, 
most esetleg részletkérdésnek 
látszó dolgot kell majd ki
munkálniuk a francia kommu
nistáknak. Például azt, hogy 
milyen; politikai erőkkel és 
hogyan valósítsák meg az 
óhajtott baloldali tömörülést, 
majd pedig milyen eszközök
kel harcoljanak céljaik eléré
séért. Ez nyilván az elkövet
kezendő évek feladata lesz.

NATO-javaslat Stockholmban

A  katonai tevékenység ellenőrzése
A NATO tagállamai a kato

nai .tevékenységek kölcsönös 
ellenőrzésével . kapcsolatos 
újabb dokumentumot terjesz
tettek a stockholmi konferen
cia' egyik munkacsoportja elé. 
■ A tervezetét, amely lénye
gében az Atlanti Szövetség egy 
évvel 'ezelőtt előterjesztett hat
pontos csomagterve ötödik 
pontjának részletezése, a kon
ferencián részt vevő török 
küldöttség Vezetője terjesztet
te elő. - A négy . első pontot a 
NATO-tagállamok korábban 
részletezték.
. A NATO-csomagterv ötö
dik pontja egyebek között ja

vasolja, hogy a megállapodást 
aláíró államok térületén zajló, 
előre nem' jelzett vagy V.gya- 

■ núsnák” ’ v‘élt katonai ‘tevé
kenységgel kapcsolatban a 
többi aláíró ország ellenőrzési 
lehetőséget kérhessen. A do

kumentum értelmében ilyen 
esetben az > említett állam 36 
órán belül köteles lenne meg

adná a területére való belé
pésre, a fölötte való átrepülés- 
re, illetve a szóban forgó ka
tonai tevékenység légi megfi
gyelésére vonatkozó engedélyt. 
. A tervezet szerint az aláíró 

felek mindegyike egy másik 
részt vevő állam területén 
évente legfeljebb két alka
lommal végezhet megfigyelést, 
és egy ellenőrzés nem tarthat 
tovább 48 óránál. A tiltott te
rületek — például haditenge
részeti támaszpontok és más 
objektumok, katonai repülő
terek, kutatóközpontok, illetve 
egyéb, szétszórtan elhelyezke
dő (katonai) létesítmények — 
nem eshetnének ellenőrzés 
alá.
; A. dokumentum előirányoz
za még:., a felek kötelezzék 
magukat arra, hogy nem al- 
kalmoznak bizonyos műszaki 
berendezéseket —. így például 
megfigyelő mesterséges hol
dakat és. rádiólehallgató állo
másokat

E lem zés a szövget—k ín a i  
együ ttm ű ködés  

h agyom án ya iró l
A Szovjetunió és Kína 

1950. február 14-én kötöt
te meg barátsági, szövetsé
gi és kölcsönös segítség- 
nyújtási' szerződését, 30 éves 
időtartamra. A szovjet és 
a kínai nép, a világ haladó 
emberei , örömmel fogad
ták a szerződést és az egy
idejűleg aláírt többi megál
lapodást. amelyek a. politi
kai. gazdasági és kulturá
lis együttműköcés széles 
körű fejlesztését irányozták 
elő — írja a TASZSZ.

A szovjet—kínai együtt
működés éveiben p Szovjet
unió segített Kínának 250 
jelentős ipari létesítmény 
felépítésében, segédkezett 
olyan új iparágak megte
remtésében, mint a gépko
csi-, traktor- és a repülő- 
gépgyártás. Kína a támoga
tást olyan időszakban kap
ta. amikor a tőkés orszá
gok gyakorlatilag gazdasá
gi blokád alatt tartották az 
országot.

A koreai háború idején a 
szerződés megvédte a Kí
nai ■ Népköztársaságot attól, 
hogy a hadműveletek oda 
is átterjedjenek.

A szerződés a szocialista 
országok közötti új típusú 
államközi kapcsolatok péL 
dájaként szolgált. Nem a 
Szovjetunió hibája, hogy 
bizonyos erőknek nem tet

szett a Szovjetunió és Kína 
együttműködésének jogi 
megerősítését tartalmazó 
szerződés; 1979. április 3-án 
Kína egyoldalúan felmond-

' Kína történelmének leg
utóbbi negyedszázada és a 
tények arról tanúskodnak, 
hogy nem a szerződés évült 
el, mint azt Pékingben ál
lították, hanem a kínai po
litika változott meg gyöke
resen.

Nincsenek objektív okai 
annak, hogy népeink eltá
volodjanak egymástól, sőt, 
egymás ellen lépjenek fel. 
A Szovjetunió számos ja
vaslatot tett annak érdeké
ben, hogy a szovjet—kínai 
viszonyra ismét a jószom
szédság legyen jellemző. Az 
utóbbi években a két or
szág politikai konzultáció
kat folytat, fokozatosan bő
víti az árucsereforgalmat, 
felújítja a gazdasági és tu
dományos-műszaki együtt
működést. feleleveníti 
egyéb kapcsolatait is.

A Szovjetunió már szám
talanszor kijelentette, hogy 
a viszony rendezése és ja
vítása — amely nem har
madik ország kárára való
sul meg — megfelel a.Szov. 
jetunió és Kína népei alap
vető és hosszú távú érdekei
nek.-

Folyamatosság Szíriában

A  régi új elnök
Hafez El-Asszad államel

nökké való újraválasztása — 
mégpedig elsöprő szavazat- 
többséggel — egy percig s_m 
volt kétséges. Jó előre jelezte 
ezt, hogy a hatalmon levő 
Arab Üjjászületés Szocialis
ta Pártja (Baath) nemrég 
megtartott kongresszusa meg
erősítette őt főtitkári tiszt
ségében, s egyben köztársasá
gi elnökké jelölte. S miután 
éz ■ utóbbit a parlament is 
magáévá tette, nem volt ne
héz megjósolni, hogy az al
kotmány által előírt népsza
vazás csakis az egyetlen je
lölt győzelmével végződhet. 
(Csekély, 0,3 százalék híján. 
Asszad a voksok száz száza-, 
lékát mondhatja magáénak.)

A népünnepélyszerűen le
zajlott referendumon tömeges 
volt a részvétel és a hangu
lat azt jelezte, hogy az ál
lamfő változatlanul élvezi a 
lakosság döntő többségének 
a bizalmát és rokonszenvét. 
Elnöki mandátumát, amely 
hét évre szól, ez alkalommal 
harmadszor újították meg. A 
bizalom annak a katonának
— Asszad másfél évtizede a 
hadsereg főparancsnoka is — 
és reálpolitikusnak szól, aki 
a stabilitás és a jelentős tár
sadalmi-gazdasági fejlődés 
korszakába vezette Szíriát. Ez 
pedig-nagy szó egy olyan or
szágban, amely az 1946-ban 
elnyert függetlensége és az 
1970 közötti időszakban szin
te évente egy-egy államcsínyt 
szenvedett el.

A paraszti családból szár
mazó Asszad majd’ negyven 
éve — középiskolás korában
— kapcsolódott be a politikai 
életbe, az akkor született 
Baath-párt aktív tagjaként 
Katonai pályára lépett, elvé
gezte a főiskolát, majd vezér
kari parancsnoki akadémiát, 
s hivatásos tiszt lett. 1966- 
ban már repülőtábornok, s 
rövidesen hadügyminiszter is. 
Nem lett hűtlen a politikához 
sem: -aktív tagja volt a 
Baath-párt vezetőségének 
Ez utóbbin belül híveket 
szerzett és segítségükkel, egy 
„belső fordulattal” magához 
vette a kormányrudat. Azóta 
jellemzi Szíria bel- és külpo
litikáját a következetesség és 
a folyamatosság.

Az Izraeli agresszió nehéz 
próbáját azóta az ország két 
ízben az ő irányításával sike
resen állta ki. Az 1973 októ
beri arab—izraeli háború 
idején Szíria derekasan küz
dött. és nagy veszteségeket 
okozott az agresszornak. A 
háborúból végső soron politi
kai győztesként került ki: 
megszállt területeinek egy 
részét sikerült visszaszerez
nie. A Libanon elleni Izraeli 
invázió 1982 nyarán egyebek 
között azt is célozta, hogy ki

szorítsák onnan a bejrúti 
kormány kérésére ott állo
másozó szíriai csapatokat Ez 
ugyanúgy nem sikerült, mint 
Szíria megfélemlítése az ame
rikai 6. flotta messzehordó 
ágyúi és vadászbombázói ál
tal.

Az Izraellel való folyama
tos konfrontációban Asszad 
elnök Szíriája a szocialista 
országokra, elsősorban a 
Szovjetunióra támaszkodik, 
melyhez barátsági és együtt
működési szerződés fűzi. A 
szovjél fegyverszállítmányok 
tették lehetővé az ország vé
delmi képességének mai ma
gas szintre való emelését, a 
politikai súlyának a növeke
dését. Izraelnek tudomásul 
kellett vennie, hogy nem szo
ríthatja ki Szíriát Libanon
ból, hanem neki kell onnan 
kivonulnia. Meggyőzte erről 
többek közt az, hogy a nyo
mására 1983-ban megkötött 
— és Damaszkusz által erő
sen ellenzet* — kapituléns 
jellegű izraeli—libanoni „bé
keszerződést” a bejrúti kor
mány utóbb kénytelen volt 
felmondani. S Washington 
is egyre inkább hajlik annak 
felismerésére, hogy a Camp 
David-i alkut elvető Szíria 
megkerülhetetlen tényező a 
közelkeleti válság bonyolult 
képletében.

Az arab egység hiánya ki
hat Szíria helyzetére is Az
által, hogy az iraki -iráni 
konfliktusban Teherán párt
ját fogja. Damaszkusz némi
leg elszigetelődött az arab 
világon belül. Rendezetlen 
Szíria viszonya a megosztott 
Palesztina! Felszabadítási 
Szervezettel is. A testvéror
szágok közül Damaszkusz leg
inkább Líbiára. Dél-Jemen- 
re és bizonyos fokig Algé
riára számíthat. Ilyen körül
mények között Szíria szinte 
egymaga kénytelen viselni az 
Izraellel való konfrontáció 
minden terhét. Ez pedig nem 
csekély: a katonai ki
adások felemésztik az álla
mi költségvetés 65 százalékát. 
Nem meglepő, hogy az or
szág súlyos gazdasági gondok
kal küzd, amelyek esetenként 
társadalmi feszültségeket 
szülnek.

Mindezek ellenére Szíria 
politikai tekintélye a világban 
és a térségben nagyobb, friint 
valaha: most már minden ér
dekelt elismeri. hogy e 
frontország részvétele nélkül 
semmiféle tartós politikai 
rendezés nem képzelhető el a 
Közel-Keleten Egymaga Szí
ria azonban képtelen elmoz
dítani a holtpontról a króni
kussá fajult válságot Ennek 
útja az arab egység hoivreál- 
lításán át vezet. Ez nélkülöz-; 
hetetlen előfeltétele a tovább
lépésnek. |



IMS. MÁRCIUS *.

I t  is se k  j é  .
'éMmrsssadik gjesssdmsag ?

A láthatatlan lakossági, lom bizonytalanságára is 
jövedelmek Magyaronszá- utál. Ám ezt az előterjesz- 
gon elérik az évi 100 mii- tő is elismerte: a felsorolt 
liárd forintot — e megdob- csoportosítás okkal-joggal 
bentőeri'na|y kzám a Haza- ad alapot a vitára. Bgyelő- 
fias Népfront gazda,ságpo- re azonban nin.cs jobb, s 

‘ litifcai munkabizottságának talán e felemás besorolás 
. ülésén hangzott el. A. részt- is hozzájárul a fogalmak 

vevők, ár. Osvátih Lajos és a kezelés tisztázásához.
: előterjesztésében, meghall- Az első csoportba a telje-' 
1 gatiák *>s-, megvitatták, a sílményhez kapcsolódó jö- 

Gazdaságkutató Intézet vedelmek kerültek, a má- 
felmérését az „árnyékgaz- sodikba a hivatalos kerese- 

•1 daságról”, .az itt szerzett taket korrigáló jövedelmek, 
jövedelmekről és követkéz-, a hara,módikba a piaci ér- 

•- ményeiről. Az előadó hang- tékítélétét önkényesen 
J súlyozta,, hogy áz adatok korrigáló jövedelmek, míg 
: szakértői ' . becslésekből a negyedikbe az illegális,

származnak, tehát így nem teljesítmény nélküli bevé- 
lehetnek százszázalékosan telek. Sokan éppen az 

, pontosak. De nem is ez a utóbbi kategóriát támad- 
i lényeg, hanem á mérték, s ták, s elfogadhatatlannak 
' hogy egyáltalán hogyan ie- tartották, hegy a spekulá- 
: hét értékelni . a „harma- ciót, a sikkasztást stb. 
j dik gazdaság” jelenlétét. egyáltalán a harmadik gaz- 
ja ,.Dr. Márton dános, a daságba sorolják, hiszen 
/ munkabizottság elnöke be- ezekkel büntetőjogilag kell 
if, vezetőjében óva intett az foglalkozni,
. ..általánosítástól, a hangú- Ha a kifejezetten tör- 
. latke!tésföl, hiszen é terű- vénybe ütköző pénzszerzést 

létnek mélyre, s szélesre kiveszik ebből a kategóriá- 
nyülnak. a gyökerei. Kevés bői, akkor már nyilvánva- 

j olyan ember létezhet az lóbb, hogy itt az első gaz- 
i  országban,, aki valamilyen daságöt. esetenként haszno- 

módori, ne lenne résztvevő- San kiegészítő tevékenysé- 
i je e. gazdaságnak, akárcsak gekről is szó van. Tehát 
■ úgy, hogy maga ad hála- amikor társadalmi hasz- 

pénzt-,-csúszópénzt i .,s tb . másságukat vagy éppen 
- Harmadik gazdaság, ár- kárukat szemléljük, go.ndo- 
‘ nyékgazdaság; láthatatlan san elemezni kell az egyes 

' jövedelem — é fogalmaik jövedelmeket, s pontos de- 
felsorolása-egyben a foga- finíciákat kell alkotni.

M i é m e l á  g o i í í l o z á s

i , Az egészség minden korosz
tályban érték, de hiánya leg- 
tokább. a. kicsiknél, a gyerme
keknél okozza a legfájdalma
sabb gondot. Közismert a fel
nőtt lakosság ■ egészségtelen 
életmódja,, a középkorú férfiak 
magas halálozási aránya, és 
azok a vezető halálokok, ame
lyek elsősorban a felnőtteket 
sújtják.. . Kevésbé, él a köZtu-r 
dalban, bogy a gyermeknépes- 
eégbén milyen nagy'gyermek- 
csoport szorul kiemelt. fgohdö- 
áásra, a rendesnél' is áldozato
sabb törődésre, állandó gyó
gyításra. A védőoltások elter
jedése megszüntetett' ugyan 
sok, korábban súlyos és több
nyire gyógyíthatatlan, elsősor
ban a gyermekeket veszélyez
tető betegséget és járványt, de 
lápjainkban is mindén száz 
gyérek" köz ül 12 igényel állan
dó orvosi ellenőrzést és gon
dozást.

E gyermekek ugyanis olyan 
betegségben szenvednek, amely 
a megkülönböztetett figyelem 
nélkül súlyossá, esetleg: végze
tes kimenetelűvé válna. A ki
emelt gondozás révén viszont 
egészséges társaikhoz hasonló 
eséllyel, élhetnek.
• A szívfejlödési t rendellenes
seggel születettek közül pél
dául évente ezerrel többet 
menthetnék még, mint koráb
ban, amióta a gyérmekszívse- 
"öés^et feltételei javultak. Meg
kezdődött-a gyermékvese-átül-

tetés is, az igényekhez képest 
azonban még nem kellő szám
ban. A legsúlyosabb értelmi 
fogyatékosságot okozó, vele 
született. anyagcserezavar, szű
rését viszont már áz egész or
szágban megszervezték. Az
előtt ezeket a gyerekeket elve
szítettük, ma a szűrés eredmé
nyeképp 1T0 ilyen beteget gon
doznak. Két évtizede a cu
korbeteg gyermekek nem ér
ték meg a serdülőkort. A ki
emelt törődés következtében 
valamennyien megérik a fel
nőttkort, és nem kerülhetnek 
hátrányba a különböző életpá
lyák betöltésénél egészséges 
társaikkal szemben. A fehér
vérűségben szenvedő gyerekek 
nagy százaléka, ha megfelelő 
gondozást kap, szintén meg
gyógyulhat. A lisztérzékeny
ség korábban már a csecsemő
korban elvitte a gyermekeket. 
Napjainkban népes szakem
bergárda foglalkozik ennek a 
betegségnek a kutatásával, 
gyógyításával és speciális táp
lálásuk megszervezésével. : 
„Csupán” az a gond, hogy eze
ket a betegeket speciális óvo
dákban és üdülőkben lehessen 
elhelyezni.

A mozgássérültek, a légző
szerv! megbetegedésben szen
vedők, a túltápláltak ugyan
csak azoknak a táborát növe
lik, akiknek egészségügyi ellá
tása kiemelt gondozást és tö
rődést igényel. [ :

A  M Ä V  mean £ i z e t
-Nem tehetek róla, főnök, a 

.vonatom késett! mondhat^ 
több ezer ingázó az elmúlt 

Rétekben, amikor a zord idő
járás miatt nem érkezhettek 
időben a munkahelyükre. Ezt 
f f  "ismerjük el —, az irodá
ban dolgozóknál gyakran egy 
kézlegyintéssel, elintéznék. De 
mit tehetnek azok, akik telje
sítményben, mondjuk szalag- 
üál .dolgoznak? Nekik ugyanis 
áz időkiesés egyben bérük 
Csökkenését is jelenti. Kérhet
nék-e ilyen esetben a MÄV- 
tól kártérítést? Dr. Nagy Ist
ván, a MÁV vezérigazgatóság 
csoportvezetője: — A jelenle
gi díjszabási előírások szerint 
nem vagyunk, kötelesek kárté
rítést fizetni.

—• Mire vállalnák egyálta
lán kötelezettséget a vonat
jegy áráért?

— A pénztárnál, amikor az 
Utas megváltja a jegyét, jó
slta 8 . egy szállítási szerződés 
jpn létre, A. MÁV ebben vál
lalja, hogy a, díj. fejében az 
utast a célállomásra viszi.

— A szerződések kötésének 
és. teljesítésének pontos jog
szabályai feltételéi vannak 
így példáid-,“ha egy cég vála-

melyik alvállalkozója miatt 
szállít késedelmesen, az ebből 
eredő kárát követelheti a 
„bűnöstől”.

— Ez igaz többek között a 
kereskedelemre és az iparra, 
de nem érvényes a mi ese
tünkben. A fuvarjog ugyanis 
a polgári jog speciális terüle
te, amely így szabályozta ezt a 
kérdést.

— A világ egyetlen vasút- 
tarsasága sem fizet ilyenkor 
kártérítést?

— A késésekért általános 
szavatosságot sehol sem vál
lalnak. Egyes, az átlagosnál 
drágább — pótdíjjal igénybe 
vehető — expresszvonatok 
késésekor néhány tőkés vasút
társaság ad kártérítést. Tud
juk, hogy a kiemelt ex- 
presszyonatokon előbb-utóbb 
nekünk is be kell ezt vehetni, 
egyelőre azonban nincsenek 
meg a feltételei.

— Mi kellene ehhez?
— Mindenekelőtt pénz, 

amelyből megteremthetnénk a 
gyors, pontós közlekedés mű
szaki hátterét.

— Azért előfordul, hogy 
mégis fizetnek. . .

— Egyedi elbírálás alapján 
valóban megtörténik.

S É f l

Siófok. Több mint 30 vízi jármű felújítását végzik télen a MA
HART hajójavító üzemében

s u m  a p u F
A nőkre gondolunk, az ipar

ban foglalkoztatott lányokra, 
asszonyokra, akiknek többsége 
a közvetlen termelő munkában 
dolgozik, meghatározó arány
ban a textil- és ruházati ipar
ban. Tehát az élelmezés utáni 
egyik legfontosabb szükségle
tünket, a ruházkodást is rá
juk bízták. De tegyük mind
járt hozzá: nemcsak tízmillió 
magyart öltöztetnek a textil
üzemek, konfekciógyárak mun
kásnői, hanem valutát Is sze
reznek az országnak; a szocia
lista partnereknek exportált 
termékeikért is „kemény” árut, 
energiahordozókat kapunk 
cserébe.

Nem kell külön hangsúlyoz
ni, hogy a versenyképesség 
megtartása minőségi munkát 
követel, pontosságot, fegyelmet 
és feszített munkatempót. Hi
szen a munkafolyamatoknak 
csaknem 80 százaléka normá- 
zott, s ez nem csupán fizikai, 
hanem idegi megterhelés is. 
Amit fokoz az utóbbi években 
a _ gyakoribb termékváltás 
kényszere, a termelés ütemé
nek ingadozása.

Köztudott, hogy nagyszabású 
rekonstrukció ért véget a tex
til- és ruhaiparban. A sok 
szempontból jobb körülmények 
azonban így sem feltétlenül 
jók: a nagy szériákra való fel
készülés kissé megkésett; idő
közben változott a kereslet, 
nem ritkák a 100-200 darabos 
megrendelések sem. A rekonst

rukció nem számolt létszám- 
csökkenéssel, viszont ma a ko
rábbinál mintegy tízezerrel ke
vesebb a íogialKoztatottak szá
ma. Csak az utóbbi két évben 
2500-an léptek ki a ruhaipar
ból — nyilván a gombamód 
szaporodó maszek butikok el
szívj} hatására. S ahol a dol
gozók 25 százaléka cserélődik 
ki egy évben — és nem egy 
ilyen vállalat van —, ott nem 
irigylésre méltó az új belépők 
helyzete, hiszen tőlük szinte 
azonnal minőségi munkát vár 
el.a, gyár.

Az iparban dolgozó hők fe
lének nincs szakképzettsége, a 
szalagrendszerben dolgozók 
háromnegyede nő, s mindössze 
32 százalékuk szakmunkás. (A 
férfiaknál éppen fordított ez 
az arány). Máig sem érvénye
sül maradéktalanul az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elve, 
annak ellenére, hogy éppen a 
textil- és ruházati iparban 
adott lehetőséget a kormány
zat a jelentős béremelésre. In
dokolatlan téhát, hogy az ott 
dolgozó asszoyok keresete to
vábbra is elmarad jón az ipari 
átlagtól.
' Nem .magyarázat erre

v'ézetŐK aítóp'yá', holott Jaz utób 
;bi húsz' év bén iskolázottságul 
dinamikusabban fejlődött 
mint a férfiaké, s a középfok* 
képzettségű nők már nincse
nek szám szerint kisebbség
ben.

A kanbdnök vclcsncnye
JavEsIí mégegazdaságEBBEk kár® 

a  v I l á g l s a E í
A Magyar Nemzeti Bank 

tavalyi eredményeiről és to
vábbi .feladatairól tájékoztat
ta az újságírókat Tímár Má
tyás, a bank elnöke. Azzal 
kezdte: eredményes esztendőt 
zárt a népgazdaság. A kon
vertibilis elszámolású árufor
galomban hatszázmillió dollá
ros kiviteli többletet sikerült 
elérni, ami nagyobb, mint az 
egy évvel korábbi, noha el
marad a tervezettől. Az ország 
adósságállománya csökkent az 
1982-es mélypont után az 
egyenletes növekedés szaka
szába jutottunk. Javult az 
úgynevezett adósságstruktúra 
is, kevesebb hazánk rövid le
járatú fizetési kötelezettsége. 
A bank elnöke úgy vélekedett: 
ha a? idén is sikerül végre
hajtani, amit a népgazdasági 
terv célul tűz ki elénk, úgy 
— az 1985-ös évet is beleszá
mítva — az elmúlt húrom 
esztendőben egymilliárd dol
lárral csökkent, illetve csök
ken az ország tartozása.

A Magyar Nemzeti Bank el
nöke a továbbiakban az ország 
nemzetközi hitelkapcsolatairól 
szólt. Elmondta: ezek is elő
nyösen változtak, népgazda
ságunk híre javult, s ez meg
mutatkozott hitelfelvételi le
hetőségeinken is. A múlt esz
tendőben a Nemzetközi Valu
ta  ̂Alapból négyszáznegyven
millió dollárt vettünk fel, s a 
Világbankkal is újabb kétszáz- 
millió dolláros hitelmegállapo
dást kötöttünk. Érdekesség, 
hogy az NSZK-ban „fix kama
tozású” kötvényeket tudtunk 
kibocsátani, s e kötvényeket 
az ottani lakosság jegyzi. Az 
ilyen megoldás pedig csak a 
ió adósok lehetősége. Tímár 
Mátyás ugyanakkor hangsú
lyozta: az újabb hitelfelvéte

lek nem jelentik azt, hogy fél 
kellene adnunk az ország 
adósságállománya csökkenté
sének célját. Ezeket a hitele
ket exportfejlesztő, import- 
megtakarító, a takarékosabb 
anyag- és energiafelhasználást, 
a hulladékhasznosítást előse
gítő,_ az idegenforgalmat fej
lesztő^ tehát gyorsan megtérülő 
beruházások finanszírozására 
használják. A beruházásokról 
egyébként a bank elnöke el
mondta, hogy tavaly a 23 mil
liárd forint beruházási hitel 55 
százalékát a népgazdasági 
egyensúly helyzetének javítá
sát szolgáló fejlesztésekre 
fordították.:

Bár az elmúlt esztendőben 
javult vállalataink fizetőké
pessége, az év végén százöt- 
venkilenc vállalat volt, amely 
likviditási problémákkal küsz
ködött. Ez ugyan nyolc szá
zalékkal kevesebb, mint 1983- 
ban, ám az összeg, amivel tar
toznak, nagyobb. A tartósan 
„sorban álló” vállalatok száma 
is növekedett, közülük a leg
többen — ötvenegyen — a 
gépiparból valók.

Végezetül Tímár Mátyás a 
bankrendszer továbbfejleszté
séről szólt. Ennek során ban
kon belül szétválasztják a 
jegybanki és a kereskedelmi 
funkciókat. Két új hitelágazat 
jött létre, melyek önállóan 
alakítják ki üzletpolitikájukat 
és jelentősen növekszik a hi
telek összege is. Emellett a 
bank három leánybankot, il
letve pénzitézetet }s alapított. 
Ez a három leányintézet — a 
Budapesti Hitelbank, az Álta
lános Vállalkozási Bank Rt. és 
az Általános Innovációs Pénz
intézet.. az esztendő elején 
megkezdte működését.

M i az ®
Panaszkodik a kismama. Ol

vasta az újságban, hogy jogo
sult lesz a gyermekgondozási 
díjra, mert hogy kisfia már
cius elsején még nem tölti be 
az első életévét. Azt is írták a 
lapok, hogyha az újféle, szo
ciális támogatást igénybe 
akarja venni,- szándékát- -jelez
nie kell. Jó lesz sietnie — 
gondolta —, mert március í-  
től jár neki á gyermekgondo
zási díj, a gyed. Föltárcsázta ■ 
hát a Budapesti és Pest me
gyéi Társadalombiztosítási 
Igazgatóságot, ahol nem érteta 
ték, hogy mind'en érintettét 
névre szólóan, írásban értesíte- 
gyedik „felvilágosította” :
egyelőre ők sem tudnak sem
mi biztosat, legjobb, ha sűrűn 
érdeklődik.

— Január végén azt ígéél 
ték, hogy minden érintettet 
névre szólóan, íráában értesíte
nek a gyed ’ igénybevételének 
módjáról. Ehhez képest érthe
tetlen a fővárosiak válasza — 
mondtuk dr. • Kiss Lenkének, 
a Társadalombiztosítási Fő
igazgatóság betegségi, anyasá
gi és családi pótlék ofeztálya 
vezetőjének.

— Én sem értem, a dolgot — 
válaszolta, . — Január 23— 
24-én valamennyi érdekelt in
tézménnyel részletesen ismer
tettük a tennivalókat. Nem 
mentség a pontatlan tájékoz
tatásra, de hatezer kifizetőhe
lyünknek ad munkát a gyed 
bevezetése.
- — Sürget az idő. Hogyan 
folyósítják majd a pénzt, a jo

gosultaknak, ha, azt sem tud
ják, hogy,kik sások? .

— -A helyzet nehéz, de: azért 
nem reménytelen. A gyerek
gondozási díjat ugyanis, akár
csak a fizetést, utólag utalják 
a kifizetőhelyek. Első alkalom
mal tehát április 5-én viszi 
májd- a pénzespostás.

— Föltéve, ha kiderül ad
digra, hogy ki a cím zett... "

— A tájékoztató formai 
nyomtatványok postázását már 
.megkezdték a nyugdíjfolyósí
tó intézetek. Nekik csak azo
kat kell értesíteniük, akiknek 
a munkahelyért nincs társada
lombiztosítási kifizetőhely. Ez 
pádig legfeljebb sas érintettek 
tíz százaléka. A nagy többség 
a munkáltatójától várhatja az 
értesítést. Annyi bizonyos, 
hogy mire az első kifizetésre 
sor kerül, tisztázódik a - hely
zet. Ehhez ugyanis elegendő, 
ha .a jelentkezéseket március 
középéig megkapják az ügyin
tézők.

— Egyelőre nyugtalanító, 
hogy á fővárosi igazgatóságtól 
sem kapni egyértelmű választ.

— Utánanézünk nemcsak 
ott, hanem a megyékben is, 
ígérhetem, hogy hasonló eset 
nem fordül elő a jövőben.

— Addig is, hogy végre biz
tos forrásból tudjuk: ha. va
laki a szülési szabadságot kö
vetően vagy a gyest megsza
kítva, visszament dolgozni, 
jár-e neki a gyed?

— Ha a gyermeke március 
1-ig nem tölti be az első évét, 
akkor Igen,;» a szülő dönthet 
arról, hogy. kéri-e, vagy- nem.

T e s t h e z  k o n f e k c i ó !

Marad vagy változik a mé
rettáblázat? Évekkel ezelőtt 
vezették be, de a viták még 
ma sem csitultak el. Égy bi
zonyos: az áruházak konfek
cióosztályain sokan még ma 
sem találnak . alakjukra illő 
ruhát. Vajon, minderről ho
gyan vélekednek a szakembe
rek?
.*• ;íÓ<ryí.'. í 4 S i R  ■'
MAGTAB ALKATRA
,' Zádor György, a Magyar Di
vat Intézet osztályvezetője' — 
aki egyik szülője volt a mé
rettáblázatnak, ma így látja a 
helyzetet:

— A hetvenes években har
mincezer felnőttről és gyer
mekről vettünk méretet, s 
olyan táblázatot dolgoztunk ki, 
amely követi a magyar test
méreteket. Az elgondolás lé
nyege ez volt:, egy-egy testma
gasság, több bőség. Ennek 
alapján véleményem szerint a 
magyar lakosság 80-85 száza
lékát fel lehetne öltöztetni 
konfekcióból; Csakhogy nincs 
az országban olyan ruházati 
bolt vagy áruház amely a táb
lázatban szereplő minden mé
retet egyszerre kínálni tudná. 
Azt azért nem állítom, hogy 
a táblázat minden kívánalom
nak megfelel. Finomításra 
szükség van . . .
AZ „EXTRÁK” JÖL JÄRTAK

Kende Ernőné, a Verseny 
Aruház üzletvezetője. Ű így 
vélekedik:

— Szerintem az „extra” mé
retű emberek az eddiginél 
jobban öltöztethetők, így 
ugyanis több testméretre ké
szül ruha a mérettáblázat alap
ján. Például a 182 és 188 cen- 1

ti mátér magas férfiak is kap
nak testükre Illő öltönyt, ká
bától Ez persze nem jelen
ti azt, höipr a ruházati ipar 
most már kellőképpen igazod
ni tud áz Igényekhez. . .

Marosi József, a Szabvány- 
ügyi Hivatal főosztályvezetője 
mostanáb.art sokat foglalkozik 
e vitás kérdéssel, . .
MINT a  k ü l f ö l d i

, — A csaknem tíz ...évvel ez
előtt belezetett .méréttáhlázat 
előírásai l alapján. a ruházati 
termékeken, az emberi test mér 
rétéit három számmal, tűnte
tik fel — mondja. — Emiatt 
a vásárlónak teste több mére
tét kell tudnia. Például férfi
öltöny vásárlásánál ismerni 
kell a test magasságát, a mell, 
és a derék kerületét. A fő 
gond azonban az, hogy a mé
retfokozatok között nagy a kü
lönbség, például a mellkerület 
esetében a 100 centiméter 
után 10G centiméter , követke
zik. Tervünk az, hogy ezután 
csak 4 centis ugrások legyé
nek a méretfokozatok között. 
A külföldi ruhák egyébként 
ilyen méretezés szerint készül
nek, s ezt igénylik nálunk ís 
a vásárlók. Az is bonyolulttá 
teszi a dolgot, hogy Magyaror
szágon három méretrendszert 
használ a ;ruházati ipar: más 
megy a tőkés, más a. szocia
lista és más a hazai piacra. 
Alapvető célunk most az, hogy 
a mérettáblázat egyszerűbb 
legyen és: jobban igazodjék a 
nemzetközi, élőírásokhoz. Ezen 
dolgozunk az ipari és kereske
delmi szakemberek bevonásá
val. A módosítás remélhetően 
rnég az idén elkészül.

LAKÄS, .RUHÁZKODÁS

Shiisű e r  kess es tiiSsb gjlffer sss e k é se k
A több gyermekes családok társadalmi, demográ

fiai helyzetének megismerésére készül a Népességtudo- 
manyi Kutató Intézet: reprezentatív vizsgálatót végez
nek az év második felében az ország valamennyi me
gyéjében. Egészségügyi védőnők közreműködésével mint
egy 3500, három- és több gyermekes család életkörül
ményei, sorsa, problémái iránt érdeklődnek majd.

Helyzetüket vizsgálva különösen azt. szeretnék 
tudni: rnennyivel többet költenek élelemre, ruházkodás
ra, az elemi szükségletek kielégítésére, mint a kis csa- 
ladok, jut-e, pénzük üdülésre, szórakozásra, megtakarít- 
ni!r i n ?  s ',ha >sen, mennyit, megfelelőnek vélik-e anyagi 

ellátottságukat? A kérdések között szerepei áz 1$: mí-
he[yzemkkel?elS0 ÍZben lakáshoz> elégedettek-e lakás-

Az első ilyen jellegű: vizsgálat eredfnényeit, a vála
szokat számítógéppel összegzik majd, A kutatók adato- 
h f ,,JZ??8iált?i-nak.8 szotriáIpíolttlkáj szerveknek, amelyek 
hivatottak elősegíteni a családok; mindenekelőtt a több 
gyermekesek megfelelő támogatását.
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A polgári eljárás (6/

Rendkívüli perorvodat: 
a perújítás

A polgári peres ügyek kétiokú elbírálása általában megfe
lelő garanciát nyújt ahhoz, hogy végül is az anyagi igazságnak 
megfelelő határozat szülessen. Mindemellett nem lehet kizár
ni a bírói ítéletalkotásnál sem bizonyos tévedést, ejárási sza
bálysértést, ami néha olyan fokú lehet, hogy nem a jogszabá
lyoknak (anyagi szabályoknak) megfelelő döntés születik. 
Ezekre a kivételes esetekre biztosít a jogszabályalkotó úgyne
vezett rendkívüli perorvoslatokat: a perújítást és a törvényes
ségi óvást. (Ezek a rendkívüli perorvoslatok egyébként a bün
tetőeljárásban is megtalálhatók, de éppen a büntetőeljárás sa
játosságaiból adódó eltérő szabályokkal.)

A perújítás Jogerős bírói 
ítélet megváltoztatására irá
nyul, hogy az ítélethozatalkor 
megvolt, de el nem bírált té
nyek, körülmények folytán a 
jogszabálynak megfelelő új ha
tározatot hozzon a bíróság, A 
perújítás tehát az ügy ténybe
li alapjait támadja, hiszen ha 
nem valós tényállás alapján 
bírálta el az ügyet a bíróság, 
hiába alkalmazta helyesen, a 
jogszabályt, a döntés nem az 
objektív igazságnak megfelelő 
lesz. így például, ha valakit 
egy kölcsönszerződés alapján 
a  bíróság 40 000,— Ft megfi
zetésére kötelez, hiába hivat
kozik arra, hogy ő azt már 
visszafizette, csak nem kért 
róla elismervényt, a tényállás 
»lapján a jogszabályoknak 
megfelelő a  határozat. Ha 
azonban utóbb előkerülnek a 
tanúk,, akik jelen voltak a 
pénztartozás kiegyenlítésénél 
—- már lényegesen megválto
zott a tényállás — ebből ép
pen ellenkező döntés szárma
zik, tehát perújítással lehet 
változtatni az igazságnak meg 
nem felelő határozaton.

Jogerős ítélet ellen perújí
tásnak akkor, van. helye, ha

*— a fél olyan tényre vagy 
bizonyítékra, illetőleg olyan 
fogerős bírói vagy más ható- 
s4gi határozatra, hivatkozik, 
amelyet a bíróság a perben 
nem bírált el, feltéve, hogy az 
•— elbírálás esetén — reá ked
vezőbb határozatot eredmé
nyezhetett volna;

— ha a fél az ítélet hozata
lában részt vett bírónak, az 
ellenfélnek vagy thásnak bűn
cselekménye miatt a törvény 
ellenére lett pervesztes (pl. ha
mis tanúzás következtében 
született meg a helytelen ha
tározat) ;

— : a perben hozott ítéletet 
megelőzően ugyanarra a jog
ra nézve már korábban jog. 
erőt, határozatot hoztak.

Az első esetben lényeges, 
hogy a tény, a bikpriyíték már 
a  per elbírálásakor fennállott, 
csak bem tudott róla az érin
tett fél,- yagy tudott ugyan, ró
la, de megfelelően nem tudta 
bizonyítani,' ezért, á  bíróság 
nem vette figyelembe. A bí
róság ilyen tény, bizonyíték 
felmerülésénél, ha az illető 
perújítást kezdeményezett, vé
leményt. alkot, vajon milyen- 
következményekké! járt volna, 
ha ezeket' már az alapügyben 
elbírália volna:' Ha arra a 
megállapításra jut, hogy ked
vezőbb határozat született vol

na a félre nézve, helyt ad a 
perújítási kérelemnek, egyéb
ként elutasítja.

Űj szakvélemény elő
terjesztése önmagában 
még nem perújítás! ok. 
Ez akkor megfelelő bi
zonyíték, ha az alapper
ben megállapított té
nyekből levezetve logi
kusan következik ennek 
a szakvéleménynek a 
helyessége, illetve a ko
rábbi szakvélemény el
lentmondásossága, meg
alapozatlansága,

A perújítási okok második 
csoportjába azok az esetek 
tartoznak, amikor az ítéletho,- 
zatalban részt vett bírónak, 
ellenfélnek vagy más bűncse
lekménye folytán lett pervesz
tes. Ezeknél a perújításnak 
feltétele, hogy a megjelölt 
bűncselekmény elkövetését 
jogerős bírói ítélet állapítsa 
meg, vagy ilyen ítélet megho
zatalát nem a bizonyítékok 
hiánya, hanem más ok zárta 
ki (pl. elévülés).

Néhány esetben a törvény 
lázárja a perújítást, így pl. a 
lakás kiürítése iránti kérelem
nek helyt adó, a  lakásbérlet 
felmondásának érvényességét 
megállapító ítélet, a végrehaj
tási igényperben hozott ítélet 
ellen, az ügy gyors és végle
ges lezárása érdekében, cél
szerűségi okokból nincs helye 
perújításnak. Ugyancsak ki
zárt a perújítás,, a házasságot 
felbontó vagy érvénytelenítő 
ítélet ellen; az apaság vélel
mét megdöntő ítélet ellen, ha 
utóbb a törvényben felsorolt 
körülmények valamelyike 
folytán mást kell a gyermek 
apjának tekinteni.

Az összehasonlítás kedvéért 
utalunk rá, hogy a. jogerős 
büntetőügyben hozott ítélet 
ellen a következő feltételekkel, 
van helye perújításnak:

ha az alapügyben felme
rült, akár fel nem merült 
tényre vonatkozó olyan új bi
zonyítékot hoznak fel, amely 
valószínűvé teszi, hogy 
‘ 1. a terheltet fel kell men
teni, lényegesen enyhébb bűn. 
tetőst kell kiszabni,' vagy a 
büntetőeljárást meg kell szün
tetni;

2. a terhelt bűnösségét meg 
kell állapítani vagy lényege
sen súlyosabb büntetést kell 
kiszabni;

— ha a z . alapügyben hamis 
vagy hamisított bizonyítékot 
használtak fel,

— ha az alapügyben a bí
róság valamely tagja köteles
ségét a büntetőtörvénybe üt
köző módon megszegte,

— ha az alapügyben az íté
letet a vádlott távollétében 
tartott tárgyaláson hozták meg, 
mert a vádlott jogszabály 
megszegésével külföldön tar
tózkodott, s kiadatásának nem 
volt helye, vagy nem adták 
ki.

Míg a polgári eljárásban 
csak az alapügyben már meg
volt tényre lehet hivatkozni a 
perújításnál, addig a büntető- 
eljárásban a korábban fei nem 
merült új tényre is. Ez érthe
tő, hiszen a polgári eljárás, so
rán az igényét érvényesítő 
vagy az ellenérdekű fél is ma
ga rendelkezik perbe vitt jo
gaival, azaz ők maguk , állapít
ják , meg a tényállást, adják 
elő bizonyítékaikat. A bünte
tőeljárásban (kivéve a , magán- 
vádás ügyeket) ez a feladat a 
hatóságokra hárul, tehát ha a 
nyomozás valamilyen bizonyí
tékot nem fedett fel, s az lé
nyegesen befolyásolná az ügy 
kimenetelét, a helyesbítésre 
módot kell adni. Polgárt peres 
ügyben egy nem teljesen he
lyes-ítélet legfeljebb bosszú
ságot okoz. büntetőügyben vi
szont a személyi szabadságot 
érintheti, és beláthatatlan kö
vetkezményekhez vezethet. 
Ugyanakkor büntetőügyben a 
felmerült vagy alapügyben fel 
nem merült ténynek vagy új 
bizonyítéknak valószínűsítenie 
kell, hogy ez alapján lényege
sen enyhébb vagy súlyosabb 
büntetést kell majd kiszabni. 

Polgári perben perújí
tásra a megtámadott ha
tározat jogerőre emelke
désétől számított hat hó
napon belül van lehető
ség. Ha azonban a fél 
a perújítás okáról csak 
később, szerzett tudo
mást, a háthónapos ha
táridőt ettől a tudomás- 
szerzési időponttól kell 
számítani.

Ennek időpontját valószínűsí
teni kell. Az ítélet jogerőre 
emelkedésétől számított öt év. 
elteltével azonban már nincs 
helye perújításnak. Az ilyen 
perújítás! kérelmeket a bíró
ság tárgyalás nélkül, hivatal
ból elutasítja. Az öt év letel
te után akkor sincs helye per
újításnak, ha egyébként iga
zolni tudná az illető, hogy 
menthető okból nem tudott 
ezzel a rendkívüli perorvos
lattal időben élni.

Büntetőügyben éppen a sú
lyos következményekre, sőt a 
büntetés kiállását követő jog
hátrányokra is tekintettel 
nem lehet ilyen szigorú határ
időket szabni a perújításra. 
Hiszen' az,' akit pl. szabadság
vesztésre ítéltek, büntetését 
kiállotta, de az új tények és 
bizonyítékok alapján valószí
nű, hogy felmentenék, nem

elégedhet meg azzal, hogy an
nak idején ha ismert lett vol
na ez a tény, illetve bizonyí- 

■ ték, felmentették volna. , A 
büntetett előélethez fűződő 
.hátrányok miatt,, de családja, 
környezete szempontjából is áz 
a kívánatos, ha lehetőség nyí
lik még ilyenkor is a perújí
tásra. Lényeges szabály továb
bá, hogy a terhelt terhére per
újításnak csak életében, és 
csak az elévülési időn belül 
van helye. A súlyosítási tila
lommal függ össze ugyanak
kor, hogy ha a perújítási in
dítványt, illetve kérelmet a 
terhelt javára terjesztették 
elő, az ítéletet a hátrányára 
nem lehet megváltoztatni.

Polgári perben perújítást 
kezdeményezhet a fél, illetve 
mindazok, akiknek az alap
perben hozott: ítélet ellen fel
lebbezési joguk volt. Az erre 
irányuló kérelemben meg kell 
jelölni azt az ítéletet, amely 
ellen a perújítás irányul, s 
annak megváltoztatására ha
tározottan utalni kell. Elő kell 
adni azokat a tényeket, bizo
nyítékokat is, amelyekre a 
perújítás, alapul, hiszen csak 
így tudja a bíróság mérlegel
ni, hogy születhetett; volna-e 
kedvezőbb ítélet ezek ismere
tében az alapügyben.

A perújítás elbírálása az el
ső fokú bíróság hatáskörébe 
tartozik, azaz nem magasabb 
bírói fórum elé kerül az ügy, 
mint például a fellebbezésnél. 
Természetesen az ügy (a per
újítás) elbírálásából ki lesz
nek zárva azok a bírák, akik 
az alapügyben eljártak, tehát 
más személyi összetételű, el
fogulatlan bíród testület elé 
kerül az ügy. Ha a bíróság 
azt állapítja meg, hogy a fel
hozott tény, bizonyíték nem 
alkalmas arra, hogy az ügyet 
újra tárgyalják, mert nem vár
ható kedvezőbb ítélet, a per
újítási kérelmet elutasítja. Ez 
ellen a végzés ellen fellebbe
zéssel lehet élni. Ha azonban 
alkalmasnak találja azokat, a 
jogerős döntés megváltoztatá
sára az általános szabályok
nak megfelelően lefolytatja az 
eljárást. Ez utóbbi esetben a 
bíróság felfüggesztheti a meg
támadott ítélet végrehajtását. 
(Büntetőügyben a perújítása 
kérelmet az alapügyben eljárt 
első fokú bíróság területén 
működő ügyésznél kell: írásban 
benyújtani vagy jegyzőkönyv
be mondani.) Az ügyész nyilat
kozatával együtt 30 napon be
lül megküldi azt az első fokon 
eljárt bíróságnak. Ha a bíró
ság a perújítási kérelmet ala
posnak találja, az alapügyben 
hozott bármely rendelkezés 
végrehajtását felfüggesztheti, 
illetve félbeszakíthatja vagy a- 
szükséges kényszerintézkedést 
elrendelheti (ha a terhére szól 
a perújítási indítvány).

A perújítás során a bíróság 
kétféle határozatot hozhat. Ha 
a perújítást alaposnak találja, 
részben vagy egészben meg
változtatja a megtámadott 
ítéletet, s a jogszabályoknak 
megfelelő új határozatot hoz. 
Ha pedig alaptalannak bizo
nyult, változatlanul • fenntart
ja. A perújítás során hozott 
határozatok ellen egyébként 
az általános szabályok szerint 
van helye jogorvoslatnak.

Dr. L. Gy.

A legfőbb ügyész tájékoztatója

A  bűnözés visszaszorítása 
sokrétű

és sokirányú tevékenység
A bűnözés tavalyi adatai

ból levonható következteté
sekről, a jogalkalmazás törvé
nyességével összefüggő tapasz
talatokról tartott sajtótájé
koztatót dr. Szíjártó Károly 
legfőbb ügyész.

Elöljáróban elmondotta, 
hogy az összehasonlítás a ko
rábbi évek adataival nem ad 
okot sem túlzott derűlátásra, 
sem súlyos aggodalomra. A 
bűnözés öt évvel ezelőtt kez
dett számottevően emelkedni 
hazánkban; a növekedés üte
me tavaly már mérséklődött. 
1984-ben összesen 157 ezer 
bűncselekmény vált ismertté, 
3,7 százalékkal több, mint az 
előző évben, a bűnelkövetők 
száma pedig — ugyanúgy, 
mint korábban — 83 ezer kö
rül volt. A legnagyobb gon
dot változatlanul az okozza, 
hogy tovább szaporodott azok
nak a bűncselekményeknek a 
száma, amelyek elkövetőit a 
bűnüldö"ző hatóságok erőfe
szítései ellenére sem sikerült 
felderíteni. A személyek ja
vait károsító betöréses lopá
sok közül például nyolcezer
nek a tettese maradt ismeret
len.

Űj és figyelmet érdemlő je
lenség, hogy növekszik a ve
szélyes bűnelkövetők száma 
és aránya az összbűnözésen 
belül. Nagyobb lett a súlyo
sabb megítélésű bűntettek 
vétségekhez mért aránya is — 
szemben a korábbi 30,5 száza
lékkal —, a bűncselekmények 
32,6 százaléka volt bűntett és 
67,4 százaléka vétség.

Az erőszakos és garázda jel
legű bűncselekmények nyolc 
százalékkal, 18 099-re nőttek. 
Az ebbe a körbe tartozó leg
súlyosabb bűncselekmények, 
az emberölések száma immár 
két évtizede 200-210 körül 
mozog, tayaly 205 volt. A 
rablások emelkedő tendenciá
ja viszont tovább tart, szá
muk 1635 volt. Továbbra is a 
vagyon elleni bűncselekmény 
a legtöbb; ezek adják az ösz- 
szes bűncselekmények 60 szá
zalékát. Az okozott kár 1 mil
liárd 80 millió forint volt. Eb
ből a társadalmi tulajdonban 
okozott kár 573 millió forint 
volt, nyolc százalékkal keve
sebb, mint az előző évben. A 
személyek javaiban keletke
zett kár azonban 506 millió 
forintot tett ki, 23,4 százalék
kal többet az előző évinél.

Különösen jelentős . a betö
réses lopások számának növe
kedése, amelyben az érintet
tek könnyelműsége, vagyon
tárgyaik nem megfelelő vé
delme is szerepet játszott. Ám 
a társadalmi tulajdont káro
sító bűncselekmények okai
nak elemzése is arra mutat, 
hogy a vagyonkezelők a va
gyonvédelemre nem fordíta-

A hideg ellenére...
Mindenki tisztában van 

vele, hogy hazánkban négy 
évszak váltakozik, de még a 
legborúlátóbbak sem gon
dolták volna, hogy a tél, 
amely éveken keresztül elke
rülte az országot, most ka
matostól visszaad mindent,, s 
olyan tartós hideg áramlik 
hozzánk, amelyre több mint 
húsz éve nem volt példa.

A középkorúak emlékez
nek 1962/63 telére, amely 
méltó párja • lehet a mostani 
időszaknak, de azzal a meg
szorítással, hogy az akkori 
nem volt ennyire tartós, a 
mostani viszont nem elége
dett meg avval/ hogy január 
elején galléron ragadta az 
országot, s legalább két hé
tig el sem engedte, hanem 
a február is immár azzal 
„büszkélkedhet”, hogy nem 
enged a „negyvennyolcból”t

Ez a tartós hideg nemcsak 
az állampolgárokat, hanem 
az államot is próbára te

szi. Ismeretes, hogy gáz- és 
.áramkorlátozásokra került 
sor olyan cégeknél, amelyek 
nem érintik, nem befolyá
solják a lakosság ellátását. 
Mindezt azért kellett meg
tenni, hogy ne az állampol
gárok, hanem az üzemek 
lendítsék át az ország szeke
rét a téli kátyún.

Mint említettem,, minden
ki tudja, hogy nálunk tél 
szokott lenni, de ilyen tartós 
és hideg időre nem számít
hatott senki. A nehézségek 
ellenére el lehet mondani, 
hogy kisebb zökkenőkkel át
vészeltük ezt az időszakot is.

Az illetékes állami szer
vek, megértve a bv. intéze
tek sajátos helyzetét, nálunk 
nem korlátozták sem a gáz-, 
sem az energiaellátást. Leg
utóbb a Gyűjtőben jártunk, 
ahol arról tájékoztatott ben
nünket a parancsnokhelyet
tes, hogy az intézetben min
denütt és mindenkor tartani 
tudják az előírt 18-20 Celsi-

us-fokot. Nemcsak a zárkák
ban, hanem a munkahelye
ken,is.

Az intézeten belül tehát 
senkit nem érintett szükség- 
intézkedés. Mind a Faipari 
Vállalat, mind a többi üzem, 
üzemrészleg normális üzem
menetben dolgozott.

Más a helyzet azonban 
azoknál, akik külső cégek
nél — például PAÉV, Víz
müvek stb. — dolgoznak. Itt 
a hideg nemcsak az emberek 
egészségét fenyegette, hanem 
a munka minőségét is. Tehát 
az említett üzemek ■ vezetői 
„fagyszabadságot” adtak dol
gozóiknak, köztük — érte
lemszerűen — azoknak is, 
akiket a bv. küldött kiilmun- 
kára. Ez körülbelül 80-90 
embert érintett, akik ezt a 
néhány napot bent töltötték 
az intézetben. Átcsoportosítás 
nem történt, hiszen egyrészt 
csak néhány napról volt szó, 
másrészt pedig a benti üze
mek szoros létszámmal dol
goznak, s ennyi embert nem 
lehetett volna alkalmazni.

Á. J.

VIDEOVASÁRNAP
Amikor az intézetekben 

megjelent a televízió, sokan a 
vezetékes rádiózás alkonyáról 
beszéltek. Mindössze annyi 
változás történt, hogy azután 
megoszlott az érdeklődés. Ma 
már előfordul, hogy a vasár
nap esti közepes színvonalú 
krimi helyett akadnak olya
nok, akik a Pop-tarisznya 
mellett döntenek, ami a rádió 
egyik népszerű műsora. Meg
jelent egy újabb, rádiót ve
szélyeztető újdonság, a video, 
Egyre több intézet adja. hírül, 
hogy képmagnót vásárolt. 
Örömmel újságolhatjuk, hogy 
a balassagyarmati intézet is 
gyarapította kulturális techni
kai felszerelését. A színes vi- 
deoberendezés elsősorban a 
gyógyító-nevelő csoportban 
elhelyezettek oktatását és szó
rakoztatását biztosítja. A he
lyi szerkesztésű stúdió műso
rai iránt az utóbbi időben 
csökkent az érdeklődés. A 
probléma megoldására a ne
velési szolgálat hozzájárulá
sával a videót hívtuk segítsé
gül és bebizonyosodott, hogy

a kultűrális eszközök nem je
lentenek egymásnak konkur
enciát, ha azokat ötletesen, 
összekapcsolva használjuk.

Hazánk felszabadulásának 
40. évfordulójára 10 forduló
ból álló szellemi totó-soroza
tot állítottunk össze és a fel- 
szabadulás óta eltelt évek 
hozta történelmi, irodalmi, 
zenei és egyéb változtatá
sokat átfogó kérdéseket olva
sunk be a vezetékes rádió
ban. Kéthetenként értékeljük 
a szelvényeket és az ezt kö
vető vasárnap délelőtt a leg
nagyobb pontszámokat elért 
játékosok közül 30-40-et vi- 
deoműsorra hívunk meg. Az 
első ilyen jellegű összejövete
len a „Csillagok háborúja” 
című színes amerikai filmet 
és a „Szilveszteri szuperbo- 
lát” láthatták az eredménye
sen totózók. Természetesen a 
a fokozatosan növekvő ér
deklődés mindenkit újabb 
tervekre és tettekre ösztönöz.

Deli László 
Balassagyarmat

nak elég figyelmet. A vagyon
őrök és a remdészek körülte
kintőbb kiválasztásához, a bi
zonylati fegyelem javításához, 
a szigorúbb pénzügyi és álta
lános ellenőrzésekhez fontos 
társadalmi érdek, fűződik — 
hangsúlyozta dr. Szíjártó Ká
roly.

Erre mutat a gazdálkodás 
új formáinak megjelenésével 
párhuzamosan felerősödött 
spekulációs törekvések elem
zése is. Főként a vendéglátó
ipar és a kereskedelem új vál
lalkozási formáival, a szerző
déses üzemeltetéssel összefüg
gő visszaélések száma növek
szik. Tavaly például 70 szer
ződéses egység üzemeltető]« 
ellen kellett büntetőeljárást 
indítani a társadalmi tulaj
dont károsító sikkasztás mi
att. Sok esetben megkönnyí
tette a visszaéléseket, hogy * 
bérbeadók nem tartják nyil
ván követeléseiket, nem ellen
őrzik folyamatosan a kötele
zettségek teljesítését.

Gyakran tapasztalhatók visz- 
szaéíések sok mezőgazdasági 
termelőszövetkezet fővárosi 
székhelyű szakcsoportjainak 
működésében is, ugyancsak a 
kellő ellenőrzés és pénzügyi 
felügyelet hiánya miatt. Az 
ellenőrzés elmaradása miatt a 
visszaélések táptalaját jelen
tik a kisiparosok közületek- 
kél kötött vállalkozási szerző
dései is. Az ellenőrzés hiánya
— sok esetben'az ellenőrzésre 
kötelezettek korruptsága ~  a 
kulcs a közélet tisztaságát 
sértő vesztegetések növekvő 
számának megértéséhez is, 
(Öt év alatt 61 százalékos * 
növekedés ebben a bűncselek
ménycsoportban.)

Mindezzel összefüggésben £ 
legfőbb ügyész hangsúlyozta) 
fontos feladat, hogy a gazdál
kodó szervezetek vezetői . ál
landó figyelmet fordítsanak’a 
megelőzésre, a társadalmi tu
lajdon megfelelő védelmére, 
Személyes felelősségüket a 
mulasztásokkal összefüggő 
károkért fokozni kell; á i 
ügyészi szervezet már az el
múlt évben is 772 esetben 
kezdeményezte a mulasztó ve
zetők büntető - szabálysértési, 
illetve munkajogi felelősségre 
vonását.

A bűncselekmények okainak 
elemzése, a szükséges intéz
kedések kezdeményezése fon
tos és állandó ügyészi feladat, 
így az ügyészi szervezet —• 
mint azt a legfőbb ügyész, el
mondta — a hatékonyabb 
bűnmegelőzés szervezeti fel
tételeinek kialakítását célzó 
kormányzati döntés előkészí
tésében is közreműködik. Be
— amiképpen a vágyon elleni 
bűnözés tapasztalatai is azt 
mutatják, hogy a bűncselek
mények megelőzéséért a káro
sultaknak is többet kell ten
niük — az összbűnözés adá- 
taibód is az a következtetés 
vonható le, hogy a bűnmeg
előző tevékenységből az egész 
társadalomnak nagyobb részt 
kell vállalnia. Figyelmeztető 
adat, hogy az elmúlt öt évben 
több mint a kétszeresére 'nőtt 
a többszörös visszaesők szá
ma, erősíteni kell tehát a párt
fogó felügyeletet, az utógon
dozói hálózatot. Ugyancsak 
sokatmondó, hogy az elmúlt 
négy évben 50 százalékkal nőtt 
a fiatalkorú bűnelkövetők 
száma,, s növekedett azoknak 
a fiataloknak a száma is, akik 
kábítószert vagy kábító hatá
sú anyagokat fogyasztanak; 
Mindez a család- és ifjúság
védő szervek, iskolai és mun
kahelyi kollektívák feladatai
ra, nagyobb felelősségére irá«i 
nyitja a figyelmet.

A bűnözés visszaszorítása 
sokrétű és sokirányú tevé
kenységet feltételező közös 
feladat. S mint azt dr. Szíjár
tó Károly kiemelte, a tevé
kenység sikere társadalmunk 
további egészséges fejlődésé
nek igen fontos záloga.
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A közepes nagyságú vállalat 

szép, tágas, világos üzemcsar
nokokban működik. A levegő 
tiszta, '  mindenütt elszívóbe
rendezések, ventillátorok cse
rélik a levegőt 

A délutáni műszakban jár
tunk az üzemben. Ilyenkor 
kevesebben dolgoznak, mint 
délelőtt, de így is valós képet 
lehetett alkotni a munkáról. 
Az üzem útjai tiszták, rende
zettek, sehol sincs zsúfoltság. 
Egy meghibásodott gép előtt 

’ két ember guggol, s nagy szor
galommal veszi szemügyre a 
gép belsejét, az elektromos ré
szeket. Világ József és Pataki 
Ferenc „bűvöld” a szerkentyűt

igazolja — eddig tart ugyan
is a kísérleti szakasz —, ak
kor érdekeltté teszik a dolgo
zókat az anyag- és energiata
karékosságban is.

Mert mindenki előtt tisztán 
áll, hogy a mai időkben csak 
úgy lehet korszerűt adni, ha 
az egész munkaszervezés, ter
melés korszerű alapokon 
nyugszik. Ennek az alapnak 
az egyik kristályosodási pont
ja az érdekeltsági rendszer. 
Ha ezt sikerül kimunkálni, ha 
világos és egyértelmű lesz a 
követelmény, akkor az ered
mény sem maradhat eL 

Persze, ez még a jövő zené
je. Egyelőre azon kell „izgul
ni”. hogy az első negyedév

Mindketten szakmunkások, igazolja; szükséges és előreví- 
mosí villanyszerelőként dől- vő volt a prémiumrendszer be- 
goznak az üzemben. Tagjai a vezetése.., 
karbantartó brigádnak, akik ★
között vannak lakatosok, sze- Továbbhaladva az üzemben, 
relők, esztergályosok stb. közvetlenül a kontaktcsiszoló”

«KW

Nosskái Ferenc idén, decem
ber 13-án szabadul, Kállai Jó
zsefnek még van ideje, hiszen 
1939-ben tölti ki a büntetését..

__«.iny a » a .. .A .. . tf&S&xü
Kállai József és Koszkai Ferenc ragasztófelhordó henger mellett

Negyven szakmunkás r— és gép mellett találjuk a  nagy, 
.a kisegítők — dolgoznak a ragasztófelhordó hengert. Kis- 
k#ban  tartóknál. Sajnos így is sé odébb van a két prés, e két 
kevesen. Kevés a szakember, berendezés ugyanis egymást 
főleg a jó szakember. Márpe- követő műveletet szolgál. Itt 
dig egyetlen üzem sem nélkü- hat ember dolgozik, s kerese- 
lözheti a karbantartó szakem- tűk eléri — tisztán — a havi

H a
Csonka Sándor a kontaktcsisz oló gépen dolgozik

januári prémiumukat, 1000 
forintot. Számukra azért is je
lentős ez, mert mindketten 
családot hagytak odahaza, s 
őket innen is támogatják. Leg
utóbb Noszkai Ferenc 2000 fo
rintot küldött haza, Kállai Jó
zsef pedig 2300-at.

★
Mindebből kiviláglik, hogy 

aki komolyan veszi a munkát, 
annak lehetősége van arra is, 
hogy pénzt takarítson meg. 
Persze ehhez az is kell, hogy 
jó minőségű legyen az élelme
zés, hogy ne kelljen élelmet 
vásárolniuk az üzletben. Csak 
azt veszik meg, ami óhatatla
nul szükséges. S így, aki akar, 
időnként jelentős összeget 
küldhet haza. Nemcsak az a 
tény figyelemre méltó, hogy 
pénzt küldenek családjuknak, 
hanem az is, hogy otthonról 
nem kérnek semmit, ami na
gyobb összegbe kerül, azaz ön
ellátóvá válnak. Ennek jelen
tőségét csak az tudja felmérni, 
aki ismeri, hogy milyen ne
hézségekkel küzdenek az ott-

SznM levegőn (?)
Megmondom őszintén, abban reménykedtem, hogy 

amit a Fővárosi Bv. Intézetben, a „Markóban” ezen a 
februári napon tapasztaltam, csak kivétel. Biztos külön
legesen zajos társaság jött össze, meg talán időjárási 
front közeleg és így tovább, szóval kerestem a mentsé
get, vagy inkább a magyarázatot.

Hiába. Az őrparancsnoktól a nevelőnőig, a nevelési 
szolgálat vezetőjétől a parancsnokhélyettesig mindenki 
megerősítette: ez bizony itt így van és nemigen tudnak 
segíteni a dolgon, noha a látvány, és még inkább az, amit 
hallani lehet, sokakat zavar, megbotránkoztat.

Jelzem, engem is, aki éppen az egyik földszinti szo
bában beszélgetek a bevonulóval, aki egyébként már 
két évtizeddel korábban is volt börtönben. Azaz csak 
beszélgetnék, ha az ablak nem nyílna a sétaudvarra, 
ahol éppen az előzetesben lévő —a saját ruhából követ
keztetek erre — lányök, asszonyok „sétálnak”. Beszél
getésről 'még a csukott ablak dacára sem lehet szó, mi
vel a kintről beszűrődő ordenáré kiabálás, visítás, üvöl
tözés ezt lehetetlenné teszi. Így hát hallgatunk és figye
lünk. Jómagam kikuikucskálok, de rögtön vissza is hú
zom a fejem. Kemény hógolyó vágódik a falhoz, majd 
hallom a visítást: „Jaj, de fáj az arcom, ne dobálj!”

De nem is a látvány az érdekes, hanem az, amit hal
lani. Képzeljük el teljes hangerővel, néha egymást is 
túlkiabálva, a több szólamú kórust. A téma vegyes. 
„Elveszett az uram, nem tud róla va lak i? ... Vigyázz, 
Juci, rád akarják verni a balhét, valami levelet küldtek 
e l . . .  Fönn vagyok a hatosban, oda í r j ! . . .  Itt van az 
Erzsi is, bat hónapot kapo tt!... Nem érted, te őrült, 
hogy im ádlak!... Jé, az összes kát behozták?... Hol 
vagy, te r . . .  Aztán némelyik számomra idegen nyel
ven hangzik, de beszélgetőpartnerem lefordítja: például 
azt. hogy tűnj innét, ne verekedj és így tovább. Mert 
természetesen a legcifrább káromkodások, mocskolódá- 
sok. ízléstelen kifejezések adják az alaphangot.

Hát így néz ki a séta a „Markéban”, amikor a „höl
gyek” levegőznek. Hogy egymást ilyenkor minek nézik 
és miként alázzák meg ezzel az egész trágársággal, és 
miért, azt viszont nem tudom.

H. úr, aki nem mai gyerek, ugyancsak a fejét csóválja. 
„Ilyesmi nem volt régen, ez már nem is börtön, ha
nem . . . ”

Nem folytatom. Talán csak' annyit, amit a nevelőn 6 
mondott: vajon, ha valaki azt várja, hogy emberként 
bánianafc vele, annak nem kell magának is,emberként 
viselkednie? — f —

© E ä ls E s Ia t

Mindketten tudják, ismerik 
a prémiumfeltételeket, s öröm
mel teljesítik, épp ezért ter
mészetesen meg is kapták a

honiak. A. J.
Fotók: T. J.

* vi'í kar. (* 
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kereket, hiszen ahogy telik az 
idő, úgy kell a gépeket javí
tani, elhárítani a hibákat, sőt 
esetenként az egész gépet fel
újítani.

Eleddig az itteni szakmun
kásoknak sikerült. Közreját
szik ebben az is, hogy a gépek 
nem öregek, meg az, hogy lel
kiismeretesen. és nagy szakér
telemmel végzik munkájukat. 
Az üzem vezetői anyagilag-er- 
kölcsileg ennek megfelelően 
honorálják tevékenységüket. ;

Csonka Sándor huszonhét 
éves. A Baranya megyei Gil- 
vánfáról származik. 1982-ben 
került ide, s 1988-ban szaba
dul. Két gyerek apja: a lánya 
hat-, a fia hároméves. Kon
taktcsiszoló gépen dolgozik. Ez 
a gép a lapok vastagságát csi
szolja egyformára, s így kerül 
majd a fugnérlemez alá.

Havi keresete — tisztán — 
1100—1200 forint között válta
kozik, s most januártól az 
életbe lépett új prémiumrend
szer hatására ez megnöveke
dik 500, esetleg ezer forinttal, 
attól függően, hogy milyen a 
munka minősége, illetve a 
mennyisége.

Ez a prémiumrendszer most 
van a _ kísérleti stádiumban. 
Ha beválik, akkor nemcsak az 
emberek, hanem az üzem is 
jól jár. A lényege az, hogy a 
kiszabott normát mind meny- 
nyiség, mind minőség szem
pontjából kiválóan teljesítsék. 
Ahogy ilyen rövid idő alatt 
kitetszik, a dolgozókra ez az 
intézkedés komoly hatást gya
korol.

Remélhetőleg beválik ez a 
módszer, és a továbbiakban 
már ebben a rendben dolgoz
nak. Az ugyanis nem titok, 
hogy lett légyen az kinti vagy 
benti cég, meg kell újítania 
munkáját, s a termékszerke
zeten belül olyan termékkel 
rukkolni ki a piacra, hogy a 
vevők nyugodt lélekkel nyúl
janak a pénztárcájukba, 
mondván, igaz, drága, de meg
éri, mert szép és jó az áru . . .  

★
■ Mint az üzem vezetői el

mondták, nem állnak . meg 
ezen az úton. Igyekeznek to
vábbfejleszteni, finomítani a 
prémiumrendszert, s ha elkép
zeléseiket az első negyedév

2200 forintot, s ehhez jön még 
a prémium, amely munkától 
függően elérheti az 1000 fo
rintot is.

Tájékoztatásul az üzem fő
mérnöke elmondja, hogy itt 
betanított gépmunkások dol
goznak. A munka ugyanolyan, 
mint kint, a követelmények 
szintén, s emiatt, ha valaki 
szabadul, s ilyen munkakör
ben kíván dolgozni, bármely 
faipari cégnél örömmel fogad
ják.

Kállai József és Noszkai Fe
renc a ragasztófélhordó hen
gernél és a présnél dolgozik. 
Mindketten régóta vannak itt, Világ József és Pataki Ferenc gépjavítás közben

—. . .  Ezer, apuskám, plusz ötszáz a Nemzeti javára!

UTOLJÁRA
£felhívta szerkesztőségünket a Budapesti Fegyház és Bör

tön nevelési szolgálatvezetője, s elmondta, hogy Zelei 
Béla, akit a bíróság halálra ítélt, kéri, hogy a lap munkatársai 
közül valaki keresse meg, beszélgessen el vele, s a beszélgetés 
tartalmát adjuk közre a Heti Híradóban. E meglehetősen szo
katlan kérésnek természetesen eleget tettünk, s felkerestük őt.

Korábban nem ismertem
Zelei Bélát. Az újságokból 
tudtam arról, hogy Szolnokon, 
illetve a fővárosban bűntár
saival együtt két idős embert 
megölt, többször pedig betö
réses lopásokat követett el. 
Az áldozatoktól jelentős érté

kű ékszert és készpénzt rabol
tak. A rendőrség a veszélyes 
bűnözőket rövid idő alatt el
fogta. Valamennyien bíróság 
elé kerültek. Zeleit halálra 
ítélték, társai súlyos szabad
ságvesztést kaptak. . .

Az első beszélgetés...
Magas termetű, erős fiziku

mú ember. Látszólag nyugodt. 
Harmincegy éves. Nyolc álta
lánost végzett, szakmája laka
tos. Hangja tisztán cseng, ke
zében a cigaretta nem remeg.

— Örülök, hogy eljött. Van 
ideje meghallgatni? — kér
dezi.

— Természetesen.
— Rögtön a lényegre térek. 

Nem tudom, hogy a sorsom, 
az életem miként alakul, de 
azt tudom, hogy a halálos Íté
letem jogerős! Többször vol
tam büntetve, eddig körülbe
lül tíz évet töltöttem külön

böző intézetekben. Sokan is
mernek. Legutóbb 1983. feb
ruár 28-án szabadultam Má- 
rianosztráról.

Márianosztrán a fonóüzem
ben brigádvezető voltam. Nem 
dicsekvésként mondom, de jó 
munkám elismeréséül akkor 
fegyház fokozatból börtönösre 
minősítettek át. Jelentős ösz- 
szeggel szabadultam, amely 
bőségesen elegendő lett volna' 
az első kritikus hónapok át
hidalásához.

Az élettársam, akitől közös 
gyerekünk van, az utolsó be
szélőn elmondta, hogy vissza

mehetek hozzá. El kell mon
danom, hogy a szabadságvesz
tés ideje alatt leveleimre nem 
válaszolt, csomagot sem kül
dött, pedig anyagilag támo
gattam . . .

. . .  Szerettem, annak ellené
re, hogy nálam tíz évvel idő
sebb. A viszontlátás öröme ta
lán ha két hétig tartott, az
után egyszerűen kidobott. . .

A helyi állami gazdaságban 
helyezkedtem el betanított 
munkásként. Őszintén szólva 
nem tetszett a munka. Árkot 
kellett ásni. Ráadásul keveset 
fizettek. Otthagytam . . .  Ittam, 
szórakoztam . . .  A pénzem ro
hamosan fogyott. Jöttek a ha
verok, ők is hasonló cipőben 
jártak, nem volt pénzük. El
határoztuk, hogy betörünk egy 
gazdag családhoz, ahol tud
tuk, hogy nagy értékekhez jut
hatunk . . .

— Nem gondolt a következ
ményekre?

— Bíztam magamban. Arra 
számítottam, ha újra sok pén
zem lesz, az élettársam visz- 
szafogad. Nagyon szerette a 
pénzt, de nem tudott vele 
bánni. Kifolyt a kezel közül. 
Szóval betörtünk. . .  A tár
sam a készpénzzel meglé
p e tt. . .  Az egyik ismerősöm
nek elpanaszoltam nehéz hely
zetemet. Azt tanácsolta, tom
boljam ki magam, és utána 
legyek öngyilkos . . .

Az egyik átmulatott éjsza
ka után kimentem a ligetbe,

végezni akartam magammal. 
Elegem volt ebből a nyomo
rúságos életből. Mindenkiben 
és mindenben csalódtam . . .  
Szerencsétlenségemre lesza
kadt az ág alattam . . .

Egyszer aztán az egyik szó
rakozóhelyen összeakadtam 
egy sráccal, aki elmondta, 
hogy ismer egy vagyonos 
öregembert. Csapjuk haza kö
zösen . . .  Ha megéri, mond
tam, akkor menjünk. Mit szé
pítsem? Megcsináltuk!

★

Kéri, hogy gyújtsunk rá! 
Nyomasztó a csend. A magne
tofont kikapcsoltam. A kis he
lyiségben vágni lehet a füs
töt. Fullasztó a levegő. Szel
lőztetünk! A nyitott ablakon 
át hallani egy magasba emel
kedő repülőgép zúgását. A

közeli temető harangzúgása is 
idehall ik . . .  Valakit utolsó út
jára kísérnek... .

Zelei arca rezzenéstelen . . ,  
Folytathatom? — kérdezi.

Ú jra bekapcsolom a mag
nót . . .

— Az eset után Pestre utaz
tam. Üjabb betöréseket követ
tem el. Megismerkedtem ké
sőbbi bűntársaimmal, Dóczi- 
val és élettársával. Dóczit fu
tólag Márianosztrán már lát
tam, de nem voltunk beszélő 
viszonyban. Etettem, itattam 
az egész társaságot. Dóczi is
mert a Városmajorban egy 
gazdag vénasszonyt, aki tele 
volt arannyal és pénzzel. El
mentünk hozzá. Leütöttem, de 
magához tért, ekkor megfog
tam a nyakát... A táskámat 
dugig tömtem drága ékszerek
kel és pénzzel. . ,

A második beszélgetés...
A kemény, dermesztő fagy 

mára virradóra felengedett. 
Havazott. A körleten már az
zal fogadtak, hogy Zelei vár.

“  Jól aludt? — kérdezem.
— Rosszul! Szörnyű álma

im vannak. Különböző kegyet
lenségekről , gyilkosságokról, 
aranyról, pénzről álmodok. 
Kapok ugyan gyógyszereket, 
de nem sokat használnak. Pe
dig elég sokáig fent voltunk 
egy kicsit kártyáztunk, de az 
itteni partik nem hoznak láz
ba.

— Miért?
— Mert nem tétre men

nek . . .
— Kint sokat kártyázott?
Most első alkalommal csil

lan fel a szeme.
_— De még mennyire, de er

ről majd a későbbiekben még 
meselek . . ,  Szóval, most már 
nyakig benne voltam az ügy
ben. Hogy megússzam a bitó- 
fát, két választás állt előttem. 
Hazavágom magam vagy el
hagyom az országot. Egy per
cig sem volt vitás: ha a rend-
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II. úr jubileuma
H. Ferenc ezen a reggelen 

vonult be a Fővárosi Bv. In
tézetbe. Reggel Hatig dolgo
zott mui#ahelyén, a Csepeli 
Papírgyár egyik részlegében, 
aztán a szekrényébe tette a 
munkaruhákat, bezárta az aj
tót és távozott. A jelek sze
rint egy évre. Ez idő alatt fi
zetés nélküli szabadságon lesz. 
Vagyis visszavárják, mert jó 
munkaerő, s főleg az öntő 
szakmunkásokból bizony hí
ján van a gyár, de még az 
ország is. Az okot nem nehéz 
kitalálni: az öntödék többsé
ge elavult és meglehetősen 
mostohák a munkakörülmé
nyek. Így aztán nem meglepő, 
hogy H. Ferenc fizetése elérte 
a 7-8 ezret

Hogy miért kapott egy évet, 
azt inkább csak a szokás ked
véért nézzük meg, mert H. Fe
renc előélete sokkal fonto
sabb. Ha úgy tetszik, érdeke
sebb — tanulságosabb. Szóval, 
átmenetileg összeveszett az 
élettársával, és egy haverjá
hoz költözött. Majd a kibékü
lés után elment a haverhoz, 
de a szoba, a helyiség már új
ból gazdára talált. Nem is 
akármilyenre: hiába kopogott 
be és kérte az ingóságait, az 
új „albérlő” elküldte más vi
zekre. Ő persze nem hagyta, 
betörte az- ablakot, és végül 
az udvarra kijövő ellenfelét 
megverte. Ez utóbbi inkább 
„pirruszi” győzelem volt: őt 
vitték el a mentők, mert a fe
jén a bőrt össze kellett varr
ni és persze őt jelentették fel 
a rendőrök garázdaságért. Az 
ingóságait később megkapta, 
de ez nem vigasztalta, bár 
váltig állítja, hogy nálánál lé
nyegesen fiatala-Db ellenfelét 
azért csak megverte.

H. Ferenc igazán megbíz
ható embernek látszik: önként 
vonult be, pedig élettársának 
ugyancsak hiányozni fog. 
Örömmel veszi tudomásul, 
hogy továbbindítják Vácra, és 
így marad még idő egy pár 
órás hazaugrásra. Amikor e 
sorok megjelennek, már nyil
ván munkába is állt, és ahogy 
mondta: küldi májd a keres
ménye egy részét az otthon- 
hagyott asszonynak, akinek 15 
ezer forintja van, de ez egy 
évre aligha elegendő.

•k
Az egész történet nem is 

lenne különös, ha H. Ferenc
ről nem tudnánk többet. Pél
dául azt, hogy nemsokára 
lesz ötvenegy éves, és e leg
utóbbi ítéletkor jubilált: ép
pen tizedszer ítélték el.

Valamikor 1954-ben kezdte, 
lopással. Akkor ismerkedett 
meg Pálhalmával. Aztán sik
kasztás következett: a munka
ruháját, cipőjét adta el. Em
lékezete nem a legjobb: de 
általában verekedésért bün

tették meg, s arra például em
lékszik, hogy 16 hónapos bün
tetéséből 1974-ben szabadult 
Vácról. S az is tény, hogy ta
valy is kapott négy hónap fel
függesztett börtönt, de hogy 
miért, arra nem válaszolt, 
mint mondta: ez neki kelle
metlen lenne.

Régi „vendég” tehát a bv. 
intézetekben, de Igazán ko
moly bűncselekménye — ért
ve ezen olyat, amiért éveket 
lehet kapni — nem volt. Fel
tehetően amolyan alkalmi 
bűnelkövető, akit talán a meg
gondolatlansága visz tévutak- 
ra. De vajon így van ez?

Talán segít az, amit az éle
téről tudunk. „Szerelemgye
rek” — vallja magáról, akit 
apja és mostohája nevelt, a 
szülőanyja lemondott róla, 
ami 1945 előtt lehetséges volt, 
ilyen formában is. Ez bizo
nyosan fájhatott neki, amikor 
tudomást szerzett róla.

A hét osztály után inasko- 
dott, majd ön tőszakm unkás- 
képesítést szerzett. Jó néhány 
nagyüzemben dolgozott, ván
dorlásainak oka a bűncselek
ményekben keresendő. Bár 
most nem kelti távoznia a ré
gi helyéről.

Magánélete maradhatna ho
mályban, de akkor az egész 
cikknek nem lenne értelme. 
1953-ban ugyanis megnősült. 
Rövid időn belül három gyer
meke is született, noha, mint 
mondja, már 1955-től csak né
ha-néha élt együtt a felesé
gével, akit azután végleg ott
hagyott a falujában, a három 
gyerekkel. Egy ideig tartást 
fizetett, állítja büszkén, mint 
aki ezzel megtette a köteles
ségét, de a mai napig sem vált 
el tőle.

Hogy mi van a gyerekek
kel? Ö, akit annak idején 
mostohának adott a szülőany- 
ja, a maga módján ugyanezt 
tette a gyerekekkel: nem tart
ja velük a kapcsolatot, azt 
sem tudja, hogy élnek vagy 
halnak. Azaz feltehető, hogy 
a kicsikorban elhagyott gye
rekek így „honorálták”, apjuk 
hűtlenségét. Nem keresték, sőt 
látni sem akarták. H. Ferenc 
igyekszik mindezt mellékes
nek feltüntetni, de azért va
lahol a lelke mélyén bántja 
a dolog. El is árulja: öt uno
kája van már, s állandóan kap 
híreket a családról egy komá
jától, aki Időnként elutazik a 
rokonaihoz.

így hát nem írhatom le ró
la, hogy kifejezetten család- 
szerető lenne, noha mostaná
ban másként gondolkodik, 
mint régebben. Együtt él egy 
asszonyai, és a kapcsolat ta
lán az utolsó szalmaszál, hi
szen 52 évesen, lakás nélkül, 
család nélkül előbb-utóbb szo
ciális otthonban végzi (ha

egyáltalán) az ember. Ezen 
élettársi kapcsolat azért é r
dekes, mert mindkét fél ho
zott valamit. Az asszony a la
kást — szoba-konyhás — ő 
pedig a munkaerejét. Az asz- 
szony nem dolgozik, ahogy 
mondja: egészségileg nem
ajánlatos neki. ö  viszont 
nemcsak napi nyolc órát dol
gozott, hanem a hétvégeken 
utcaseprőként is, hogy pár 
ezer forinttal kiegészítse a jö
vedelmét. Hogy miért e nagy 
szorgalom? Nem tud otthon 
ülni, meg be kellett rendeznie 
a lakást.

S ekkor elővett két fényké
pet. Az egyiken ő és az asz- 
szony, a másikon az asszony 
és egy kutya. Nos, ez utób
biak várják őt vissza a bör
tönből, talán „kutyahűsággel”. 
S a fényképen is jól látszik: a 
berendezés nem éppen szegé
nyes, minden van, ami egy 
átlagos háztartásban kell. 
Büszkén mutatja ezt, s kiér- 
zem szavaiból: ez az, amit éle
tében eddig megteremtett.

Próbálom összerakni H. Fe
renc arcát, ha úgy tetszik, pró
bálom megismerni, kiismerni, 
de felhagyok az egésszel. 
Olyan ellentmondások vannak 
az életében, amelyek nem 
megfej thetőek. Bevonulás a 
börtönbe — nem először — az 
egyik oldalon, e nap hajnalá
ig tartó munka az üzemben, a 
másikon. Szülőádesanyja el
dobja magétól, mire ő három 
gyermekével és feleségével te
szi ugyanazt, majd idillikus 
családi fotókat látok. Vajon 
csak azárt, hogy bent dicse
kedjen velük? Talán éppen 
ezért készültek? Ilyen aprósá
gokról, mint az ivászat, már 
nem is érdemes írni. Mert H. 
Ferenc arra a kérdésre, hogy 
szeret-e italozni, és mennyit 
ivott, kapásból azt válaszolja: 
amennyi belém fér! Hogy ez 
mennyi? Legfeljebb napi há
rom korsó sör vagy három 
fröccs. Töményét nem iszik. 
Hogy ez nem is olyan sok? 
Hát persze, válaszolj a: belé 
csak ennyi fér.

H. Ferenc ilyen ember. Mint 
minden ember, titok . . .

_  t  _

Korszerű
termékszerkezet

Szerelik a lakossági szekrénysort
A Budapesti Faipari Vál

lalatnak korszerű termékszer
kezete van. Készít lakossági 
szekrénysort, kiegészítő búto
rokat, így például könyvespol
cot, cipőtartót, ágyneműtartót, 
gyermekbútort. Ezekből a ter
mékekből az elmúlt évben 136 
millió forint termelési értéket 
hozott létre. Vagyis nyeresé
gesen teljesítette termelési 
tervét. Ez nagyrészt annak 
köszönhető, hogy tiszta, vilá
gos a termékszerkezet, s ezek
ből is annyit gyárt, amennyi
re megrendelés érkezik.

A kereskedelmi cégek nagy
ra értékelik e gyár munkáját, 
hiszen már jó előre lekötik ter
mékeit, ez pedig megkönnyíti 
a gyártásszervezést, hiszen 
például az idén már tudják, 
hogy mennyit kell gyártaniuk, 
ugyanis megérkeztek a Do- 
mus, a Bútorker, és a Skála 
megrendelései.

Az elkövetkező időszaknak 
az lesz a feladata, hogy ol

Akkor márciusban
Már kifelé mentünk őrt állt a
a télből, a Nap, szóval már
Mátráról lefogyott kifelé mentünk
a hó, s a fák a télből, jártuk
között friss szellő az erdőt. A tavaszról
szaladgált. A beszéltél, egyszer csak
kitisztult égen őz jött eléd, s te
gyermekfelhők fölött gyöngéden megsimogattad...

Rónaszéki Róbert 
Bp-i Fegyház és Börtön

csóbbá, takarékosabbá tegye a 
gyártást. Ez nemcsak erre az 
üzemre vonatkozik, hiszen 
eleget hallhatunk, olvashatunk 
arról, hogy a magyar termé
kek mennyire túlsúlyosak, 
sokkal több anyagot, energiát 
használunk fel egységnyi ter
mékre vetítve, mint a fejlett 
országok. Holott ha valamely 
országnak érdeke az anyag- és 
energiatakarékosság, akkor 
nekünk az. Ismeretes, hogy 
sem fából, sem nyersanyagból 
nem tudjuk kielégíteni a ha
zai szükségletet, importra van 
szükség, az import pedig 
drága. De ha már behozzuk 
az említett anyagokat, s sú
lyos pénzeket fizetünk érte, 
akkor igazán jogos az igény, 
hogy csak annyit használjunk 
fel belőle, amennyit kell, sem 
többet, sem kevesebbet. Ehhez 
azonban az is szükséges, hogy 
a dolgozókat érdekeltté tegyük 
ebben, hiszen aki a gép mel
lett dolgozik, az tudja, hogy 
munkakörében milyen rejtett 
tartalékok vannak, s ha ezt 
felszabadítjuk, ha beépítjük 
a technológiába, akkor már 
nagy lépést tettünk előre.

Mindazt, ami előrevisz, er
kölcsileg és anyagilag is tá
mogatni kell. Ezzel az üzem 
vezetői tisztában vannak, hi
szen a korszerű üzemszervezés 
egyfajta munkatársi kapcsola
tot tételez fel, azaz a dolgo
zóknak azonosulni keli a gyár 
céljaival.

A. J.

őrség elfog, a bíróság csupán 
egy ítéletet hozhat — halált!

De végre gazdag ember let
tem, és élvezni akartam az 
életét. Az utóbbi mellett dön
töttem. Gondoltam, pénzzel 
sok mindent el tehet intézni. 
Pécsre, majd később Komlóra 
mentem. Szórtam a pénzt. 
Semmi nem volt drága. Mint 
a hiénák, úgy csapódtak hoz
zám az emberek. Bőven vol
tak lányok is, Állattenyésztő
nek adtam ki magam. Magán
taxit béreltem, napokon ke
resztül csak az enyém volt, 
oda ment, ahová parancsol
tam. Minden eshetőségre szá
mítva tizenegy darab lőszerrel 
húszezer forintért pisztolyhoz 
Is jutottam. Nehogy azt gon
dolja, hogy újabb bűncselek
ményt akartam elkövetni. Csu
pán védelmi célok miatt vá
sároltam meg.

— Hogy értsem?
— Csupán elfogás esetén 

akartam használni.
— Nyugodt volt?
— Nem! Minden reggel meg

vettem az összes napilapot, 
meghallgattam a rádióban a 
híreket, megnéztem a tévé 
híradóját, de a gyilkosságok
ról egy szó sem esett. Ennek 
elenére óvatos voltam . . .

A társaságom hülye paraszt- 
milliomosnak tartott. És most 
szeretnék visszatérni a kár
tyázáshoz.

Elhatározták, hogy megko- 
pasztanak. Leültünk zsugáz- 
ni. Dörzsölt fickók voltak, de

egyet nem tudtak.' Azt, hogy 
én hamiskártyás vagyok! Ba
leknak néztek. Hol voltak ezek 
tő lem ... Hm! Százhetvenezer 
forint volt a bank. Tizenki
lencre alsó húztam . . .  persze, 
nem véletlenül. . .

— Említette, hogy el akar
ta hagyni az országot. Hová 
akart menni?

— Otyan országba, ahová 
nem ér el az Interpol keze . . .  
Tőlük nagyon tartottam . . .  
így elsősorban Brazília, Auszt
rália vagy a Dél-afrikai Köz
társaság jött számításba. Ott 
gondtalanul élhettem volna. 
Soha, senki nem tudta volna 
meg, hogy ki vagyok és mit

hagytam magam után Ma
gyarországon.

. . .  Mutatás közben tartóz
tattak le. Egy pillanat, egy 
szemvillanás alatt megbilin
cseltek. Hát, ezzel a sorsom 
megpecsételődött. . .  Mindent 
tudtak rólam. Biztosra jöttek! 
Ötnapos pünkösdi milliomos- 
ságomnak ezzel befellegzett.

Tudom, talán már csak nap
jaim vannak hára. Mindenre 
felkészültem. Nem kértem ke
gyelmet, de azért titkon biza
kodom: h á th a ... A börtönben 
töltött napokról és gondola
taimról naplót vezetek. Ér
dekli?

— De még mennyire!

A harmadik beszélgetés...
Amikor harmadszor ültünk 

le beszélgetni, vastag füzetet 
tett elém, amelynek a felira
tán ez áll: Egy halálraítélt 
naplója, Zelei Béla (1984—■ 
1985).

A napló első oldalán a kö
vetkező olvasható: „ ...M in 
den halállal én leszek keve
sebb, mert egy vagyok az em
beriséggel, ezért hát sose kér
dezd, kiért szól a harang: ér
ted szól.”

A z első bejegyzés 1984. má- 
■í * jus 16-án kelt, még az 

ítélethozatal előtt: „Mivel 
nem vagyok optimista, tudom, 
hogy halálra ítélnek. Az ítélet 
nem fog megváltozni. Az íté
letet nem fogom megfelleb
bezni, mert megérdemlőm.”

Az Itt töltött napokról a kö
vetkezőket jegyezte be napló
jába: „Itt, a siralomházban 
van időm elgondolkozni, mit, 
hol és hogyan rontottam el. 
A tényeken, a megtörténteken 
sajnos már nem lehet változ
tatni. Az fáj a legjobban, hogy 
a fiamnak úgy kell felnőnie, 
hogy az ő apja gyilkos volt!”

Zelei színes fényképet ad át.
— A tanévzáró ünepélyen 

készült. Ekkor fejezte be az 
első osztályt. írtam a tanító 
nénijének és megkértem, hogy 
küldjön nekem is egy fényké
pet. így került hozzám. Ugye, 
helyes gyerek?

Nem az élettársam neveli, 
hanem a bátyám. Ott jobb he
lye van. Törődnek vele, gon

dozzák, becsületesen nevelik. 
Ma reggel kaptam tőle leve
let. Azt írja, hogy a bátyá- 
mékkal vasárnap a Mátrában 
voltak szánkózni. . . .  Ügy ér
zem, hogy a fiam ellen vétet
tem a legsúlyosabban . . .  Ször
nyű érzés lesz számára, ha 
egyszer megtudja az igazsá
got. Sem anyja, sem apja, 
nélkülük kell felnőnie.

Sokat töprengek az életuta- 
mon . . ,  Tizenkilenc esztendős 
koromban csalás miatt ítéltek 
el először. Később sikkasztot
tam, ezt követően loptam, ra
boltam és végül a legsúlyo
sabb bűncselekmény elköveté
sétől sem riadtam vissza.

Tgen. tizenkilenc éves ko- 
romban félrecsúszott az 

életem. Nem sokat törődtem 
azzal, hogy elítéltek, hogy fe
lelősségre vontak. Inkább él
veztem a helyzetet.. A társa
im szemében én voltam a va
gány fickó, aki nem riad visz- 
sza semmitől sem. Észre sem 
vettem, fel sem tudtam fogni, 
hogy nemcsak megcsúsztam, 
hanem a lejtőn fokozatosan 
egyre mélyebbre és mélyebbre 
jutottam, s a zuhanás sebes
sége egyre nőtt. Nem volt fék, 
amelyik valamilyen módon 
meg tudott volna állítani. Zu
hantam, zuhantam a mély sza
kadékba, ahonnan nincs visz- 
szaút! Micsoda ostobaságokat 
követtem el. Kiadtam magam 
ügyvédnek, mérnöknek,' ma
gángazdálkodó milliomos ál

lattenyésztőnek és képzelje, az 
emberek elhitték!

Tíz esztendő múlva, huszon
kilenc éves koromban pedig 
nem riadtam vissza a legal
jasabb bűncselekmények elkö
vetésétől sem.

★
Máriánosztráról szabadulva 

talpra tudtam volna állni, ha 
az élettársam visszafogad és 

'erősen mellettem áll. Nagy 
csalódás volt, hogy egyszerűen 
kidobott. Legalább írta volna 
meg, hogy ne számítsak rá, 
mert talált egy másik férfit, 
és azzal akar élni. Talán, ha 
pártfogó felügyelet alá helyez
nek. és kényszerítenek, hogy 
dolgozzak, akkor esetleg nem 
hagyom ott a munkahelye
m et. . .  Talán, ha előbb talál
kozom Zsókával, a nagy sze
relem m el... Ki tudja? Ma 
már csak találgatni lehet, mi 
tett volna, h a . . .  Egy biztos, 
nem most kell ezekre gondol
n i . . .  *

. . .  Lassan lejár az Időnk. 
Végéhez közeledik a beszél
getésünk. Zelei Béla gondosan 
összecsomagolja leveleit, az 
otthonról küldött fényképe
ket. Behelyezi naplójába. Ál
lunk egymással szemben. Ne
héz ilyenkor szólni.

— Búcsúzom — mondja kis
sé fátyolos hangon — köszö
nöm, hogy eljött és meghall
g a to tt... — ZIMM —

(Lapzártakor érkezett: Az 
ítéletet február 28-án végre
hajtották.)

Inkább
fordítva

E lehetőség nem sok em
bert érint az elítéltek kö
zül, de az előzetesek egy 
részét feltétlenül. S azo
kat az elítélteket is, akik 
önhibájukon kívül nem 
dolgoznak, vagy a levoná
sok miatt kevesebbet vá
sárolhatnak, mint ameny- 
nyit a nevelő engedélyezne, 
ha a letétjük nem Lenne 
„üres”.

A lehetőség pedig annyi: 
a kinti hozzátartozónak jo
ga van arra, hogy börtön
ben levő férjét, gyermekét 
stb. anyagilag támogassa. 
Például úgy, hogy a fillér 
nélkül levő előzetesnek 
küld havonta 100 forintot 
— ha tud, többet —, hogy 
vásárolja el. Hasonlókép
pen megengedett, hogy az 
elítéltnek küldjenek ilyen 
célból pénzt. Természetesen 
csak akkor költheti az ille
tő vásárlásra, ha erre a 
jogszabályi feltételek adot
tak. Például a költségvetés
ben dolgozó írnoknak küld
hetnek havi száz-kétszáz 
forintot vásárlásra, feltéve, 
ha a nevelő egy vagy két 
kategóriával emeli az ősz- 
szeget. (Tudniillik, sok he
lyen a költségvetésben dol
gozók havi vásárlási össze
gét azért nem emeli föl a 
nevelő — bár ezt kiérde
melné —, mert a levonások 
miatt nincs ezer forint a 
letétjén.) Az így beküldött 
pénzekből ugyanis nem 
szabad letiltást vagy mást 
fizetni, azt kizárólag a meg
jelölt célra, azaz a szemé
lyes szükségletek~Jkielégíté- 
sére lehet fordítani, felté
ve, ha a küldő ezt feltün
teti a postautalványon. (Ha 
olyannak küldenek, aki 
nem vásárolhat vagy töb
bet nem vásárolhat, annak 
a letétjébe kerül a pénz, de 
az elítéltnek ahhoz is joga 
van, hogy visszaküldje.)

Mindezt nem igazán jó 
szívvel írtam le, de azért 
lehetnek néhányan, akiknek 
erre szükségük van és a 
hozzátartozónak nem is je
lent ez komoly anyagi meg
terhelést. A többségnél 
azonban éppen fordítva áll 
a helyzet: bizony a kinti 
hozzátartozók szorulnak rá 
arra, hogy bentről támogas
sák őket. Plogy mennyivel? 
Nos, itt nincs megkötés és 
főleg nem kell az utal
ványra semmit sem írni: 
akik kapják, tudják, hogy 
miért jött és azt mire kell 
fordítaniuk. —f—

Valutáért
szá llítan ak

lányokat
A _ Csongrád megyei 

Rendőr-főkapitányság a 
devizagazdálkodás meg
sértésének és kerítés bűn
tettének alapos gyanúja 
miatt letartóztatta Ráez 
Kálmánt, a szegedi Cuki 
eszpresszó szerződéses üz
letvezetőjét és négy társát.

Mint már eddig kiderült, 
Rácz Kálmán és társai 
„ügyfeleik” kívánságára a 
szegedi Napfény-szálló 
mei'etti kamionparkolóba 
és más helyekre szállítot
ták a lányokat, ahol azok 
márkát, schillinget és más 
külföldi fizetőeszközöket 
kaptak szolgáltatásaikért. 
Később három szegedi la
kást is béreltek, ahol a 
külföldi kamionosok talál
kozhattak hölgypartnereik
kel. Gyakorlatuk az volt, 
hogy a nők leadták a kül
földi fizetőeszközöket a ta
lálkákat megszervező cso
port tagjainak, és az érte 
járó forintösszeg felét kap
ták meg. Az utóbbiak így 
körülbelül 3,7 millió forint 
értékű valutához jutottak, 
amelyet az eddigi adatok 
szerint illegális csatorná
kon adtak el forintért. Az 
ügyben tovább folyik a 
vizsgálat.
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SIÓVAL -  HANGGAL
HA LENNE KÜLÖNDÍJUNK, minden bizonnyal a balassa

gyarmati intézetnek adományoznánk, egyhangú döntéssel. A 
közelmúltban ugyanis remek vetélkedőanyagot kaptunk tőlük 
kazettán. A felvételt hallgatva s a mellékelt írásos anyagot ol
vasva egyaránt kitűnt: nagyszerű munkát végeztek Balassa
gyarmaton a kérdések összeállítói éppúgy, mint a stúdiósok. 
Kár, hogy nem tettek a borítékba rövid híradást arról: milyen 
visszhangja volt az összeállításnak, hogyan, fogadták a  ver
seny lehetőségét és főleg anyagát maguk az indulók és a né- 
zők-hallgatók. Sokszor volt már alkalmam — meghívott ven
dégként — részt venni ilyen jellegű rendezvényeken,. így azt is 
tapasztalhattam: a jól szervezett vetélkedőnek már a híre is 
valósággal lázha hozza az adott intézetben élőket — utóbb 
pedig, a versengés befejezése után, napokig-hetekig beszéd
téma nemcsak az eredmény, a díjazottak „teljesítménye”, ha
nem a lebonyolítás sok apróbb-nagyobb részlete is. Az a cső 
port pedig, amely -megszervezte-megrendezte a vetélkedőt, ö s 
szeállította a kérdéseket, szintén levonja a  maga számára a 
tanulságokat, s szinte már másnap nakilát a következő szellemi 
fejtörő anyagának kidolgozásához.
„ Azért is hiányzik ez a fajta, kiegészítő tudósítás, mert úgy 

tűnik: eltűnőben van a téli tunyaság, s megpezsdül a kulturá
lis élet is. A hagyományos beszámolók — amelyeket időnként 
kap a szerkesztőség és a KS egyaránt — rendszerint arra szo
rítkoznak: közük a témát, esetleg az indulók számát, s legfel
jebb néhány rövid mondatot hozzátesznek, amelyből tulajdon
képpen nein sok derül ki magáról a verseny hangulatáról, si
keréről. A résztvevők abban a bizonyos intézetben persze min
denről jól értesültek, ám ez vajmi keveset jelent más kultúr- 
hizottságok számára, ahol esetleg éppen akkor szervezik a 
sajat vetélkedőjüket, s boldogan fogadnának — és tudnának 
hasznosítani! — minden, máshonnan érkező tapasztalatot.

A mellékelt írások között kettő is foglalkozik szellemi erő
próbával; mindkettő ugyanabból az intézetből származik ugyan 
de megadja a tudósítás azt a többletinformációt amely a ha
gyományos” beszámolókból hiányzik. Egy sakkvérsenyről eset
leg annyi is elég, hogy „jól sikerült, bár volt, aki nem tartotta 
be a szabályokat” — ebben a formában azonban, ahogyan azt 
olvasni lehet a lapban, mégis többet hasznosíthatnak a mon
danivalóból olvasóink, főleg a — sportfelelősök . . .

' ÖRVENDETES MÓDON kezdenek ugyan visszaérkezni az 
első ízben kiküldött kazetták az intézeti stúdiókból az örömbe 
azért némi üröm is vegyül. Amitől tartottunk, nem következett 
, úy-kazetták ugyanis mindennemű szabadás, rongálódás nél- 
kul jöttek vissza  ̂— már amelyik visszajött. A negyedik „kört” 
indítjuk lassan útnak — ám még Összesen nem érkezett annyi 
vissza,, mint amennyit az első alkalommal elküldtünk az inté
zeti stúdióknak. Egy darabig még bírjuk kazettával — de már 
nem túl sokáig. . .  Ismételten kéri tehát a Központi Stúdió az 
intézeteket: lejátszás után minél hamarabb indítsák útnak visz- 
«zafelé is a kazettákat!

Korábban Kecskemét, utóbb pedig Győr is jelezte: szá,iag 
helyett a korszerűbb formát választva küldhetjük, a műsorokat 
=“= köszönettel nyugtázzuk az értesítést, s azóta bizonyára már 
tapasztalták is, hogy eleget tettünk a kérésnek. Jó lenne, ha 
minél több helyen átallnának a kazettás üzemmódra — újabb 
szalagok beszerzését már nem tervezzük, így ott, ahol csak ha
gyományos típusú készülékek vannak, a  „hagyományosan” 
rossz hangminőséget tudjuk továbbítani részben a rossz sza
lagok, részben saját elavult másolómagnóink miatt. (Az utób
biak helyett új szalagos készülékek beszerzését szintén nem 
tervezzük.)
.. Néhány sz<5t még az „Amiről nem beszélünk...” című 

cikkről. Mint a korábbi lapszámokban olvasható volt, Tibolya 
László más intézetbe került, éppen akkor, amikor néhány írá
sát kritika érte. Jogosak voltak az észrevételek, ám ezek ösz- 
szegyűjtője és közreadója, Bradics János — a Központi .Stúdió 
munkatársa — azóta is (méltatlanul) restellkedik, azt hangoz- 
tatva: biztosan akad, áld azt hiszi, hogy ily módon akart vala
miféle „bosszút” állni Tibolya Lászlón. A Szóval-hanggal kéz
iratos dossziéjában akadt még egy Tibolya-írás, amely — mint 
a régebbi időkben — kissé lírai hangvétellel ugyan, de okos 
gondolatokat, megszívlelendő tanácsokat tartalmaz. .Olyanok 
ez-K a sorok, amelyek „időtállóak”, vagyis bármelyik lapszám
ban közölhetők -  ezért is maradtak meg. Szívesen adjuk te- 
hat közre azzal, hogy továbbra is várjuk nemcsak az említett 
szerzőtől, hanem másoktól is a hasonlóan ésszerű gondolato
kat Egyre bővül az a lista, amelyen a Szóval-hanggal rovat 
egykori munkatársai szerepelnek, s a Markóból valamelyik má
sik buntetesvégrehajtási intézetbe kerültek. Természetesnek 
vélnénk ha _uj helyükről is jelentkeznének, hiszen aki írás
készségét akar egy, akár több alkalommal már- bebizonyítot- 
a, annak bizonyára új helyén is vannak észrevételei jawasla- 

Íf;Kt0V£l  b ^  szání gondolatai. S hogy ne csak általános- 
. mmdenrőI: Márianosztrán a Heti Híradó 

Klub alapítói közül Dekány György -  legjobb emlékezetem 
zermt vagy szabadult már, mire ezek a sorok megjelennek, 

közel all a szabaduláshoz. A nosztrai klubéletről 
szóló tudósítások eddig rendszeresen érkeztek a szerkesztőség- 

e, remelhetoleg a folyamat nem szakad meg. Fischbein Nán
dorba Szóval-hanggal régi munkatársa Márianosztrára került- 

józan logika azt sugallja, hogy továbbra is számíthatunk te- 
nat legalább tőle —. a beszámolókra.

... ÁPRILIS NEGYEDIKÉ még messze van, ám a gondos stú- 
diosok a kulturális bizottságok tagjai bizonyára már törik a 
fejüket az ünnepi műsorkínálaton. Időben közöljük tehát- szo- 
“ 0Z h -e n  kuldunk szét megemlékező, köszöntő műsort, 
továbbá ve.elkedot es rádiójátékot is: körülbelül másfél órá
nyi hanganyagra számíthatnak minden stúdióban.

H. A.

Amiről
A párválasztás mindig ne

héz dolog — de különösen az 
a büntetés letöltése után. Van
nak ugyan szerencsés esetek, 
amikor az embert szeretettel 
várják, sőt mi több, elvárják, 
hogy oda, a körükbe menjen 
vissza  ̂ a  szabadult — a 
nagy többség azonban csak’ 
áll az utcán, és azt sem tud
ja, _ merre tegye meg áz első 
lépéseit. Holott előrelátó, gon
dos volt „bent”, szerzett ma
gának — szabályos úton —, 
állást és szállást, a pénzét 
sem szórta el az első pillana
tok boldog révületében —, 
emberünk mégis tanácstalan. 
Mindene megvan — már ami 
egy átlagos szabadultnak le
het —, még sincs semmije. . .  
hiányzik az a bizonyos „má
sik”.

A mesében a hős végül min
dig elnyeri méltó jutalmát, s 
boldogan él, míg meg nem 
hal; az életben azonban a me
sebeli boldogságot ugyancsak 
nehéz megtalálni.

A napilapok, folyóiratok 
egész sora kínálja hirdetésein 
keresztül a párválasztást. De 
vajon mi van egy-egy hirde
tés mögött? Sokszor vagyunk 
bizonytalanok, bizalmatlanok 
ott, ahol nem kellene — s 
hiszünk akkor, amikor a min
den emberben meglevő, egész
séges bizalmatlanság intő 
szavára lenne jó hallgatnunk. 
Többek közt akkor, amikor 
oldódni szándékozunk egy 
kellemes (vagy legalábbis ál
talunk kellemesnek vélt) kör
nyezetben . . .  csak azért, hogy

társra találjunk. Pedig, ha 
lenne társunk, figyelmeztet
ne: szaladjunk el, mert nem 
lesz > j ó vége annak az ismeret
s é g n e k .B e z á ru lt  tehát a 
kör.

Meggyőződésem: van, akiért 
érdemes élni és . dolgozni — 
csak meg kell keresni, ponto
sabban: meg kell találni ezt a 
másikat. Keresni ugyan lehet 
emberfeletti buzgalommal is 
— de jó adag szerencse is 
szükséges ahhoz, hogy meg
találjuk, sőt: néha már ön
magában a szerencse is hoz
zásegíthet viszonylag rövid 
idő alatt a boldogsághoz. 
Persze, ez utóbbi meglehető
sen ritka eset.

Sokan a múltból előhalá
szott érzelmekben bíznak s 
csodálkoznak, amikor a remé
nyek nem válnak valóra. Ne
künk, szabadultaknak a leg
főbb segítőnk a saját szor
galmunk lehet: ez adja mega 
lehetőséget a szerencsének, 
hogy segítsen, hogy összeta
lálkozhassunk azzal, akiért 
érdemes eldobni a múltat és 
új életet kezdeni. Sokan érzel
mileg kifosztva nézegetnek 
maguk körül tanácstalanul, de 
nekik is van valaki, akire 
érdemes _ (lenne) rátaláln i. . .  
csak bízni kell a lehetőségben.
, Tanuljunk meg újra örülni, 
észrevenni az életben a legki
sebb szépét is; tanuljunk rneg 
ismét optimistának lenni! Ha 
nehéz is — nem lehetetlen .. „

Tibolya László 
Márianosztra

Csordultig
Elült a vihar mozdulatlan, csordultig
a folyó csendessé telve a Duna
szelídült. Hátán vizével, hogy
falevelek ringtak kimerjem, s
lágyan; A füzek magammal vigyelek
sem suhogtak, szép 
fényes lombjukat

át Zebegónybe. . ,

szárították a Rónaszéki Róbertnapban. Budapesti Fegyház
A ladik várt és Börtön

A Markóban február 10-én 
zajlott le_ a Központi Stúdió 
zenei vetélkedőjének két for
dulója, „Unokáink is énekel
ni fogják” címmel, összesen 
257-én indultak a győzele
mért, két zárkaközösség pedig 
kollektíván vett részt a játék
ban.

Bevezetőként rövid ismer
tetés hangzott el az operett 
keletkezéséről, különböző 
szerzők életének főbb állomá
sairól, néhány világszerte is
mert _ mű keletkezésének kö
rülményeiről. A lexikonszerű 
felsorolás nemcsak szórakoz
tatott, oldotta a verseny izgal
mát, hanem az ismereteket is 
gyarapította. Csak egy példa, 
amely egyúttal a színvonalat 
is jellemzi: a versenyzők és a 
hallgatók közül senkiről sem 
feltételeztük, hogy jelen volt 
a_ Hippolyt, a lakáj bemutató
ján^ de fontosnak tartottuk 
megjegyezni: hazánkban az 
első hangosfilmet — az emlí
tett címmel — 1931-ben for
gatták. Szó esett színészekről 
és sztárokról, akik már nin
csenek az élők sorában, de 
olyan egyéniségei a magyar 
egyetemes kultúrának, hogy a 
mostani kor emberei sem fe
ledkezhetnek meg róluk!

totórendszerű megoldás_
feltételezésünk szerint, ame
lyet a gyakorlat utóbb igazolt
— izgalmat kölcsönöz a játék
nak, mert találgatásra ad le
hetőséget. Témakörök tucat
jait lehet ily módon feldol
gozni, ^érdekfeszítően ismere
teket átadni. Összesen tizen
kilenc kérdésre kellett kivá
lasztani a helyes választ; a 
vetélkedő sikerét, a kérdések 
jó összeállítását mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy 
tizenheten 17 találatot, hu
szonegyen 18 találatot, hár
man pedig telitalálatot értek 
el, tehát az indulók tekinté
lyes hányada — 257-ből 41 — 
„dobogós” helyre került. Az 
átlagos találatszám egy szel
vényem 12 volt; egy versenyző- 
lett mindössze héttalálatos.

A Markó — köztudomásúlag
— előzetes ház, s az itt levő 
emberek még nem tudnak 
biztosat további sorsukról 
(legalábbis ami a többséget il
leti), így tulajdonképpen az is 
érthető lenne, ha — mint azt 
másutt feltételezik — mini
mális lenne az érdeklődés az 
ilyesfajta szabadidő-eltöltés 
iránt. Örömmel tapasztaltuk: 
igenis, van igény a vetélke

dőkre is. — a társainktól érke
zett visszhang erre utal.

Larídkammer Árpád 
★

Január utolsó hetében sakk- 
versériyré kéíiilt sor a Főv. 
Bv. Intézetben. Meglepően 
magas volt az indulók száma, 
és sokan annyira komolyan 
vették az indulás lehetőségét, 
hogy a megelőző napokban 
alapos „edzésbe” kezdtek.

A versenykiírás értelmében 
mindenkinek mindenkivel 
játszania kellett, jutalmat a 
legtöbb pontot szerzett három 
versenyző kapott.

A verseny tisztaságára, a 
sportszerűségre Kiss Sándor, 
elismert sakkszakértőnk 
ügyelt. Segítsége, korrekt já
tékvezetése ezúton is megér
demli a köszönetét.

A sakkverseny tehát okos, 
értelmes, hasznos programnak 
bizonyult. Mindenki jól járt: 
a versenyzők a játék öröme, a 
kívülállók pedig a kétnapos 
csendes hétvége miatt.
„ Egy szépséghiba akadt mind
össze, ezt azonban - -  okulá
sul — úgy érzem, szóvá kell 
tenni. Nevezetesen: a kétna
posra tervezett versenysorozat 
részhatáridőiit nem tartotta be 
mindenki. Akire ez leginkább 
jellemző volt, az körletünk 
sportfelelőse! Mire a küzdel
mek véget értek, négy ember
rel maradt függő játszmában 
— _ ezeket a játékvezető az
után az ellenfelek javára írta. 
A döntés nyomán éles vita 
bontakozott ki, amely rontot
ta a játék hangulatát. Sport
felelősünknek a mérkőzések 
közben állandóan akadt va
lami sürgős dolga: hol kávét, 
hol (teát főzött! A versenyki
írás pedig egyértelműen ki
mondta: a második nap esté
jéig be kell fejezni minden 
játszmát.

Csak. mellékesen jegyzem 
meg: tekintettel arra. hogy 
szakács vagyok, a két nap 
alatt összesen tizennégy órát 
kellett a konyhán töltenem, 
hogy annak rendje-módja sze
rint idejében készüljön el az 
ebed és a vacsora . . .

Kár volt mindenképpen a 
veszekedésért: elkerülhető lett 
volna. A jövőben is várjuk a 
sakkversenyek rendezését; de 
sokkal korrektebb hozzáállás 
szükségeltetik az egyértelmű 
sikerhez. Főleg a sportfelelős
nek nem szabad hibázni, bár
milyen jól végzi is egyébként 
munkáját! '

Lakatos Gyula
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Ami igaz, az igaz, február nem tréfált. De az optimis
ták már márciusra gondolnak, amikor eltűnik a hó a 
pályákról, meglangyosodik a levegő, s újra érdemes 
lesz mezbe öltözni és kergetni a  labdát.

A Gyűjtőben a többieknél is jobban várják a tavaszt, 
az igazi sportolási idény kezdetét, hiszen tavaly komojy 
mértékű összefogással szinte sportkombinátot hoztak 
létre. Az intézet udvarán minden igényt kielégítő labda
rúgó-, rop- és kézilabdapályát építettek. Ezek a pályák 
most még a hó alatt szunnyadnak s várják, hogy végre 
kisüssön a nap, s meginduljon a sportélet.

A. J.

Ahol a 'körülmények le
hetővé teszik, ott télen sem 
puhulnak el a testek. 
Intézeteink többségében 
télen éppúgy adódik 
mód a testedzésre, mint ta
vasszal vagy nyáron. Ma 

.m ár nem újdonság, hogy 
egy-egy felszabaduló, meg
üresedett helyiséget kondi
cionálóteremmé alakítanak 
át, ahol korszerű (s divatos) 
eszközök (súlyzók, emelők, 
láberősítők, fékpadok stb.) 
teszik lehetővé, hogy kel
lően átforrósodjanak a 
megmozgatott izmok. S 
ahol nagyobb a tér (miként 
képünkön is), elfér egy-két 
asztal, s a közös játék im

máron labdapattogással, fo 
nákkal-tenyeressel bővül.

Mindez, persze, nem zár 
ja ki, hogy a testmozgás t 
szabadban a legegészsége 
sebb. A közeljövőben meg 
elevenedő sportpályák el 
képzelt zsongása tehát név 
csupán vágyálom, hanen 
alkalom a tervezésre, a kü. 
lönböző bajnokságok ver
senykiírásainak elkészítésé
re, egyszóval arra, hogy he 
majd eljön az idő; a sport- 
bizottságok jól használjál 
ki a rendelkezésre álló időt 
s megteremtsék a formáh 
annak, hogy aki akar, ai 
valóban „labdába rúg. 
fon” . . .  t .
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A  rossz közérzet okai

Országszerte elterjedt véle
mény szerint mindazok, akik 
teljesen klimatizált helyisé
gekben dolgoznak, a privile
gizált kisebbséghez tartoznak. 
Csakhogy ez a „kisebbség" 
egyfelől már ma kb. 2,5 mil- 

■ Hót jelent az NSZK mintegy 
28 millió dolgozójából. Más
felől viszont ezeknek a „pri
vilegizáltaknak” mintegy két
harmada gyorsabb kifáradás
ról, koncentrálási zavarokról, 
a hűléses megbetegedések 
iránti megnövekedett hajlam
ról. gyakoribb fejfájásról, ká- 
bultságról és egyébről panasz
kodnak.

A helyzet megjavítása érde
kében a szövetségi kutatási és 
technológiai minisztérium egy 
nyugat-berlini közvélemény
kutató intézettel együttmű
ködve nagy programot indított 
be 8000 tesztszeméllyel. Szá
mítanak rá, hogy eredményei 
nagyobb világosságot teremte
nek ebben a kérdésben/ A 
problémakörrel kapcsolatban 
már lezártak egy sor vizsgá
latot; ezek során arra tettek 
kísérletet, hogy a klímaberen
dezésekkel kapcsolatos sokféle 
panaszról összesítést készítse
nek. Még ha a programok mo
dell jellegűek is, és csak fel
tételesen lehet következtetése
ket levonni. belőlük, mégis 
feltárnak néhány érdekes 
szempontot.

Érvényes ez azokra az ered
ményekre is, 'melyeket dr. Pe
ter Kröling, a müncheni egye
tem orvosi balpeológiai és kli
matológiai intézetéhek mun
katársa nemrég a Hygiene 
Medizin c, folyóiratban ismer
tetett, Ezek olyan csoportok 
összehasonlításán alapulnak, 
amelyek egyike klimatizált, a 
másika hagyományosan fűtött 
munkahelyiségben dolgozott, 
egyébként azonos munkafelté
telek mellett. Eközben meg
mutatkozott, hogy a mestersé
ges klíma súlyosabban ható 
következményei jól illenek 
egy ' keringésromlási kórkép
be, amelyben csökken a vér
nyomás és az izomtónus. En
nek megnyilvánulásai; gyors 
kimerülés; mértéktelen, túl 
korai fáradtság és az olyan 
Izgatószerek iránti erősödő 
vágy, mint a kávé vagv a tea. 
A beszámolóban szereplő. ..hu- 
zatjelenségek”- valószínűleg 
összefüggenek reumatikus pa
naszokkal, a légutak nyálka
hártyájának kiszáradásával, 
sőt, a. megnövekedett fertőzési 
hajlammal is.

Annak a kérdésnek, a meg
ítélésében, Hogy vajon való
ban a klímaberendezések 
okozzák-e ezeket a panaszokat 
és mennyiben, az egyik fő ne
hézség már ott kezdődik, hogy 
nehéz „objektlvizálni” az 
egészségkárosodásokat és a 
közérzet zavarait.

Zárt helyiségekben nyilván
valóan éppen olyan nehéz kéz
ben tartani a klímát, mint a 
szabadban. Ugyanakkor min
den olyan egyszerűnek lát
szik, kivált, hogy az ember jó 
közérzetének megfelelő leve
gőhőmérsékleti és nedvesség! 
értékek ismertek. Csakhogy — 
és ez vet éles fényt az egész 
problémára — ezek az elméle

tileg levezetett értékek a va
lóságban gyakran nem felel
nek meg az egyes emberek 
személyes jó közérzetének. 
A rossz közérzet egyik lehet
séges oka az űn. házmester
effektus: ha a dolgozók ma
guk állíthatják be a helyiség 
hőmérsékletét, akkor az min
dig alacsonyabb, mint akkor, 
ha az említett házmester ál
lítja be, a reá bízottak jó köz
érzetéért aggódva.

A mesterséges klíma másik 
meghatározójával, a légned
vességgel is bonyodalmak 
adódnak. Ma az 55 százalékos 
relatív . légnedvesség megfele
lőnek számít' a klímaberende
zéssel ellátott helyiségekben. 
Valószínűleg azért, mert egy 
vitatott tétel szerint a száraz 
levegő elősegíti a légutak 
megbetegedését. Ám e nagy 
légnedvesség ellenére — a 
normálisan fűtött lakószobák
ban a relatív nedvesség csak 
25-30 százalék — a klimatizált 
munkahelyeken a levegőt „túl 
száraznak” érzik. Ennek a 
,.száraz toroknak” más okai 
vannak. A Német Mérnök- 
egyesülef (VDI) jelenleg érvé
nyes irányelvei szerint a kli
matizált helyiségekben órán
ként háromszor kell cserélni 
a levegőt. Úgy számítják, hogy 
nem dohányzónként és órán
ként 20, dohányzóként és 
óránként pedig 40 köbméter 
friss levegőre van szükség. Ez 
a meignöVelt frisslevegő-bevi- 
tel azután „biztosítja” a szá
raz torkot is meg a huzatot is.

A huzat egy másik oka, 
hogy sok magas irodaépület 
szabályos „üvegpalota”. A túl 
nagy ablakfelületek miatt a 
klímaberendezéseket nagy tel
jes! tményűekre kell tervezni, 
hogy minél gyorsabban ki
egyenlíthessék a külső hőmér
sékleti hatásokat. Ez viszont 
könnyebb, ha magasabb hő- 

. mérsékl étűre ÉjÉMák be a he
lyiséget. Ez a magas levegő- 
hőmérséklet (és a légcsere) az 
épületben való hosszabb tar
tózkodás és az elhagyása után 
egyfajta hidegsokkot és hűlést 
okozhat. Ez magyarázza azt a 
követelményt, hogy az éghaj
lathoz igazodva kell építkez
ni, azután az épülethez iga
zodva kell klimatizálni.

A tudomány és a technika 
mai állása mellett azonban 
még nem tudunk válaszolni 
arra, valójában ml okozza a 
rossz közérzetet a mesterséges 
klímában. Keresik még más, 
elég rejtélyes jelenségek okait 
is. Feltételezik például, hogy 
a klímaberendezéseknek a 
hallási küszöb (20 Hertz) alat
ti zajai kábultságot, koncent
rálási zavarokat és gyors ki
fáradást okozhatnak.

Azt, hogy mennyire nehéz 
ezeket és más kérdéseket 
megválaszolni, Kröling így 
fogalmazza meg; „Egyelőre 
nincs egyértelműen tisztázva, 
vajon a klimatizált helyisé
gekben előforduló panaszok 
szintje eltér-e a normálistól, 
és ha igen, milyen kategóriájú 
panaszokra érvényes ez. Bizo
nyos értelemben anélkül be
szélnek a császár szakálláról, 
hoigy tudnák, van-e neki és 
ha van, milyen hosszú.”

AZ IDŐSÖDÉS GONDJAI
Általánosan magától értető- amely a korral esetleg ha- 

dőnek és megváltoztathatat- nyatlik, vagyis a fluid intelli- 
lannak fogadják el, hogy az genciára. A tréning hasonló 
idősödéssel az emberek széllé- feladatok gyakorlásából állt, 
mi képességei hanyatlanak; ez mint amilyeneket az intelli- 
olyan szabály, amely alól az genciatesztekben használnak, 
esetleges kivételeket — pl. Például számsorokat kell lo- 
Goethét, Picassót, Adenauert gikusan folytatni, például a 0, 
— csodálják. A sattle-i (USA) 4, 13, 17, 26 . . .  sort (a 30-as 
K. Warner Schaie évtizedeken számmal kellett kiegészíteni), 
keresztül végzett megfigyelést Az eredmény: már az egy- 
időskorúak csoportján, és ta- szerű gyakorlás is legalább 
nulmányai azt bizonyítják, annyira növelte a teljesít- 
ho-gy az összefüggések bonyo- ményt, mint amekkora az át- 
lultabbak. A nyugat-berlini lagos hanyatlás volt a hosszú 
Max Planck Oktatáskutatási távú vizsgálat során 60 és 80 
Intézet is foglalkozik az idős- év között. A teljesítménynöve- 
kori intelligencia kérdéseivel, kedés azonfelül tartós és „szé- 
Igazgatója, Paul B. Baltes er- les sávú hatásai” is vannak 
ről összefoglaló tanulmányt más területeken, 
közölt a  Scientific American- A nyugat-berlini vizsgálatok 
ben. Baltes kutatásai is azt bi- során a tréning révén bekö- 
zonyítják, hogy az aggkori el- vetkezett intelligencianöveke- 
butulás tézise hibás. dést mindenkinél meg lehe-

A pszichológusok különbsé- tett figyelni, „függetlenül a tel-
get tesznek a folyékony és a 
kikristályosodott intelligencia 
között. Baltes szerint fluid in
telligencián olyasvalamit ér
tünk, mint „a felismerő tn- 
formációfeldoígozás vagy a 
gondolkodás alapmechanizmu-

jesítmény kiinduló állapotá
tól, a képzettség fokától, a 
kortól és a nemtől.” Baltes 
ebből arra következtet, hogy a 
legtöbb idős ember olyan tar
talékokkal rendelkezik, ame
lyeket az inteiligenciateljesít-

sa". A fluid intelligenciát ményekhez aktivizálni lehet”, 
„olyan gondolati anyagból ál- A nyugat-berlini kutató 
ló feladatok gyors és sikeres mindjárt azzal az előítélettel
megoldásán” mérik, „ame
lyeknek a lehető legújabbsza- 
rűeknek vagy kultúramente
seknek kell lenniük” : a próba 
során alakos képszerű ábrá
kat használnak fel, vagy egy
szerű jelképekből, esetleg a 
számrendszer jeleiből álló 
gondolkodási feladatokat.

is végez, miszerint a tudomá
nyos termelékenység m ár, vi
szonylag korán csökkenni 
kezd. Az újabb vizsgálatok 
szerint „a naptári kor nem ját
szik nagy szerepet”. Baltes 
ebben a vonatkozásban Step
hen Cole amerikai szocioló
gusra , hivatkozik. Különösen a

A kikristályosodott intelli- .természettudósok, a matema- 
gencia viszont Baltes szerint tikusok es fizikusok köreben 
„a kulturális és intelligencia a korral nem az intelligencia 
vonatkozású élettapasztalatok hanyatlása, hanem „stabilitá- 
kifejeződése”, amelyet a kul- sa mutatkozik, 
turális tartalmakban való 
gondolkozáson mérnek, pél
dául a beszéden. Ehhez jönnek 
még a kommunikáció szemé
lyek közötti vonatkozásai, a 
társadalmi, intelligencia és a 
kulturális tudatrendszerek.

A Schaie által 1956-ban 500 
kísérleti személyen kezdett 
vizsgálatok azt mutatják, hogy

Ú j k ö n y v ek
Tamási Áron: BÖLCSÖ ÉS BAGOLY
Szépirodalmi Kiadó Fűzve: 8 Ft

A Bölcső és Bagoly regényes önéletrajzi mű, mely
ben Tamási Áron gyere'mekkorába lép vissza az olvasó. 
Az író a mesebeli hős leleményességével vezet át csa
ládfájának sűrűjén, fölidézi és továbbszövi a legendát 
szülőfalujának, Farkaslakának keletkezéséről, elkalau
zol abba a kicsi házba, ahol édesanyja őt is ringatta a 
bölcsőben... És az író végül fölidézi azt a sötét téli 
hajnalt, amikor súlyosan megsérült a keze, aminek vé
gül is köszönhette, hogy a íarkaslaki iskola után to
vábbtanulhatott.
Móricz Zsigmondi A BOLDOG EMBER 
(Olcsó Könyvtár)
Szépirodalmi Kiadó Fűzve: 15 Ft

Joó György, a magosligeti szegényparaszt története 
Móricz egyik legcsodálatosabban sikerült alkotása: eb
ben valósítja meg a legtökéletesebben a beszélt nyelv, 
a paraszti mesélés irodalmi megszólaltatását. Móricz 
legnagyobb művészi ereje ez, hogy úgy tudta vissza
adni egy-egy ember szavait, hogy azon keresztül nem
csak egy. jellem, de egy társadalmi környezet s törté
nelmi korszak is teljesen kibontakozott — írja a könyv
ről Nagy Péter.
Woody Allen: LELKI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA 
Európa Kiadó Fűzve: 39 Ft

Nem kétséges, hogy van túlvilág. Csupán az a kérdés: 
milyen messze van a belvárostól, és meddig tart nyitva? 
Ugyan hányán akadnak közöttünk, akik m ég‘sohasem 
érezték tarkójukon egy jéghideg kéz érintését, mikor 
épp egyedül voltak odahaza? (Én ugyan nem, hál’ isten
nek, de hányán igen!) Nem követünk el indiszkréciót, 
ha eláruljuk: nemcsak ezekre a kérdésekre talál választ 
a nyájas olvasó a Woody Allen humoreszkjeiből válo
gatott gyűjteményben, hanem a csetlő-holló emberi lét 
számos egyéb fontos, vagy még fontosabb problémájára.

Mindebből arra lehet követ
keztetni, hogy az idősebb em
berek fő problémája az intel
ligenciateljesítmény hiányzó 
motivációja és (következés
képpen) a gyakorlat hiánya a 
probléma, nem pedig az intel
lektuális képességek fizikai 
hanyatlása. Ennek következ
ményekkel kell járnia az idős

_ . . , , ■ ___. embereknek az ipari társadal-nagy egyem elterese vanna* makban növekvő szá_
az intelligence esetleges le- mára_ Az ** e]őtti nyugá!!o_
épülésének kezdési időpontja' 
ban. Ez kezdődhet az élet ne
gyedik, de a kilencedik évti
zedben is. Az átlagos teljesit- 
ményveszteség a 60. és a 80. 
életév között igen csekély: a 
hetvenévesek kétharmadának 

intelligenciateljesítménye 
meghaladja a fiatal felnőttek 
átlagáét. A fluid vagy a ki
kristályosodott intelligencia 
kritériumai szerint értékelve, 
Schaie kísérletei a fluid in
telligencia viszonylag korai 
hanyatlását mutatják, a telje
sítmény emelkedését vagy ál
landóságát viszont az élet 6-7. 
évtizedéig.

Schaie ■ emez eredményei 
alapján Baltes és munkatársai 
feltették maguknak a kérdést, 
az idősebbeknél nem a telje
sítményt aktivizáló tényezők, 
például a gyakorlás hiányáról 
van-e szó? A nyugat-berlini 
kutatók 500, többségében 60- 
70 éves kísérleti személlyel 
dolgozik. A tréning és a vizs
gálat az intelligenciának arra 
a területére összpontosult,

mány például általában nem 
látszik jó receptnek a szellemi 
képességek (tovább) gyakor
lására és így megtartására.

DOHÁNYZÓ CSECSEMŐK
A. dohányos családban felnőtt kisgyermekek jő adag 

mérget szívnak be. Kilencvenszer annyi nikotint talál
tak most olyan csecsemők vizeletében, akik dohányos 
családban élnek, mint azokéban, akik nem dohányos
ban. Erről Otfried Butenandt (müncheni egyetemi gyer
mekkórház) számol be a Fortschritte der Medizinben, 
Már korábban is tudták, hogy az ilyen gyermekeket 
gyakrabban kell kezelni a légutak fertőzése miatt. 
Ahelyett, hogy csak az általános légszennyezettség ellen 
küzdünk, véli Butenandt, nem ártana tenni valamit a 
légszennyezésnek ez ellen az elkerülhető formája ellen 
is.

FELTÉRKÉPEZIK A FÖLD BELSEJÉT
A Föld felszínén csak egészen kevés a „fehér folt”, 

vagyis amely nincs pontosan nyilvántartva, és térképek 
sincsenek róla. Mégis ezeknél majdnem fontosabb a 
Föld felszíne alatt fekvő rétegek pontos ismerete. A 
Harvard Egyetem és Kaliforniai Egyetem tudósai most 
megkezdték ezeknek a rétegeknek a „föltérképezését . 
A földrétegek térképei három dimenzióban, tehát tér- 
belileg mutatják e rétegek fölépítését.

A geológusok jó hasznát veszik a háromdimenziós 
térképeknek a hasznos nyersanyag-lelőhelyek keresése
kor, a födrengések előrejelzésekor és természetesen a 
földtörténeti változások vagy fejlődések követése so
rán.

A térképek alapja, hogy rögzítik azt a gyorsaságot, 
amellyel a földrengés hullámai különböző mélységek
ben, különböző gyorsasággal terjednek. A forró vagy 
meleg kőzetekben a terjedés sebessége lelassul; hűvös 
vagy hideg kőzetrétegekben gyorsulást észleltek.

T R É F Á K
A Müller házaspár elbú

csúzik a vendégségben a 
házigazdától.

— Miért akarnak már el
menni?

— Oh, tudja, még hosszú 
veszekedés vár ránk.

— Ha továbbra is ilyen 
sok bort iszik, Müller úr, 
sohasem lesz magából öreg
ember.

— De hiszen mindig is 
mondtam, doktor úr, egy jó 
kis pohár bor fiatalon tart
ja az embert.

— Vádlott, beismeri, hogy 
egy kemény tárggyal fejbe 
vágta a pincért?

— Igen, azzal a marha
hússal, amit kihozott ne
kem!

V á r a t l a n
v á l a s z o k

K ét fiú  egy  m ozd o n y t 
n ézeg e t. Az eg y ik  m eg 
k é rd ez i :

— T e m it enné! m eg  
e lő szö r, n a  ez a  m oz
d o n y  c so k o lád éb ó l le n 
n e?

— A k e re k e k e t.
— M iért?
— V íz sz in tes : 15.
— D o k to r  ű r . m e g ta r

to tta m  a ta n á c s á t ,  n a 
p o n ta  tíz  c ig a re ttá t  szí
vo k  el, eg g y el sem  tö b 
bet.

— M en n y it sz ív o tt az
e lő tt?

— V ízsz in tes : 75.
— S zám o lt e la lv ás  

e lő tt?
— Ig en , d o k to r  ú r .  

E gészen  280 354-ig szá 
m o ltam .

— És a z tá n  e la lu d t?
— F ü g g ő le g e s : 31.
V íz sz in te s : 1. C sende

sen , n é m á n . 12. F ize tn ie  
k e ll. 15. Az első  vicc  
p o é n ja . 17. S v á jc i ü d ü lő 
h e ly . 18. N évu tó . 19. 
M érlegel. 21. T e réz ia  b e 
cen ev e . 23. K özpon ti 
S p o r tisk o la . 25. N em  
esz ik  o ly a n  fo r ró n . 26. 
K é t névelő . 27. K e ttévág . 
29. B ű n h ő d ik . 31. N ew 
to n m é te r . 32. F o lyó  a 
B án ság b an . 33. E béd  n y i
tá n y a . 34. Ig ek ö tő . 35. 
P rá g a i sz ín h áz . 36. EET. 
37. K ifig y e l. 38. J e le n 
leg. 40. Az EN SZ első  
fő t i tk á ra  vo lt. 42. N eves 
ro c k é n ek e s  (Jo h n ). 44. 
A D u n a  ro m á n ia i m e l
lék fo ly ó ja . 48, É ra . 49. 
K ölcsönvesz. 50. C so
m ó t b o n t. 51. K á té ! 52. 
E g y ik  szö g függvény , 
röv . 54. V an b á to rság a , 
56. Ü jság . 57. A s lro n -  
c iu m  v eg y je le . 58. K ó
p iá t k ész ít. 60. F e lö ltő . 
62. K e rtré sz !  63. M ézes- 
k a lácso s, n é p n y e lv i szó 
val. 64. C sav ar ré sze . 65. 
K órház! o sz tá ly . 66. O szt
rá k  zenesze rző  (A lban , 
1886—1935). .68. G léda. 69. 
A lan t. 70. A B ro n te  n ő 
v é re k  e g y ik é n ek  sze
m ély n ev e . 72. L ib ik ó k a .
74. A lv ásra  b iz ta tó  szó.
75. A m áso d ik  v icc  p o én 
ja . 78. A h á ro m  n ő v ér 
eg y ik e . 79. H iv a ta lo s  ló- 
v e rsen y -fo g a d ó iro d a .

F ü g g ő leg es: 1. T ö r té 
n e lm i te rü le t  a m a i Üz- 
bég  S Z S Z K -ban . 2. Ógö
rö g  v á ro s  p iaca . 3. L en 
gyel g é p k o cs im á rk a . 4. 
Z ene i h a n g o k . 5. Ü res 
tá l!  6. A n n a  id eg en  v á l
to z a ta . 7. B uzgó . 8. N é
p i h o sszm érték . 9. K a
b a ré sze rző  v o l t . (K á
ro ly ) . 10. UBT. 11. L ásd  
o tt!  12, ö s s z e fo r ro t t  p á r 
tá j a  n ö v én y  je lz ő je . 13. 
D íjaz. 14. E ső jelző  15. 
J a p á n  b a k te r io ló g u s  
(S ah ao h iro , 1873-1-1038). 
16. Igl'ó ré sze l 20. O tt-

h a k e r ti  n ö v én y . 36. V an
elég  he ly  a  szá m á ra . 37. 
A zonos b e tű k . 39. A b
b a n  az e se tb en . 4L M u
ta tó n é v m ás . 42. A H im 
n u sz  zen esze rző je . 43. 
N em zetközi o sz tá ly , röv . 
44. K ü lönböző  an y ag o k  
e g y n em ű  e legye. 45. AI- 
la tö v i je g y . 46. A h o n 
fog la ló  Á rp á d  a p ja .  47, 
É lelm ez . 52. P e ly h e s  b a 
ro m fi. 53. S a k k fig u ra . 
55. S ziget az tr - te n g e r -  
ben . 58. K ere sz tb en  eg y 
m á s ra  ra k o t t  fah a sáb o k  
h a lm a za . 59. T ö b b  a

72. Hol b e tű i k e v e rv e .
73. Az ezü s t és  a jód  
v eg y je le . 74. F in o m  ita l. 
70. A m ú lt idő  Jele . 77. 
YZ.

B ek ü ld ési h a tá r id ő :  
1985. m á rc iu s  15.

hon . 22. T agadószó . 24. k e lle tén é l: 60. H ím ez-há - 
M aró  an y ag . 27. T á b lá ra  
jeg y ez . 28. A lbán  p énz
nem . 29. A m ély b e  ta 
szít. 30. F ő z e lék n ö v én y . 
31. A h a rm a d ik  vicc 
p o én ja  (z á rt b e tű k :  E, 
A, T , K ). 32. A ngol e t
no ló g u s  (1832—1917). 33. 
L á z a d ás t e lfo jt.  34. K o n y -

A H eti H írad ó  XX IX . 
é v fo ly am  .6. s zám áb an  
m e g je len t k e re s z tre j t 
v én y  helyes, m eg fe jté se  
a  k ö v e tk e ző :
M egy a  ju h á s z  sza m á ro n , 
M iveltpénz t n e m  szó ró  — 
É s tu d ja ,  hogy  az  o la j 
D rág áb b , m in t a  k ó ró . 

K ö n y v ju ta lm a t n y e r-  
m oz. 61. S z a b ad sá g h a r-  t e k :  A ndi F e re n c  e l- 
cos (József, 1794—1850). íté lt, M á r ia n o s z tra ; K e- 
62. K ö n n y ű  v ág ta . 63. re s z tú r i I lo n a  e líté lt,
K e tá rb o co s , k e re sz tru d a s
v ito r lá s  h a jó . 64. ___
V an n a  (M aete rlinck ). 65. 
B izalm as. 67. Fölfelé  
m ozgat. 88. Ip a rk o d ik , 
69. B a lti nép . 71. YE.

K e c s k e m é t; D om bai Zol
tán  e líté lt, F ő v áro s i Bv. 
In té z e t l i ;  E ozsov ícs 
Z o ltán  e lité it, S zo m b a t
he ly  ; K ár! J á n o s  e líté lt, 
N y íreg y h áza .
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HAJT ELŐTTI FŐPRÓBA
LABDARÚGÁS

Prognózis a rajtra Egy fiú a térről

3 1  £ $ é h @ í  m é g  ?
Az első számú érintett 

hozzájárulásával eláru
lunk egy titkot, mégpedig 
elsősorban azoknak, akik 
nap mint nap ott rúgják a 
labdát a városligeti grün
den. Feltehetően észrevet
ték már, hogy rendszere
sen feltűnik köztűk egy 
srác, aki ontja a, gólokat, s 
mindenkinél jobb. Nos, ez 
a titkos idegen Kiss Zol
tán, 23 éves korára már az 
FTC-t is megjárta, s el
mondása szerint élete 
mélypontjához érkezett az 
elmúlt hetekben. S éppen 
akkor történt ez, amikor 
arra számított, jobbra for
dul sorsa.

Sajnos napjaink labda
rúgásában az ő karrierje 
tipikusnak is mondható, a 
szekszárdi sportiskolánál 
kezdett, majd 17 évesén 
korengedménnyel a Szek
szárdi Dózsa szerződtetett 
labdarúgója lett. Az ifik 
között 25 gólt lőtt. Az el
ső kitérő: edzője — Ma
gasházi József — nem 
kedvelte, emiatt Bátaszék- 
re igazolt. Nem várt for
dulat, az edző elment, s 
máris hívják vissza Szek- 
szárdra. De megkapta be
hívóját, a H. Toldi SE kö
vetkezett, balszerencséjé
re egy mérkőzés erejéig 
részt vett a totóbotrány
ban, de ennek ekkor még 
nem volt túlzott jelentősé
ge. Nem tudódott ki. Pa- 
licskó Tibor, a Dunaújvá
ros edzőie felfigyelt rá, 
hívta a gyárvárosba. Alá
írt, de nem sokkal később 
Havasi Mihály személyé
ben megjelenik a színen 
álmai netovábbja, az FTC. 
Azt kérik, fél évre menjen 
Budafokra, 'ezért oda is 
aláír, („Azt mondják, nem 
lesz bajom, majd elinté
z ik”) Az MLSZ kivizsgál
ja az ügyet, egyetlen vá
lasztása: ugvan edzhet Bu
dapesten.’ de vIssyolÄtswJt 
Bátos-éjr-e. ö t :m^kőrése,n 
léo halvára. s ezután az 
FTC következik.

Az akkori edzővel. Nd- 
vák Dezsővel kölcsönösen 
kedvelték egymást („Ne
kem sosem mondott va
lótlant”). Túrák zöld-fehér 
színekben a csepeli baiiio- 
ki raj+nak. árián pálvá’-a 
lén Tet.-'bánván. maid nem- 
z-etvöTj !tub«Tnérk*T4w>n az 
Eíp'-r.oven e'len. Zűrök a 
Fradinál; Novak utolsó

dobása saját embereire' 
épít, Kiss játszik a DVTK, 
majd a Volán ellen.

A katonai ügyészségen a 
totóügyben őt hallgatták 
ki utoljára, utolsóként rob
bant a neve az ügyben. 
Miután játszott a közleke
désiek ellen, óv a Volán, 
botrány, az FTC nyolchó
napos felfüggesztett eltil
tást léptet életbe. Ezt az 
Ml.SZ súlyosbítja. 1985. 
március 15-ig nem játsz
hat, s a hivatalos értesítés 
szerint nem edzhet a Fra
di ban,

— Az első gyanús jel az 
volt a szamomra, amikor 
1984 nyarán az egyik ed
zés előtt névsort függesz
tettek ki az öltözóajtóra, 
ebből tudtuk meg, ezután 
ki mehet be. és ki nem. 
Ebedli, Bánki, Murai és én 
kifizettem a paradicsom
ból. Azt tájialom. hogy ezt 
megelőzően senki sem szóit 
egy szót sem. Megjegy
zem, Vincze Géza az 
edzéseken nekem soha 
egyetlen mondatot sem 
mondott. Ez év elején kér
vényt írtam az MIÄZ-nek, 
mast már hivatalosan en
gedélyezték az edzések lá
togatását. De engem el
küldték a juniorokhoz, 
Vincze egyszer szóba állt 
velem, amikor közölte: a 
keretben számomra nincs 
hely, csak a nyáron szer
ződtetnek; Ez az egyetlen 
lehetőség. Nem vagyok fél
eszű, tudtam rrii a äolgom, 
csak azt kértem, addig 
hagyjanak békén,; amíg 
március' 15-ig elszerződöm. 
Néhány napja csöngött S 
lakásomon a telefon, a vo
nal túlsó végén: az egyik 
zöld-fehér vezető szólalt 
meg, közölte, a munka
helynek is vége. majd jön 
a munkakönyvem . . ,  Fele
ségem, gyermekem’ van, 
már fizetés sincs. Tizen
négy éve.; kororfi óta foci
zom, máshoz nem : értek, 
még az a szerencsém, hogy 
van égy labdám, így a 
grundnkon mindig befo
gadnak a srácok. Életem 
mottója ezekben a napok
ban ez is lehet: egyesüle
tek. figyelem, március 15- 
től igazolható vagyok! Jel
igém: Üllői útiak kímélje
nek.

A történet ennyi, 
folytatni!

lehet

BIRKÓZÁS

Portás veit — edző lett 
Növérnyi új tervei

Hiába támad a tél, a tavasz 
jöt'tét jelzi, hogy megkezdődött 
a labdarúgóidény. Szerdán 
MNK-forduló volt és szomba
ton. tehát március 2-án meg
kezdődik a bajnoki pontvadá
szat az első osztályban, majd 
vasárnap, 3-án a második és 
a harmadik vonalban is.

Az MNK-m-érkőzések jó fő
próbának bizonyultak néhány 
együttesnél. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a csapatai; 
komolyan vették a kupamecs- 
cseket, s így a közönség is jól 
szórakozott. Jó tízezer néző fi
gyelte például az Üllői úton, 
hogy a kissé havas, csúszós pá
lyán miként veszi a rajtot a 
csikócsapat. Az ősz sikercsa
pata, a Debrecen, a rendes já
tékidőben partner volt, bár 
már ekkor látszott, hogy a 
zöld-fehérek jobban akarják a 
győzelmet. Aztán a hosszabbí
tásban hengereltek az Üllői 
útiak, akiket a közönség vas- 
tapsa kísért az öltözőbe. Meg
lepetés, hogy az MTK-VM is-

—1 Mit pakol, Péter?
— Először is az alkalomhoz 

Mlő ruhatárat. Az alkalmi ru
hám 17 darabból áll. Meg az
tán egy jó adag szerencsét is 
jó lenne magammal vinni, hi
szen egy halandó jégkorong- 
kapus e nélkül semmire sem 
megy — mondta Kovalcsik 
Péter, a válogatott portás. — 
S nekünk most erre.van a leg
nagyobb szükségünk a már
cius végén kezdődő B csopor
tos világbajnokságon.

— Milyen lesz a mezőny?
■—.'Túl jó társaságba keve

redtünk,. hiszen a részt, vevő 
nyolc együttes közül hat már 
megjárta az A .csoportot is. 
Nagyon kell kapaszkodnunk 
ahhoz, hogy meg tudjunk ra
gadni á második vonalban.

— Miként választotta az: élő 
„céltábla” szerepkörét?

— Mint kis srác 1964-ben a 
műjégen olvastam a KSI jég- 
fcorongj/pborzóra szóló felhí
vását Jelentkeztem. A kapu
sokkal Vedres Mátyás foglal
kozott, az ő fanatizmusa és 
sportszeretete vitt a háló elé 
Ez az a hely, ahol ki lehet 
tűnni, mondogatta. Ez való 
igaz, de megtanultam az el
lenkezőjét, a kapus csak egy
szer hibázhat! Egy-egy mérkő
zés után a védőfelszerelés el
lenére tele vagyok kék-zöld 
foltokkal

— Látszólag egy kapus ki
szolgáltatott ebben a sportág
ban.

— Való igaz, ezért- is van a 
rtagyeskü a, kapus körül, a já
tékosok minden eszközzel vé
dik a portást.

— Két évvel ezelőtt Buda
pesten a C csoportos világbaj
nokságon a mezőny legjobb 
kapusa volt. Nem kínáltak 
külföldi szerződést? .

— Olaszországból, az NSZK- 
ból és Franciaországból ér
deklődtek utánam. Engem 
minden ideköt, nem szeretek 
vándorolni, maradok. A ka
pusok közül eddig én szere
peltem legtöbbször a címeres

Janza és Suba páholyból né
zegette az eseményeket, és 
alig léptek tizenkettőt a re
miért és továbbjutásért az 
Utolsó fordulóban. Ügy kez
dődött, hogy Pintér hosszasan 
ábrándozott az első lépésről, 
Schmidttel szemben pedig ké
szült egész délelőtt a játszmá
ra. Nagy a tét. A lengyel ver
senyző sötét színnel is győz
ni akart. Mit csinálsz, ha 
nyerésre játszik-? — kérdeztük 
Pintértől a parti előtt. „Hát 
akkor megverem” mondta.

A már kiesettek gyorsan cse
rélgették a bábokat, s alig telt 
el egy óra, a Sznapik—Geor- 
giev és a Doncsev—Mokri 
parti csakúgy, mint a Janza— 
Suba, döntetlenül végződött

mét győzni tudott a Megyeri 
úton. Nehezen, de vette az 
akadályt a ZTE, a Tatabánya 
és a Rába, ez utóbbi csak 
11-sekkel. Korábban biztosítot
ta helyét a nyolc között a Hon
véd, és itt van még a Diósgyőr 
és a Szegedi Dózsa.

Eredmények:
FTC—Debrecn 4-1
Dózsái—MTK-VM 4-5
Budafok—Honvéd 2-3
Siófok—Rába 2-2
Nagykanizsa—Tatabánya 1-2 
MOTSM TE—ZTE 0-1
Diósgyőr—Szolnok 4-1
Balmazújváros—Sz. Dózsa 1-3

Csütörtökön este tartották 
meg a labdarúgó Magyar Nép
köztársasági Kupa április 10-i 
negyeddöntőjének sorsolását, 
A párosítás:

ZTE—MTK-VM,
DVTK—Rába ETO,
Bp. Honvéd—Ferencváros 
Szegedi Dózsa—Tatabánya.

mezben, 105 alkatommal. Sze
retnék 35-40 , éves koromig 
védeni, tehát van még időm, 
mert csak idén leszek 32 éves.

★
Híre jött, hogy Kereszty 

Adám már nem sokáig koptat
ja a Millenáris jegét. A 160- 
szoros válogatott, a ferencvá
rosi jégkorongcsapat kapitá
nya talán szögre akasztja a 
korcsolyát?

Kereszty Adám (33 éves):
— Szó sincs róla. Most fo

gom csak igazából kipróbálni 
tudásomat és erőnlétemet. 
Szérződést ajánlott a nyugat
német harmadik osztályban 
játszó Königsbrunn. Január 
végén már egy heteit náluk 
töltöttem. Ügy érzem, befo
gadtak.

— Könnyedén int búcsút a 
Fradinak?

— Nehéz kérdés. 1969 óta 
vagyok csatár az FTC-nél. 
Egyelőre nem tudom beleélni 
magam, hogy ez másként is 
lehet, mert még itthon já t
szom.

— A VB-n csatasorba áll?
— Decemberben lemondtam 

a, válogatottságot.
— Indok?
— Családi ok. Hat évvel ez

előtt, a kisfiam születésekor a 
VB miatt voltam távol. Most 
a második gyereket várjuk, és 
szeretnék itthon lenni, ami
kor megérkezik. A válogatott 
pedig mindig úton van.

Zárszóra a Magyar Jégsport 
Szövetségtől Studniczky Fe
renc főtitkárt kértük fel.

_— Ezek a szerződések azt 
bizonyítják, hogy a magyar 
jégkorongsportnak is van ne
ve és színvonala. Kint a har
madosztályt sem lehet félváll
ról venni, hiszen az NSZK A 
válogatottja a világranglista 
negyedik helyén áll. Mindezek 
mellett Keresztyre számítunk: 
az utánpótlás-nevelésben,

Ügy látszik. Kereszty Adám 
a jövő embere: Itt is, ott is.

Csak Csőm harcolt Grigorob 
és Faragó Stempinnel szem- 
ben. Az Élő-pontszám megőr
zéséért és a jobb helyezésért. 
Hát ennyi a kezdet, minden
ki lépett, és nincs tovább 
Három hét sakkcsatái az utol
só _ fordulóban dőltek el. A 
zsúfolt nézőtéren a figyelem 
Pintér játszmájára irányult 
A Bp. Honvéd nagymestere 
ebben a sorsdöntő partiban is 
gyorsan és könnyedén játszott. 
Schmidt kezdeményezési kí
sérleteit cserékkel hárította 
és másfél órai játék után el
fogadta a lengyel sakkozó 
döntetlen ajánlatát. Ezzel Pin
tér bejutott a VB zónaközi 
döntőjébe.

A tv-híradóból jól ismert 
meteorológiai műholdfelvéte
lek nem állnak rendelkezé
sünkre (csak az őszi idény 
utáni tabella), de így is meg
próbálunk „NB I-es körzeti 
időjárás-jelentést” közreadni 
az őszi meccsek és a főpró
bák után mért adatok alap
ján. Tévedés — miként a min
dennapi időjárás-jelentésnél 
— nincs kizárva.

VIDEOTON (22 pont):
Az őszi szikrázó napsütés 

után a hasonló tavaszt a 
Manchester és a Kispest felőli 
hűvös szél veszélyezteti.

DEBRECEN (20):
Szivárványos az égbolt, de 

nem szabad délibábot kerget
ni, mert akkor nagyon bebo
rulhat.

BP. HONVÉD (20):
Komor a felhőzet Fehérvár 

irányából, Kispestről Balaton 
körüli villámokat látni, de a 
Détári forró hullám újabb 
tavaszt hozhat.

RÄBA ETO (18):
Verőfényes évek után bá

rányfelhők mutatkoztak, de 
azért többször söpör a „Rá- 
ba-tájfun”, A verebek futó 
gólzáporokat csiripelnek.

ZALAEGERSZEG (17):
Síkosak a zalai utak, csú

szásveszély fenyeget minden 
arra utazót. A bírók is óvato
san vezessenek.

HALADÁS (16):
Az őszi középhőmérséklet 

jobb a sokévi átlagnál. A fel
hőzet rég felszakadt, kellemes 
a légáramlás.

MTK-VM (16):
A Somogyi (Jenő) szél erő

sen segít és az utóbbi évek

dulóját ünneplő Ferencvárosi 
Torna Club az Élelmiszer- 
ipari Dolgozók Szakszervezete 
Székháza dísztermében tartot
ta beszámoló és vezetőségvá
lasztó közgyűlését. Az elnök
ség beszámolóját Losonczi Ti
bor, a zöld-fehérek ügyvezető 
elnöke, tartotta.

Az elmúlt négy évben is a 
zöld-fehér klub alapvető cél
kitűzése az volt, hogy nem
zetközi szintű eredményeket 
érjenek el versenyzőik. . A 
tervidőszak végén a csúcsként 
jelentkező olimpiai játékokon 
három érmes helyezést kellett 
volna elérniük. Az ismert ese
mények miatt a magyar spor
tolók távol maradtak az olim
piától, így elsősorban a nem
zetközi „A” kategóriás verse
nyekre összpontosítottak. A 
ferencvárosi birkózók ezen ki
tűnően szerepeltek, három ér
mes helyezést szereztek, ö n 
kritikusan megállapítják a 
klub vezetői, hogy a nemzet
közi tevékenységük a terve
zettnél lassabban fejlődött. 
A sportolók minősítése stag
nálást mutat.

Az FTC-ben a beszámolási 
időszak végén 13 szakosztály 
működött. A legutóbbi köz
gyűlés óta elsősorban anyagi 
okok miatt átadásra került az 
ökölvívó-, a ritmikus sport
gimnasztika, a műkorcsolya- 
és a sakkszakosztály. Úgyne
vezett A kategóriás szakosz
tályok: birkózó, evezős, kaják- 
kenu, férfi- és női kézilabda, 
labdarúgó, férfi- és női teke. 
férfitorna és vízilabda.

Az atléták feladataikat csak 
részben tudták végrehajtani, 
Az országos rangsorban a ,20. 
helyen állnak, elismerésre 
méltóak a felnövekvő fiatalok 
hazai eredményei.

Az egyesületben a legkivá
lóbb eredményeket a birkózó

legszebb tavaszát sejteti. Még 
a Borsó is korán kivirágzik.

Ű. DÖZSA (15):
Ördög veri a feleségét, vagy

is olykor napsütés villámlás
sal. Általában szürke az ég
bolt.

CSEPEL (15):
Végleg elmúltak a műit ta

vaszi fagyok, így már nem 
használják a tavalyi „meleg 
kabátokat” . . .  Kinyílik a régi 
tulipán.

TATABANYA (15):
Áprilishoz méltón szeszé

lyes, de most erős felmelege
dés várható.

PÉCS (14):
Mint a sokévi átlag, se hi

deg, se meleg.
VASAS (12):
Angyalföld felhőben van, 

sőt decemberben mélyen 
fagypont alatt volt. A Ru- 
dolf-áramlat napsütéssel biz
tat.

BÉKÉSCSABA (12):
Olykor túl magas a hőmér

séklet, az arra járók és az ot
taniak óvakodjanak a leégés
től.

FERENCVÁROS (12):
Ősszel hervadoztak a zöld 

színek. Ha a tavasszal sem 
zöldell ki a környék, menny
dörgés valószínű és fel kell 
lőni a piros rakétát.

EGER (12):
Gyenge, de erősödő szél vár

ható a mélyebben fekvő vidé
kek (másodosztály) felől.

SZEOL AK (4):
Befagyottja Tisza, a Kaszás

jégtörő- sem - igen - segíthet. 
Már-már ködbe vész, az előt
tük levőket alig látják.

szakosztály mutatta fel, az ed
zők mindkét fogásnemben ki
válóan dolgoztak. S az FTC- 
ben található az elmúlt év 
legjobb magyar férfisportoló
ja: Gáspár Tamás.

Ugyancsak eredményes a 
kerékpárszakosztály. Mindjob- 
ban közelítenek a nemzet
közi színvonalhoz. Folyamatos 
probléma azonban a verseny
zések elengedhetetlen eszkö
zeinek biztosítása.

Kézilabdában mind a nők
nél, mind a férfiaknál ellent
mondásosság tapasztalható. 
Pozitív tünet az utánpótlás
csapatok jó szereplése.

A labdarúgó-szakosztály ve
zetési, szakmai, morális hiá
nyosságok miatt az utóbbi 
időben gyengén szerepelt. Ez 
a Ferencvárosban dolgozók és 
a szurkolók számára egyaránt 
elfogadhatatlan.. Várható, a 
szakemberek és a játékosok 
megújulásának köszönhetően a 
helyzet kedvező változása, 
A hagyományokhoz méltó sze
replés egy-három éves távlat
ban képzelhető el.

A tornászok közül a férfiak 
mutattak fel jobb eredményt. 
Cél a nőitorna-szakág további 
fejlesztése.

Az úszószakosztály eredmé
nyei fokozatosan gyengültek, 
de hosszú távon fejlődés vár
ható. A vízilabdázóknál alap
vető feladat, hogy megindul
jon. a tervszerű utánpótlás
nevelés. E két szakosztály 
munkáját nagyban segíti majd 
az új uszoda átadása.

Az egyes sportágak közül a 
jégkorong és a teke hívta fel 
magára a figyelmet, utóbbiak 
erősségei a hazai mezőnynek.

A. jövőben még többet kell 
foglalkozni a tudatos utánpót
lás-neveléssel. Jól működik a 
nemrégiben megalakult Fe
rencvárosi Baráti Kör.

Néhány hónapja vihart ka
vart és szenzációt keltett a 
hír, amely szerint Növényt 
Norbert, az olimpiai bajnok 
birkózó a Randevú bár por
tásaként tűnt fel az éjszakai 
életben. Most arról számolha
tunk be, hogy egészen más 
tervek foglalkoztatják a nem 
is olyan régen még a ma
gyar közönség egyik első szá 
mú kedvencének tartott sport
embert.

— Január 1-től edzősködöm 
egykori egyesületemben, a 
Bp. Spartacusban. Egyelőre 
édesapám a főnököm, és a 
tervek szerint hamarosan a 
nyomdokaiba lépek, verseny
zés után az edzősködésben is. 
hiszen .nyugdíjba vonul. Azt 
szeretnénk, ha ezt követően 
szaktanácsadóként itt marad
na a szakosztálynál. Az éjsza
kai életet befejeztem, nem 
nekem való. s egyébként is, 
nagyon hiányzott a családom, 
így több időt tölthelek gyere-
keimmel, feleségemmel _
mondja Növényi Norbert, 
hiajd így folytatja:

— A legnagyobb gondom, 
hogy azoknak lettem az edző
jük, akikkel együtt birkóz
tam hosszú évekig, meg kell 
mondjam, maximálisan segí
tenek, így például Karesz 
Kiss, Sándor, Sós, Szakkai'..’.

Növényi természetesen mind
két fogásnemben edznsködik a 
szövetkezetieknél, ez alapvető 
követelmény, Talán kevesen 
tudják róla, de megmutatta 
tehetségét szabadfogásban is, 
csak, miután, mindkét térdét 
megoperálták, akkor döntött 
véglegesen a kötöttfogás mel
lett. Elmondása szerint egy
előre a versenyzés nem hiány
zik, és néhány hét múlva az 
Artex Kupán meglesz edzői 
nremierje, először áll majd 
a szőnyeg szélén. Nyilvá . új 
funkciójában -is megkap min
den segítséget, hírneves előd
jétől, a versenyzőnek is kivá
ló, dr. Hegedűs Csabától, aki 
jelenleg a szövetségi kapitány, 
és érthetően különös figyelmet 
fordít a tehetséges, új, edző- 
garnitűrára is.
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