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AZ ELMÚLT HÉT
A FRANCIA KÖZÉLETBEN NAGY VISSZHANGOT
VÁLTOTT KL Raymond Barre volt miniszterelnök nyi
latkozata, Az exkormányfő egyfelől kijelentette, hogy
nem tartja magára nézve kötelezőnek a két nagy jobb
oldali párti közötti megállapodást, s a vele rokonszen
vező ellenzéki jelöltek külön listákon indulnak majd a
jövő évi nemzetgyűlési választásokon, másfelől megis
mételte korábbi álláspontját,, miszerint jobboldali győ
zelem esetén nem szabad együttműködni Mitterrand el
nökkel, hanem ki kell kényszeríteni az államfő lemon
dását. Barre kilátásba helyezte, hogy a parlamentben
megtagadja a bizalmat minden olyan jobboldali kor
mánytól, amely vállalná az ügyek intézését Mitterrand
elnöksége alatt. A nyilatkozat kiélezte a jobboldalon be
lül lappangó személyi ellentéteket. Jacques Chaban-Delmas volt miniszterelnök kijelentette, hogy — Barre .ál
láspontjával ' s'zémben — az ő véleménye szerint Mitterrahdnak nem kellene lemondania ellenzéki ^ győzelem
esetén, hiszen az alkotmány erre nem kötelezi. Egyes la
pok feltételezik, hogy az Elysée-palota ezt megelőzően
gesztust 'tett' Chaban-Delmasnak és elősegítette magvá
lasztását az aquitaniai regionális tanács elnökévé, törté
netesen egy. szocialista jelölttel szemben.
A JOBBOLDAL BELSŐ VISZÄLYA természetesen a
párizsi sajtó központi témája, A Le Figaro szerint az
ellenzéket „zavarba hozza” Barre magatartása, a Libe
ration meg úgy véli, hogy Barre „szögeket szór legfőbb
vetélytársa, Chirac kerekei alá”. A lap szerint Barre —
népszerűségére támaszkodva — erőpróbát provokál ki a
jobboldalon belül s ez, elnöki elképzeléseire vall. A Le
Qúotidien de Paris szerint az ellenzéken belül két pó
lus alakult ki, az egyiket Barre, a másikat__Chaban-Delmas képviseli. Andre Lajoine, a nemzetgyűlési kommu
nista képviselőcsoport elnöke egy rádiónyilatkozatban
hangsúlyozta, hogy az elnökkel való együttműködés kér
déséről kirobbant vita mesterkélt, a jobboldali politiku
sok személyi vetélkedését tükrözi. A kommunista vezető
szerint az az igazi probléma Franciországban, hogy egy
re nagyobb a hasonlóság a kormány jelenlegi politiká
ja és a jobboldal programja között.
PEKING ELKÉPZELÉSEIT FEJTETTÉK KI vezető
: kínai: politikúsók külföldi tárgyalópartnereiknek. Az
Ausztráliában levő Hu Jao-pang, a Kínai KP főtitkára
hangsúlyozta, hogy a feszültségcsökkentés kulcskérdésé
nek a leszerelést tartják, a nukleáris és a hagyományos
fegyverek leépítését. Sürgette a Szovjetuniót és az Egye
sült Államokat konkrét lépésekre, hangoztatva, hogy Kí
na csak azt követően lenne hajlandó részt venni az
atomhatalmak értekezletén. Ugyanakkor Hu Jao-pang
ismét szólt a kínai-szovjet viszony javulásáról, azon
ban felvetette, hogy „az északi és déli kínai határokra
nehezedő fenyegetést fel kell. számolni”. A kínai vezető
ezúttal is Hanoit vádolta a délkelet-ázsiai bonyodal
makért és elmarasztalta Washingtont!„amerikai baráta
ink mindig haboznak” a tajvani kérdésben — mondotta.
Peking, azonban stabilnak minősíti a kínai-amerikai vi
szonyt és elégedett vele. Ugyanekkor Csao Ce-jang koimányfő a belga miniszterelnök tiszteletére adott vacso
rán európai kérdésekkel foglalkozott és hangoztatta,
hogy Kína mindig is „Nyugat-Európig egységében” volt
érdekelt, amit Madrid és Lisszabon közős piaci csatla
kozása erősíteni fog. Másfelől Peking pozitívan ^értéke
li a kelet- és nyugat-európai országok közötti párbeszé
det és kontaktusokat. Csao Ce-jang kijelentette: a Szov
jetunió és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokon
megállapodást remél, s ellenzi, hogy a fegyverkezési
hajsza a világűrre is kiterjedjen.
KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI BERENDEZKEDÉSŰ,
sőt különböző katonai szövetséghez tartozó országokról
van szó, ez azonban nem akadályozhatja a konstruktív
dialógus folytatását — jelentette ki Jaime Gama portu
gál külügyminiszter, s hozzátette: megítélésem szerint
minden európai államnak joga, a teljes egyenlőség alap
ján részt venni a földrész biztonságát es az enyhülést
szolgáló erőfeszítésekben. Látogatása ebben az értelem
ben a kelet-nyugati párbeszéd ügyét szolgálta.
Portugália és Magyarország egy évtizede áll diplomá
ciai kapcsolatban, azóta számos magas szintű — így ál
lamfői — vizitre került sor. Most megállapodtak a rend
szeres konzultációk folytatásában, meghívta Varkonyi
Péter külügyminisztert lisszaboni hivatalos^ latogatasra.
Tervbe vették parlamenti delegációk és városi tanapsi
küldöttségek cseréjét. Megállapította, hogy a gazdasági
egyezmény megteremtette a jogi; szerződéses keretet a
kereskedelmi kapcsolatok bővítésére, a vállalatok közöt
ti együttműködéshez. A kereskedelmi kapcsolatok nem
túl jelentősek, ezek szélesítésére — kiegyensúlyozott ala
pon — lehetőség kínálkozik. Várhatóan meg az_ idén
megtartják a gazdasági vegyes bizottság kővetkező ulejaim e Gama elismerően szólt a kulturális kapcsola
tokról az ELTE nyelvi tanszékén szerzett benyomásai
ról a’ portugál kultúra és nyelv terjeszbeseben elért
eredményekről. A helsinki elvek megvalosulasa példá
z n á k névezte ezt. s hangoztatta, hogy Portugália kép
viselteti majd magát a .budapesti összeurópai kulturális
fórumon.'
A MAR MEGSZOKOTTÁ VÄLT HANGVÉTELNÉL
IS durvább hangú kirohanást intézett p á n a m e r i k a i
elnök washingtoni beszédeben a mcaraguai korma y
len. Az elnök — aki kéthetes propaganda-hadjaratot kez
dett a nlcaraguai ellenforradalmárok hivatalos ameri
kai támogatásának kierőszakolásara - a p s s ^ g elírni
terrorcselekményekkel vádolta meg a fan•
ot”
letve - szavai -szerint - „a nicaraguai rendorallamot_.
Azt állította, hogy a kormány^hadserege^
'
caraguai falvakat, koncentrációs táborokba kényszeríti a
lakosságot, s. a hadseregbe gyermekeiket’ .

V a d h a jt á s o k
Egyes vállalatok és bankóit re hitelből vásárolt — mosó
visszaélnek a gazdasági' re géppel, hűtőszekrénnyel, egyéb
form nyújtotta lehetőségekkel fogyasztási cikkel megrakott
mutatott rá Csao Ce-jang teherautó, kerékpár halad el
kormányfő a kínai parlament a szemlélő előtt. Jao Ji-lin mi
ülésszakán. Hozzátette: a vad niszterelnök-helyettes szerint a
hajtások ellen szigorú intézke központi bank tavaly nyolcdéseket kell hozni, de a re milliárd jüannal többet enge
dett ki a kelleténél a pénzformfolyamat nem áll meg.
forgalomba. A fedezet^ nélküli
Csalárdsággal vádolt Caso pénzkibocsátás inflációs hatá
Ce-jang miniszterelnök válla sa nyomán különösen gyorsan
latokat és bankokat is a kínai emelkedett a zöldség, a hús és
parlament március végén kez néhány más gyorsan romló
dődött ülésszakán. A kor
mányfő, aki 34 oldalas beszé élelmiszer ára.
A legrégibb hagyománnyal
déből 32 oldalt szentelt gazda
sági témáknak, magyarázatot rendelkező februári tayaszünadott arra is, miért ír a kínai nepet még nem zavarták meg
sajtó mostanában „egészségte a kormány szigorító intézke
len
irányzatokról”.
Mint dései, az ünepek elmúltával
mondta, a gazdasági reform azonban ráléptek a fékre. Pénzt
nagyobb önállóságot biztosít, vontak ki a forgalomból: egy
ám sokan anélkül szeretnék részt oly módon, hogy külföld
learatni a reform gyümölcseit, ről kétmilliárd dollárért árut
hogy azokért bármit is tettek vásároltak, s azt piacra dob
ták, másrészt átszervezték _ a
volna.
központi bank, a Kínai Néoi
A vállalatok egy része azzal Bank
vezetését: a pénzintézet
kezdett foglalkozni — hang élére Csen Mu-hua, volt kül
zott a vád —, hogy a megter kereskedelmi miniszter került.
melt nyereség minél nagyobb Megerősítik a népi bank sza
hányadát „elrejtse” a központi bályozó szerepét: például bé
elvonások elől. Ä kínai revi reket csak az általa felügyelt
zorok 1984-ben ennek össze bankszámlákról lehet fizetni,
gét 34 milliárd jüanban adták a bank egységes hitel- és
meg. Ebből 1,6 milliárdot tet .pénzpolitikát fog kidolgozni,
tek ki az adócsalások, az eltit hitelplafont fog megállapítani.
kolt nyereség, a szándékosan De a gazdaságosságot elhanya
eltúlzott fenntartási költségek.
az előírt normákat meg
Visszaélésekre adott módot az goló,
beruházásokra is szigo
is, hogy az idei bérfejlesztés haladó
rú adókat fognak kivetni. _A
bázisának az 1984-es legmaga kormányhivataloknak
tíz szá
sabb bért jelölte ki a kor
meg kell kurtítaniuk
mány, így'azután a vállalatok zalékkal
tavaly az év vége felé lázas adminisztratívvonásköltségeiket.
vár azokra,
fgyo.kezqtfei emeítgis a bérpket, Felelősségre
a hiánygazdaságot ki
nyakló nélkül fizették a pré akik
miumokat, az egyéb bér jellegű használva vagy mesterségesen
juttatásokat. Tavaly a vállala hiányt teremtve keresett áru
cikkeket — például cementet
toknál kifizetett bérek 21 szá vagy
fogyasztási cikke
zalékkal emelkedtek — hozta ket —tartós
halmoznak fel, majd
nyilvánosságra Csao Ce-jang nagy haszonnal
adják el azo
—, s a növekmény legnagyobb
kat.
!
hányada a reformhatározat
Egyszóval nyesegeti a köz
utáni hónapokra, az év utolsó
ponti olló a vadhajtásokat. A
negyedére esik.
például a
Hasonló folyamat zajlott le reformés folytatódik,
árrendszer reformjá
a bankoknál is — mutatott rá bérde az Idén a műszakia kormányfő. Megtudták, hogy val,
tudományos kutatások es az
idei hitelkeretüket az év végi oktatás
szintű
számok alapján fogják rnegha- reformját népgazdasági
is meg akarják kez
tározni. . Ezért a lehető leg deni. Visszafordulás
nincs —
több kölcsönt folyósították,
szögezte
le
a
parlamentben
hogy minél nagyobb legyen az Teng Hsziao-ping, s hozzátette:
év végi kimutatás. A bank
kölcsönök összege 28,9 száza számítottak és számítanak ne
lékkal emelkedett 1984-ben. hézségekre, de „a kockázatok
Mint mondta: elég volt kimen ellenére is csinálnunk kell,
ni az utcára, és számolni, hogy mert reform nélkül zord len
egy óra alatt hány — többnyi ne a jövő”.

Viták
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adósságválságról

A fennállásának 25. évfor
dulóját ünneplő Amerikaiközi
Fejlesztési Bank (IADB) 43
tagországának múlt heti bécsi
konferenciáján a részt vevő
2500 bankár egyöntetűen álla
pította meg: a világ még nincs
túl az adósságválságon, sőt az
utóbbi hónapokban ismét több
ország helyzete rosszabodott!
Argentína ismét nem tudja
időben törleszteni esedékes
tartozásait, Mexikónak pedig
újabb I milliárd dollárra van
szüksége a felszínen maradás
hoz. A harmadik világ adós
ságállománya a Világibank
legújabb adatai szerint 970
milliárd dollárra rúg. Az

IADB elnöke, Ortiz Mena sze
rint az adóssághelyzet javulá
sának három alapfeltétele van:
le kellene szorítani a nemzet
közi kamatszimtet, a fejlett tő
kés országoknak fokozniuk
kellene beruházásaikat a har
madik világ országaiban és
elejét kellene venni a protek
cionizmus terjedésének. Az
IADB — hangzott el a konfe
rencián — tavaly 3,6 milliárd
dollárnyi kölcsönt folyósított a
dél- és közép-amerikai térség
államainak, az idén pedig
mintegy 4 milliárd dollárnyi
új kölcsön jóváhagyását terve
zi. a

Amerikai hiteíszigorító törvényjavaslat
Két amerikai szenátor olyan
törvényjavaslatot
terjesztett
qlő,
amely
felhatalmazná
Reagan elnököt arra, hogy
megakadályozza amerikai ban
kok részvételét szocialista hi
telügyletekben. Jake Garn re
publikánus szenátor, a szená
tus bankügyi bizottságának el
nöke és Villiam Proxmire de
mokrata szenátor, a bankügyi
bizottság .tagja javaslatukban
azzal érvelnek, hogy a hite
lek korlátozása; megnehezítené
a kelet-európai szocialista or
szágok számára fejlett tech

nológiák vásárlását. E tör
vényjavaslat elfogadása esetén
módosulna az 1979-es amerikai
exportellenőrzési törvény: az
elnök jogot kapna arra, hogy
ne csak a technológiai expor
tot, hanem a tőkeáramlást is
korlátozza a szocialista orszá
gokba. A Garn—Prqxmjre tör
vényjavaslat
érteimében
ugyanis a pénzügyminiszter az
elnök utasítására elrendelhet
né a szocialista országok szár
mára,; a hitelfolyósítások fel
függesztését és a tőkeexport
korlátozását is.

io n é ig
Még 1983-ban született
megáilapodás arról, hogy
ki kell dolgozni a Ma
gyarország és Szovjetunió
közötti gazdasági és tudo
mányos-műszaki
együtt
működés
ezredfordulóig
szóló fejlesztésének hosszú
távú programját. Ez
a
program — támaszkodva a
két ország távlati terveire,
a magyar—szovjet együtt
működés eredményeire, fi
gyelembe véve a KGSTtagországok felső szintű
gazdasági
értekezletének
határozatait — a közel
múltban készült el. A do
kumentumot Lázár György
miniszterelnök és Gejdar
Alijev szovjet miniszter
elnök-helyettes írta alá
Moszkvában.
A programba
foglalt
célkitűzések megvalósítása
jelentős mértékben hozzá
járul a magyar—szovjet
gazdasági
együttműködés
továbbfejlesztéséhez — ál
lapítja meg egyebek között
a programról szóló hiva
talos jelentés. Mindkét or
szágban kiemelt feladat a
tudományos-műszaki fejlő
dés felgyorsítása, a tudo
mányos és műszaki ered;
mények gyorsított ütemű
népgazdasági hasznosítása,
valamint a természeti erő
források ésszerűbb felhasználása. /
A program kiemelten
foglalkozik egyebek kö
zött a mikroelektronika^ és
a számítástechnika széles
körű alkalmazásával, a
komplex automatizálással,
az atomenergetika gyorsí
tott ütemű fejlesztésével
(villamosenergia-előállí-
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tás céljából), a biotechno
lógia
fejlesztésével,
új
anyagok, technológiák lét
rehozásával, bevezetésével.
A gépiparban az együtt
működés főként a korsze
rű és versenyképes termé
kek előállítását eredmé
nyező gyártási eljárások éstermelési berendezések kifejlesztésére, bevezetésére,
a szakosított és kooperá
ciós gyártás bővítésére irányul.
„. ..
Fontos az együttműkö
dés a két népgazdaság tü
zelőanyagokkal, energiával
és nyersanyagokkal való
ellátásában, amelyhez a
kölcsönösségre, a
sajat
erőforrások mobilizálására,
valamint ezen áruk szállí
tásának fejlesztésére és
gazdaságos, ésszerű felhasználására
egyaránt
szükség van. A vas- és szí
nesfémkohászatban
elő
irányozzák
a
termelési
technológiák és a termékválaszték korszerűsítését, a
termékcsere bővítését.
A felek-figyelmet fordí
tanak a tartós közszükség
leti cikkek, elektronikai
készülékek gyártásának és
szervizének összehangolá
sára, a termékek szabvá
nyosítására. Az élelmiszergazdaságban jelentős cél
az élelmiszer-ipari termé
kek előállításának növelé
se, az ehhez szükséges ipa
ri háttér szélesítése, a kor
szerű technológiák beveze
tése, a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar anyagi, mű
szaki bázisának fejleszté
se — állapítja meg a ma
gyar—szovjet hosszú távú
együttműködés programja.

Pekao sorkígyók
Több száz méteres sorok áll
tak március utolsó napjaiban
a lakossági devizaszámlákat
vezető lengyel Pekao Bank
fiókjai előtt. Március 30. szom
bat volt ugyanis az utolsó nap,
amikor külön eredetigazolás
nélkül lehetett konvertibilis
valutát befizetni kamatozó de
vizaszámlákra. Egyelőre nem
tudni, hogy végül is mennyi
vel gyarapodtak a Pekao és a
lengyel nemzeti bank kasszái
az utóbbi napokban (január
tól március közepéig minden
esetre körülbelül 240 millió
dollárral nőtt a Pekao bank
ban őrzött pénzmennyiség, s
elérte az 1 milliárd 60 millió
dollárt.) A bank szakemberei
azonban úgy vélik, hogy már
„csak” néhány százmillió dol
lárnak megfelelő konvertibilis

valutát őriznek a lengyelek
otthonukban. A március végi
roham arra kényszerítette a
bankokat, hogy néhány órával
meghosszabbítsák nyitva tar
tási idejüket, új pénztárakat
nyissanak és még szombaton is
várják a befizetőket. A tumul
tus miat-t úgy határoztak: aki
nem tudta befizetni a pénzét,
ám feliratkozott a Pekao lis
tájára, április 5-ig még meg
teheti ezt. Április 1. után
egyébként kamatozó számlára
csak igazolt eredetű valuta fi
zethető be. Aki nein tudja
igazolná pénze eredetét, egy
évig csak
nem kamatozó
számlára fizetheti be a valu
tát, ezt nem viheti külföldre
és hivatalosan csak a belföldi
valutás boltokban használhat
ja fel.

Magyar—angol
vegyesvállalat

Mikroprocesszoros
tornacipő

APV-Ungaro Kft. néven
magyar—angol vegyesvállalat
alakult Budapesten. Az új cég
magyar és brit élelmiszeripari,
valamint brit technológiák
importjával foglalkozik, 1937től pedig várhatóan maga is
gyárt ilyen berendezéseket. Az
5 millió forint induló tőkéből
Tatabányai Szénbányák,
amely évek óta gépgyártással
is foglalkozik, 21 százalékos,
a Komplex Külkereskedelmi
Vállalat és a Gépipari Szol
gáltató Eletrokémiai és Kivi
telező Vállalat 10, illetve 20
százalékos, a brit APV inter
national Ltd., valamint az
APV Paracal Ltd. 25, illetve
24 százalékos arányban része
sedik.

Hatnapos munkahét
Bulgáriában
Április 1-től heti egy pihe
nőnapon is dolgoznak azok a
bolgár vállalatok és gazdál
kodó szervezetek, amelyek
részben az energiakorlátozá
sok miatt nem teljesítették el
ső negyedévi terveiket, nem
érték el az éves tervben rögzí
tett normatívákat. Erről dön
tött március végi kibővített
ülésén a Bolgár Népköztársa
ság minisztertanácsa. A mi
nisztertanács döntése értelmé
ben heti egy pihenőnapon dol
goznak
az
ágazati mi
nisztériumok, a hivatalok, a
tudományos- és tervezőintéze
tek, valamint a tanácsok al
kalmazottai is. Ez a munka
rend mindaddig érvényben
m aradiam ig a kieséseket nem
pótolták,' a lemaradásokat be
, nem hozták.

Az Adidas cég rövidesein be
épített mikroprocesszorral el
látott kocogócipőt hoz forga
lomba az NSZK-ban. A torna
cipő nyelvén folyadékkristály
kijelző mutatja a kocogó át
lagsebességét, s az erőfeszítés
révén elégetett kalóriamennyi
séget. (Persze, hogy futás köz
ben mindezt hogyan lehet le
olvasni, azt nem tudni). A tor
nacipőt 300 márkáért fogják
kínálni.

Jugoszláv
adósságátütemezés
Jugoszlávia és az úgyneve
zett Párizsi Klubba tömörült
nyugati hitelező kormányok
képviselői megállapodást^ ír
tak alá, amelynek értelmében
a hitelezők még egy év türel
mi idővel kilenc évre átüte
mezik az idei és a jövő év áp
rilisa között esedékessé váló
jugoszláv tőketartozásokat. Az
egyezményt hivatalosan azt
követően írják majd alá, ha a
Nemzetközi Valuta Alap igaz
gatótanácsa jóváhagyja a Ju
goszláviának megígért 300 mil
lió dolláros készenléti hitelt.
A jugoszláv kormány eredeti
leg azt tervezte, hogy az idén
az 1985—1989 között esedé
kessé váló összes tőketartozá
sát (mintegy 5,7 millárd dol
lár) átütemezteti, amiből a
kormányokkal szemben fenn
álló tartozás 1,5 milliárd dol
lár. A több évre szóló átüte
mezés azonban nem sikerült.
Az ország összes nyugati adós
ságállománya körülbelül 19
milliárd dollár.

1985. Ápr il is 20.

3 Múh ib a s & á s a lé k
Magyarországon az Igaz 1977 novemberében műteni
ságügyi Minisztérium 1980- kellett, ennek következté
ban
készített
legutóbb ben csak 1978 áprilisában
részletes jelentést az orvo lett keresőképes. Ebben az
si .műhibák, miatt indított ügyben végül a felek
kártérítési perekről. Mű egyezséget kötöttek. Az
intézmény
hibáról akkor lehet szó, ha egészségügyi
az alkalmazott kezelés nem 22 169 forint kártérítést es
teled meg az orvostudo 1978 októberétől havi két
mány mindenkori állásá ezer forint járadék fizeté
nak vagy pedig elmulasz sét vállalta.
— A beteg kezelésénél,
tottak olyan kezelést, amely
az orvostudomány „szabá műtétnél felróható maga
lyai” szerint szükséges lett tartás vagy mulasztás. Pél
volna. A vizsgálat az dául a terhesség megszakí
1975—80. közötti időszakról tásánál az érzéstelenítő és
megállapítja, hogy Ma altató injekciót a segédor
gyarországon az ilyen jel vosnő a visszér helyett a
legű pereli az összes le verőérbe adta be. Ennek
folytatott' bírósági eljárá hosszú kezelés, majd a
sok arányában, de a perek jobb kar könyök feletti
abszolút számát tekintve csonkolása lett a követ
is, alacsonyaik: évente 18- kezménye. A bíróság meg
20 ügyről van szó. A vizs állapította az egészségügyi
gálat eredményei szerint a intézmény felelősségét és
Fővárosi Bíróság területén az alperest 105 777 forint
a vizsgált ügyek 39 száza kártérítés és összes járulé
lékában, a többi megyei kán,ak megfizetésére köte
bíróság területén eljáró bí lezte. Egy másik példa: a
róságok pedig az ügyek 50 felperes felesége gyomor
százalékában adtak helyt a műtéten esett át. Panaszai
: kereseti kérelmeknek. Az miatt két év múlva újra
' esetek fennmaradó hánya megoperálták, és megálla
dában feltűnően gyakori pították, hogy a korábbi
volt az érdemi döntés nél műtétnél egy 20 centimé
küli befejezés: például teres kanalat hagytak a
szünetelés vagy elállás gyomrában, amely átfúrta
folytán történő permeg a vastagbelet. A felperes
szüntetés. Több esetben felesége meghalt. A felek
egyezséget kötöttek a fe 100 ezer forint kár megté
rítésére kötöttek egyezsé
lek.
Ä vizsgálat, azt doku get.
— A kezelés következté
mentálja, hogy a felpere
sek általában az érintett ben fellépő pszichés zava
egészségügyi dolgozót al rok. Ezekben az esetekben
kalmazó intézményeket pe a bíróság rendszerint el
relték. Előfordult azonban utasította a kérelmet. Az
néhány különleges eset is, orvosok és az egészségügyi
az
ügyek
például amikor egy felpe intézmények
res a magyar állam feler többségében arra hivatkoz
lősségének megállapítását tak, hogy az egészségkáro
kiérte: egy kanyaró ; elleni sodás nincs összefüggésben
kötelező védőoltás nyomán a kezeléssel, vagy pedig a
fellépett agyvelőigyúlladás kezeléssel járó kockázatból
és a nyomában,bekövetke ered.
A vizsgálat kimutatta,
zett bénulás . ügyében kel
lett döntenie a bíróságnak. hogy a bíróságok legtöbb
Viszonylag kevés keresetet ször járadékot, illetve a
nyújtották be ."rháganSryb- -felmerült’ dologi kiadások'
sok ellen: á*z %sSfli0tstet i 'megtérítését ítélték még.
közül mindössze kettő; volt Általános kárt vagy a joggyakorlatban újnak számí
ilyen.
Az Igazságügyi. Minisz tó, nem vagyoni kárt csak
térium vizsgálata ' szerint elvétve. 1
Nem hivatalos források
az orvosi műhiba megálla
pítása 'és az ezért járó kár ból azt az információt kap
térítés ügyében benyújtott tuk, hogy a jogászok köré
keresetek három csoportba ben az ilyenfajta perek
rendszerint nem szívesen
sorolhatók:
— Diagnosztikai tévedés, látott ügyek. A bírók a
nehézkessége
ennek folytán téves keze bizonyítás
lés. Például egy villany miatt idegenkednek az
szerelő
felperes
1977 ilyen ügyektől, az ügyvé
augusztusában elesett, jobb dek sem szívesen vállal
csuklója eltörött, amit be nak ,.műhibapereket’’, el
is gipszeltek. Nem vették sősorban biztosan megazonban észre, hogy karja nyerhetőnek látszó esetek
is kificamodott. Emiatt kel foglalkoznak.

Kisvállalkozók
|fflg sa ta b á ly g y ő |te m « M y e
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Az előrejelzések
szerint az elhelyezkedésre váró csök
évente 30-40 ezer fővel csök kent munkaképességűek szá
ken Magyarország lakossága, ma. Nehezebb elhelyezni a
18-25 ezerre! a munkaképes nyugdíjasokat, a rendőri fel
korúak, azaz a nyugdíjon im- ügyelet alatt állókat, és tavaly
nemiek száma, s egyelőre ez masíéi ezer szakközépiskolát
utóbbival nagyjából azonos végzett pályakezdő ne,m talált
mértékben a munkaerő-keres szakmájában munkát. A vál
let is mérséklődik — mondják lalatok valamivel reálisabban
az Állami Bér- és Munkaügyi terveznek az ÁBMH szerint,
Hivatalban (ÁBMH). 1985-re de nagy leépítésekre az idén
például a foglalkoztatottak 17 sem lehet számítani. Az előre
ezer fős csökkenésére számí jelzés szerint tíz megyében
tanak. Az iparban, építőipar lesznek néhány tucat ember
ban, mezőgazdaságban körül nek elhelyezkedési gondjai.
belül 20 ezer, a közigazgatás Ám ha az idén bevezetett új
rendszer
ban körülbelül 5 ezer dolgozó keresetszabályozási
ról mondanak le, a szolgálta „dolgozni kezd, azaz feltehető
tások viszont körülbelül 8 ezer leg m ár jövőre, akkor beindul
embert szívnak majd fel — á mozgás — mondják a becs
így az előrejelzés. Tavaly nem lés készítői.
Az ABMH a teljes foglalkoz
egészen jöttek be egyébként
az elmúlt évek tendenciáira tatás fenntartása érdekében
alapozó becslések: az év ele komplex programot készít. A
jén az ipar és a kivitelező épí most kirajzolódó elképzelések
tőipar várható létszámcsökke biztos pontja a részmunkaidő
nését jóval nagyobbnak, a me ben való foglalkoztatás propa
zőgazdaságét kisebbnek felté gálása.^? a. munkaerő-közvetí
telezték a ténylegesen bekö tő irodák szerepének erősítése.
Ma az evente körülbelül 7UÜ
vetkezettnél.
Az ipari munkaerő lemor ezer munkahelyet változtató
zsolódását — így a magyarázat nak és újonnan munkába álló
— feltehetően részben a válla nak a 20 százaléka veszi igény
lati gazdasági munkaközössé be az irodák segítségét. Biz
gek, részben az egyéb kisvál tos, de nem 'kidolgozott pontja
lalkozások fékezték, a mező- a programinak a munkahelyte
gazdaság viszont — úgy lát remtő tanácsoknak nyújtandó
szik — nem rendelkezett ha központi támogatások rendsze
sonló tartalékokkal. Az ÁBMH re, feltételei. Annyi m ár el
nemrég elkészült tájékoztatója döntött tény, hogy az e téren
az ország 109 városában vég aktív és saját áldozatoktól
zett felmérés alapján megálla sem visszariadó megyék —
pítja, hogy 1985. január 31-én amilyennek eddig csak Sza
62111 betöltetlen munkahely bolcs mutatkozott — központi
és 2305 munkát kereső volt az segítségre is számíthatnak.
országban, azaz a betöltetlen Egyelőre csak körvonalakban
munkahelyeik száma 1982 óta létező terv az átképzési se
a legalacsonyabb (tavaly janu gély további módosítása, ösz
árban például kerek 5 ezer tönzőbbé tétele mitid a válla
rel több állást kínáltak), az el- latok, mind a hiányszakmát vá
helyezkedni kívánóké két év lasztók számára.
alatt a legmagasabb volt. (A
Nem világos még, hogy mi
hivatalos statisztika szerint ta lesz azokkal, akik 1-2 évvel
valy januárban 2001 fő volt nyugdíj előtt már nem tud
munlm nélküli álláskereső.)
ják vállalni a szakmaváltást,
Ötvenkét városban növeke a nagy távolságra való ingá
dett az elhelyezkedésre várók zást (ima nemcsak egy adott
száma, két városiban — Özdom munkahelyet, adott szakmát
és Székesfehérvárott — több nem garantál a munkavállaló
mint százan ’.állnak” ebben' a nak senki, háhém 'árt “sem,
sorbán ' (Özdön “ á'“ várakozók hogy 20 vagy 30 kilométeres
száma jóval meghaladja az ál körzeten belül talál munkát),
lása járdátokét). A tájékoztató vagy. azokkal — szociológusok
megállapítja, hogy „a munka ezek számát már többre be
erő struktúrája szakmai, mun csülik —, akik hosszabb időm,
kaközi és területi szempontból több hónapon át sem találnak
tudásuknak
is eltér a szükséglettől”. A leg szakmájuknak,
szembetűnőbb a segédmunká meigfelelő állást.
Az átképzési támogatásért
sok iránti igény országosan
jellemző csökkenése: tavaly a — azoknak jár, akiknek mun
meghirdetett állások 22,1 szá káltatója nem tud munkát
zalékára, most csak 19,8 száza adni, akik másutt, más szak
lékára várnak segédmunkást, a mában kénytelenek elhelyez
jelentkezőknek viszont a tava kedni — eddig nem tolongtak
lyinál nagyobb hányada kerül a gazdálkodók, tavaly mind
ki ebből a rétegből: 32,7 száza össze 15-en vettek fel 2700
lék helyett 39,6 százalék. Egy dolgozójuk számára összesen
év alatt 22,4 százalékkal nőtt 21 millió forintot.

F ogyasztáscikkimport *83

170 millió USA-dollár érték
ben határozták meg az 1985.
évi fogyasztásimpont-kontingenst, ami azt jelenti, hogy a
magyar cégek a tavalyinál
összesen 70 millió dollárral
több fogyasztási célt szolgáló
árut hozhatnak be a konver
tibilis elszámolású országok
ból. A Külkereskedelmi Érte
sítő legutóbbi, 1985. évi 3. szá
mában megjelent közlemény
szerint ruházati cikkeikre a ta
valyi 25 millió helyett az idén
67 millió dollár, élelmiszerek
re és élvezeti cikkekre pedig
27 millió helyett 38 millió dol
lár jut. A háztartási-vegyi
Ú§ é t f l i i i u l á n c
áruk importkerete 8 millióról
10 millió dollárra, a vegyes
Krumplis Fáni néven ápri
lis 14-én a budai, várban, a ipari cikkeké pedig 40 millió
volt Muskétás étterem helyén ról 55 millió dollárra n ő tt."
új ételbárlánc első üzletét
nyitja meg a Dél-Budai Ven
déglátó Vállalat. A hálózat Kamarai videotéka
majdan megnyíló* minden tag
ja egységes arculatú lesz, a
Még az első félévben össze
Szentlőninci Állami Gazdaság állítják a Magyar Kereskedel
által gyártott burgonyape- mi Kamarában azt a 80—100
helyből készített 30-40 féle magyar gazdasági, idegenfor
ételt fogja kínálni. A Krump galmi és kulturális reklám-, il
lis .Fánikban utcán át IV. osz letve propagandafilmet tartal
tályú áron is megvásárolhatók mazó videotékát, amelynek
majd az ételek, sőt ugyancsak anyagából a tagvállalatok, in
IV. osztályú áron az alapanya tézmények és külképviseletek
gokat is árusítani fogják. Az várhatóan 1985 szeptemberétől
étteremben egy tál étel ára kölcsönözhetnek. A kamarai
40-60 forint között lesz (utcán tagvállalatok részére a szol
át pedig átlagosan 10 forint) gáltatás ingyenes lesz, mások
A tervek szerint mind a hat nak önköltségi, azaz körülbe
budapesti. vendéglátóipari vál lül egy üres kazetta árával
lalat nyit egy-egy Krumplis egyenlő kölcsönzési díjat kell
majd fizetniük.
Fáni éttermet.

Kisvállalkozók jogszabály
gyűjteménye címmel 240 oldal
terjedelmű kiadvány , jelenik
meg április végén a Népszava
.»Kiadó gondozásában. A tervek
szerint a körülbelül 12 ezer
példányban kiadott kötet öt
fejezetben tárgyalja majd a
kisvállalkozókra
érvényes
szervezeti, munkajogi, gazdál
kodói, adófizetési és társada. lombiztosítási. rendelkezéseket.
Á könyvet a budapesti Nép
szava könyvesboltban árusít
ják majd, de ugyanott meg is
lehet rendelni.
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Ólommentes benzin exportra
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Várhatóan idén szeptemberben adják át Egyiptomban,
Sibni el Kom városában az első Skála-rendszerű rmniáruházat, annak a 2 millió dollár értékű keretszerzodesnek az alapján, amelyet még tavaly novemberben, a_ kai
rói magyar napok alkalmával kötött a Skala-Coop es az
egyiptomi fogyasztási szövetkezetek uniója.
700 négy
zetméter alapterületű, 250 ezer dolláros beruházással ké
szülő kisáruház szállításáról a Skála—Arab Kereskede
lemfejlesztő Kft. közvetítésével a közelmúltban irt ala
megállapodást a fővállalkozó Skála-Coop. Az üzletben
alvállalkozóként a Keripar Vállalat és a Hűtőgépgyár is
részt vesz. Az előzetes elképzelések szerint még az idén
két további — kairói, illetve alexandriai — áruház szál
lításáról írnak alá megállapodást a magyar és az egyip
tomi szövetkezeti vállalatok. A keretszerződésben az is
szerepel, hogy a felépített kisáruházaknak a Skála-Coop
Sunny Country márkajelű, magyar gyártmányú élelmiszeripari és háztartás-vegyi pari cikkeket szállít. Cserébe
az egyiptomi szövetkezetektől pamut fehérneműt és kon
fekciótermékeket vásárol. Könnyen lehet, hogy az első
egyiptomi Skála Áruházat Mubarak elnök fogja felavatni,
lévén, hogy Sibni el Kom az egyiptomi államelnök szü
lővárosa.

Gyáregységet árvereztek
Árverésen kelt el a Magyar
Selyemipar
Vállalat
9500
négyzetméter
alapterületű
„Adria” telepe, amelyen egy
3250 és egy 1400 négyzetméte
res üzemcsarnok áll. Az ere
detileg 80 millió forintos ki
kiáltási áron meghirdetett te
rületet és a csarnokokat a
Konsumex Külkereskedelmi
Vállalat és a Promax Szerve
ző, Vállalkozó és Szolgáltató
Kisszövetkezet közösen vásá
rolta meg 113 millió forintért.
A Promax a nagyobbik csar
nokra tart igényt, ahol edzett

csavarokat és dízelmozdo
nyokhoz való adagolókat fog
gyártani, a Konsumex raktárépületnek akarja használni a.
kisebbik csarnokot.
A licitálás közben egymásra
talált partnerek a terület és
költségek pontos megosztásá
ban még nem egyeztek meg.
Az árverést lebonyolító fej
lesztési pénzintézet, az Építő
ipari Innovációs Alap április
ra újabb hasonló akciót szer
vez: a Gábor Áron Vasöntöde
Asztalos Sándor utcai telepé
nek árverését.

XrMS/.ik Ferihegyen

Les* Bndám
kntyavásár

A Terimpex Külkereskedel
mi Vállalat és az angol Hylne
Rabbits cég üzletkötése alap
ján 2300 új-zélandi és kalifor
niai fajtájú, gyorsan növekvő,
szapora tenyésanyúl érkezett
Ferihegyre a napokban. A 47
ezer dollár értékű óriási légi
-szállítmány nem húsvétra jö tt:
a nyúlmamák a dunavarsányi,
a környei, - valamint a bikali
termelőszövetkezetekhez
ke
rültek, annak reményében,
hogy az utód nyuszik exporttermékké válnak. Az elmúlt
évben
Olaszországba,
az
NSZK-ba, Svájcba, Belgium
ba és néhány arab országba
szállított a Terimpex hazai vágónyulat és nyúlhúst. ,

M ódosított
újítási rendelet
A magasabb beosztású veze
tők újításainak és szabadal
mainak honorálásáról a jövő
ben a vállalati tanács, illetve
a dolgozók közgyűlése (kül
döttgyűlése) dönt azoknál a
vállalatoknál, amelyeket a
fent említett testületek irányí
tanak — írja elő az újítások
és szolgálati találmányok dí
jazásáról szóló kormányrende
let módosítása. A minisztéri
um és tanácsi felügyelet alatt
maradó vállalatok vezető be
osztású munkatársainak sza
badalmi díjazását továbbra is
a felügyeleti szerv bírálja el.

karbantartásának időtartamát
két nappal rövidítik, hogy új,
intermedier-paraffint gyártó
üzemükben már az idén el
kezdik a termelést, s elképze
léseik szerint ezer tonnát kon
vertibilis valutáért értékesíte
nek. Ugyancsak a veszteséget
csökkenti, ha bővíteni tudják
ólommentesbenzin-ki vitelüket
a 92-ies oktánszámú benzin ex
portjával (86-os oktánszámú
ólommentes benzint továfobfeldolgozásra eddig is adtak el
külföldön konvertibilis valu
Gyorsmérleg
táért). A 92-es benzin szállí
tására, ami rögtön benzinkua
fesztiválról
takba kerülne, még nem kö
tötték megállapodásokat, de
mint 750 ezerre becsü
mint a DKV-nál elmondták, likTöbb
a március 31-én zárult bu
van rá igény Nyugaton.
dapesti tavaszi fesztivál kü
lönböző programjain részt ve
vők számát, s több mint 30 or
szágból érkeztek külföldi ven
K ö lc s ö n k a s t é ly f e lú jít á s h o z
dégek — szól a tíznapos ren
dezvénysorozat
eredményeit
Magánszemélyek (állampolgárok, gazdasági munkakö
summázó . első gyorsmérleg.
zösségek, polgári jogi társaságok) a jövőben anyagi tá
Egyedül a fesztivál kulturális
mogatást, illetve hitelt igényelhetnek üres vagy .rosszul '
eseményeire több mint 130
hasznosított, műemléki védelem alatt álló kastélyok és
ezer jegyet adtak el, 25 kép
középületek teljes helyreállításához — írja a Pénzügyi
zőművészeti kiállítást nyitot
Közlöny idei 2. száma. Elsősorban idegenforgalmi célú '
tak meg. A tavaszi fesztivál
beruházásra lehet ily módon pénzhez jutni, vagy olyan
kiemelt eseménye volt a hat
épületátalakításra, amelynek célja az épület és a kör
napos (a tavalyinál 4 nappal
nyezet jellegével összhangban álló nyereséges tevékeny
rövidebb) Utazás ’85 című
ség. A vállalkozók az Állami Fejlesztési Banktól (ÁFB)
nemzetközi kiállítás, amelyen
a helyreálUtásiköltség-előirányzat 10 százalékáig vissza
ezúttal 21 ország 110 kiállító
nem térítendő állami támogatást, az Országos Műemléki
ja vett részt, és 75 ezer láto
Felügyelőségtől (QMF) — egyedi elbírálástól függően —
gatót vonzott. Az Utazás ’85pénzbeni vagy természetbeni támogatást, az OTP Vállal
ön 300 különböző belföldi ki
kozási Irodájától pedig hitelt kaphatnak (egyéves kihe
rándulást és üdülési progra
lyezési időtartamig 13 százalék, maximum ötéves lejá
mot árusítottak kedvezmé
ratig évi 14 százalék kamatra). Az OMF ad felvilágosí
nyes áron az utazási irodák;
tást arról, hogy melyik épületre lehet kérelmet benyúj
végül is 15 millió forint érték
tani. A hitelkérelmet az ÁFB-nél és az OTP Vállalko
ben adtak el utazásokat, mint
zási Irodánál kapható útmutató szerint kell elkészíteni.
egy 50 százalékkal többet,
mint 1984-ben.

Áprilistól ólommentes, 92-es
oktánszámú benzint kíván ex
portálni konvertibilis valutá
ért a Dunai Kőolajipari Vál
lalat (DKV) — ezzel is csök
kenteni remélve azt a 200 mil
lió forintra tehető veszteséget,
ami az év eleji hidegek miatt
a cégnél keletkezett.. A száz
halombattai vállalat vesztesé
ge elsősorban abból szárma
zik, hogy — főként a Dunai
Hőerőmű Vállalatnak — a ter
vezettnél több fűtőolajat kel
lett szállítania, így a fűtőolaj
ból fehérárut előállító, tavaly
elkészült krakküzem teljesít
ményét 20 százalékkal vissza
kellett fogni. A veszteség mér
séklését szolgálhatná az is,
hogy. a krakküzem tervszerű

Április 20—21-én rendezik
meg a budapesti Marcibányi
téri Művelődési Központban az
idei Budai Kutyavásárt. A
szervezők remélik, hogy a két
nanon a látogatók száma leg
alább a tavalyi húszezret, el
.fogja ériti. A 20 forintos, .il
letve a gyerekeknek 10 forin
tos belépőjegyekből szármázó
bevételt az ingyen fellépő mű
vészek gálaműsorából remélt
anyagi eredmény hivatott k i
egészíteni : — 90 forint lesz
egy jegy —, a költségeket le
számítva több mint 60 ezer fo
rint jut a Vasadon működő
ebmenhely fenntartáséra.

B áni í-haj szesz
a Sxovjctniiióban
Első ízben szállít az idén,
mintegy 1,5 millió rubel ér
tékben Bánfi-hajszeszt a Szov
jetunióba a Pharmatrade ma
gyar külkereskedelmi vállalati
Néhány éves előkészítő mun
ka eredményeképpen — több
kutatóintézetben elvégzett kí
sérletek alapján — döntött a
szovjet partner a Bánfi-hajszesz megvételéről. A Pharmatrade-nél egyébként eny
hén 'lanyhulónak minősítik a
Bánfi-hajszesz iránt megnyil
vánuló tőkés piaci keresletet,
ezért is keresett a vállalat új
piacokat, köztük a Szovjet
uniót. Tavaly mintegy 150 ezer
dollár értékben kelt el a ké
szítményből konvertibilis de
vizával fizető országokban, a
legstabilabb vevők még min
dig az olaszok.

Vállalati
sport pénzek
A hazai vállalatok ezentúl
költségeik terhére legálisan
támogathatnak sportegyesüíeteket. A 200 főnél kevesebb
dolgozót foglalkoztató cégek
évente maximum 10 ezer fo
rint, az ennél nagyobb válla
latok — létszámuktól függően
— 20 ezer és 100 ezer forint
közötti tagsági díjat fizethet
nek költségeik terhére a
sportkluboknak. Mint a Pénz
ügyminisztériumban elmond
ták, jogszabály nem tiltja,
hogy a gazdálkodó szervezetek
egyszerre több sportegyesület
nek is úgynevezett jogi tagjai
legyenek. A vállalatok az új
támogatási forma mellett to
vábbra is — mint eddig —
pénzelhetik a sportklubokat
jóléti alapjukból.
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— Mi lenne . 11 Nyugalom,
Érdemes lett volna a múlt
héten megörökíteni a Közpon kell. Az meg idebent van. Kint
ti Stúdióban mindannyiunkat úgyis csak azt várom. mikor
egy fényképen, amint ülünk az kapnak el. Most már túl va
gyok rajta — semmi gondom a
a bíróság előreláthatóan asztal körül és döbbenten né továbbiakra.
— szándékos testi sértés vét
A Magyar Népköztársaság vesztés, illetőleg a javító-nevezünk riportalanyunkra. „Szó
nem szabna ki három megszakad. . . ” — ehhez ha
Elnöki Tanácsa hazánk fel- lő munka végrehajtása alól sége vagy bűntette (tehát ide
— Mindig igy akar élni?!
szabadulásának 40. évforduló mentesül:
értve a súlyos és a könnyű
évi szabadságvesztésnél sonló pillanatokra lehetne
— H á t. . . majd egyszer, ta
testi sértés egyaránt),
ja alkalmából közkegyelmet
idézni Arany János sorait A lán, megpróbálkozom másként
súlyosabb
—
a
gondatlanságból
elköve
gyakorolt. Az erről szóló tör
— a foglalkozás körében el
walesi bárdok című, örökbecsű is. Ki tudja, sikerül-e . . .
vényerejű rendelet április 5- tett bűncselekmény miatt el követett szándékos veszélyezte büntetést.
m űvéből. . . A szomszédos he
ítélt,
én lépett hatályba. Ez adja az
tés bűntette,
Mint láttuk, a végrehajtási lyiségben a technikai munka
aktualitását
cikkünknek,
— a teherben levő nő,
— a személyi szabadság meg- kegyelemnél, ha 3 évet meg társ éppen azzal foglalatosko
Ezzel az „elszántsággal"
amelyben a közkegyelem in
haladó időtartamú
szabadság- dott, hogy előkészítse a mag aligha.
sértésének vétsége vagy b ű n - ................
"
—
az
az
anya,
aki
tizedik
tézményével, illetve a most
netofont
és
mikrofont
a
felvé
vesztésre ítélt cselekménye esik
Mielőtt lekísérték volna «
meghirdetett közkegyelem sa életévét be nem töltött gyer tette,
s ezalatt mi bemutattuk
— a közlekedés biztonsága a közkegyelem alá, a kisza telhez,
éppen arról be
mekével együtt él,
játosságaival foglalkozunk.
néhány mondatban a stúdiót, riportalanyt.
bott
büntetés
tartama
a
felé
szélgettünk: mi újság „oda
— az ötvenötödik életévét elleni bűntett,.
re csökken. Az eljárási, kegye elmagyaráztuk. melyik beren kint”. Igaz, a KS-ben is —
A kegyelem, a kegyelmezés
— a vasúti, légi vagy vízi lemnél az ehhez hasonló ki dezés mire szolgál, hogyan
gyakorlata régi keletű. A most betöltött nő és a hatvanadik
veszelyeztetesenak
hiányzik, ami azt jeleri- működik — szóval, igyekez éppúgy, mint másutt — olvas
meghirdetett
közkegyelmet életévét betöltött férfi,
,közlekedés
„ , ,,
,büntette.
<~u~
ha 3 évi szabadságvesztés tünk feloldani valamelyest az nak újságot, hallgatnak rádiót,
megelőzően felszabadulásunk
— aki életveszélyes vagy
_
veS2élyeztet és nél hosszabb időtartamú sza ilyenkor gyakran jelentkező minden esemény híre eljut te
után eddig nyolcszor került sor
hát; azonban ez a helyzet (az
badságvesztés kiszabása lát lámpalázat.
ennek gyakorlására^# jelenle gyógyíthatatlan súlyos beteg- hfí . n
információk szempontjából is)
_
^
mas jármŰTCZet ó szik indokoltnak, a bíróság az
gi a kilencedik. Kétségtelen, ségben szenved.
Természetesen arról is be mégsem hasonlítható össze a
hogy mindegyikük valamilyen
Ha az említett (feltételek bűntette (ha súlyos testi sér- eljárást le fogja »folytatni, s szélgettünk: miért van itt, s kinti világgal. Mégis m á s h a
évfordulóhoz kötődik, de nem szerinti) elítélt határozott ideig tés vagy ennél súlyosabb kö- meghozza az ítéletét. Erre a mire számít, előzetes lévén. Az az ember saját maga lát-hall
közkegyelem már nem terjed egyik válasznál döbbentünk vaiamít< ^a saját maga részese
feitétlenül kerek ^évfordulók- tartó szabadságvesztése a há- vetkezmánye van),
hoz. .Valamennyi közkegyelmi rom évet meghaladja, a bűnmeg:
egy eseménynek; más beszé
— az erőszakos közösülés ki.
aktus azonban megegyezik ab tetősének a tartam a . a felére bűntette,
Az eljárási kegyelem szabá
— Legalább hat-nyolc évet lőn a találkozás a hozzátarto
ban, hogy (az egyéni kegye
lyai
között
találjuk
azt
a
ki
— a szemérem elleni erőszak tételt, hogy a közkegyelem kapok majd. Visszaeső vagyok zókkal, mint otthon, munka
lemhez képest) szélesebb kör csökken.
ugyanis, és ilyenkor jobban után — és lehetne a végtelen
ben érvényesül, azaz a tör
A törvényerejű rendelet te bűntette,
folytán megszűntetett eljárást
ségig folytatni, mi mindenben
— a természet elleni erősza folytatni keil, ha azt a terhelt megmérik.
vényerejű rendeletben megha hát különböztet a gondatlan
— Akkor a szigorított őri különbözik a börtönélet a „ci
kos
fajtalanság
bűntette,
tározott feltételek megléte ese bűnelkövetők és a szándékos
az eljárást megszüntető hatá zetre is sor kerülhet — je vil” élettől.
tén annak alkalmazása a ha elkövetők között. Míg a gon
— a hivatalos személy elle rozatközlésétől számított nyolc gyeztem meg közbevetve.
A közvéleményben élnek
tóságok számára kötelező. Jel
ni erőszak bűntette,
nap alatt kéri. Vajon miért
— Az ügyész nem nagyon ugyan olyan mendemondák,
legét tekintve lehet végrehaj datlanok minden további fel
van
szükség
erre
a
lehetőség—
a
közfeladatot
ellátó
sze
amelyek szerint az elítélteknek
tási kegyelem, eljárási kegye tétel nélkül kegyelemben ré mély elleni erőszak bűntette, re? Az eljárás megszüntetése biztat. . . azt mondta, hogy en „gyöngyéletük” van a bv. inté
lem, valamint a büntetett elő szesülnek (ami a három évet vagy vétsége,
minden további vizsgálódási, nél kisebb súlyú a mostani zetekben, hiszen megkapnak
élethez fűződő hátrányok alóli meg nem haladó szabadságlehetőséget
ki balhém. Nem baj. majd jól mindent. nagy pénzekkel sza
— a hivatalos személy tá bizonyítási,
felbosszantom a bírónőt, ha
mentesítést is jelentő kegye vesztés vagy javító-nevelő
zár,
nem
lehet
tehát
meg
badulnak, s azután kezdik
lem.
munka végrehajtásának meg mogatója elleni erőszak bűn nyugtatóan állást foglalni ab nem ad eleget.
elölről az egészet ahelyett,
Szenvtelenül
hangzottak
el
a
A végrehajtási kegyelem azt szüntetésében, illetve a 3 évet tette vagy vétsége,
ban, hogy az alapos gyanú el
— a közveszélyokozás bűn lenére valóban az eljárás alá mondatok (ha nem hatna ab hogy „bűnhődnének" (bár az
Jelenti, hogy az elítélt mente meghaladó
szabadságvesztés
emberek nagy része maga sem
sül a már kiszabott büntetés felezésében nyilvánul meg), ad tette,
vont személy volt-e az elkö szurdumnak, azt is írhattam tudja megmagyarázni: mit is
volna:
álmodozva),
s
utána
kö
letöltése alól, azaz a bünteté
— a közérdekű üzem mű vető, történt-e bűncselekmény,
ért pontosabban e fogalom
sét, vagy annak hátralévő ré dig
ködése megzavarásának bűn áltl-e fenn például jogos vé vetkezett a csend. Azt hittük: alatt).
a
szándékos
elkövetők
tréfál
a
riportalany,
de
arcára
szét elengedik, azaz szabadul.
delmi helyzet, stb. Az eljárás
tette,
Szerencsére, a leírt monda
közül csak azok szaba
Az eljárási kegyelem következ— a terrorcselekmény, bűn alá vont személynek tehát , pillantva látszott, hogy komo
lyan gondolt mindent. Utána tok csak a „benti” nyilvános
. menye, hogy a terhelt ellen fo
dulnak, akiknél családi tette,
adott esetben fontos ér azt hittük: rosszul hallottuk. ság elé kerülnek, máskülönben
lyamatban levő eljárást (pl.
egyéni humánus okok
— a légi jármű hatalomba
deke fűződhet ahhoz, Vissza is kérdeztem:
a nyomozást vagy a bírósági
újabb alapot kapnának azok,
felmentő ítélettel zárul
. eljárást) meg kell szüntetni, te ezt indokolják. Pl. teherben kerítésének bűntette,
— Ha nem ad eleget?!
akikben így is túl sok az elő
— a garázdaság vétsége
hát az. állam lemond büntető lévő nő, idősebb kor, életve
— Igen — bólintott rá a ítélet, s időnként inkább nehe
jon
igénye, érvényesítéséről. A ke szélyes vagy gyógyíthatatlan vagy bűntette,
harminc-egynéhány éves férfi.
az ügy, s ne közkegyelem út — Hat évnél alább nem adom, zítik, mint könnyítik egy-egy
gyelem harmadik fajtája pe- betegség stb. Ez utóbbi szán— a rablás bűntette,
jószándékú szabadult beillesz
ján
történő
teegszűnteté^sel,.
.dig a büntetett előélethez fű- ,„
de' a' nyolc ' még jobb lenne!
— a kifosztás bűntette. - í
ződő h á trá n y o k á íő r m é n te s íti d e x o s-eik o v eto k m entesüléseh
VnVAsá« , .^,-.,.tcg:,yényeEej:JÍ- rendeletben Senki nem hinné el. de saját kedését. a kinti világba.
A másik pedig, ami óhatatla
az' elítéltet,
illetve a volt elítél
...............
'
nél’
nban V3n
m6g az
e§yálta
to- ö Ä t e t Ä b o t t t ó h a az fiiá'ba . keressük a büntetet,t magamat adtam föl. A káro
vábbiaz°feltétel
is, hogy
tet.
összbüntetésbe foglalt büntető- előélethez fűződő hátrányok sult ugyanis nem tett feljelen nul felvetődik: hogyan lehetne
Mint iámeretes, a feegyeime- luk elkövetett bűncselekmény sek bármelyikét a felsorolt alóli mentesülésre (kegyelem- tést, és elég nehéz volt kinyo felfogásának megváltoztatásá
zés jogát: (az egyéni és a köz ne szerepeljen abban a felso bűncselekmények valamelyike re)
vonatkozó szabályokat, moznom, mire bizonyítani tud ra rábírni azt, aki „bent” ér
kegyelmet egyaránt) a Magyar rolásban, amelyeknél a tör miatt, szabták ki, szintén ki Ebből következik, hogy a most tam, amit tettem.
zi jobban magát (legalábbis ez
Népköztársaság Elnöki Taná
idő szerint)?
van zárva a közkegyelemből, meghirdetett közkegyelem érvényerejű
rendelet
a
közke
(Csak
közvevetőleg:
markecsa gyakorolja, s ezt törvényA
meghirdetett
eljárási
kere
nsm
terjed
ki.
Például,
ha
Elsősorban azok tehetnek
colásról volt szó, ahogy a bel
erejű rendeletben hirdeti ki. gyelmet kizárja, illetve szán
azt jelentig hogy az valaki hanyag kezelés b.űntet- ső nyelv nevezi, az összeg pe (majd, emberünk „jogerős”
Hogy ez a kegyelmezés milyen dékos és gondatlan elkövetés gyelern
1985. április 5-e előtt élköve- ^ mj.a^ 2 ,.évi szabadságveszhelyén) sokat, akik körülötte
kört érint, kikre terjed ki, azt nél egyaránt feltétel, hogy az tett
bűncselekmény miatt bün tését tölti, a közkegyelem dig negyvenkétezer forint.)
vannak. Nem a nevelőre gon
a bűnözés pillanatnyi helyzete
— Mennyit töltött eddig dolok elsősorban, hanem a
tető' eljárás nem indítható, il folytán szabadul (ez gondat
is befolyásolja. Bizonyos kor illető ne legyen visszaeső.
börtönben?
letve
nem
folytatható
a
gon
A
következőkben
felsorolt
zárkatársakra, az adott intézet
lan bűncselekmény, s feltéte
szakos évfordulók, ünnepi ese— Több mint tíz évet.
kulturális életét, öntevékeny
rríéinyék során az Elnöki Ta bűncselekmények elkövetői ki datlanságból elkövetett cselek lezve, hogy nem visszaeső).
— És vissza akar kerülni? szervezeteit irányító társakranács él is ezzel a kegyelmezési vannak zárva a közkegyelem mény esetén, illetőleg a szán Ettől azonban az általa elkö
dékos
bűncselekménynél a vetett cselekmény bűncselek Szántszándékkal?
Talán még nem késő, hogy en
lehetőségével, nem hagyhatja ből:
— Igen. Mi keresnivalóm nek a — tulajdonképpen —
— az állam elleni bűncse- teherben lévő nő, a tíz évet be mény, s bár a büntetés letöl
azonban figyelmen kívül bizonem
töltött
gyermekével tését elengedik,
a büntetett van nekem odo.kint? Nincs, fiatat embernek felnyíljon a
nyos bűncselekmények elsza- lekm'ények,
együtt élő anya, az 55 évét
ahol lakjak, legfeljebb egy szeme; van egy másik világ
porodását, gyakoribbá válását.
— az emberölés bűntette betöltött nő, a 60. életévét be^ előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesül azonnal. ócska munkásszálláson. Az is, mint amit ő eddig megszo
A kihirdetésre kerülő törvény- (alapeset, minősített esetek és
töltött férfi valamint az élet- Mentesülésére az eredeti bűn asszony a börtönben, a gyerek kott. Lehetnek célok, örömök
erejű rendeletben tehát ponto az előkészülete is),
veszélyes vagy gyógyíthatatlan tetésére irányadó általános már felnőtt, ő is a börtönben a rácsokon kívül is; nem ter
san meghatározza a közkegye
— az erős felindulásban el súlyos betegségben szenvedő szabályok
mészetes állapot, amikor «
szerint kerülhet — mihez fogjak?
lemmel érintettek körét, illet
személy
ellen,
ha
— Szakmája van?
követett
emberölés
bűntette,
gyerek felnőtté válását az jel
majd
sor.
Az
eljárási kegye
ve az abban nem részesíthető
— Semmi az égvilágon. Hat zi, hogy már nem Tökölön töl
lemnél nem folytatják le az
bűnelkövetői kört. Olyan am 
eljárást, nem állapítják meg a általánost jártam, de az is le ti a büntetését. . .
nesztia, amely valamennyi el
Nehéz feladat, de igazi erő
bűncselekményt, nem szabnak het, hogy csak ötöt. Mit tudom
ítéltet érintené, nem volt, de
próba egy lelkes, emberi kö
ki büntetést, tehát itt nem kö é n . . .
nem is várható. Ilyen intézke
— Semmi terve, vágya, el zösség számára,
vetkezik be a büntetettség, így
dés éppen a társadalom ellen
-H — ,
ehhez nem is fűződhetnek to képzelése nincs?
érzését váltaná ki, míg a jog
vábbi hátrányok.
politikai célokkal összhang
ban álló, elsősorban humánus
Amennyiben a közkegyelem
célokat szolgáló ilyen rendel
folytán felezték az elítélt ha
kezés a közvélemény szemében
tározott időtartamú szabadság
is kedvező fogadtatásra szá
vesztés büntetését, a feltételes
Mármint az öntevékeny szervezet, amely majd’ min
rai that. Szükséges azt hangsú
szabadságra bocsátás időpont
den intézetben fellelhető, legalábbis csíráiban. Egyvala
lyozni, hogy a közkegyelem
ja ehhez a felezett időhöz iga
miben az .összes működő szervezet, vagy inkább kisebbgyakorlása nem azt jelenti,
zodik, tehát annak kétharmad,
mintha az ítélkezési gyakorlat
nagyobb közösség megegyezik: az intézetele művelődési
illetve háromnegyed részének
valamiféle korrekciójára, ki
letöltése után •kerülhet, rá sor
életét ők szervezik, néhol irányítják.
igazítására' lenne szükség. Erre
(ha az egyéb feltételek is
Most nem azokra a helyekre gondolok, ahol az önte
'a rendes és rendkívüli peror
fennállnak).
vékenység széles körű, igazi szervezeti és működési
voslatok rendelkezésre állnak.
A közkegyelem a mel
rendje, gyakorlata van, mint például Baracskán, Solton,
Itt árról van szó, hogy a törvé
lékbüntetésekre nem ter
Vácott, Márianosztrán stb., hanem olyanokra, ahol a
nyes ítélet végrehajtásától az
jed ki, s ugyanígy a sza
felügyelet segítésén kívül a létüket éppen művelődési
állam eltekint, illetve az elkö
■ a
bálysértésekre sem.
munkájuk bizonyítja. A kisebb intézetekre vagy a sú
vetett bűncselekmény elköve
tőjének megbüntetését — ép
lyosabb fokozatra, ahol e téren, a közművelődés terüle
Végül egy fontos szabály: a
pen a közkegyelem meghirde
tén bontakozhatnak ki.
kegyelem hatályát veszti az
B
tése miatt — nem kívánja.
zal szemben, akit a törvényA felszabadulási évforduló és a húsvéti ünnepek álta
Bevezetőnk után nézzük
erejű rendelet hatályba lépé
lában különleges rendezvényeket hoztak; ünnepi meg
meg, milyen feltételek mellett
sét követő három éven belül
emlékezést, műsoros délutánt, vetélkedőt stb., ame
H
érvényesül a most meghirde
elkövetett szándékos bűncse
H
EH
lyek ötlete, betanulása, betanítása, lebonyolítása e ki
tett közkegyelem! Jellegét- te
lekmény
miatt szabadságsebb, de ■lelkes kulturális közösségek érdeme. Sok he
B SP ***
kintve ez végrehajtási, illet
vesztésre vagy szigorított ja
J§
lyütt tán nem is pontos ez a meghatározás: név szerint
■y vy,;.
ve eljárási kegyelem.
vító-nevelő munkára ítélnek.
meg lehetne nevezni néhány embert, akiknek több heti
A végrehajtási kegyelem (s
Ennek az a következménye,
■:
V.
ü
munkája került az intézetek nyilvánossága elé.
az eljárási is) általában
hogy a korábban kegyelmi
ffpk''
E helyütt köszönjük meg nekik, amit a társakért tet
mentesítés alá esett büntetést
a kisebb súlyú, első íz
ImmmmSäSiä-.
IS II
tek.
S reméljük: egy-egy jól sikerült rendezvény további
is
végre
fogják
hajtani,
az
ben, nem szándékos bűnújonnan
kiszabásra
kerülő
lendületet
ad tevékenységükhöz.
A
felvételek
Baracskán
készültek.
A
fenti
cikk
elolva
cselekményt elkövetőkre
. büntetéssel együtt.
sása után nem szükséges hozzájuk m agyarázat...
terjed ki. így a három évet
Dr. L. Gy.
meg nem haladó szabadság-
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LÁSZLÓT A HATVANAS ÉVEK elején
ismertem meg. Nem voltunk barátok, de na- .
M J m iS X ím Z T E M
gyón jó volt közöttünk a viszony. Értelmes,
szimpatikus ember benyomását keltette. Sok
közös ismerősünk is akadt, akikkel együtt
járt egyetemre. Nálam öt évvel volt idősebb, lőképességét? Néhány ezer forint reményében
elismert, jó szakembernek tartották, szorgal képes volt feláldozni szépen. ívelő pályafutá
masnak, kitartónak és senki előtt egy pilla sát, parlagra dobni, .becsületét, az emberek natig sem volt vitás, hogy az előmenetele tiszteletét. Nem beszélve családjáról, arról ú ,
nehézségével, halad, azt az is bizonyítja, biztos, szép karrier elé nézhet. Időnként tá- m érhetetlen. fáj dalomról, megaláztatásról,
Azok az emberek, akik ne ka jellegével,
héz helyzetben is helytállnak, azt mondja, jó lenne, ha hogy néhány kilót már fel lálkozgattunk egy kávé, vagy egy üveg sör amelyet számukra okozott.
különleges megbecsülést ér gyakrabban cserélnék a száj szedett magára, az egész em melett, kellemesen elbeszélgettünk. Vonzó
Őszintén szólva, úgy terveztem, hogy sza
demelnek. Mint ismeretes, védő maszkot, hiszen, főleg ber 47 kiló volt, amikor be egyéniség volt., Könnyedén, de nem. fecsegve, badulása után felkeresem, és,.ha hajlandó el-.,
Márianosztran többféle ipari most, hogy a portiamra nem jött, s most már 53 kiló hanem megfontoltan, szépen fogalmazva , be- , mondani, megírom, hogyan alakult az élete
tevékenység folyik, így pél- üzemel, két óra alatt elhasz- gramm.
szélt. Szokatlanul világoskék szeme volt. Ez szabadulása után.
Csaknem egy évtizede nyúj- másoknak is feltűnt. Az egyik alkalommal,
dául labdakészítés, csévézés, nálódik. De ha az elszívó műA VÉLETLEN SEGÍTSÉGEMRE sietett. A
dé közülük a legjelentősebb a ködik, akkor sem bírja ki az togatja csápjait a magyar fia- az utcán sétálva Hédivel találkoztunk. Fel húsvéti ünnepek után Budán találkoztunk. .
kenderüzem, ezen belül a leg- előírt egy hetet. Miért ne le- talok felé a kábítószer, külötn- tűnt, hogy mereven nézi László, szemét. Ma Neki is volt ideje, elhatároztuk, hogy kiülünk .
féle
cehezebb munkát azok vállal- betne naponta cserélni?
-f-1“ — gyógyszer, drog stb.
"fK — lacában megjegyeztem, biztos tetszik beikig
az egyik csendes parkba beszélgetni.
formákban. Talán egy fél év
A lány este felhívott telefonon és a férfi
Sokat változott. Haja gyérebb lett, arca fá
tizede — a ragasztóimámorok iránt érdeklődött. Nevetve mondtam, hogy
idején — úgy tűnt, hogy fel azt javaslom, más vizekre ev-ezz.en, mert nős, radtabb, szálfatartása is megtört. Ötvenhat
színre bukkan, s országos f el szép fiatal felesége van és két kisgyermek
éves!
világosítókampány indul meg boldog apukája, akit nehezen tudna elcsábí
— Tizenkét évet húztam le fegyházfokozat»
ellene. Nem
ez történt. A tani. Nem akarom elmondani, főleg ^ leírni, ban — mondta. — Nem volt gyerekjáték. An
nyilvánosság, a közvélemény hogy kedves barátnőm erre mit válaszolt.
nak ellenére, hogy minden lehetséges gyógy
elől elrejtve szinte megerősí Nem is ez a lényeg. Szavaira, nagyon jól em
kezelést megkaptam, nagyon rossz egészségi
tette hadállásait, s ma nehe lékszem.
állapotban voltam és ehhez még hozzá kell
zebb a helyzet, mint sokan
— Te, ennek az embernek rettenetes sze tenni, hogy jövőmet térésen kilátástalannak
hitték. Nincs ok arra, hogyne me van._ Megborzongtam. Féltem tőle. Ki ez?
láttam. Hosszú ideig' őrlődtem, vívódtam,
induljunk harcba
ellene. A Ugye, gyilkos!
aggasztotta családom sorsa. Mi lesz a_gye
té t: élet vagy halál. Minél előbb
rekekkel, a feleségemmel... Megpróbáltam
EGY ALKALOMMAL RIPORTRA mentem
megismerik a fiatalok a ve Tökölre, a központi kórházba. Gondoltam,
a gondolataimat kikapcsolni és bizonyos idő
szélyt, annál sikeresebben hogy felkeresem a sebészetet. ( A folyosón
után nagyjából sikerült is.
védhetik ki. Itt az információ nagy volt a nyüzsgés, csak annyit tudtam
— Hogyan?
9
valóban életet ment.
szavaikból kivenni, hogy azonnali hasműtét
— Dolgoztam. Minden munkát elvállaltam.
Balogh Jenő,' aki súlyos re kerül sor. A golyó még a testében v a n . . .
Részt vettem a különböző szakkörök tév é-.
testi sértésért tölti büntetését, sok vérre lesz szükség . . .
kenységében, erre bőségesen volt lehetősé
szintén a csévézőben dolgo
A gépteremben szájmaszkkal védekeznek a kenderpor
Milyen golyó lehet a hasában, hogyan ke
gem. Később irányítója lettem a művelődési
zik. Fritz Károllyal ellentét rült oda és tulajdonképpen, mi történt es ki
ellen
ben, ő a jól dolgozók közé a sérült? Kérdéseimre nem tudtam választ bizottságnak, ez még nagyobb elfoglaltságot
jelentett. Kezdtem „feloldódni. Kezdett vissza
játe, akik a gépteremben dőlKolompár László nyújtógé- tartozik, ennek megfelelően
térni az önbizalmam. A beszélőkön biztatott
goznak.' Főleg akkor vált ez a pen dolgozik a gépteremben, alakult keresete is. Nemcsak kapni, mert mindenki rohant, legkevésbé
a feleségem, tartsak ki, ne keseredjek el.
munka nagyon nehézzé, ami- de nemcsak
ezen, hanem magáért, hanem a családjáért velem törődtek, . .
...E k k o r a műtő előtt álló kocsin megpil
Mellettem marad és vigyáz a gyerekekre, ne
kor leégett a porkamra, amely mindegyik gépen
tud dől- __
^ ____ hiszen otthon van
is dolgozik,
lantottam a műtétre váró sérültet. Nem akar
nyugtalankodjak miattuk. Reményt adtak a
az üzem levegőjét tisztította, gozni. Neki is, akárcsak tár- egy kislánya és
a felesége. tam hinni a szem eim nek... László volt!
Heti Híradóban, a szabadultak sorsát bemu
elszívta a lebegő kenderpor- saimak, gondot okoz a védő- Havonta 1900 forint körül
Később a részleteket is megtudtam. Gép tató riportok.. Jól emlékszem Matulárá. Az
szemeket. Néhány, napra el- maszk, emiatt van az, _hogy keres, tisztán. Ebből 450-500
kocsit
tört
fel,
a
talált
értéktárgyakkal
tá
asztalosüzemben dolgozott. Dolgozott? Ú jí
szívó nélkül maradt az üzem, éjjel nem tudnak aludni, nem forintot elvásárol, a maradék vozni akart, amikor arra jött a rendőriár
tott, mint a gép. T izen« ev ellenére is tele
egészen addig, amíg a por- tudják magukat
kipihenni, 501 pedig
takarékoskodik, őr .. . Igazoltatásra szólította f e l.. László a
volt energiával. Készült a szabad életre, ame
kamrát újjá nem szerelték, pedig ez a munka csak akkor hogy hazaküldje. A boltban váratlan helyzetben menteni akarta a bőrét,
hiszen1 csak a zsákt'artó gyű- végezhető jól, ha az ember cigarettát, kávét, teát vásárol a rendőrre támadt. Életveszélyesen megsebe lyet később sikerült is valóra váltania. Gon
doltam magamban, ha ez az egyszerű ember
Nem nagyon
rűk maradtak meg, a 480 da idegileg és testileg nyugodt, .— és élelmet.
Rohant, menekült, de a földre rogyott
erre képes, akkor nekem is sikerülni fog.
rab zsák hamuvá vált.
kiegyensúlyozott.
tetszik neki az itteni koszt. sítette.
fiatal rendőr szakaszvezető fegyverét hasz
ÖT ÉVVEL EZELŐTT feltételes kedvez
Ez az eset, mármint az el- És így, úgy segít magán, hogy nálta .. .
Ez alatt az idő alatt —
ménnyel szabadultam. Várt a családom! Az
— igaz, csökkentett gépszám- szívóberendezés működőkép- — vásárlással — kipótolja a
LÁSZLÓ
MÄSNAP
BEMENT
a
munkahe
otthonom! A régi á g y am ... Csodálatos, érzés,
mal — dolgozott,
műkö telensége, valamint az itt dől- reggelit és a vacsorát,
A munka nem okoz neki lyére, onnan vitték el a m en tő k ...
dött, termelt az üzem. Ez a gozók helytállása ebben a
volt szabad embernek lenni, de nehéz volt . .A bíróság tizennyolc évi szabadságvesz
néhárty nap, legfeljebb egy rendkívüli helyzetben bizo- gondot, annak ellenére sem,
megszokni a nagy forgalmat. Tartottam az.
tésre
ítélte.
hogy
otthon
másféléhez
szo
hét; komoly próbára tette az nyára felhívja a figyelmet aremberektől is. Nem tudtam elképzelni, ho
Nem tudom pontosan megmondani, hogy
itt-dolgozókat. Hogy tisztában ra, hogy az itteni emberek kott, lévén kőműves, itt pe
gyan fogadnak az egykori ismerősök; bará
mikor,
évekkel
a
történtek
után
a
fegyház
lehessünk helytállásuk már- nagyobb megbecsülést, több dig a cérnaszálak futását fi
tok,,.,
- , __ -. ., . ; x. .
gyeli. De közben van ideje el művelődési körletére beílépve, elém állt. El
tekével, tudni kell azt, hogy törődést érdemelnek,
..'.Az-^egyik közSi’'üzetnb.en Ketyez1ä§ä,tei,''.
a kenderpor rendkívül kelleA csévozőUzem "a P&hyová- gondolkodni azon az ősi .kér- vörösödött! Az előírásoknak- megfelelően
mondta
a
nevét,
a
törzsszámát
és
a
beosztá
fflétleh, hiába tűseinek adói- dak készíh'term ékeit itt nem dósén, hogy vajon megéri-e,
e!. Amikor . megmondtam, hogy honnan jő.?
... ...... v
gozók maszkot, két óra. múl- annyira fizikai erőre, mint jó avagy néni? Mármint az, hogy sát
vök és mennyi idő után, csodálkoztak ugyan_...
Érthető,
nagyon
nehezen
indult
a
beszélge
követett el,
va ez is átengedi a porszeme idegekre van szüksége an bűncselekményt
de-nem tettek megjegyzést.
:
ket, amelyek megtámadják a nak, aki jól akar dolgozni. Hi A válasz egyértelmű, és tisz tés.
ÖT ÉVE EGY HELYEN dolgozom; .egyet-,
— Egészséges?
légutakat, és ingerlő köhögő szen a gépek, gépsorok dol tesen megalapozott.
len napot nem mulasztottam. .Ügy érzem,
— Igen — válaszolta.
— Egyrészt — mondja —,
rohamokat váltanak ki. Ez a goznak, csak arra kell figyel
munkatársaim befogadtak. Uj baráti kapcso
por megszállja az egész testet, ni, hogy ne szakadjon el a a börtön most sem szanató
— A család?
latok alakultak. Nincs okom panaszra. Öre
viszketést, s nem ritkán lázat szál. Ha igen, akkor újra.kell rium, _csak^há_tránya van^elő— Rendesen tartjuk a kapcsolatot. Jönnek
semmi; más beszélőkre is.
is okozhat. Nem csoda, ha az kötni, s mehet tovább a vég- nye, úgyszólván
gesen, de egészségesen, szerényen élek.. és,
’
részt, ha hazamegy az em
emberek fél
éjszakákon át telenségig.
nyugodtan. Persze, az életem teljesen más
— Búcsúzom, minden jót!
ber,
azt
mondja
a
gyereke
az
hánykolódnak, mert nem tudFriÍ2 KároIy nem tartozik
képpen alakult volna,. ha . ■... de, sajnos, Megkönnyebbült.
nak aludni.
azon munkások közé, akik jól anyjának, mit keres itt ez az
történteken már késő töprengeni.
Mit is írhattam volna róla abban az idő
Az elszívórendszer, amely d.0;[gO3n.ak) és jól is keresnek, idegen bácsi?! Hát ez az,
— ZIMM — •
arra hivatott, hogy a porár- ennek az az oka, hogy ne ru amiért én nem kerülök be, so^ ben. Kettős életet élt? Elveszítette józan ítéta lm at a minimumra csőknagyon erős sokkon ha többé!
Ehhez csak annyit kell hoz'
kentse^ megvédi az embereket, esett £t, az itteni jelenléte
ha, működik. Elképzelhető te- egyfajta kábítószerei vonó kú- zátennem: úgy legyen!
Március derekán,
amikor
hát, hogy amikor^ az említett rának felel meg. Hiszen bűn
ök miatt nem működött, mi- tetése előtt nagyon erős Márianosztran jártunk, még
csoda erőfeszítés kellett ah- gyógyszerfüggés alakult ki hidegek voltak a napok, tehát
hoz, hogy az emberek úgy náia. Ennek mai napig vise- kellett a fűtés. A labdaüzem
dolgozzanak, mint máskor!
k a nyCmat, a hatását, hiszen ben hatalmas kályha van.
Természetes, hogy a dolgo- szervezete, idegrendszere na- amelyben parázslóit a tűz.
Télen is, amikor még nagy
zók nem fogadták örömmel az gyón megsínylette azt a torígy kialakult helyzetet, ele túrát. Most már kifelé megy hidegek jártak, ez az egy
munkájukkal
bizonyították, a bajból, m ár látszik az alag- kályha fűtötte fel az üzemet
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számban Kalocsán, Márianosztrán, Vá- szkizoid típusú, míg a déli
hogy lehet rájuk számítani. Mi út végén
a pislákoló fény. Senki nem fázott. Csak anyszorongás” cott stb. is.)
felén gyakoribb a cikloid tísem bizonyítja jobban, hogy Azt mondja,
hogy divat és nyit tettek, hogy korábban „Visszahúzódás,
Kiss Lajos
pusú pszichopátia!!
ezt a rendkívüli helyzetet sa- másfajta ok késztette őt ar már hajnali négykor begyúj címmel jelent meg R. J. rö
Érdemes hangsúlyozni, hogy
ját maguk oldották meg, mint ra, hogy társai között ő is ki- tottak. Ez a kályha hagyomá vid eszmefuttatása. Engedjék
A
A meghatározás
m e g h a tá ro z á s
nemcsak öröklötten alkati téaz a tény, hogy az üzem sem- próbálja a gyógyszerezést, s nyos tüzelésű, szénmel-fával meg, hogy színesebbé próbálnyezők, hanem környezeti témi többletjuttatást nem adott miire fel tudott volna eszmél- egyformán jó -meleget ad. No j-aim „festeni” a témát azzal is,
szomszédban a hogy elküldöm a fővárosi tár- „Pszichopata a normálistól nyezők is befolyásolják a kineljiik. A maszkot úgy cserél- ni, hová fut ki a játék, ad- meg itt van _a_,
ték, mint máskor, egy hét digra erőtlen,
akaratgyenge í ur®szV'?
a hullade- sadalmi pártfogók klubja e eltérő, kórosba hajló lelki al- alakulást. Gyakran halljuk;
után se-védőital, se védőétel ember lett belőle. Álmatlan- . a ?.a ldevándorol, s melegül kérdéssel foglalkozó összejőve- katú egyén. Pszichopátia — a hogy „a zseni az őrülttől csak
telén elhangzott hozzászólást, normálistól jelentősen eltérő hajszálnyira különbözik”,
nem volt. Holott bizonyára ság gyötri, éjfél után, egy óra az iz e m e t.___
_
Az ilyen szkiz0id típusú sze„
jólesett volna az embereknek, felé tud egy kicsit aludni, de
'1°
Ie™fS aZ uz?*n ho" amelyben Keve István társa- személyiségjegyeket és a beha az üzem — ilyen nehéz négy óra húsz perckor már ^ e ^ k le te ,
hiszen ingben, dalnu pártfogó a pszichopata tegség határat is súroló jel- miyy attdj kezdve szamít be
helyzetben — jobban odafi- felhangzik az ébresztő. El le- tn k °ban dolgoznak az embe' szabadultak utógondozásának lemvonásokat mutató tünet- tegnek amikor az ellentéteegyüttes, amely egyes emberek ketj a ’ adott ellentétpárokat
gyei rájuk.
hét képzelni, hogy ez a né- « k Kezuk fürgén mozog, be- problémáival foglalkozott.
Megjegyzem még, hogy hí- alkati sajátosságaként jelent- nem k^pes összefogni, sőt ebKaíael György kártológépen hány ma
f ak, közf e beszélSnek. n t
vatásos és társadalmi pártfo- kezik, megnehezítve^ részükre bejj igyekezetében (mert alkadolgozik, harmincnégy eves, £ f g f ,£ £ * ■ N y u g o d t vetnek, zenét hallgatnak
gók által látogatott klubban a társadalomba való beillesz- ^ erre ösztönzi) a karaktere
nanmadszor van bent a bor- idegek és ,biztos ujjak keUe. várakozás izgalma érződött a (havonként egyszer) neves kedest.”
széthull, szétforgácsolódik.
többen. Súlyos tesi sértésért nek fagyon keveset tud te- leveSoben> ez nem is csoda, szakemberekkel
együtt be(Brencsán J.: Űj orvosi szótölti büntetését. Tizenegy hó- M t' teljesíteni, s ennek kö-"
“ ü zem v ető tő l megszéijük meg a felmerülő kér- tár),
A norm ascríők
ftap múlva szabadul. Havon- vetkeztében épp csak annyit‘“ “ tűk, aznap kapjak meg az déseket, témákat, és szobákéA több típusok: (a ma már
felelőssége
ta, tisztán 1300 forintot keres, keres, hogy önmagát el tud- f “ *®*1* a berszalagot, ekkor rult a Heti Híradó egyes__cikr vitatott, de egyszerű és.jőlkeTisztában van az itteni mun- ja tartani. De hogy jó. úton
, ®ln
a visszaeső bűnei- telhető meghatározás szerint)
A deviánsok, tehát a nor(irta: a gziüzoid és a cikloid típus.
A műszakban
103-an dol kővetők tipológiája
gondozottak
fi
gondolatmenete reálistól
. ,, . eltérő
goznak, műszakonként 250 Gonczol Katalin), vagy a sze- A szkizoid
kész labdát gyártanak. Abból melyiségzavarok a gyermek- kétfókuszúan megosztott, am it .S ^iológuu szempontból oszis látható, hogy jól keresnek korban (Dr. Gegesi Kiss - P. könnyebben elképzelhetünk, ha talyoz.hat°k a felelősségre vonitt az emberek, mert legtöbb Liebermann), vagy akár „Az az ellipszis két fókuszához natosag mértéké szerint_is. Al
hasonlítjuk. Apójukért a legkevésbé vonjük lába -mellett, kezük ügyé orvos látóhatára” (Dr. Leven- (központjához))
ben ott van a literes üdítő. del) című tanulmány is. Leg- Visszatérő gondolata ún. schu- hatok felelősségre a szellemi
Csak lenyúlnak érte, kortyol utóbb a társadalmi beillesz- bókban zajlanak, igencsak fel*
3
L E l
kedési
zavarokról beszélgethangulatban,
nak egyet, s megy tovább
Reaesi zavaroKroi
ueszeiget- fokozott
M
dá
sgondo- -cs®
vei iekvokepességűek.
nagyobb mértékbenValamivon
munka. Itt pontosan megszer tunk dr. Boros Janos referatu- t utamodasokban.
haj.ófc feIelősségre az öngyU.
vezték a munkát, mindenki mát követően. Évenként egy- .. A cikloid viszont stabil, de kosságot megkísérlők, az idetudja a feladatát. A szelete szer valamelyik büntetésvégforgo gondolko- gen testet nyelők, mert az ő
lők, havonta, ha 100 száza
á íitn n tó f's o rfá n ' , , - látókörük csak alkalmilag szű-'
lékra teljesítik tervüket, ak rehajtási intézetet is meglátómm,IfclilPP
be' és a beszűkült tudatkor, tisztán,
1200 forintot gátjuk, ahol a körletek és mun- a búskomorlás ^ m efv aztán ^
kapnak, az állítok 2500-at,
kahelyek megtekintése után az gyakran (depresszívvé) állanj ö v ő f e l s S *mér*
befejezők pedig ennél is töb intézmény vezetőjétől és he- dósul. Az is elfogadottnak tegetoi Jóval haayobb mérbet: 4000-5000 forintot.
lyetteseitől kapunk választ mondható állítás, hogy Föl- tékben' felelősek állapotukért
Műszakonként 250 labda készül el
A. J.
kérdéseinkre. (Jártunk mar dünk északi felén gyakoribb a az iszákosok és narkömániá- '
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megjártam, ezért hívtak Ván
I T özmegegyezés szerint a
dornak — soha nem volt vamfiatalkorú nevét nem il
zerkodás. Hogy az ürge, mond
lendő kiírni, nehogy megbé
juk este, kizörgött volna? El
lyegezve kezdje el a felnőtt
sem jutott az ajtóig, hárman
kort. Ezért nevezzük V.-nek a
kapták nyakon és térítették
ma már 22 éves fiatalembert,
észhez. Ha meg véletlenül jött
akiit",azért sokan felismernek
a felügyelet? Panaszkodhatott,
majd társai és régebbi isme
nem hittek neki, hiszen a töb
rősei. ,A , jelek szerint ugyan
Vannak emberek, akik erejük, ügyességük tudatában
biek mind ellene szóltak. „El
is a beceneve, a „Vándor” fo
arányt tévesztenek és válogatás, gondolkodás nélkül üt
akar menni tőlünk”, azért hagalom volt egy bizonyos in
nek, rúgnak, amíg aa elleniéi padlóra nem kerül. E vad
zudozik, mondtuk a felügyelő
tézetben. De tartsunk sort.
nyugati stílus, az ököljog feléledése sehol sem kívánatos,
nek. De az ilyesmit csak egy
A 1szabadon töltött éveiről
a büntetésvégrehajtási intézetben legkevésbé. Amikor az
szer csinálta meg az illető.
keveset, de mégis eleget
elítélt emberséges bánásmódot kíván önmagának, e nor
•
★
tudunk.
Egy
szenvedélyé
ma rá is vonatkozik. Nem lehet része a büntetésnek a
1984-ben Szegedre került.
volt: a kártya. Azon belül is
társtól
való
rettegés,
a
megaláztatás,
a
lelki
és
fizikai
Azzal az elhatározással érke
a
hazárdjáték,
csalással
terror. Ahol mégis felüti a fejét az ilyesfajta magatartás,
együtt. Ha nem is közeli ro
zett, hogy meghúzza magát, s
ahol
feltűnnek
az
önjelölt
„császárok”,
ott
bizony
kemé
az összbüntetésbe foglalt évek
konával, de ugyancsak cigány
nyen,
de
törvényesen
rendet
keü
teremteni.
Ez
többnyi
lassan letelnek. Nem is volt
fiatalemberrel ült le huszonre meg is történik, feltéve, ha az események az illetéke
baj egy ideig, mígnem vala
egyezni egy napon és ez lett
sek tudomására, jutnak. Mert a félelem, a kiszolgáltatott
ki rákérdezett: te volnál az a
kinti pályafutása jutolsó állo
ság érzése sokakat hallgatásra kényszerít.
híres Vándor? Nem hiszem,
mása, legalábbis addig, amíg
nem szabadul. A módszer po J___________________________ ________________________ ___I csak: ha megverekedsz velem.
Mit tehetett? Bizonyítani kel
fonegyszerű volt, miként az
— Minden zárkának
volt
a hírnév kötelez! A gép
általa adott „pofonok” is ter nek a kajájából ettem, akiéfelnőtt zárkafelelőse. Űk nem termi bunyónak a kihívó lett
mészetesek. A két ; kártyázó ből akartam stb.
Én azonban már ekkor elha- s?k vizet zavartak, „megvet- a2 áldozata, de a felügyelet itt
mellett, az ellenfél h^ta mö
gött ült Vándor testvére, aki távoztam, hogy nem adom tük” őket, vagy olyasvalamibe „szigorúbb” volt. Följelentés,
előre megbeszélt mozdulatok alább: addig verekszem, míg húztuk bele, ami miatt hall- több mint egy év újabb szaleszek. Oltásra kényszerült. Cigi, pi- badságvesztés.
kal, jelekkel tájékoztatta a ,,tábormenő” nem
— Csalódtam a szegediekpartner lapjáról. Így rövide Nem is kellett sokat várni, pevecikk, kávé es maris nem
sen több ezer forint vándorolt mert üzent a „köfletmenő”, látott, nem hallott. Vagy az fcen. Nem olyan jó bunyósok,
a zsebébe, amikor is a partner hogy fürdés után maradjak ^QVtk ilyen felnőttet alaposan mint a fiatalok, akik sportrájött a turpisságra. Követel ott, döntsük el, ki a jobb. kitetováltam, ami ugye sza- szerűen verekednek. Szegeden
te vissza a pénzt, de néhány Amikor mindenki kiment, be bálytaían. Máris csöndben csak késsel mernek verekedni,
jól irányzott ütés és rúgás csuktam az ajtót. Ahogy for volt. Meg egyébként is a fel- nincsenek igazi menők. Jó hameggátolta az illetőt, hogy dultam vissza, figyelmeztetés nöttßk alig vannak ott a zár- verom volt a Richter, de én
kában. Aztán nem is tudom, már láttam, hogy vadami nincs
követelésiét behajtsa. A bíró nélkül ütött. Én esés közben hogy
elmondjam-e? Ha a fel- „ eje rendben. Egyszer megságot viszont nem, így másfél használtam a lábam és a lé
pénzre volt szüksége, kínáltam konzervvél és nem
év szabadságvesztést kapott nyeg: őt is legyőztem, de bi nőttnek
szóltam annak a srácnak, aki -fogadta el, azt mondta: meg
és bevonult Tökölre, 15 éives zony úgy helybenhagytam,
,
,
l egközel ebb beszélőre ment, akarom mérgezni. Még ő sérhogy ki kellett vinni
a fürdő-’
korábah.
Z i Én
ho°y
d m m es•k
az hozta is. be eay ”A dvt” és tő
dolgozott
a gépénél, hanemnTha
Hitelesebb, ha ezekről a na nek. Kaptam húsz nap magán
Az
persze
jól
járt,
aki
hatehette,
félreszaladt,
és levert
elzárást, meg hat hónap múl
pokról ő beszél:
ver volt, akit kedveltem. Az száz fekvőtám aszt. . .
va
másfél
év
szabadságvesz
•— A zárkafelelős megmu
én barátom B. volt, kis véznaAz eset után került Sopron
tatta a helyemet és kiment. tést.
gyerek, de úgy senkit sem sze- kőhidára, ahol találkoztunk.
Aztán
eljött
az
alkalom,
az
Ekkor elém dobta valaki a tö e(1vík zárka volt a helyszín Tettem> raint öt■ Amiko.r,..az Bár a fegyelmező részlegben
rülközőt. A „zárkamenő” volt: hoav
meamérkőzzünk a tábor- egylk balhem mmtt elkuloni- volt, itt még bűnügye nem ke„Azt játsszuk le, ki a menő!” m enőZ l ű k e m é Z sráe vőit tettek a dühöngőbe, ő azért é k e z e tt. Hanyag munkavégIlyenkor az újonnan érkező mindketten leküldtük a pad- f alcolt> hoyy engem kienged- zés, elmászkálás, elítélt társ
nek két lehetősége volt: vagy lóra a másikat Döntetlenre í enek- De ha ot a fegyelmező bántalmazása,
öngyilkossági
fölvette a kesztyűt, vagy nem áílt a Z c c s a m ^ o T h o Z k rés^ eghe vüték>en is meílíe?™ kísérlet viszont már előfarútit ki. Ez utóbbi esetben szol az ebédet é s’félbe kellett sza- u^ána és fordítva. Viszont aki dúlt. Használta már az ökgája, csicskása lesz a zárka
Abban eavez nem tetszett’ annak W voU- lét, lábát, amikor egyik társa
menőnek, no meg egyéb „szol kitárná madalt. Abban egyez- A zt mondták TŐlam: a vá n . az ’ ételosztást követően meggálatokra” is köteles. Én ek
mientem Va dor keSVetlen, de igazságos, támadta késsel, mert Aszerinte
jogtakor már gyakorlott voltam a tatjuk. _ Meg is jelentem a Egyszer például szólt a „me_ keveset k a p o t t ’
„thaiföldi bokszhoz" hasonlí helyszinen de o azt m o n d t. nőtársam”, hogy Z. nem akar jan támadás elhárításának
tó párbajban, amelynek az a í - t
Ven.ríttt V esá hozzá menni a zárkára... No, nem lett jogi következménye.
Tervei?
lényege, hogy a mérkőző fe két, legyünk' együtt a „csa «megyek be a sráchoz, éppen
lek az öklüket és a lábukat szarok . Így is lett. .. ... művelődött,''' újságot; olvasóit': ] — Haragszom a sógorra,
egyaránt használhatják. Mi ezt
Az egykori „császár’ itt el- Mondom, m i a búj; Z:? „Bo- ■ megígértem neki; hogy megúgy is'h ívtu k, hogy „csibész komoródik, hiszen a folytatás csánat, V. válaszolta, nem -verem. De lehet, hogy ezt még
sike- tudtam, hogy te hívsz.”’ Kivit- meggondolom. Elveszek egy
ben játszunk”. A srác a lábát törvényszerűen „nem
ügyetlenül használta, így ha rült”. Mint várható volt, a fel- tem a folyosóra és megkapta szép cigánylányt, aki szül neősz- a kijáró pofont. Nem is vet- kém gyerekeket és frankó,
mar padlóra küldtem, de a ügyelőkkel, őrökkel is
szeütközött, egészen _ olyan tem észre, hogy elájult, így profi zsebes. Én látszatra elverésnek nem lett következ szintig, hogy kényszerítő esz- csak mondtam neki, hogy tű...................
mennék
dolgozni,.....de ő keres
ménye. Illetve annyi igen, közökkel kellett észre
téri- n és oda, ahova hívták, Föl- né a nagy pénzt!
hogy ettől kezdve én lettem a teni a megvadult, dühöngő mosdatták és ment „szolgál____
______ , ____
Hova______,
sietsz, Vándor,
miért
zátkamenő. Am i gyakorlatilag fiatalembert. Űjabb ítéletek, ni”. Ebből aztán balhé lett, nem használod az eszedet is?
korlátlan hatalmat biztosított, újabb szabadságvesztés, majd mert jött X. felügyelő, akire De e kérdés inkább csak egyétököli úgyis haragudtam. . .
ni sorsára vonatkozik. Mert
hó akartam, levetették a ci Szegedre kerül. De a
Az én zárkáimban — pedig amit elmondott, az ennél tapőmet, megmosták a lábam, évekről még ma is szívesen
jó néhány zárkát, körletet Ián több . . .
—f—
kimosták a zoknimat és an- beszél, emlékezik.

V á n d o r,
h o va sie tsz?

jobban végezze el! Ha a párt mástól igen különböző embe
fogolt valaminek a belátásáig rekkel kapcsolatot létesíteni.
már eljutott, a továbbiakban Van, amikor úgynevezett „pa
erre, mint saját véleményére nasznapot” tartanaik. Ilyenkor
meghallgatjuk
lehet hivatkoznunk. Az egyik türelmesen
pártfogoltam például belátta, őket, mert ez a bizalom meg
hogy az italozás és a szerencse- nyerésének legkitűnőbb mód
játék számára nem jó dolog. ja. Sokszor az első néhány
Azt mondtam neki, hogy „mos szó után tudjuk, hogy a végén
tantól ragaszkodjék a saját mit fogunk válaszolni, de szé
véleményéhez, és ennek meg pen megvárjuk, amíg feltárják
felelően éljen.” Persze, a vé vélt vagy valós problémájukat,
leményükhöz rendszerint ra mégpedig úgy, ahogy ők jónak
gaszkodnak is, sőt büszkék, látják. A problémájuk sok,
hogy van belátástudatuk, de esetben megoldódik, ha el
néhányan közülük rossz irány mondják (elmondhatják) akár
ba is befolyásolhatók.. Ilyen ismételve is annak, akiben
kor nagy tapintattal kell el bíznak.
A pszichopatákat soha ne
járnunk a fokozatosság didak
tikai és psziohológiai elvei sze kritizáljuk durván, hanem
rint. Mindig a már belátott és temperamentumukinak és al
felismert dolgokhoz kapcsolom katuknak (típusuknak) megfe
a következő megismernivalót, lelően ébresszünk reménysé
és sohasem terhelem az utó- get bennük rövid mondatokkal
gondozottát befogadó- és tű (amelyeket jobban megjegyez
rőképességén felül. De követ nék, mintsem gondolnánk!),
kezetesen ellenőrzőm, mert hogy érdemes jövőjükkel terv
ha fiktív munkakönyvi be szerűen foglalkozniuk, tehát ne
jegyzése van (tehát valóságo a pillanatnyi hangulatuk alap
san nem jár be munkahelyé ján ítéljék meg a helyzetüket,
re), azonnal intézkednem kell. körülményeiket. Jó, ha meg
Megfigyelhető, hogy a pszicho keressük kijelentéseikben azt,
pata bűnelkövető az átlagos-' ami előremutató, és ezt helye
nál fokozottabban fabulázó- selve együtt alkotunk vélehazudozó természetű, és időn ménjd;. Egyik pártfogoltam
ként olyankor is valóságtól el például elmondta, hogy vala
térő dolgokat mond, amikor kit valamiér't megpofozott, de
ahhoz semmi érdeke nem fű talán nem kellett volna. Meg
ződik, sőt kifejezetten hátrá erősítettem ebben a vélemé
A. bánásm ódról
nyos számára. Ezért nem kell nyében, mondván: akkor talál
ta el az igazságot, amikor rá
Az utógondozásban — mi, nekünk minduntalan hazugsá jött arra, hogy másként is el
pártfogók — mindig tartsuk gon rajtakapni, vagy kínos el lehetett volna intézni azt az
őket.
szem előtt, hogy sem döntőbí lentmondásba keverni
ügyet. Legközelebb már esze
rók nem vágyunk, sem nyo Jobb, ha türelmesen meghall rint
intézzen el ilyen ügyeket.
mozók. A pszichopatát szere gatjuk az általa előadottakat.
Különösen
a
hivatalos
tette] kell a belátáshoz elve Ezzel megtarthatjuk az irán ügyek vitelében szorulnak se
zetni. Egyrészt annak a belá tunk érzett bizalmat.
Ka a pártfogoltak hozzánk gítségre labilis idegállapotú
tására, hogy gyakran lehet
pártfogoltjaink. Ne veszítsük él
szüksége útbaigazításra, más már jól kapcsolódnak, arra a kedvünket és türelmünket
is
rávehetjük
őket,
hogyan
le
részt, hogy a feladatait saját
munkahelyen,
vagy akkor sem, ha — éppen nagy
akaratára támaszkodva, a sa het a
akár
családi
kötelékben
egy fokú labilitásuk miatt — idő
ját lehetőségei szériát a leg

sok, akiknek volt idejük jó
zanul mérlegelni azt, hogy
3zenvedélyük .következménye
ként olyan kötődésbe kerül
hetnek, amely öngyilkos tem
pójú! Legnagyobb mértékben
vonhatók felelősségre állapotu
kért a bűnelkövetők, akik vagy
gondatlanul vagy előre meg
fontolt szándékkal- lettek bű
nözők.
Leegyszerűsítve _ azt
mondhatjuk, hogy a pszicho
pata bűnelkövető azért prob
lematikus a mi szempontunk
ból, mert rendszerint a két
szélsőséges eset határán van.
Ugyanis nem elég beteg ah
hoz, hogy bűnelkövető ne le
gyen, de eléggé kórosba hajló
már ahhoz, hogy életmódját,
münika-módját helyesen meg
tudná választani, irányítani,
kézbentarfcani. Kisebb terhelé
sek, ellentmondások hatására,
vagy lesújtó események követ
kezményeként labilissá válik
akarati tartása, jelleme.
A
psziohopátia nemcsak a bün
tethetőség szempontjából vizs
gálandó, hanem az utógondo
zás szempontjából is. Lehet
nek olyanok, akik szimulálják
a pszichopátiát, hogy kedve
zőbb elbírálást érjenek el, de
lesznek, akik rejtegetik vagy
rejtegetni akarják, mert így
remélik a kivételezést.

közben meggondolták előző
n-api tervüket és másikba
kezdtek.
■Nagyon
eredményes,
és
ezért feltétlenül igyekezzünk
valamilyen erősebb kohéziójú
közösségbe beépíteni őket, jól
felkészítve a közösséget (kol
lektívát) a befogadásra és türelmességre.

NéEiámy javaslai
Anélkül, hogy egyenlőségje
let tennénk a pszichopaták és
a bűnelkövetőik közé, megál
lapíthatjuk, hogy a bűnelkö
vetőknek több mint a fele
pszichopata. Ebben öröklött és
környezeti (nevelési) tényezők
közösen
játszanak
közre.
Ezért javaslom — sokakkal
egyetértésben
— helyzetük
feltárását és javítását. Üjra
és újra fel kellene mérni a
bűnelkövetők társadalmi beil
leszkedésének reális esélyeit.
Lényeges lenne, hogy megfe
lelő átmeneti otthonokat hoz
zanak létre, először is a fia
talkorú és fiatal felnőtt szaba
dultak számára, majd azután
a felnőtt utógondozottak szá
mára is, mert a rendes mun
kásszállókra nem szívesen,
vagy az
IBUSZ-lakásokba
szinte egyáltalán nem fogad
ják be őket. Különösen addig
nincs hol aludniuk, amíg az
irataikat (munkakönyv, sze
mélyi igazolvány stb.) lse nem
tudják szerezni.
Talán nem tűnik képtelen
ségnek az az észrevétel, hogy
ezekben az átmeneti otthonok
ban olyan jól képzett, ráter
mett
nevelőknek (lehetőleg
gyógypedagógus, nevélőközgazdász, -pszichológus) kellene
dolgozniuk, akik a munkába
állásban maximálisan gyors
segítséget tudnának nyújtani.

Összpontosított figyelmet igényel a gép — csak így tud
igazán „okosan” dolgozni

A Gyűjtőben

Gondos kezek hajtogatják a kitisztított törlőruhákat
Valamikor a Ludas Matylban éppúgy, mint más lapok
vicci’ovatában vagy éppen a kabaréműsorokban kedvenc
téma volt a Fővárosi Patyolat Vállalat: késve érkeztek
meg a kitisztított ruhák, ha egyáltalán eltűntek belőlük
a foltok; összecserélték a csomagokat, azután hetekig
kellett a póruljárt megrendelőnek utánajárni, míg végre
visszakapta a saját holmiját; összementek, elszakadtak
az egyes ruhadarabok a tisztítás során. . . A Patyolatilletékesei sokat tettek azért az elmúlt esztendőkben,
hogy a lapok „megunják” őket. Törekvéseiket siker ko
ronázta: hosszú ideig nem volt semmi panasz.
Napjainkban ismét „veszélyhelyzetbe” kerültek. A
háztartásokból mind több és több szennyes ruha mosa
tását bízzák a — most már — jó hírű vállalatra, ahol
azonban nyomasztó munkaerőgondokkal küzdenek. Hiá
ba szerzik be sorra a legmodernebb berendezéseket,
amelyek kapacitása mind nagyobb és nagyobb, ha egy
szer azok kezeléséhez is szükséges az ember. , .
Váratlan segítségre találjak a Gyűjtő révén, ahol rö
vid idő ialatt megteremtették a bérmunka technikai és
személyi feltételeit. Nem volt egyszerű feladat egyik
sem; a lényeg azonban az, hogy a lakosság számára na
gyon lényeges tevékenység zökkenőmentesebbé tételéhez
ezen a módon is sikerült valamelyest hozzájárulni.
— Zimm —

Korszerű módszerek felhasználásával, konténerben „uta
zik” a tiszta ruha; a gyorsabb szállítás gyorsabb vállalá
si határidőt tesz lehetővé
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kerül, s a visszaesőknél csal
hatatlan ismertetője! lesz.
— Melyek a „divatos” áb
rák?
— A pálmafák, vasmacskák
ideje lejárt. Most gyakori az
„USA”, „US ARMY”, sőt a
vállon valóságos váll-lap rang
jelzésekkel, akasztófa, bilincs,
a mellen „Ide süss”-felirat,
vagy „Bűn az élet”, bűntár
sak, szerelmek nevei, s a nők
nél a melltartó, vagy más in
tim ruhanemű alatt a közösü
lésre invitáló nyíl, vagy más
féle jel. A skála sokféle.

Inkább tanuljon!

Azt hiszem, a dolog bárKépzelem, Z. mit dohogott,
melyik bv. intézetben meg- mérgelődött, szidott mindem
történhetett volna, már ahol kit, mígnem Összetalálkozott
iskolai oktatás folyik. Hogy a az intézet egyik vezetőjével
két intézetet meg kell jelöl- aki meglepve hallotta hogy
Strandiakon, aluljárókban, az
nőm, az csupán amiatt van, Z.-t mivel ijesztgetik. Termeutcán gyakran borzasztanak el
hogy középiskola nincs sok szetesen a tarsai előtt kozolazok az ábrák és feliratok,
Szóval az történt, te vele: adjon be kéjeimet,
amelyekkel egy meggandofathogy Z.-t, akit többek kö- hogy az iskolát folytatni akarlan pillanatban nem éppen
zött tiltott határátlépési ki- ja. Ígéri, megkapja az engebizalomgerjesztő külsejű fiata
sérletért ítélték
el, néhány délyt, hiszen az elv idebent:
lok kezükre, karjukra, mellük
hete Szegedről Sopronkőhidá- aki tanulni akar, azt minden
re, sőt mág homlokukra is rá
ra szállították, Ami nem lett körülmények között támogatégették dicstelen múltjukat.
volna baj, hiszen mindkét juk!
Pedig a tetoválás főleg a fej
intézetben folyik gimnáziumi
Hogy miért mondtam el ezt
lődés alsóbb fokán álló né
oktatás.
az esetet? Több okból is. Előpeknél divatos; célja a férfiak
De
eltávolítható-e
a
szégyen
Z -t lévén közel a nyugati szőr azért, hogy az olvasóban
ékesítés-e, vagy a harcosok eljele? Dr. Boér Ildikó adjunk h atár’— amelyet éppen át tudatosuljon: attól, hogy varetten többé tétele, esetleg a
tus, a Fővárosi Bőrgyógyásza akart lépni tiltot módon —, lakit másik intézetbe szallitársadalmi hovatartozás meg
ti Klinika bőrsebésze 14 éve szökésre hajlamos elítéltnek tanait, az általános iskolai
jelölése. Európában leginkább
foglalkozik a tetoválás, szak nyilvánították. Ennek általá- tanulmányait folytathatja, iiba tengerészek között terjedt el.
nyelven „tatu” eltávolításával. ban
az a következménye, ban őt gátolni nem lehet. KoNálunk elhagyatott csöves— Már minden elérhető hogy nem mozoghat az ilyen zépiskolai tanulmányok folytanyákon, néptelen, rosszul
módszert kipróbáltunk. Leg ember szabadon a körletben, tatásara is kaphat engedélyt
megvilágított éjszakai aluljá
jobban bevált a bőrcsiszolás, külső munkahelyen végképp valaki ' még ha nincs is s z e 
rókban, főleg tizenévesek kö
ezenkívül műtéti kimetszé nem dolgozhat, szóval jobban vezett bktatas az adott ínterében születnek e „mestermű
sekkel, a nagyobb ábrák eltá vigyáznak rá. Igen ám, de ő zetben. Ilyenkor^ egyéni elbivek”. Tű és tus kall hozzá,
volítása után plasztikai fedés nündezt tudva afelől érdeklő- rálás után magánúton ^tanulr^agy valamilyen festek. S a
sel, kémiai és hőeredetű ron dött vajon a középiskolai ta- hat. De ha az új intézetben
„művész” a tétován pingált
csolásokkal kísérelhető meg a nulmányait
folytathatja-e? megvannak
a _ feltetelej a
eiőrajzolatba százszor, akár
beavatkozás. De mindegyik el Mert ugye, az iskola a kör- gimnáziumba járásnak, mint
ezerszer is kíméletlenül b-eteönmagában a
járás nyomot hagy. Az eltávo léten kívül van. Nos, kapott esetünkben,
döfi a hegyes szerszámot. Tilos
veszélyesnek”
lítás módját az ábra nagysá
szisszenni, bárhogy fáj — ho
olyan felvilágosítást — így „különösen
nem gátolja
ga határozza meg, sőt azt is, jár az, aki rossz helyen kér nyilvánítás ezt
gyan is mutathatná ki gyen
meg. Hiszen a tanulás leköti
hogy érdemes-e egyáltalán*be
geségét, aki hetek tápelődése
energiáját, még
lefogni. Szerencsésebbek a rö dez —, hogy bizony, nyugta az idejét,
után, jó néhány korsó sör ösz
vid feliratok, betűk — a na lan lett. Vagyis a lényeg az hozzá jó cél érdekében. In
tönzésével végre elhatározta,
gyobb ábráknál nem elég a volt: nem, vagy csak olyan kább a vizsgatételeken, kérdéhogy ő is dokumentálja (még
festékes terület eltávolítása, módon, amely a többiekkel seken törje a fejét, mint máhozzá a testén) hitvallását:
mert a keletkező pigmenthiány szemben
hátrányba
hozta son. . .
„Bűn az élét” . ..
— f —
újra kirajzolja az ábrát — volna.
Csángó utcai galeri, Patkós
ezért 2—3 tenyérnyi helyen,
Sándor:
összefüggően kell a bőrt el— Tizenhárom éves voltam,
ronesolnunk. A keletkező heg
—
Fogalmam
sincs,
nem
jugyón
fájt,
aztán
elzsibbadtam,
Prad'i-szurkoló. Láttam, csi
már az eszembe. Sok ha- Az ábra már másnap „bedur- másodfokú égés nyomaira emnálják a többiek, hát én is tott
verom
nevét „beverettem” a ránt” és sokáig gyulladásban lékezt.et. A seb gyógyulasakértem egy jelet az alkalomra.
ők is viselik az enyé- volt. Tilos volt a tetoválás, kor gyakoriak a kóros, esztéA Volga-szálló mögött, az ut bőrömbe
mindent kitaláltam, hogy ne tikailag zavaró,_túltengő hecán szúrták a fiúk belém, hogy met.
A Korányi Kórház baleseti augusztus 17-én szintén meg_ És ez a Vénusz?
kelljen levenni az inget. Ke- gefc. Azeltávolítás helyi ér„FTC”.
zéstalenítássel
történik,
s belosztályának — ez a mér halt egy vegyépszeres dolgo
.
. .
„
rültem a névelőket.
—
A
szépségre
gondoltam.
,
Azóta 220 ábra és felirat ke
— Ma az aszódiak „jelvé- nagy területeken igen fájdal gezési osztály — ügyeletes or zó: M. V. kollégái elmondták:
rült a testére, amelyen tetőtől
mas. Lézeres kezelésre egyelő vosa a múlt év szeptember köztudomású volt, hogy Ko— Hát a „Maffia” ?
nye»?
talpig egy négyzeteentiméterre nincs módunk.
11-én, reggel fél 8 órakor te vácsné italt árul, féldecinkéni
±
____
—
Az
ki
sem
maradhat,
az
—
Tetovált
keresztény
kenyi szabad bőrfotelét sincs.
lefonon bejelentette a rendőr 10 forintért. M. V. is' veVői
—
Ki
kérhet
ilyen
műtétet?
MoSt előzetesletartóztatásban természetes a magamfajtáknál, reszt az alkaron. Ez az összeAzonban
ségnek, hogy előző nap, a közé tarto z o tt...
— Aa egészségügy feladata kora délutáni órákban a men- nem derült ki a Margit. Kórvárjia kitudja hányadik bűn- — Mikor szép egy tetoválás? tartozás jele: véd- és dacszötetését.
H , valami festői kánét V,0ÍS®§-. Alán
volt a ke- elsősorban a betegek ellátása. tők osztályára hozták S. A. 28 házban, hogy mi volt a halál
— Miért tetovál tatta tele a ábrázol. Például a hátamon az
A tetoválás öncsonkító beavat- éves kőművest, aki a Vegyép- oka. Az orvosok más tünetektestét?
őserdőt azoroszlánnal.
jS et később a kígyóval takar- kozás> eltávolítása rendkívül szer Vállalat Vaspálya utcai re gyanakodtak. A nyomozók
— Unalomból. Börtönben ez- - - --- -----tättariTtoL'A'töfcöli fiátalkö- Mő- ér műszerigényes, más telepén- dolgozik. A férfi az éltek a gyanúval, hogy. összea divat. 17 évvel ezelőtt, a m i - « ■ - rúaknaí öt kóc£ás point alakúit betegéídiői Veszi eí a gyógyítás öltÖZ’őbén lett rosszul: kór- füg'gésbe 'böZzák a két férfi
kor Töködre kerültem, az volt
^ következő,m ár elítélt ki, ami azt jelenti, hogy viselehetőségeit... Ilyen műtét házba szállítása előtt elmond- halálát.
a nyomozás felderített egy
8 , P e?Tö’
^hk tetovgliás íérfi j0Viális, szemüveges, kö- lője részt vett a tököli „ifjúsá- után természetesen nem Jár ta, hogy Kovács^ ^Béláné 60
éves
takarítónőtől
kapott újabb, augusztus 20-án történt
volt. Hat en is csináltattam zépkorú értelmiséginek
..................-tűnik
- gi mozgaloméban.
....
táppénz. Néhány éve klinikán- italt. Kollégái utánavitték a halálesetet is: meghalt. F. F.
vagy hatvanat a mellemré, há- — amíg le nem veti az ingét.
— Nem bánta meg ezt a kon még volt mód arra, hogy kórházba a kétdecis üveg al 41 éves vegyésztechnikus, a
tamra . . . Aztán újra „buktam’ Mellén, hátán hatalmas ábrák:
többen fizető betegként jelent- ján lötyögő folyadékot. A tü Kőbányai „ Gyógyszerárugyár
egy bölcsőde feltöréséért, s női sziluett, alatta angol fel „művészetet ?
Százszor, ezerszer ... Az kezzenefc tetoválásaik eltávolí- netek alapján, és a folyadékot dolgozója. Előző nap délután
visszakerültem Tökölre. Foly irat: „Think, go, do” (menj és
tatódott a tetoválás, már én is cselekedj), ‘tekergőző óriáskí ember kánikulában is hosszú tásána, ez a szolgáltatás jelle elemezve az orvosnak erős ismerőse lakásán rosszul lett.
csináltam a többieknek. Sop gyó, delfin „Hawa.y”-al, hulló ujjú, begombolt ingben jár. gű tevékenységünk a gyógyí- volt a gyanúja, hogy metilal- Vendéglátója kérdéseire . el
kohol-mérgezésről van szó.
ronkőhidán súlyos testi sér csillag „ÁG”-betűkkel.
mondta, hogy ivott, mégpedig,
menni. És nincs egy komoly *as
m'fgs2unt f
tésért voltam: aztán Vác és
A gyanú igazolódott: S. A. olyan italt, amit egy 'öltöző
leg
kizárólag
olyan
indokolt
Tibolya László sztorija:
nö, aki ne rettenne el tőlem.
megint Sopronkőhida. . . Nem
a
Kőbányai
másnap fél 1-kor, minden or őrtől kapott
bírom a zártságot, többször
A szüleim elváltak, inté- Hiába voltam tele pénzzel, esetben végezzük el a beavat- vosi erőfeszítés ellenére meg Gyógyszerárugyár
területén
lettem öngyilkos. Tű is van a zetben nevelkedtem. Törzs hiába voltam jólöltözött, ami- kozást, ha a páciens egyértel- halt. A rendőrség S. A. műn- levő munkahelyén. A házi
szívemben.
vendég voltam a gyermskvé- kor levetkőztem, előkerültek műén bizonyítani tudja, hogy kászállói szekrényében szin gazda mentőt hívott, de ba
delmi osztályon. Jött 56: lopás ezek a szörnyű bélyegek. Tu- sorsát döntően befolyásolja tén talált egy, már megkez- rátja a kórházba szállítás utáp
— Miért került újra ide?
vennem, hogy párválasztási és egyéb pszichés dett
üveget.
Tartalmának meghalt. A boncolás megálla— Narkóztam. Lopnom kel és egyebeik, géppisztollyal szét domásul kellett
néhány ablakot, kitaszított _lettem. S minden oko<kat nem tudunk elfogadni, elemzése bizonyította, hogy pította, hogy metilalkohoH
lett, hogy legyen rá pénzem. lövöldöztünk
A fiatalkorúak bírósága egy kudarc után — irány a kri- részint azért, mert nem hihe Összetétele 30-35 százalékos iv o tt...
— Kiszedetné a tetováláso évre küldött Aszódra. Hatszor mó!
A nyomozók kiderítették:
tő, hogy a kapcsolatteremtés- metilalkohol és meggybefőtt
kat?
szöktem. Társaim közül kiA „krimó” után pedig újabb
,
pavetlen Mcadálva levének keveréke.
az öltözőőr Menczel István,
— Igen, de az én esetem re tűntek, akik tetoválva vol- bűncselekmények következtek, ” , ez _fz e°Fe“ en aksaaaiya,
aki ugyanott
dolgozik, ahol
ménytelen: nyakam, kezem, t a k ...
Esténként,
vacsora s Tibolya László hiába tanult
azért, mert kigyozKovács
Béláné takarítónő.
mindenem tele van.
után mindig akadt egy-kettő, több szakmát a börtönökben, mának a sorok a klinika előtt,
Megkezdődtek a kihallgatá Azonnal kutatni kezdtek. Az
— Milyen egészségi ártalma— Ki találta ki ezeket a aki jól tudott rajzolni, „átskic- az alkohol fékezhetetlenné tétsok.
(A Vegyépszer telepe öltözőben ugyan nem, de egy
celts” pauszpapírra a színész- te. Ezért lett öngyilkos Ag- kát okozhatnak önmaguknak a
szövegeket és ábrákat?
felvonulási terület: a Kőbá vízakna lefolyójában ledugva
— Vagy én, vagy a tór. nőképeket. Akkoriban Brigitte nes, a felesége és két kigfia tetováltak?
nyai
Gyógyszerárugyárbaii csaknem 80 liter, többségében
saim ,.. Tetszik látni ezt az Bardot-láz volt. A papírról a állami gondozásba került.
— A tetoválás általában van). Kovács Béláné nem is- etil- és metilalkoholt találekasztófát? Azért van föléírtintaceruzával ráké_ Legborzasztóbb volt, miteril körülmények közt
merte el, hogy likőrt adott S. tak. És egy közvetlen bizonyíva hogy NEM” mert nem ru!t a borom"®- A
e cérnát kor fiam megkérdezte, miféle
sf
^ f?,
é r e tn é k bitófár’a kerülni
csavartak, csak mUlimeternyi matriCa van a mellemen, kik
a tetováló a festek- A.-nak. Azt viszont elmondta, tékot: Menczel István ujjleezeieuiez. cuoiaia Keiuiiu. ^ hegy maradt szabadon. Azt hordják ezt? Én csak annyit anYa§oí> tust, kormot sokszor hogy saját meggybefőttjének nyomatait az üvegeken,
~ Az ..USA ARMY”-t miért mártották a tusba, s úgy szúr- tudtam mondani, hogy olya- nyálával keveri össze, egymás
Az öltözőőr tagadja, hogy
tetovál tatta a karjára?
ták körül az ábrát. Először na- nők, akik rosszak voltak gyér- után nem fertőtlenítik a tű- levéből, valamint a közértben
vásárolt vegyes gyümölcspá- f . F.-nek adott volna ezekből
mekkorukban.
két, ezért gennyes gyulladások Unkából készített likőrt, seb- készült italt, de elismeri, hogy
A hullócsillag az „ÁG”-vel keletkezhetnek, fertőző máj- bői két decit
ajándékozott a megtalált üvegeket Ő rejtetAgnes emlékére került a tes- gyulladás léphet fel. A tető Harcsa
Dezsőnek, aki azt te el. Kovács Béláné is tagad.
tere. Azóta egy újabb élettár- válók műhelyéből olykor cso- Menczel
Istvánnal
együtt Am az eddigi vizsgálatok
sa is halálba menekült előle, portos tbc-s, vagy vérbajos
megitta.
eredményei
arra engednek
^
fertőzés indul ki. Sok ártalma
— Kutya bajuk sincs — bi
van a színes tetoválásnak: a zonyította ártatlanságát a ta következtetni, hogy Kovácsné
dézsmálta Menczel alkohol
~ A büntetésvégrahajtási zöld színt előidéző krómra pél- karítónő.
készletét.
Ebből
készített
intézetekben tiltott a tetővé- úául allergiássá válik a tetoA nyomozók viszont mégis meggybefőttjének tevével liias:. Hogy
ffigis az vált és a cementbsn előforelkísérték Kovácsnét abba a kört.
„ .
,, ,
aulo króm súlyos borgyulladast
★
- Szlgoru bortonvetség ez. vá]t ki nála> Különös veszél j közértbe, amelyben állítólag a
A tétovátokat es tetováltakat vannak az önkezűleg kísérelt vegyes gyümölcspálinkát vá
Menczel István öltözőőr mi
maganelzarasokkal fenyitjük eltávolításoknak: sokan pró- sárolta. Kiderült, hogy hóna ként juthatott az etil- és a
— feleli a parancsnok-helyettes. hálják cigarettával kiégetni, pok óta nem volt az üzlet metilalkoholhoz? A nyomozók
— A tetoválásnak egyébként savval kimaratni, sóval, cit ben vegyes gyümölcspálinka. megállapították: a Kőbányai
nincs büntetőjogi szankcioná romsavval dörzsölni a jelet — Ám a Harcsánál és Menczeinél Gyógyszerárugyárbaii
sza
megtalált likőrmaradékból az
lása, csak a büntetésvégrehaj többnyire hiába.
bályszerűen tárolják a mérge
igazságügyi
orvosszakértő
tási rendet sérti. . . Hogy csi
Mert a jel ott marad rnind- megállapította, hogy egyetlen ket. Az viszont ellenőrizhetet
nálják mégis? Kettétört
len, hogy felhasználásuk so
, ,, . .. ,®°” azoknak a bőrén, akik egy kélyostollbobporbo!, Pózokból es säbb sokszQr elátkozott illa_ grammot sem tartalmaz a ke rán, illetve után ki nyúl hoz
forgalomba
vízből kévénk a festekanya- natban
pórbálták kif^jezni reskedelemben
zá. A gyárban ugyanis évente
hozható alkoholból. Metilből
got. Persze ez komoly fertozecsaknem 2000 hektolitert hasz
szembenállásukat
a
családdal,
viszont
annál
többet
talált
a
seket okoz. Minden tetoválás
,
szűkebb környezetükkel, a tár- kórházi labor a két férfi szer nálnak föl etilből és metilből.
gyulladassal jár es csúnyán
, „
, i, „ ,
...
Kovácsné és. Menczel még
„
...
, sadalommal. Erőszakos hajla- vezetében.
varasodik. De nálunk ezzel ■
.
.... ...
tagad; három férfi meghalt. A
senki nem fordul orvoshoz... ^ ^ fizikai erejuk htogtata★
takarítónő és az öltözőőr el
Egyébként van „pozitív” kö- ^ a feletomkeltes vagya viszFolytatódott a nyomozás.
vetkezmény is: minden totóvá- S23Ut Menthetetlen^ a slrlS- Eljutottak a Margit Kórház len gondatlanságból elköve
tett emberölésért indult eljálás bűnügyi nyilvántartásba
Gy. I. Gy.
ba, ahol megállapították, hogy rás,

Méreg az öftöiohen
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Japán társkeresés

... a gépben is köttetnek?
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F Z IS, ÜZ IS .
E Z SS, M Z
A jövő robotzenéje

A ;

** *

V A S Ú T Á LLO M Á S B Ó L M ÚZEU M

Megnyílt Japánban az ez- melynek összetételét egy szátíj művészeti múzeummá varázsolják Párizs egyik el
Japánról sokan mondjált, si és dohányzási szokásaira, redforduló technikáját előre- mi tógép ellenőrzi. Az ered -. hagyott, használaton kívüli vasútállomását. A. Szajnajelzővilágkiállítás,
ahol
robomeny:
„A
szabad
ég
alatt
nő
parti „Gare d’Orsay” állomás ezelőtt 45 évvel fogadott
hogy a végletek
országa, egyéb szenvedélyéire, hobbiés indított utoljára vonatokat, vasszerkezetét azóta a
Együtt él itt a szupermodern jaára, életvitelére, rokonaira tök színielőadásában is gyö- vő paradicsomnál jobb ízű
nyörködhetnek
a
látogatók.
gyümölcs,
amely
szedés
után:
rozsda marja. Mintegy 100 millió dollárnak megfelelő
technika és az évezredes tra- és a. házasságról alkotott véA japán turisták Párizsból egy hétig megtartja frissesé-; összegért, hároméves munkával, most felújítják az álló-,
díció. A számítógép azonban , leményére. A sikeres házasmondja Kei
mást. A tervek szerint 1986 végén nyitják meg a „Mu
raég ebbe az : intiiíi szférába ságközvetítés esélye növelé- szívesen viszik haza emlékbe gét es zamatat
sée d’Orsay-t, amely a francia főváros egyik leg
is behatolt Japánban.
. sének érdekében a cég eleve a Montmartre-on rajzoltatott Mofi, professzor napenergiaértékesebb gyűjteményének ígérkezik. Itt kapnak
Miközben. Japánban az ötö- nem veszi fel kliensei sorába arcképüket. A Tokiótól 60 ki- szakértő, a kísérlet foszervemajd végleges helyet a francia impresszionisták képei,
dik generációs számítógépek a 150 centiméternél alacso- lométerre található Cukubába zo-leDe a kiállítás királyai a toRodin szobrai, századeleji francia fotográfiák, filmek,
kifejlesztését célzó program nyabb férfiakat és a 180 een- érkező külföldiek viszont a
valamint az 1949—1914 közötti időszak építészeti, irodal
teljes gőzzel
halad előre, a timéternél magasabb
nőket, Matsushita robotja előtt áll- botok. A március 17-i megnyimi és divatstílusainak emlékei.
racionálisan gondolkodó szí- azokat,
akiknek háromnál hatnak modellt, amely két perc tón a japán himnuszt Wabot,
getlakók nem restellik egy- több gyermekük van, va'la- alatt lerajzolja őket, s befeje- a robotzenész játsiratta: _80 kiszerűbb feladatok megoldásé- mint akik már négyszer él zésül megkérdezi: „Hasonlít lös, 1 méter 90 magas, ára 1,2
millió francia franknak megni is használni a komputere- váltak.
Ugyancsak
kizáró önre?”
Depresszió és alkohol
Ez az egyik attrakciója a tu- íele*° összeg. A kottát Kükkét. A tokiói, nem kifejezet- okot jelent az is, ha egy tér
ten japános hangzású Alt- fi keresete nem éri el a ja- dományos kiállításnak, amely lopsz-szemevel olvassa, ket keSok alkoholista már az alkoholfüggősége előtt súlyos
március 17-től hat hónapon át z,évei es labaival szólaltatja
mann Syste
Ómteri^fational pán átlagjövedelem felét,
depreszióhan, neurózisban és más személyiségzavarok
eég például a házasságközveBár az említett irodán kí- fogadja a látogatókat. Témája: ™'e§ az elektronikus orgonát.
ban szenved. A megvizsgált személyek közel felénél az
títéri segédeszközeként mű- vül más vállalatok is foglal- „A lakóház és környezete. Tu- Repertoárján Bach éppúgy
alkoholizmust lelki betegség előzi meg. Ezzel szemben a
dománv
és
technika
az
ember
szerepel,
mint
több
Beatlesködteti Fujitsu márkájú Szá- koznak számítógépes házasbetegeknek csak ötödénél léptek fel az ivás vagy a rossz
,szolgálatában.”
Átfogó
téma,
szám.
Icsiro
Kató,
a
zeoeszromítógépét. A gép mintegy 35 ságközvetítéssel, az úgynevefizikai állapot következtében lelki zavarok. Az alkohol
aminek
kapcsán
Japán
felvobot
aPÍa
járkáló
robotot
is
keezer ügyfél
személyenként zett szerelmi házasságok —
okozta májbajokban szenvedők kezelésének tehát nem
több mint ezer adatát tartja vagy legalábbis szabad vá- nultathatja nagyszámú termé- szitett, amely óránként^ 150
szabad, mint eddig, az akut szervi tünetekre korlátozód
nyilván. A két évre szóló bor- lasztáson alapuló frigyek — két. A japán ipar minden métert tesz meg, s lépcsőn is
nia, hanem a lelki kísérőjelenségeket is figyelembe kell
tud menni.^ Van „vakvezető
sós „tagdíj” ellenében a cég növekvő
részaránya mellett nagyágyúja jelen van, s 37
venni. Ennek a szempontnak különös jelentősége van,
vállalja, hogy az előfizető he- Japánban továbbra is a szü- más ország kiállítóival riyali- rofoöfjkutya ’ is, amely segít
ha meggondoljuk, hogy a szigorú absztinencia a beteg
tente legalább egy olyan sze- lök elrendezte párkapcsolatok záfcat A „Hogyan élünk 2000- gazdájának elkerülni az akabelátásától függ.
mély adatait kapja meg — a meghatározóak.
A gyors ben?” jelszavú akció összkölt- dalyokat, erzekeloivel es elekttermészetesen a név elhallga- társadalmi
fejlődésen és a séSe 200 milliárd jen (mintegy- ronikuis agyával „szimatolja
- ki” őket. Kissé odébb egy emfásával —, aki
a komputer nők fokozódó emancipálődá- 75Ó millió dollár.)
Akihito heroes trónörökös berforölájú nagy robot emelHeHhopterfoték családi házakról
szemével
nézve
megfelelő sán kívül nyilván ezzel is maget könnyedén 200 kilós sulyopartnernek ígérkezik számára, gyarázhat.ó, hogy a válások av ttta M a S i e g e s v o n ^ kát.
A Fanuc-vállalat sárga
Családi házaikról készített helikopter-fotókkal csinált
A társkereső számítógép az száma évről évre nő; az utób- tót, amely országszerte ter
a cég:
jó üzletet a Rajria-kiénti Meckenheim városában széke
elmúlt hét év alatt csaknem bi 15 évben megkétszerező jeszti a rpozgósítási felhívást: színét viseli ,magán,’
h{ ez ember
lő Flugbild (légifotó) kft. A 41 éves Brend Weiss cégtu
minden negyedik kliensét a dött, s tavaly már meghaladlajdonos sikerének alapja mindenekelőtt maga a mód
házasság révébe segítette: ál- ta a 183 ezret.
Különösen
szerelnek
össze
robotokat.
szer: ügynökei bekopogtatnak a mit sem sejtő háztulaj
lítólag 10 695 frigy született szembetűnő volt a házasság- kötelesség, A nagy tudomá
A
Fuyo
Színház
előadásának
donos otthonába, és megvételre ajánlják a cég helikop
közreműködésével, s ezek ,kö- bontások
számának
meg- nyos látványosság (megnyitása
terei által a napfényben csillogó házakról készített fotó
zül eddig mindössze. öt vég- négyszereződése a húsz vagy előtt a tokióiak napról: napra 12 szereplője nem más, mint
kísérhették a „szeretetre méltó robotok, kelkat. Tavaly 30 millió márka értékben adtak el így képe
ződött válással. Mint utólag annál több éve házasok köré figyelemmel
ket. Nagyjából minden tizedik háztulajdonosnak tetszett
kiderült, a kudarc oka ezek- ben. A hűtlenség vagy anyá visszaszámlálást — mint egy tómes külsejüket a. ^ormatermeg a lakóhelyéről készült kép, pedig egy-egy felvétel-,
nál is az. volt, hogy az érin- gi , okok miatt kisikló házas rafcéta indítása előtt - hatal- vezesnek köszönhetik. A felért, mérettől függően 600—1100 márkát is elkértek.
tették nem
a
valóságnak Ságokon túl a szociológusok a mari, fényújságon ,a Ginza üz- vomasszunetben robotporszivo
megfelelő adatokat közölték fő válóokot az emberi kap- leti negyed nagyáruházaiban, m utatja be automatikus rendA
nagy
európai
fővárosokból
csináló
számát,
megtisztítja
a
rnagukról — annak ellenére, esolatok elégtelenségében láthogy a 'cég a kérdőívek he- ják. Egy nemrégiben végzett a Japán Air Lires légitársaság színpadot, s min-aen díszletet
Skandináv „vándormadarak"'
(yes és pontos kitöltése érdé- felmérés pedig azt állapította kedvezményes áron „tudómé- kikerül, semmit sem borit fel.
charter” járatokat indít. Az egyik étteremben robotok
kében 310 házassági tanács- meg, hogy a feleségek egy- nyos
A SAS skandináv légitársaság valósággal elszápkázzá
. . .ünnepi. alkalmon
,
. . .van„ helyettesítik
a pincéreket is.
adót, foglalkoztat.
nyolcada naponta kevesebbet,
Az
ott
J
a legjobban képzett svéd és norvég vadászpilótákat,
A 25 méter magas, 40 méter
A kérdések egyebek között mint tíz percet beszél a fér- a jövő mozija: számítógépekhogy utasszállító járatain foglalkoztassa őket. Az idén
kiterjednek äz ügyfél kedvenc jével, s még egynegyedük sem kel készített háromdimenziós Széles szabadtéri színes tévé
már 54 pilóta mondott fel a..két, ország-légierejének és
6zíngire,./,v,ércspRQrtiát'a,. Í£ÍSQ- szaporítja.,napi..mondanivaló-r képeket-vét-ítenék-.,- hatalmas készülék, a • Jumbofron, az
vállalt állást-a SAS-nál — korábbii fizetése .mintegy'há
I^zóttság.ára.
képzettségére, j á t . harminc, percnél hosz- kupolára,' lenyűgöző hang- és Otíkúba számára, arpi az Eiffelromszorosáért. A svéd kormány adminisztratív eszkö
fényhatások idézik az atom torony volt az egykori párizsi
magasságára, súlyára, ita-lpzá- szabbra.
; u
■
zökkel akarja megállítani a folyamatot, míg Norvégiá
belsejébe vagy a kozmoszba világkiállításon: nem lehet
ban inkább fizetésemeléssel kívánják rávenni a vándor
vezető csodautazás hangulatát, észre nem venni. Belsejében
mí,g az „űrútasokat” kímélet- két lift viszi fel a tetejére a
madarakat: ne hagyják cserben a hadsereget.
lenül cibálja a mozgó ülés, látogatókat. A Jumbotron kép
meteorokkal történt ütközése- ernyője mögött hiába keres
A környezetkímélő katali- úgy látszik, nem a genfi autó- het utánozva. Vetítenek víz- nénk óriási katódcsöveket, s
Új szupergyors az NSZSC-bsm
zátorról folytatódó
viták és szalonra időzítette az új tí- esésre is, továbbá a néző ,,kü- a közönség felé eső része sem
lömlegies
érzékenységű
fali
szíegymás
mellé
helyezett
kis
néhány korántsem igazi új- pusok bemutatását,
csak a
A nyugatnémet Bundesbahn Essenben bemutatta új
donság jegyében zajlott a hó- m ár megszokott modelleket nes tévéképernyőket, fordító képernyőkből áll. A hatalmas
kísérleti, úgynevezett Inter-city (városközi) IC-2000 jelű
automatákat,
mozgó
nézőtéri
képernyőt
450
ezer
vörös-zöldnap első felében az idei genfi lehetett látni. Az idén a Mo
szupergyorsvonatának kísérleti modelljét. Az óránként
keik színt felvillantó fénycella
autószalon.
gürt sem vitte el az, elmúlt körszínházat, láthat.
350 kilométer végsebességű „mozdonyok” várhatóan a
A kertészkedők szájtátva alkotja. E tévé 200 millió
Március közepén igazi szén- évben bemutatott garázsfelkilencvenes évektől vesznek majd részt a menetrendsze
záció nélkül zárta kapuit az szereléseket. Érdeklődésűn,k- állhatnak egy tíz méter ma- frankba került,_ s a kiállítás
rű forgalomban. Az IC-2000 a Krupp esseni üzemében
55. genfi autószalon, az ével- re a magyar külkereskedelmi gas paradiicsomtő előtt, me- után szétbontják, kidobják,
ső jelentős autóipari kiállítá- vállalat illetékese a vállalat lyen körülbelül tízezer paradi- „Többe kerülne leszerelni és
készült.
sáriak területén felvonuló 1570 korlátozott anyagi lehetőségei- csőm érik. A japán mezőgaz- más helyen újra felállítani’; —
gyártó és forgalmazó így töb- vei indokolta a távolmaradást, da sági géptechnika e sztárja magyarázza a Sony szakértője.
bet beszélt az időjárásról, mint megemlítve, hogy lehetőségeik föld nélkül fejlődik. Egy zart 'XXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXNXXXvXXNXXXXXXXXXXXVvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXVvXX-XXXXX'^
a technikai újdonságokról, csak évi
négy-öt nyugat épületben növekszik, a nap- ^
F o c is tá k
,
. ......... ... .
, __ ___ ___ ___ ,---- ií
igaz, Genfben az idén is vol- európai bemutatón való rész fényt üvegszálak vezetik hoz- í
tak premierek, de eredeti, új vételt tesznek. lehetővé, s ezek
.
V,
r~ 11
r e g ie k k e lffest
í \ 'i
alkotások nemigen tűntek fel. sarából Genf idén kimaradt. szétválasztják a hasznos su
gárzásokat és az ártalmasokat.
A
magyar
autósokat
rend
A
z
á
b
r
a
k
itö
lté
s
e
u
tá
n
tíz
,
ö
tA leggyakoribb beszédtéma
E „paradicsomfa” gyökere víz
leginkább
érdeklő
b e tü s s z a v a k b ó l á lló s z ó p á r a la 
niinden' valószínűség szerint a szerint
, ...
„ ...
k íth a tó k i. A z ö s s z e ta r to z ó p á 
környezetvédelem,
egészen kiskocsi-kategonaban sem tor be merül, tápláló folyadékba,
r o k a v íz s z in te s s o ro k b a n eg y 
.
T ril+ m o c i
e Q
no.
m á s m e lle tt, a fü g g ő le g e se k b e n
pontosan a katalizátorok kér. tént döntő változás, de né
hány
érdekes
színfolttal
gaz
e
g y m á s a l a tt ta lá lh a tó k . E z e k a
dése volt. A franciák és az
s z ó p á ro k a n a g r a m m á k , a z a z b e 
dagodott
a
kínálat,
Űi
típust
olaszok még mindig háborogtű ik e t h e ly e s s o rre n d b e
ra k v a
tíz n e v e s m a g y a r la b d a rú g ó te l
nak a németek szerintük sza hozott a nálunk kevésbé is
mert
olasz
Lancia.
A
formá
je s n e v e á llíth a tó össze.
bálytalan előzésén, a katalizá
— Ki látta el ennyire a
V íz s z in te s : l .
E s h e tő s é g e k e t
torok véleményük szerint ma jában talán leginkább a Fiat
s z á m ítá s b a v é v e k ö v e tk e z te t. 7.
bajodat?
még időszerűtlen alkalmazd- Unóhoz hasonlítható Y 10-es
H o ssz ú , n y u r g a , n é p ie s szó v a l.
— A legjobb barátom.
fiának erőltetésén. Sokan át- három változatban debütált.
12. B e fe je z ő d ik . 13. E v e z ő s h a jó .
És csak azért, mert meg
14. A s z k a n d iu m v e g y je le . 16.
hidaló műszaki megoldások- A 19^91kobcf.nt^ ete^ „ ^ ° t?5‘
N eves
firan c ia
film sz ín é sz n ő
csókoltam a menyasszo
kai igyekeznek felkészülni az ra-l felszerelt Fire gya..i ada(M a rie J ó s é ) . 17. A „ T a lp a la tn y i
nyát az esküvő után.
ólommentes
benzin várható tok szerint 90 k ilo n ^eres
f ö ld ”
fő h ő s e
(J ó s k a ) . 1 8 . . . . .
S o m m e r ; s z ín é s z n ő . 20. K é rd é 
— De hiszen ez bevett
elterjedésére, így kompro- óránkénti sebesseg mellett
s e s sé te sz . 22. A m e rik a i é n e k e s ,
szokás!
misszumként
bemutattak megelégszik 4 ^ hter szpp_
d a ls z e rz ő (B o b ). 24. R o stn ö v é n y .
olyan, már ólommentes ben- benzinnel, de készül 1049 kob•— Igen, de én az esküvő
25. F é lre v e z e t. 26. B r o k á t p á r a t
la n b e tű i. 27ó . . . e s - S a la a m ; v á 
zinnel működő
változatokat centimeteres, erősebb touring
után két évvel csókoltam
r o s T a n z á n iá b a n . 29. A z o n o s b e 
is. amelyekbe még nem sze- változat is, a sportos vezetemeg.
t ű k . 30. A r é n iu m é s a v a n á d iu m
reltek katalizátort. A katali- hívei Pe* |
«
v e g y je le . 31. B á to rs á g . 33. A ra n y
*
J á n o s h ő s e . 35. M ű sz á l. 37. S zov
zátorellenes párt derékhada vásárolhatnák, amelynek 62
j e t te h e r g é p k o c s i- m á r k a . 39. F é 
—
Engedj
be,
drágám!
elsősorban
a
kiskocsikat kilowattos (85 loeros) motor
lig b e ö n ti! 40. A v a d á s z a t ró m a i
— Nem lehet, nem va
gyártó vállalatok közül kerül 3a 9,5 másodperc alatt gyoris te n n ő je . 42. O k u l. 45. S v éd ,
gyok felöltözve.
o s z tr á k é s f r a n c ia g é p k o c s ik
ki, a kocsi árához viszonyít- sít fel 100 kilométeres oranje lz é s e . 46. E lle n ő r, rö v id ítv e . 48.
va ugyanis ebben a kategó- k,entl sebességre. A^bemuta— Nem számít, csak én
S z o v je t
n a g y v á r o s la k ó ja . 50.
riában drágítana a legtöbbet ton az uj kocsiról mar m - vagyok itt, egyedül.
E r d é ly i v á ro s n e v e a X IX . s z á 
z
a
d
k
ö
z
e
p
é ig . 52. Ily e n á lla t a
az. új berendezés. A kötelező dent meg leh etetttu d m
— De én nem vagyok
r á k . 54. A h id ro g é n , a z o x ig é n ja . 11. W a g n e r- o p e r a c ím e .. 13. n y e s s e ly e m sz ö v et.' 63. N o rm a 2
alkalmazás egyesek szerint az arat_ kivev^ N<sm h^atalos
egyedül.
é s a k á liu m v e g y je le , 55. A v u l, T e h e te tle n
v o lt a k a p u s .
15., . . . ; a m e rik a i film . 64. Id e g e n 2
olcsóbb kocsik árát akár 10- források az°uban
d e c s a k fé lig ! 56. P o n ty é te l je l- P a jz s a la k ú je lv é n y . 17. N é m e th s z ó ö s s z e té te le k b e n
a je le n té s e i
★
15 százalékkal, is megnövel- nusitxk, hogy
típustól fu z ő je . 58. É rc — l a tin u l (A E S ).59. L á szló r e g é n y e . 19. Z ö ld fü lű ! 21. tű z . 66. É s z a k i
fé rf in é v .
68 . jJ
T
r
é
f
á
s
m
e
se
b
e
li
lé
n
y
.
60.
H
a
lK
ö
z
sé
g
é
s
fé
rf
in
é
v
.
22.
G
ö
rö
g
N
yom
.
71.
Ig
e
v
é
g
z
ő
d
é s. 72. M a- ^
— Tegnap elveszítettem
hetné, annál is inkább, mert
íp
o
la
j
ré
s
z
e
!
62.
N
y
u
g
a
t-e
u
ró
p
a
i
tö
rz
s
v
o
lt.
23.
M
in
t
a
16.
sz.
s
o
r.
g
y
á
r
film
cím
e.
73.
S
z
e
m
é
ly
es^
a készülő katalizátorok ára a franknak megfelelő összeg f
egy szép ernyőt.
fő v á ro s b a v aló . 64. T a p o s ó s z e r- 26. A b e ls e jé b e n . 28. H ó d í t ó . . . ; n é v m á s ,
”
y
tavaszi szálont rendező ország lett ertekesitheto lenne,
ik e z e t. 65. K e rü l. 67. A z EN SZ V e rn é h ő s e . 31. K ih a lt ú j-z é la n B e k ü ld é s i, h a t á r i d ő : 1985. m á - Z
— Valahol otthagytad?
É lelm e z é si
és
M e z ő g a zd a ság i d i m a d á r. 32. N D K -b eli k o z m e ti- ju s 3.
pénznemében számolva jelen- vei a konkurrencait jelentő
— Nem. A tulajdonosa
S z e rv e z e te . 68. S z á m re n d s z e rü n k k a i m á r k a . 34. V eszít a le lk e s e - ----------------- — —
—--------—.— 4
leg még
1000—1500 svájci típusok
közül
a Peugeot felismerte.
a la p ja . 69. S ú ly a r á n y . 70. A p o l- d é sé b ő l. 36. A b a le tt n e v e s m e s A H e ti H íra d ó X X IX . é v fo ly a m ^
frank között mozog. A gyár- 205-ös ára 11 ezer franknál
g
á
r
m
e
s
te
r
n
e
v
e
F
r
a
n
c
ia
o
rs
z
á
g
t
e
r
e
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e
rg
e
).
38.
M
e
g
h
a
tá
ro
z
o
tt
13.
s
z
á
m
á
b
a
n
m
e
g
je
le
n t• k e re s z t- y.
*
b a n (M A IR E). 72. É g é s te rm é k , h e ly e n é lő . 41. E z u tá n m á r
a re jtv é n y h e ly e s m e g fe jté s e a k ő - Z
tók másik ellenvetése az, hogy kez(3ődik Svájcban; hasonló
v
74. B e c é z e tt n ő i n é v . 75. S z e ré p - m a r s k ö v e tk e z ik ! 43. S z e rb ia i v e tk e z ő :
— És rendesen dolgo
a katalizátoros .kocsik üze- ^ron a[jják a Honda már rélő a H a m le tb e n .
v á ro s . 44. L e n a u o s z tr á k k ö ltő
1. M ie lő tt k ilé p n e k a z u tc á r a £
zik?
—
kérdezi
a
főnök
a
F ü g g ő le g e s : 1. V á ro s
a T isz a s z e m é ly n e v e . 45. C sík o k . 47. D é l- 2. A k k o r
a d io n te írn a D it! %
meltétési költsége^ magasabb;
várt európai újdonságát,
munkára jelentkezőt.
azonos teljesítmény elerese- s
,
hez többet fogyasztanak, rá- a Jazzt, es meg en^ e is
— Nem.
adásul a drágább, ólommen- esőbb a szép karriert befutó
— Beléphet. Maga legtes benzinből.
Renault Super 5L változata,
alább igazat mond.
A szocialista országok gyár- ami 9950 frankba kerül a
^ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m \\\\\\\\\\\\\\\\^ ^ ^ ^
tói közül a Skoda és a Lada, svájci autószalonokban.
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A VB 24-es döntőjében vagyunk

NB II

Hot nyíregyházi gól
A labdarúgó NB II-ben va
sárnap a 2G. fordulót játszot
ták. Eredmények:
Nyíregyháza—Bakony Ve
gyész 6-0 (2-0). Nyíregyháza,
6000 néző. Jv.i: Szabó. Gól:
Csehi, Vágó
(2—2), Szécsi,
Kiss M.
Volán—Baja 2-2 (1-2). Czabán Samu tér, 2500 néző. Jv .:
Varga. Gól: Forintos, Vincze,
illetve Szőcs, Sárközi.
Metripond—Nagykanizsa
3-1 (1-0). Hódmezővásárhely,
2500 néző. Jv.: Kokavetz. Gól:
Kovács, Fehér, Csernus, illet
ve Lukács.
Siófok—Debreceni
Kinizsi
0-0. Siófok, 2500
néző. Jv.:
Lang.
Salgótarján—Sopron
1-0
(0-0). Salgótarján, 3000 néző.
Jv.: Kálmán. Gól: Földi.
Ózd—Vác 1-3 (1-3). Ózd,
■5000 néző. Jv .: Nagy M. Gól:
Tokár, illetve Mózner, Kovalik, Polónyi.
Tapolca—Dunaújváros
2-5
(1-3). Tapolca, 500 néző. Jv.:
Sárkány. Gól: Glázer (2), il
letve Tess (3), Szepesi, Tatár.

Diósgyőr—22. sz. Volán 3-0
(2-0). Diósgyőr, 2000 néző.
Jv.: Mészáros.
Gól: Balogh
(2), Dzurják.
Szekszárd—Keszthely
3-0
(1-0). Szekszárd, 2000 néző.
Jv.: Horváth. Gól: Kovács B.,
Kniesz, Megyeri.
Szolnok—Kazincbarcika 3-1
(1-0). Szolnok, 3000 néző. Jv.:
Orpvecz. Gól: Rostás (2),
Kántor, illetve Kálmán.
az

ne

i i Ál l a s a

1. V o lán
2616 6 4 55-29 3S
2. V ác
2613 8 5 44-24 34
3. S ió fo k
2614 6 6 45-28 34
4. S z o ln o k
2613 6 7 45-28 32
5. N y íre g y h á z a
2614 7 5 41-21 31»
6. S a lg ó ta rjá n
2612 7 7 33-24 31
7. S o p ro n
2611 8 7 31-28 30
8. D. K in iz si
2611 8 7 42-37 30
9. D u n a ú jv á ro s
2610 9 7 31-33 29
10. K a zin c b .
26 8 10 8 35-34 26
11. M etrip o n d
25 9 7 9 30-27 25
12. D ió sg y ő r
2510 8 7 46-10 24*
33. Özd
26 8 7 11 31-34 23
14. B a ja
26 8 7 11 29-37 23
15. K e sz th e ly
26 8 5 13 31-33 21
16. N a g y k a n iz s a 26 6 8 12 35-49 20
17. S z e k sz á rd
26 5 9 12 24-41 19
18. B a k o n y V.
26 5 6 15 21-45 16
19. B a u x itb .
26 3 7 16 26-58 13
20. 22. sz. V olán
26 3 5 18 28-59 11
* N y íre g y h á z á tó l és a D ió s g y ő r
tő l 4—4 b ü n te tő p o n t le v o n v a .

JSíöl H ócipő, h á t a i m e z í t l á b

Mái'váiayvágía
; Még a héten is csattogtak
a lópaták az éjszakába: az
Itt élned, halnod kell címp
zenés történelmi játék tv-felvételelt forgatták a Hősök te
rén. A rendkívül látványos
lovas jelenetek koreográfusát,
Ordódy
Györgyöt, a MA
FILM akciórendezőjét kér
deztük:
— Hogyan készültek a lo
vas mutatványokra?
—■ Ez a produkció különle
ges feladat elé állított min, két is. Először
azt néztük
•meg, hogyan is mutat egy ló
ezen a hatalmas téren. Aztán
próbaszínpadot
építettünk,
hogy azon is tanulmányoz
hassuk a látványt.
— Mi jelentette a legna
gyobb nehézséget?
— A talaj volt a legna
gyobb gond. Márványon kel

lett a lovasoknak vágtatniuk.
Ehhez a Taurus segítségével
Angliából szereztünk gumi ló
cipőt, ezek a ló mellső patá
jára kerültek, a hátsókról pe
dig levettük a patkókat.
— Ez nem változtatta meg
a lovak természetes mozgá
sát?
— Annyira megváltoztatta,
hogy ezt külön is ki kellett
tapasztalniuk a kaszkadőrök
nek. Nem épp könnyű felada
tot kellett teljesíteni előadá
sonként 20 ezer néző előtt.
— A közönség örömmel
látta, hogy a lovak jól „vi
selték” a m árványt.. .
— Csak kisebb sérülések
voltak.
— A márvány hogy viselte
el a lovakat?
— A tér karcolásmentes
maradt.

Szenzációs győzelem Becsben
Mexikó, Mexikó
ütemes
ismétlésével köszöntötte vá
logatottunkat a
Hannapistadion több ezer magyar
szurkolója. Nemcsak a játék
téren, hanem a lelátón is mi
győztünk. Csodálatos, emléke
zetes este volt, s nemzeti I l 
iink játéka az egykori arany
csapatot idézte.
Mezey György a várt együt
test küldte pályára. Disztl P.,
— Sallai, Róth, Garaba — Pé
ter, Kardos, Nagy, Détári —
Kiprich, Nyilasi, Esterházy.
Elmaradtak a várt osztrák ro
hamok, válogatottunk azonnal
magához ragadta a kezdemé
nyezést és több veszélyes tá
madást vezetett. Esterházy
kapufája már jelezte a későb
bieket. Kiprichet hátvédje
egyszerűen nem tudta tartani.
A villámgyors szélső két játé
kost is kicselezett, betört a
16-oson belülre és a kiinduló
kapus mellett okosan a rövid
sarokba lőtte a labdát. Ettől
kezdve csak egy csapat volt
a pályán. Aztán jött Esterhá
zy remek beadása, Nyilasi fe
jese, amit az osztrák kapus
szerencsével hárított, de a
kipattanó
labdát
Kiprich
ügyesen belőtte. A félidő vé
gén feljöttek az osztrákok, de
helyzetünk megint csak ne
künk volt, Esterházy a felső
kapufát találta cl.
A második félidő, elején
kapták meg a „sógorok” a
kegyelemdöfést. Szép támadás
végén Détári úgy vette át a
labdát, hogy egyben a védőt
is becsapta, majd fordulásból
hatalmas gólt lőtt. Csodálatos
csatárteljesítmény volt, m i

Közeleg ©z ökölvívő-ll
Ritmust váltottak az ököl
vívók; hiába, már csak né
hány hét,
és május végén
megkezdődik Budapesten az
Európa-bajnokság. A minap
Papp László így dohogott az
edzőteremben:- „Most aztán
valóban nagyon hajtanak a
fiúk, egy rossz szavam nem

KÉZILABDA

mennyire is szép teljesít
mény a tavalyi magyar baj
nokság 4. helyezettjétől az
IHF Kupa döntőjébe kerü
lés, a látottak azt igazol
' Odera-Frankfurtban jó fél a hazai lapok szerint sérü ják, a női kézilabdát is el
órája véget ért az IHF léssel bajlódott, a helyi mű érte nálunk a járványként
Kupa fináléja, amikor a já- sorfüzet
szerint
viszont terjedő betegség, az után
tékoskijáróban
fölbukkant anyai örömök elé néz. Va pótlás hiánya. Minek okán
Krüger és
Hübscher, a dászná nemrég visszavonult, ebben a sportágban sem befrankfurtiak kát ásza, s utá- Mihálykáné Samus Ilona pe- szélhetünk
folyamatosságna a többiek. Ekkor — föl- dig hat héttel
egy műtét ról. A Vasastól megszokott
tehetőén a csapat egyik ve- után még nem volt bevethe- világszínvonal ugyanis ebzetője — hatalmas puncs- tő ilyen „kőkemény” ellen- ben a mai csapatban nincs
tortái nyújtott át Krüger- féllel szemben.
benne.
nek. Az
eső szemerkélt,
A szimpatikus és tehetsé
Mindazonáltal
hogy
a
Hikádé István
hűvös szél fújt, és akkor az frankfurtiak mennyire ké ges edző,
NDK-beli
lányok
legna szültek erre a puncstortára, bármit csinálhat, végül is
gyobb megdöbbenésükre a azt mi sem bizonyítja job abból az anyagból kell főz
nedves
betonon
táncolni ban, mint Hübscher esete. ni, ami van. Márpedig a mai
kezdtek. Nem hinném, hogy Az NDK-beliek sokszoros Vasasban Ráczon, Gódornén,
az ajándék okán ropták a válogatott, világhírű játéko Gombain és (ha egészséges)
táncot, abban viszont biztos sát utolérte
kívül
nincs
a
sportolók Krémemén
vagyok; ők jobban akarták a egyik réme; a porcleválás. nemzetközi szintű játékos.
puncstortát, mint
a Vasas Hübscher már hat hete nem Az ellenfél, hangsúlyozom,
játékosai. . .
játszott bajnoki mérkőzé- alapvetően nem jobb csa
Vagyis jobban akarták a sen, az IHF Kupa-döntőre pat, mint a Vasas, viszont
sikert, az IHF Kupa elnye azonban összefoltozták — a fel tudott mutatni egy új
csillagot, a 22 éves, csaknem
rését, mint ellenfelük. És műtétet elhalasztották.
180 centis,
hirtelenszőke
nemcsak jobban óhajtották;
Hübscher elmondta: na Wagnert. Ö Budapesten öt
hittek is benne, nem úgy, gyon szereti a puncstortát.
mint
a piros-kékek. No, A Vasas lányai is szeretik, gólt lőtt átlövésből, Frank
furtban pedig hármat. És
nem. mintha a Vasas-lányok s aki látta
a mérkőzést,
eleve felkínálták volna a megmondhatja: voltaképpen mindezt akkor, amikor vi
lághírű társai képtelenek
serleget;
küzdöttek
ők, nem is voltak olyan távol volták
Rácz hálóját bevenni
amennyire erejükből és tu attól
n t t o
t n o n i o tn l
rí-rr
a»-> mszituációtól,
hogy
azt vagyis amikor a•' Vasas kadásukból telt,
csak mint
ha ... Ne kerteljünk: hiány a_ bizonyos tortát a mérkő- puvédője kivédte Krügerék
zes után ne ok vegyek at. szernát. És a végén már nem
a meggyőződés.
_zott belőlük. ...
.
,
Ha például Gódorné BudaPedig a mérkőzés e]ott nem pest.en és Frankfurtban nem volt mese, jött a henger; a
látszották különösebben ide- hag kiha9ználat!anu, két_ hazaiak 19-13 (11-7) arány
ban győztek, összesítésben
gesnS ' . . n®m . kerf E‘ek elM:e két hétméterest. Ha például
verték meg a
mentokorulmenyeket,, ami- Rácz Mariann úgy véd Pes. négy góllal
bot pedig lett volna elég.
ten ,
mi,n t
azt Odera- Vasast.
Ilyen ’„apróságok” aran
lálkozón, a Fáy utcában is Frankfurtban tette. Ha E ra- Jutottak, a frankfurti lányok
sérült volt* György Anna, a mernet nem zavarja a serü- a puncstortához, amit —
bal oldali’ átlövő, az IHF lése. Ha nem kap a Vasas mint említettem — jobban is
Kupa szabályai értelmében emberelőnyben kétszer is akartak
ellenfelüknél.
Egyébiránt,
úgy tudom, a
nem .léphetett pályára, hi gólt.
hatalmas tortából GódornééKár is ezt folytatni.
A készen a kupasorozat kezdetén
, ,,
,
két is megkínálták a banmég nem a Vasas színeiben zilabdaban (is) akkor emle- ketten. Fordítva szebb, lett
játszott. Angyal
Éva sem getik a „ha”
szócskát, ha volna,
bár
törvényszerű
volt ott Frankfurtban, mert egy csapat veszít. Akár- csöppet sem .;;

Krűgerék

-

ként Kiprich első gólja is.
Ekkor már felhangzott a kó
rus: Mexikó, Mexikó! A to
vábbiakban lefékezett válo
gatottunk, de így is uralta a
pályát teljesen összetört el
lenfelével szemben. A 3-0-ás
győzelem
teljes mértékben
megérdemelt, a magyar csa
pat minden részében jobb
volt, mint az osztrák.
A mérkőzés utáni öröm le
írhatatlan, a játékosok Me
zey kapitányt a levegőbe do
bálták, a lelátón pedig több
ezer magyar turista, szurkoló
tombolt, piros-fehér-zöld zász
lókat lobogtatva, a játékosok
tiszteletkört futottak, s a le
győzött osztrákok megtapsol
ták fiainkat.
Ezzel tehát véglegesen el
dőlt, hogy ott leszünk Mexi
kóban a labdariígó-világbajnokságon 1986-ban. S ami ta
lán ennél is fontosabb: ismét
van egy jó csapatunk, olyan
együttes, amely megint a labdarúgónemzetek közé emel
heti a miénket. Nem ábránd
az sem, hogy világbajnoksá
gon hosszú idő után ismét
főszereplők legyünk. Mezey
György szövetségi kapitány
külön is megérdemel minden
dicséretet: okos,
taktikus,
mértéktartó egyéniségével és
szakértelmével megmutatta a
világnak, s nekünk, szurko
lóknak, hogy a következetes
ség, az alkumentes
csapatépítés a követendő út.
Szép volt. fiúk! Ezúttal úgy
dicsérhetünk, hogy nem kell
fenntartásokat
hangoztatni.
Ismét van egy nagyszerű csa
patunk!
—f —

ésapuncstorta

lehet senkire, csak hát jóval
korábban is
hasonlóképpen
kellett volna dolgozniuk az
edzéseken. Már csak napok
vannak hátra, csodát nem te
hetünk . . . ” Ismerve az ő mér
céit, mindez azt jelenti: nincs
semmi ok az aggodalomra.
A házigazda magyarok ért
hetően szeretnének minél job
ban szerepelni, S úgy tűnik,
közönségben nem lesz hiány,
zsúfolt nézőtér előtt, élénk
biztatás mellett lépnek majd
szárítóba
Alvics
Gyuláék.
Csötönyi Sándor és Badari Ti
bor, a szövetségi kapitány el
ső számú segítői, igyekeznek a
lehető; legjobban kiismerni a
szóba jöhető ellenfeleket, s a
kemény edzések mellett lelket
önteni a magyarokba, mert
önbizalom nélkül nincs kellő
eredmény. Európa-szerte több
rangos viadalt rendeztek az
elmúlt
hetekben,
így az
NDK-ban,
Velencében
és
Csehszlovákiában,
s a ver
senynaptár szerint még több
nagy viadal hátravan. A tak
tikázások máris megkezdőd
tek, az éremre esélyesek kö
zül jó r.éhányan igyekeznek
elkerülni a vetélytársakat.
Egy-egy vereség
most már
nemcsak
a versenyzőkben
marad meg, hanem a ponto
zók sem felejtik el.
A szurkolót
az érdekli a
legjobban, hogy kik képvise
lik majd a magyar színeket.
A szakvezetők egészen biztosan
tudják már a pontos névsort,
mégsem hozzák nyilvánosság
ra, mert a versenykiírás sze
rint május 9-ig nyílik lehe
tőség a név szerinti nevezés
re. Á Papp—Csötönyi—Badari
trió is ekkor hirdeti ki a ma
gyar EB-csapat névsorát.
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J P rw jfi f é t f o g á s b a n
Kulcsember a Budapesti
Honvéd csapatában, biztos
pont a válogatottban. 1956ban született, tíz éve ját
szik az élvonalban, 14-szeres válogatott. Tehát: is
mert ember, először mégis
pályafutásának kezdetéről
kérdezem.
— A nagyhalászi ifjúsági
csapatban futballoztam, és
kosárlabdáztam is a nyír
egyházi középiskola csapa
tában. Tizenhat éves ko
romban megyei labdarúgó
ifiválogatott lettem, ekkor
igazolt le a Nyíregyházi
Spartacus. Tizenhét évesen
kerültem be az NB Il-es
felnőtt csapatba.

középpályásként
jobban
hasznosíthatom
csatárképességeimet. Ez tetszett, noha beállóst szerettem es
tudtam a legjobban játsza
ni. Kocsis távozása után
meg söprögető lettem. A
válogatottban nem klasszi
kus értelemben vett közép
pályás vagyok, hanem kü
lönleges szerepkört kap
tam, így is többet kell fut
nom, mint utolsó ember
ként.

— Mit játszott, akkori
ban?
— Először középcsatárt,
majd amikor a középhát
védünket behívták katoná
nak, akkor idegenben kö
zéphátvédet, otthon közép
csatárt.
— Hogyan került a Honvédba?
— Müller Tibor, a Hon
véd akkori technikai veze
tője figyelt föl rám. Bár vi
dékről is megkerestek, ele
én tovább akartam tanulni,
sikeres fölvételi vizsgát tet
tem a Budapesti Műszaki
Egyetem
szerkezetépítői
szakára — ezért a Honvé
dőt választottam. Elöfelvételisként Szegeden voltam
katona, fél évet a SZEOLban játszottam a Honvéd
kölcsönjátékosáként. 1976ban többnyire kispados
voltam,
majd
1977-ben
majdnem elcseréltek Hauzerért Szombathelyre, de
az utolsó pillanatban viszszalépett, nekem pedig sike
rült megszilárdítanom a he
lyem a csapatban.
— Hogyan egyeztette az
egyetemi tanulmányokat a
focival?
— Nappaliról átmentem
levelezőre, így havonta csak
három napot kellett bejár
nom az előadásokra. A
vizsgaidőszakban kialakí
tottam magamnak egy sa
játos napirendet, a délutáni
edzés után este nyolcig
aludtam, utána hajnali né
gyig rajzoltam, tanultam,
majd a délelőtti edzésig
aludtam.
— Ügy vettem észre, az
egyetemi tanulmányai -után
teljesítménye ugrásszerűen
javult. Valóban van kap
csolat a kettő között?
— Valamennyi biztosan,
de azt hiszem, több más té
nyező is közrejátszott eb
ben. Mészöly válogatottjá
ba nem tudtam bekerülni,
akkor alakult ki bennem
egy dac, hogy csak azért is
megmutatom. Döntő volt a
Honvédnél végbement vál
tozás: a csapat meghatáro
zó egyéniségei. Kocsis, Pin
tér, Gujdár, Pál, Paróczai
elmentek. Ilyenkor két le
hetőség van: az eddigi ki
egészítő játékosok
vagy
meghatározó egyéniségekké
válnak, vagy középszerűek
maradnak, és új, meghatá
rozó embereket hoznak.
Nálunk az előbbi követke
zett be.
— Játszott már elöl, há
tul, a „vándorlás” még ma
is tart, hiszen a Honvédban soprögetöt, a váloga
tottban középpályást ját
szik.
— Tichynél a Honvéd tar
talékcsapatában
többször
voltam center is, majd az
első csapatban beállósnak
tett, de aztán jött Garaba.
Edzőnk mindkettőnket be
akart állítani, azt mondta,

— Hogyan edz?
— Kialakult a válogatott
ban és a Honvédban is egy
úgynevezett profi felfogás:
mindenki ki akarja hozni
magából a legtöbbet. Ha
az edző nem néz oda, akkor
is úgy csináljuk a gyakor
latot, hogy az céljaink meg
valósításához nagyon fontos
lehet: győzelem a legköze
lebbi mérkőzésen, kijutás
Mexikóba, jó profiszerző
dés. Láthatta az edzésen,
hogy kétszázadszor is úgy
megyek fel a beadásra fe
jelni, hogy gól legyen. Ré
gen annak örültem, ha tíz
ből kétszer jól visszarúgtam
a
labdát kapásból, most
azon bosszankodom, ha két
szer hibáztam.
— Említette, a váloga
tottban meglehetősen sajá
tos feladata van — több
társához hasonlóan. Jó ez?
— A csapatjáték szem
pontjából igen, de kifelé
nem. Az újságíró és a kö
zönség nem elsősorban a
feladat megoldását értéke
li. Szerencsére Mezey meg
tartja egyéni értékelését, ez
megnyugtatja a játékoso
kat, könyebben elviselhető
vé teszi a más értékelésből
adódó egyéni sérelmeket.
— Milyen jelentőséget tu
lajdonít az edzőnek?
— Magyarországon rend
kívül fontos az edző szere
pe menedzselés szempontjá
ból. Tőle függ, milyen a
szerelése
a
csapatnak,
mennyi a játékos prémiu
ma, milyen a fegyelem. Há
rom teljesen más típusú
edzőm jó tulajdonsága —
sokszor erőszakos módon —
kitűnő eredményeket ho
zott ki a csapatból. Tichy
mindenkit engedett a maga
módján dolgozni, játszani,
összeállította a csapatot és
hagyta
érvényesülni az
egyéniségeket. Komora hoz
ta a nagyon kemény mun
kát; hajtja, fegyelmezi a
játékosokat edzésen, mécs
esén, magánéletben. Nincs
mindig ott az edzésen, mert
azt vallja, hogy neki olyan
pályaedzői és játékosai van
nak, hogy nem kell mindig
ott lennie. Mezey összeszed
te azokat az embereket,
akikkel a saját elképzeléseit
játszathatja.
— Végül egy kellemetlen
és egy kellemes téma: a
bunda és a külföldi szerző
dés. Ha jól tudom, a Csepel
elleni mérkőzéskor már nem
forgott veszélyben a bajnokság, csak a 75 százalé
kos teljesítmény utáni pré
mium.
— Igen, gondoltuk, össze
dobunk fejenként 3000 fo
rintot és biztosan teljesít
jük, amit kitűztek nekünk.
Nem érzékeltük reálisan,
hogy mit csinálunk, milyen
következménye lehet. Azt
hiszem, nemcsak mi, ha
nem mások is tanultak a
dologból. Ami a profiszer
ződést illeti, valóban meg
van a tárgyalási engedé
lyem. Érdeklődnék irántam
Görögországból, Belgium
ból, Ausztriából.

